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KIBÊDI VARGA ÁRON

RETORIKA, POÉTIKA, MŰFAJOK
GYÖNGYÖSI ISTVÁN KÖLTÖI VILÁGA

A tizenkilencedik század közepe táján az irodalmi köztudat
óriási változáson megy át egész Európában. Aki azelőtt komolyan akart foglalkozni irodalommal, retorikát és poétikát,
azaz - modern kifejezéssel - irodalome/we'/e/z kézikönyveket
forgatott, a romantika azonban „hadat üzent" a retorikának, a
történelem didaktikai és metafizikai erejét magasztalta, és az
irodalom barátainak kezébe irodalomtörténeti kézikönyveket
adott. Konkrét példa erre a változásra, mely természetesen a
hivatalos (az oktatás által befolyásolt) közízlésben is megnyilvánul: míg a tizennyolcadik század Gyöngyösit tekintette a
legnagyobb magyar költőnek, Gyöngyösi István hírneve a
romantika óta elhalványul, és helyét a retorikai-poétikai szempontból kevésbé, történelmi szempontból viszont sokkal jelentősebb Zrínyi Miklós foglalta el. Célunk kettős: fel szeretnénk
vázobi azt az egykorú irodalomelméleti és esztétikai gondolatvilágot, melynek ismerete hozzáférhetővé teszi Gyöngyösi műveit és általában a régebbi magyar irodalmat — egyben pedig
azt is reméljük, hogy a múlt átértékelése, más perspektívába
állítása aktualizálja azt, ami régi, és korrigálja nézeteinket a
magyar és az európai kultúra viszonyáról.
Gyöngyösi István óriási hatása és népszerűsége tagadhatatlan; ő „uralkodik a magyar költészetben, írja Gyulai Pál, a
17. század végétől a 18. század végéig oly általános hatással,
aminővel még egy magyar költő sem uralkodott" (105.).
Népszerűségének okait taglalja Horváth János is szép
posztumusz könyvében (123-142.), népszerűségéről tanús1 Irodalomtörténet 1983/3
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kodik az az áttekintés is, amelyet Badics Ferenc nyújt a
különböző Gyöngyösi-művek 18. századbeli kiadásairól (8
munkája 42 kiadásban jelent meg); Fülep Imre szerint „Kétszáz esztendő óta (1664—1864) minden öt évre esik egy-egy
kiadása egyik-másik művének" (83.). Gyöngyösi jelentőségéről
természetesen nemcsak szakemberek értekeznek. Rettegi
György, a tipikus erdélyi kisnemes, amikor 1765-ben nagyon
nagy dicséretet akar mondani Verestói György költői tehetségéről, ezt írja róla: „Ez olyan magyar poéta volt, hogy
Gyöngyösi után hozzá hasonló a két hazában egy sem volt."
(183.У Badics Ferenc jegyezte fel, hogy
„Zrínyi Szigeti Veszedelme akadémiai példányának egyik olvasója 1727
körül az eló'szó azon sorához, hol Zrínyi panaszkodik, hogy .szegény az
magyar nyelv, az ki históriát ír, elhiszi szómat', ezt a lenéző' sort írja
oda: ,Ha Gyöngyösi I. eszével bírnál, nem mondanád ezt.' " (202.)

Az elmúlt száz év kritikája kénytelen ugyan tudomásul
venni ezt a népszerűséget, de nem tud mit kezdeni vele, idegenkedik Gyöngyösitől. Érdemes közelebbről szemügyre venni ezt
a különös viszonyt, megvizsgálni azt a megdöbbentő, bizonyos
fokig egyedülálló irodalomtörténeti tényt — nem valószínű,
hogy könnyen találnánk párhuzamot más népek irodalmában!
- , hogy a magyar irodalmi kritika, a nemzeti múltra egyébként
oly büszke kritika, ennek a múltnak egy részét egyszerűen
megtagadja, és kora leghíresebb költőjét csak fanyalogva emlegeti. Miért nem tetszik Gyöngyösi a posztromantikus kritikának, és mivel magyarázza ez a kritika Gyöngyösi korábbi népszerűségét? Érdemes foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mert
nemcsak két irodalomszemlélet között tátongó ellentétet világítanak meg, hanem végső fokon fényt vetnek a nemzeti önismeret fogyatékosságaira is.
1

E teljesen elfelejtett költőre Csanádi Imre hívja fel újból a
figyelmet (Kortárs, 1982Д, 1 1 8 - 1 2 1 . ) . Szerinte sokan tekintették
Verestóit akkortájt Gyöngyösi után a második legnagyobb magyar
költőnek.
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A kritikusok idegenkedése általában két területen nyilvánul
meg: egyrészt technikai problémákat sorolnak fel, másrészt a
költő személyével és életrajzával kapcsolatban mondanak ki
értékítéletet. Az ellenvetések első csoportja azzal függ össze,
hogy az újabb kori kritika nem ismeri már a régebbi irodalomszemlélet normáit, második csoportja viszont azzal magyarázható, hogy az újabb kori kritika saját költőideálját visszavetíti
egy régebbi korba és érvényesnek nyilvánítja, holott abban a
korban a költő, az irodalom más típusú normarendszere következtében, egészen más szerepet tölt be.
A technikai hibák között emlegeti a kritika a jellemrajzok
hiányosságát. Benedek Albert megjegyzi, hogy „a Lónyay
lányok jellemrajza nem jó; csak dicsőítés, nem jellemzés" (4.),
Kárpáti Károly pedig azt rója fel Gyöngyösinek, hogy „csak
,mondva' jellemez. ( . . . ) A szerelmes, az áruló nála csak olyan,
mint minden szerelmes, minden áruló lenni szokott. ( . . .)
Alakjaiban csak az általános jellemvonások nyernek kifejezést,
az egyéni jellemzésnek nyomát sem lelhetni" (26-27.). Mindkét kijelentés igen árulkodó: Benedek feledni látszik, hogy a
klasszikus retorika objektív leírást nem ismer, a leírás mindig
csak mint egy meggyőzési stratégia része, tehát mint magasztaló vagy becsmérlő leírás jelentkezhet (laus aut vituperatio).
Az pedig, hogy Gyöngyösi hősei csak általános jellemvonásokkal rendelkeznek, és egyéniekkel nem, egyenesen dicséretnek
számít, ha meggondoljuk, hogy a 17. századi poétika az egyéni
vonások kidomborítását kifejezetten helyteleníti! 2 Objektív,az
egyén jellegzetességére törekvő leírás olyan követelmény, mely

2

„ ( . . . ) ces sortes de peintures ne plaisent point universellement; s'il
est des personnes qui aiment dans les hommes une taille fine, il en est
qui y aimeront davantage une taille pleine; et ainsi l'auteur pèche contre
le dessein qu'il a de faire aimer de tout le monde ceux dont il parle.
( . . ) il suffira d'exprimer par quelque terme général les avantages
extérieurs." (Du Plaisir, 54.) Du Plaisir 1683-ban megjelent írása a
francia klasszicizmus poétikájának talán legmagvasabb összefoglalása.
1*
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a tizenkilencedik századbeli romantika és realizmus célkitűzéseiből következik, de azelőtt nem létezett.
Az újabb kritika szerint Gyöngyösi másik fő hibája történeteinek szerkezete: Fülep Imre úgy véli, hogy a Kemény
Jánosnak két cselekménye van, tehát nem egységes, a Murányi
Vénusz pedig éppen túl egységes, mert a cselekménynek
nincsenek mellékszálai (104-105.). Gyulai Pál a toldalékokat
kifogásolja: „e czifrázatokban inkább csak klasszikai műveltségét ragyogtatja" (18—19.). Kárpáti részletesebben fejti ki
nézeteit:
„Gyöngyösi mintha a kompositio hiányát érezte volna, mindenképen
iparkodott költeményét különböző kitérések által érdekessé tenni,
melyek az esemény folyását oly sűrűen s oly hosszan zavarják meg,
hogy olvasása majdnem élvezhetetlenné válik. A hol az eseményekben
fordulat áll be, ott ennek bekövetkeztét mindig hosszas magyarázat
előzi meg. Ha hősei valami cselekedetre készülnek, ott hosszabb ideig
ezen elhatározásuk igazolásáról értekeznek. ( . . . ) a szerelem erejéről
értekezve folyton idéz a görög mythologiából ide vonatkozó történeteket, mindha igazolni akarná állítását, mintha félne, hogy az olvasó
nem hiszi el, mit ő a szerelem erejéről mond." (21.) 3

Kárpáti minden egyes állítása kiegészítésre szorul, bíráló
kommentárt igényel; érdekes, hogy mint a 1 9 - 2 0 . századbeli
irodalomtörténészek általában - és nem csak Magyarországon!
- az európai reneszánsz és barokk poétikáját nagyjából ismeri,
az ezzel párhuzamos retorikát azonban — alkalmasint romantikus előítéletből — negligálja. Különben nem értené ennyire
félre a digressziók funkcióját, a mitológiai példák magasztosító
és érvelő szerepét.
A szerkezeti lazaság, a digressziók, kitérések sokasága tagadhatatlan; és Kazinczynak kétségkívül igaza van, amikor azt írja,
hogy „Gyöngyösi olyan, mint egy rossz rajzolatú, de szépen

3

A görög mitológia gyakori használatát egyenesen Gyöngyösi „egyik
legfurcsább szokásának" nevezi. (25.)
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festéklett kép". 4 De nemcsak Gyöngyösi ilyen, hanem tulajdonképpen az egész európai barokk. A kompozíció lazasága
összefügg a digressziók retorikai-poétikai fontosságával. A
reneszánsz és barokk elbeszélő irodalom egészen más típusú
elvárásoknak felel meg, a gyönyörködtetés barokk ismérve
lassú, a részleteket kidomborító olvasást igényel, melynek elsőrendű célja nem a megoldás ismerete, a kifejlet mielőbbi elérése. ,,A költői digresszió nem homályosítja el a mű menetét —
írja Fónagy Iván —, a költő, az író nem vét szükségképpen a
tömörség követelménye ellen sem, mivel a művészi digressziónak sajátos mondanivalója, funkciója van." 5 A Franciaországban a 17. század közepén előretörő új esztétikai ideál, melyet
klasszicizmusnak (vagy neoklasszicizmusnak) szokás nevezni,
többek között éppen abban nyilvánul meg, hogy hadat üzen a
laza szerkesztési elveknek, a digresszió barokk elburjánzásának.
Gyöngyösi viszont még barokk, mint ahogy barokk még a 18.
századi magyar kultúra nagy része is.
Az újabb kori kritika idegenkedésének másik fő oka, mint
említettük, a szerző személyével függ össze. Bátortalanságot,
opportunizmust vetnek szemére és eme, nagyrészt a müvekből
4
Idézem Trencsényi-Waldapfel cikke nyomán (155.). Érdemes
megemlíteni még Fülep Imre józan összegező' sorait; „Szerkesztés és
jellemfestés dolgában kevés jót tudtam mondani arról a költőről, kit a
magyar Parnassus több mint száz évig fejedelmének ismert. Avagy
lehet-e epikai műnek szerkezet és jellemzésbeli nagy fogyatkozások
mellett is tartós hatása? Nemcsak Gyöngyösi példája mutatja, hogy
lehet. Hány bálványozott írónk volt és van, ki nem jó compositor és
psycholog! - Gyöngyösi hatásának titka valóban ama válogatott
helyekben, a költői szólam, a verselés és nyelv erejében és bájában leli
magyarázatát. Könyveit nemcsak elbeszélésekül olvasták a régiek; feltalálhatta ott a hazafi sóhajtásainak, a szerelmes érzelmeinek általános
kifejezéseit; életelveket, emléksorokat nagy választékban lehetett onnan
szedni." (115.) Fülep szövege („válogatott
helyek",
„emléksorok"),
úgy tűnik, arra utal, amit én a továbbiakban toposzrendszernek nevezek.
5
Világirodalmi Lexikon. 2. 734.
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kikövetkeztetett hibák alapján — hiszen életét minden részletében nem ismerjük — utóbb magukról a művekről is elmarasztaló ítéletet mondanak. Hellyel-közzel még az 1964-ben megjelent nagy magyar irodalomtörténet is olyan emberi tulajdonságokat kér tőle számon, melyek alihoz, hogy egy író jól
végezze munkáját, nem okvetlenül szükségesek. Emberi és írói
szempontok vegyítése magyarázza Badics Ferenc megható
igyekezetét is, hogy Gyöngyösit mindenkor rokonszenves színben tüntesse fel. A Wesselényi-összeesküvés leleplezése után őt
is kikérdezik, vallatják; de, úja Badics, „amit vallott, jóformán (!) mind tudott dolog volt a mások vallomásából;
akiket pedig mint jelenvoltakat elszámlált, azok nagyobbrészt (!) már elmenekültek" (54.). A Beöthy Zsolt-féle 1899-es
kétkötetes irodalomtörténet is részletesen foglalkozik politikai
„hitvallásával", és végül leszögezi: „ingadozás nem vet jellemére árnyfoltot". (407.) Fülep Imre talán az egyetlen, aki kertelés nélkül állítja, hogy Gyöngyösi „valóságos labanc" volt,
aki II. Rákóczi Ferencet és Bercsényit a „haza csendességét
háborgatók"-nak nevezi, és aki kuruc ihletésű versét, a Thököly
Házasságát, „villámhárítóul tartogatta fiókjában arra az esetre,
ha Rozsnyóba is beüt a kurucz menykő". „Csak az vethet rá,
zárja le fejtegetéseit Fülep Imre, ki e kort nem ösmeri"
(99—100.). 6
6
Költőnknek bizonyára sokat ártott Szerb Antal nagyhírű és
népszerű irodalomtörténetének elhamarkodott Gyöngyösi-fejezete is,
többek között az alábbi összegezés: „Gyöngyösi a magyar irodalom
egyik kevésbé vonzó emberi alakja. Mint költő pedig a korszellem
felületesebb vonásait közvetítette és foglalta össze." Amit Szerb Antal
elég szerencsétlenül felületesnek nevez, az pontosan az, ami az akkori
magyar korszellemet a korabeli közös európai műveltséggel összekötötte! — Beöthy Zsolt irodalomtörténete közös fejezetben tárgyalja
Gyöngyösit és a költő-bűnöző Listius Lászlót! „Akadtak, akik a költő
Listius és a gonosztevő Listius közt különbséget tesznek s azt állítják,
hogy az nem egy, hanem két különböző személy volt." A konklúzió
természetesen negatív: „Hogyan áraszthatott volna fényt, derűt annak
az embernek a költészete, a kinek lelke a sötétség éjjelébe volt burkolva? " ( 4 1 7 . 4 1 9 . )
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Az utóbbi időben egyébként több érdekes, és eléggé meggyőző kísérlet történt arra, hogy Gyöngyösi politikai magatartása mai mércéink szerint is rokonszenvesebb színezetet
kapjon. Két leghíresebb művéről, a Murányi Vénuszról és
Kemény János emlékezetéről egyaránt állítható, hogy az adott
kontextusban megjelenésük és mondanivalójuk bátorságra vall.
V. Windisch Éva azt írja 1960-ban, hogy a
„Kemény János emlékezete ellenzéki szellemű alkotás. Nem Kemény
személye teszi azzá, hiszen ő, ha Erdély fejedelme volt is, Béccsel
szövetségben kívánta megmenteni hazáját a végzetesnek látszó török
veszedelem elől. Csakhogy Keményt épp ez a szövetséges hagyta cserben: a császári csapatok valóságos és fiktív okokra hivatkozva meghátráltak a törökkel való megütközés elől, végső fokon ezzel idézve elő
Kemény bukását. így Kemény története - minden magyarázat nélkül is
- vérlázító, felháborító olvasmány a kor magyarjai számára: világosan
hirdeti, hogy Bécs eljátszotta jogát a Magyarország feletti uralomra." (545.)

Húsz esztendővel később R. Várkonyi Ágnes arra mutat rá,
hogy a Murányi Vénusz 1664-ben, Zrínyi halálának évében,
nagy politikai feszültségek idején jelenik meg: a murányi
kaland 1644-ben játszódott le, 44 és 64 között sok a csúsztatás
a szövegben, és Gyöngyösi a bécsi udvarban többé-kevésbé már
kegyvesztett Wesselényi nádor mellett áll ki ezzel a művel.
A szerző jellemvonásaitól teljesen függetlenül felmerül a
politikum kérdése minden olyan költőnél, aki hosszabb elbeszélő jellegű művei hőseiként közéleti személyiségeket, főurakat szerepeltet. Hiába érdekli a költőt elsősorban a szerelem, szereplőitől ez esetben az olvasó politikai kijelentéseket,
politikai állásfoglalást is elvár. Rá lehet, rá kell tehát Gyöngyösinél mutatni a politikai világnézetre, e nézetek köznemesi
osztálykötöttségére (Agárdi Péter), és érdemes felhívni a figyelmet a Comeille-párhuzamra; nemcsak a gondolatvilágban van
hasonlóság, amire Trencsényi-Waldapfel Imre hívta fel a figyelmet, hanem a struktúrában is. Corneille szintén köznemes, aki
drámáiban — antik köntösben ugyan, de - politikailag hasonló
ihletettségű főurakat mutat be: az ő hősei az erősödő abszo-
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lutizmussal szemben (Richelieu, XIV. Lajos) az (óhatatlanul
ellenzéki) arisztokrácia erényeit testesíti meg, 7 Gyöngyösi
hősei pedig — különösen, ha Windisch Éva és Várkonyi Ágnes
interpretációi alapján közeledünk feléjük — a Habsburg-abszolutizmussal szemben a magyar arisztokrácia nemzeti-ellenzéki
feladatát példázzák. Itt is óvakodnunk kell azonban attól,
hogy akár Corneille-nek akár Gyöngyösinek olyan érdemeket
tulajdonítsunk, amelyekre, ha helyes kortörténeti perspektívába
tesszük őket, nem tarthatnak igényt: az ő egyéni állásfoglalásukat el kell választani — ehhez nagyon alapos kutatásokra
lenne szükség — attól az ő műveikben is szóhoz jutó általános
politikai és etikai toposzrendszertől, amely a reneszánsztól
kezdve szerte Európában kialakult: a közhely szerkezeti elv, a
politikai közhelyek minden nagyobb lélekzetű, hierarchikusan
magasabb rangú műben megszólalnak.
Az irodalom és a politikai abszolutizmus viszonyának tisztázása külön fejezetet igényelne. Igen elterjedt az a nézet, miszerint az irodalom jelentősége elsősorban közéleti, és ez a
közéleti szerep a politikai ellenzék helyét foglalja el ott, ahol a
demokratikus szabadságjogok hiányoznak. Nemcsak Magyarországon találkozunk ezzel a nézettel: pontosan így vélekedett
a múlt század elején Prosper de Barante a 18. századi francia
irodalomról. 8 - Az irodalom egy részének ellenzéki, antikonformista, sőt egyenesen szubverzív jellegét valóban nem lehet
kétségbe vonni, az irodalomtörténet azonban számos ellenkező
7
V ö . Paul Bénichou híres eszmetörténeti tanulmányának (Morales
du Grand Siècle, Paris, 1948) második fejezetét (Le drame politique
dans Corneille).
" „Sous un gouvernement absolu, où tous les corps de l'état, toutes
les classes de la nation, se trouvaient privés de leur part légitime dans la
conduite des affaires publiques, les lettres étaient, par la force des
choses, devenues un organe de l'opinion, un élément de la constitution
politique. Faute d'institutions régulières, la littérature en était une."
(De la littérature française pendant le dix-huitième siècle (4. kiad.,
Párizs, 1824), 5.
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előjelű példával is szolgál: mintha az irodalomnak egy másik
része éppen azt tekintené céljának, hogy a konfliktusokat
feledtesse, a fennálló hatalmat, rendet dicsőítse. Zrínyi szerepe, írói szerepe is, mindenképpen közéleti volt, helye pontosan
kijelölhető; Gyöngyösit viszont nem szabad egyszerűen szembeállítani vele, a konformizmus és ellenzékiség dialektikájának
bonyolult képletét nyújtja.
A Gyöngyösi személyével kapcsolatos idegenkedés végül
azzal is összefügghet, hogy az újabb kori kritika egy olyan
költőeszményből indul ki, melyet Gyöngyösire nem tud ráerőszakolni. A romantika felelevenítette azt az elképzelést, mely
rövid időre már a reneszánsz idején is felbukkan (pl. Ficinónál
vagy Ronsardnál): a költő az istenek kedvence, az ő üzenetüket továbbítja, a népet vezető vátesz. A 17. és 18. század
folyamán ez a költőeszmény elhalványul, a költő nem a szent
ihlet prófétája, hanem tudós szakember. A költő mesterember,
jelentette ki radikális egyszerűséggel Malherbe a 17. század
elején és ezt Gyöngyösi is elmondhatta volna magáról; mindkettőnek óriási hatása volt, bár elméleti kérdésekről egyik sem
nyilatkozott gyakran — az a kevés, amit mondtak, céhbeli,
technikai problémákat érint.
A hagyományos irodalomtörténet Gyöngyösi-képe, mint
láttuk, olyan előítéleteken alapszik, melyek nemcsak a Gyöngyösi-mű megértését akadályozzák, hanem a költő 18. századbeli népszerűségét egyenesen rejtélyessé, sőt érthetetlenné
teszik. Egyetlen megoldás kínálkozik: amennyire Gyöngyösit
elítéljük, éppolyan mértékben kell elmarasztalnunk a 18.
századi magyar műveltséget. Több mint száz évvel ezelőtt
Benedek Albert ezt így fogalmazta meg:
„A közönség más téren a komoly irányt követé; de nem lévén kifejlődve
a műízlése, a költészetben nem igyekeze a magaslatra emelkedni. A
klassicai irodalom szelleme nem hatá át lelköket, megelégedtek a felületes csillogással s nem kutatták a valódi mélységet. Az élet legközönségesebb tárgyairól is írtak, s az olvasóknak ez is tetszett, de Zrínyit,
mert formája, rímei és némileg nyelve gyenge vala, nem tudták mél-
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tányolni, nem vizsgálták felfogását, alkotását; nem érték utói mélységét,
nagyszerűségét. így történt, hogy míg a Zrínyiász melló'ztetett, addig a
Murányi Vénusz és Kemény János közkedvességű vala!!" (21.).

Benedek szavait talán megmosolyogja a modern olvasó: de
mit kezdjünk Horváth Jánossal, aki egyébként kiváló könyvében, ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyjából ugyanazon a
véleményen van? Szerinte Zrínyi „mellőztetésének" (még a
szavak is egyeznek!) legfőbb oka
„az irodalmi élet fejletlensége; az irodalmi fejlődés azon ága, mely ma
mintegy az irodalom fogalmát kimeríti: a művészi ág, akkor még alig
indult útnak. Müérzék a közönségben még nem fejlődhetett ki, s ezért
csak a legkülső, legkönnyebben, sőt készületlenül is élvezhető művészi
tulajdonok: formai szépség, bájos leírás iránt bírt fogékonysággal." (23.)

Mindkét idézet szerint annak köszönhető Gyöngyösi népszerűsége, hogy a 18. századi magyar olvasóközönség ízlése
fejletlen. Ez a magyarázat nagyon különös, mert Gyöngyösi
tudós költő, aki a klasszikus retorika minden csínját-bínját
ismerte. „Készületlenül" nem könnyű élvezni írásait, népszerűsége tehát éppen, hogy ellentmond az idézett két kritikus
elméletének: Gyöngyösi népszerűsége nagyon előnyös, pozitív
fényt vet a 18. századi olvasóközönség ízlésére. Gyöngyösi
közönségét kritizálni ugyanaz, mintha Corneille vagy Malherbe
közönségét marasztalnók el: mindkét esetben egy mai irodalomszemléletünktől eltérő, de nagy műveltségen nyugvó
közízlésről van szó. Bár a fenti negatív nézetekkel elvétve még
ma is találkozunk - Agárdi Péter 1972-ben a Gyöngyösi-kultuszt „esztétikai minőségében, ízlésszínvonalában" is „torzulásának nevezi (33—34.) —, az alábbiakban egy ennek tökéletesen ellentmondó hipotézishez szeretnénk adalékokat szolgáltatni. Annál is inkább, mert szándékunk az utóbbi évtized
magyar irodalomkutatásának két jelentős mozzanatával találkozik: a kritika történet iránt megújuló érdeklődéssel és a 18.
századi magyar irodalom és kultúra újjáértékelésével. Gyöngyösit „rehabilitálni" annyit jelent, mint rámutatni a régi -
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magyar és európai — irodalomszemléletnek (a maitól eltérő)
elméleti hátterére és ezáltal egyben a régi magyar irodalmi
közízlés fejlettségére.
Az elméleti háttér felvázolása különböző okokból jogosult.
A reneszánsz-barokk költőideál a tudós költő (poéta doctus): a
költészet többek között arra is hivatva van, hogy tudományos
ismereteket közvetítsen. A reneszánsz ember aktivitásának legfőbb célja egyébként is a tudás — a tudásszomj az a veleszületett tulajdonság, amely az embert a többi teremtett lény
fölé helyezi (Pico della Mirandola, Pontus de Tyard); a poétikák pedig azt hirdetik, hogy a költő járatos kell hogy legyen a
tudományokban. 9 Nemcsak a Kemény János
Emlékezetéhez
írt utószó, hanem a műveiben felbukkanó sok antik reminiszcencia is arra mutat, hogy Gyöngyösi megfelelt ennek az
elképzelésnek, tudós és tudatos költő volt. 1 0 - A korabeli
irodalomelmélet fő vonalait külföldi, elsősorban francia források alapján vázoljuk fel, és ez is jogosultnak tűnik: először,
mert a korabeli Magyarországon nyomtatott vagy olvasott el® Delaudun d'Aigaliers poétikája szerint a költőnek ismernie kell a
logikát, a fizikát, a metafizikát, az orvostudományt, a jogot, a geometriát, a kozmográfiát és az asztrológiát. (Art poétique français, 1579;
új kiadás, Toulouse, 1909, 141.)
10
Világos bizonyíték erre a Kemény János Emlékezetéhez
fűzött
utószó (Az Olvasóhoz), mely elsősorban verstani kérdésekkel foglalkozik, de az első mondatban a költő a fikció és a valóság műfajok
szerint változó viszonyára utal, mely a korabeli kritika állandóan vitatott problémája: „Vegye eszében az olvasó, hogy noha a felvett dolgoknak valóságára is vigyáztam ezen versekben, mindazonáltal neír tartottam szintén olyan rendet, mint a folyóírással való históriában; hanem
a poézist is kévántam azokban követnem; és az szerént alkalmaztatnom
is ezen munkácskámat." — Badics szerint Gyöngyösi nemcsak az ókori
példaképeket és az elméleti írásokat, hanem a magyar elődöket és
kortársakat is jól ismerte, bár csak „Tinódiról szól - meglehetősen
lenézőleg". Feltűnő, hogy Listiusról és Zrínyiről „egyetlen szóval sem
emlékezik meg. Azonban ez a hallgatás is elárulja véleményét, melyet
bizonyára a szerzők (főleg Zrínyi) iránt való tiszteletből nem nyilvánított." (139.)
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méletírások száma sokkal nagyobb, mint gondolni szokták, de
sajnos nagyobbrészt még nincsen feldolgozva; 11 másodszor,
mert Gyöngyösi ezeknek a külföldi munkáknak a szellemét
bizonyára ismerte; 12 harmadszor pedig — és ez a legfontosabb
—, mert a 1 6 - 1 7 . század európai irodalomelmélete minden
egyes nemzeti irodalomban azonos, és ugyanazokhoz a göröglatin forrásokhoz kanyarodik vissza.
*

A klasszikus irodalomelmélet fogalomtárát és szabályait a
retorika és a poétika együtt szolgáltatják. A ,<ritika kisiklásait
nemcsak azzal lehet magyarázni, hogy e két diszciplínát túl
élesen elválasztja és az egyiket, általában a retorikát, elhanyagolja, hanem azzal is, hogy e két diszciplínát helytelenül,
modernül leszűkítve, definiálja. Igaz ugyan, hogy az, amit ma
irodalmon értünk, régebben, amikor az „irodalom" fogalma
még nem létezett, nagyjából annak felelt meg, amit az „ékesszólás" és a „költészet" fogalmai fednek, de a retorika és a
poétika mégsem egyenesen e két fogalmat leíró és kifejtő
tudomány. A retorika nemcsak az ékesszólás tana, a poétika
nem elsősorban a költészet tana. A poétika, ha Arisztotelészre
gondolunk, főleg egyes narratív jellegű (cselekménysorozatokat bemutató) műfajok tartalmi és strukturális tulajdonságaival foglalkozik: milyen legyen a cselekmény, ennek alárendelve
a hősök jelleme és egymáshoz való viszonya? A klasszikus
poétika tehát a líráról, a modern értelemben vett költészetről
11
Úttörő munkát végeztek e tekintetben Tarnai Andor és Csetri
Lajos, akik a Magyar Kritika Évszázadai első kötetét állították össze.
„Százakra lehet becsülni az olyan (régi magyarországi) könyvek számát,
panaszkodik Tarnai, amelyeket modern kutató jó, ha átlapozott
eddig." (143.)
12

Trencsényi-Waldapfel szerint „éppen abban a főúri környezetben,
melyben mint használható prókátor és mint édesszavú udvari poéta,
Gyöngyösi otthonos volt, a francia érintkezés eléggé sűrű". (152.)
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nem sokat mond, inkább a strukturális cselekményelemzés, a
Propp után kifejlődött „analyse structurale du récit", mint
modem költészeti kiáltványok elődjének tekinthető. A poétika
még csak nem is verstan, jellemző, hogy amit ma verstanon
értünk azt a reneszánsz idején gyakran mint „második retorikát" (seconde rhétorique) emlegették. A retorika ugyanis
nemcsak a szónokok iskolája, hanem az összes olyan nyelvi
alakban jelentkező művelet rendszerezése és tárháza, melynek
ismerete mindennemű beszélő és író, olvasó és (beszédet, szöveget) hallgató ember számára egyaránt hasznos. Egy-egy
irodalmi alkotásnak mind megírásához, mind olvasásához és
megértéséhez szükség volt a retorikára: nincs irodalom retorika
nélkül. 1 3
A retorika öt részből, a retorikatankönyvek öt fejezetből
állanak, és ez az öt rész egyben egy időbeli folyamat öt
egymást követő fázisát, egy-egy beszéd felépítésének és előadásának fő mozzanatait tükrözi. Először a témához kapcsolható
gondolatokat és érveket kell megtalálni (inventio, Sylvester
János ,Jelés"-nek nevezi), ezután az érvek elrendezése, a
beszéd megszerkesztése következik (dispositio), a harmadik
helyen — sokszor a legrészletesebben — az elocutiót tárgyalják a
tankönyvek, azaz a már sorba szedett érvek nyelvi formába való
öntését, stiláris megmunkálásának módszereit. A negyedik és
ötödik helyen a memoria, a kész szöveg megtanulásának, és a
pronuntiatio, azaz a megtanult szöveg helyes hangos elmondá13
A mai értelemben vett irodalom egy hosszú fejlődés kései
terméke; az irodalom csak lassan válik ki egy olyan folyamatból, mely a
szóbeliség felől az írásbeliség felé, a verbális eszközök alárendeltsége
felől eme eszközök autonómiája felé vezet. Mint azt George
A. Kennedy és Marc Fumaroli könyvei mutatják, a retorika végigköveti
ezt a fejlődést, és egyre nagyobb filozófiai súlyt szerez: a retorika
nemcsak a formák tárháza, hanem etika és kultúra is, egy olyan művelődési és közízlésbeli alap, melyre a „tárház" épül. (Vö. Kibédi Varga,
1981.) A „retorika" szó különböző jelentéseiről lásd Vígh Árpád
könyvét ( 4 5 - 4 7 . ) ; jelen tanulmányom Vígh „Retorikai kislexikon"-át
követi ( 4 8 7 - 5 1 4 . ) .
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sának a technikája következik, ez a két fázis azonban az
irodalmi alkotások értelmezése szempontjából már nem jelentős. 1 4 Az évszázadok folyamán a diszpozíció helyzete alig
változott, miközben az első és a harmadik fázis nagyobb, ill.
kisebb szerepe, az invenció és az elokúció egymás elleni küzdelme meghatározta a retorika (és európai műveltségünk) egész
történetét.
A retorikát hagyományosan kétféle módon, hol mint a
meggyőzés fars persuadendi), hol mint az ékesszólás (ars bene
dicendi) tanát szokták definiálni. Azok a korok és irányzatok,
melyek az első definíciót választják, az invenciót, az érvelés
stratégiáit helyezik előtérbe és az elokúciót csupán cifraságnak,
az érvek feldíszítése módszerének tekintik. Más korok és irányzatok viszont úgy vélekednek, hogy a beszéd legfőbb célja a
gyönyörködtetés, és éppen ezért fontosabbnak tartják az
elokúciót. 1 5 A retorika történészei arra szoktak rámutatni,
hogy a retorikakönyvekben az elokúció szerepe általában
akkor szárnyalja túl az invenciót, amikor a szabad érvelés
lehetősége csökken, amikor a szónokok szabad és vitázó politikai beszédek helyett csak dicsőítő szónoklatokat tarthatnak.
14
A retorika eredetileg nem tesz különbséget „aktív" és „passzív"
retorika között: a még nem létező beszéd megalkotása és már meglevő
beszédek elemzése párhuzamos feladat a retorikát tanulni akaró ifjú
számára. lrA 1 6 - 1 7 . században gondolkodásra (logika), érvelésre és
az argumentumok megfelelő nyelvi kifejezésére olyan eredménnyel oktattak, hogy egy nívós középiskolát végzett ember szükség esetén szónokobi és verselni is tudott latinul." (Tarnai—Csetri, 47.) - Gyöngyösi
esetében arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy ő jogásznak készült
és éppen ezért valószínűleg igen alapos retorikai kiképzésben részesülhetett.
15
Genette egy régi írásában felállít egy tetszetős, egyszerű hipotézist
- melynek sematikusságát természetesen maga is elismeri - : az európai
retorika története nem más, mint fejlődés a beszéd retorikája felől a szó
retorikája felé (rhétorique du discours, a görögöknél; rhétorique du
mot, mely az alakzatokra szorítkozik, a 18. században, pl. Du Marsaisnál) (Fontanier, 8—9.).
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Az invenció és az elokúció viszonylagos jelentőségét nemcsak az általános politikai körülmények szabják meg, hanem
egy-egy szöveg pontos egyedi kontextusa is, az a társadalmi és
kulturális helyzet, amelyben megjelenik. Minden beszéd,
minden szöveg közlés, melynek eredményessége attól függ,
hogy a szerző tekintettel van-e hallgatóira. A hagyományos
retorika három alapvető kommunikatív szituációt különböztet
meg, és ennek megfelelően a szónoki beszéd három típusát: a
tanácskozó, a törvényszéki és a bemutató beszédet (deliberativum, judiciale, epidicticum). Világos, hogy a tanácskozó beszédben fontosabb szerep jut az invenciónak, mint a bemutató
beszédben, amelyik viszont az elokúciónak kedvez. Ha e
három alaptípust tovább lebontjuk, és általában, ha megpróbáljuk kialakítani az irodalmi és nem-irodalmi szövegek típusait,
társadalmilag meghatározott műfajrendszerét, valószínűleg arra
az eredményre jutunk, hogy az invenció és elokúció (és azokon
belül az egyes műveletek és szabályok) viszonylagos fontossága
szövegtípusonként, műfajonként változik. Ez a felismerés fontos kelléke, ismérve lehet egy-egy műfaj helyes definíciójának.
A szónoklatnak és a költészetnek csak a funkcióját, társadalmilag meghatározott célkitűzését lehet elválasztani egymástól, technikáját, műveleteit nem. Ezt már az ókorban is tudták,
az első szónokok a költészettel kívántak vetekedni, a költészettől lestek el „fogásokat". Poétika és retorika kölcsönhatásának, és különösen a költészet retorizálásának különböző okai
lehettek, 1 6 de a legvilágosabb kapcsolat a bemutató beszéd
(genus epidicticum) erősen elokúcióközpontú, azaz nem annyira érvelő, mint inkább díszítő, stílusvirágokban, alakzatokban
bővelkedő fajtái és az ókori költészet „rituális", meghatározott
társadalmi alkalmakra írt, ünnepi és (általában) dicsőítő műfajai között alakult ki. Minderre már Burgess rámutatott a

16

Vö. Kibédi Varga 1976/77.
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század elején írt jelentős tanulmányában, 1 7 mely az európai
irodalmakban a bemutató beszédtípus hatása alatt kifejlődött
műfajokat vizsgálja. Bár korábbi példákat is idéz, különösen
jellemző Hermogenes álláspontja, aki a kimondottan törvényszéki vagy tanácskozó beszédek kivételével minden beszédet és
minden irodalmat a bemutató beszédtípushoz sorol; Hermogenes szerint nemcsak Platónt, a prózaíró filozófust kell epideiktikus írónak tekinteni, hanem Homéroszt is, és általában a
költőket (93.). Himériosz, a 4. században élt szofista szónok,
kizárólag prozódiai, verstani különbségeket ismer el költészet
és szónoklat között (181-182.).
Az epideiktikus jellegű szövegek — ezt a szót azért használom, mert mind a szónoki, mind a költői írásokat magában
foglalja — nem tettre, nem döntésre késztetnek: fő céljuk a
gyönyörködtetés. Felmerül a kérdés: kiben, miben gyönyörködik az olvasó? Burgess és mások is azt mondják, hogy ez
esetben a forma már-már fontosabb a tartalomnál - ami
annyit jelent, hogy az olvasó nem annyira a megénekelt hős
nagyságát és erényeit csodálja, hanem az ezeket megéneklő
szavakban gyönyörködik. A jelöltről a jelölőre terelődik a
hangsúly, nem vagyunk messze sem Sartre, sem Jakobson költészettanától.
Bár az epideiktikus beszédtípus elvben mind a magasztalást,
mind a becsmérlést (vituperatio) magában foglalja, gyakorlatilag sokkal több a magasztaló, dicsőítő szövegek száma. A

' ' " A consciousness of a special connection between epideictic
oratory and poetry in theme and diction runs throughout the course of
this branch of literature (. . .). The epideictic orator seems constantly to
have the poet in mind as he speaks. Isocrates in the early stages of this
style of oratory employs what becomes a commonplace. Near the
beginning of the Enagoras he laments that orators have not the license
of poets to employ myths, meter, rhythm, figurative language, ornamentation of every form. However, he will attempt 'to praise a good
man in prose not less effectively than poets have done in song'
( . . . ) " (168.).
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magasztalásnál átfogóbb kategória a gyönyörködtetés, hiszen a
klasszikus olvasó gyönyörködhet elrettentő cs szánalomkeltő
leírásokban is — gondoljunk Gyöngyösinél a török vezérekre, a
tatár kovácsokra (Kemény János emlékezete) —, de becsmérlő
szövegekben aligha. Ez azonban mintha újabb keletű, különösen a barokk korban népszerű fogalom lenne, az ókori
írások viszont részletesen a magasztalás, a dicséret módozatait
szeretik taglalni. Az enkomion az epideiktikus szöveg, azaz
mind a szónoklat, mind a költészet, egyik legjellemzőbb vonása (Burgess, 114.). Menander huszonhárom dicséretre méltó
dolgot sorol fel: lehet dicsérni országot, várost, kikötőt, öblöt,
uralkodót, lehet dicsérő beszédet mondani partraszállásnál,
távozásnál, búcsúzásnál, születésnapon, esküvőn, temetésen és
így tovább. 1 8 A dicsérő beszéd, amint látjuk, egybefolyik erre Burgess is rámutat — egy másik kategóriával, az alkalmi
beszéddel. Az alkalmi beszéd és az alkalmi vers mindig bizonyos érzéseket (pathos) van hivatva felkelteni, és ilyenkor a
dicséret fontos szerepet játszik, akár örömről, akár bánatról
legyen szó: a hallgató-olvasó csak azt élteti-siratja, aki a dicséret által rokonszenvessé vált.
A dicséretre méltó dolgok közül természetesen kiemelkedik
az ember, a nagy személyiség, a hős; a retorikakönyvek a
legrészletesebben ővele foglalkoznak, és gyakran egy híres
ember dicséretén belül helyezkedik el a többi dicséret, egyéb
tárgyak és lények dicsérete: a hős kapcsán és ürügyén lehet
például dicsérni szülőhazáját vagy bizonyos, rá jellemző erényeket. Az epideiktikus szöveg a hős dicséreténél egy meglehetősen pontos, nagyjából időrendi sorrendet kell hogy be18
Aphthonius rövidebben csak ennyit ír: "The proper objects of
praise are persons and things, times and places, dumb animals and, in
addition, plants; persons like Thucydides and Demosthenes, things like
justice or temperance, times like spring or summer, dumb animals like a
horse or an ox, plants like an olive tree or vine. You may praise in
common and singly; in common, like all Athenians, separately, as one
Athenian." (273.).

2 Irodalomtörténet 1983/3
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tartson: az enkomion a múlttal kezdődik, a nép, a szülőföld, az
ősök, a szülők, esetleg a születést megelőző csodálatos előjelek
dicséretével. A gyerekkori erények és kiváló cselekedetek felsorolása után a felnőtt hős tetteit kell éltetni — ez az enkomion legfontosabb része —, vagy időrendi sorrendben, vagy
pedig az egyes erényekhez — általában a négy szokráteszi
erényhez — kapcsolódó cselekedetek szerint (vei sequendo
aetatis gradus gestarumque rerum ordinem, vei dividende
laudem in species virtutum); ezután a fizikai tulajdonságoknak
(szépség, gyorsaság, erő), majd a szerencsének köszönhető jótetteket illik sorra venni. A dicsőítő beszéd harmadik és utolsó
fejezete a jövőt illeti, a hős a halála után bekövetkezett események, az általa hátrahagyott törvények, az általa alapított
városok, az általa felfedezett tudományok és művészetek alapján élteti. 1 9
Gyöngyösi István munkái közül retorikai szempontból talán
a Thököly Imre és Zrínyi Ilona Házassága a legtökéletesebb. Ez
a költemény epithalamium, menyegzői ének, a költőnek nem
kell semmiféle adott történelmi vagy mitológiai cselekménysort követnie: az alkalomra, az esküvőnek, a bemutató beszédhez tartozó retorikai szituációjára irányíthatja minden figyelmét. Részletes elemzést érdemelne ez a mű, mely a reneszánsz
által felújított műfaj szabályait 20 pontosan követi; itt csak pár
példát idézek abból a Vénusz szájába adott dicsőítő beszédből,
melyben — az esküvőt előkészítendő — az istennő a hős erényeit magasztalja Zrínyi Ilona előtt. A dicsőítés két részből áll,
dupla enkomion, amit a szónok — hogy hallgatóját ne fárassza
- egy politikai jellegű digresszióval (180-196. vsz.) kettéválaszt:

" V ö . Burgess ( 1 1 0 - 1 1 2 , 1 2 0 - 1 2 6 . ) , aki elsősorban Menandert és
Aphthoniust idézi; Lausberg, S. 245 (133.).
20
Vö. Thomas M. Greene, Spencer and the Epithalamic Convention,
in: Comparative Literature 9 / 1 9 5 7 ( 2 1 5 - 2 2 8 . ) .
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De oda fordulok, az honnét eltértem,
Arról szólok megént kit eddig dicsértem
(196. vsz.)

A második dicséret szabályszerűen az ősök dicséretével kezdődik, de mivel a Thököly család nem régi család, Gyöngyösi
az ilyen esetekre vonatkozó szabályt követi, és az ősökkel a
saját érdemeket állítja szembe:
Hullanak sugári akarmclly Nemzetnek,
Ha azok csak eó'si tollakkal füzetnek:
Maga szép érdemin az kik épétetnek,
Azok ereivel magosban mehetnek.
(199. vsz.) 2 1

A személy dicséretét az enkomion központi részét a fizikai
tulajdonságok dicsőítése zárja le, megint csak előírásszerűen
(234—243. vsz.) — e műfaj itt megköveteli (és ez Gyöngyösinél
kivétel), hogy a költő a férfiszépséget is részletezze :
Alabasztrom oltár (mondhatod) az nyaka,
Klárisbúl hajtatott boltozat ajaka,
Dél színre jövő' nap fel derült homloka,
Melytűi világosul akar melly éttszaka.
(235. vsz.)

A dicsőítést szabályszerűen a jövő, azaz a várható következmények leírása zárja le: a dicséret itt egyértelmű érvelés:2 2

21
A
Chariclia előszavában írja Gyöngyösi: „Ha pitvarainknak
minden falai bé-kárpitoztatnak-is ditséretes eleink régi képeivel, semmi
az: mert nem azok, hanem egyedül magunk jeles tselekedeti nemesítenek, és ditsőítenek bennünket. A'kiben pedig együtt találtatik mind régi
j ó nevének ditsősége, mind magának azzal egyező ditséretes tselekedete,
a'kettős szárnyú érdem, és fellejebb mehet az azzal, mint a'ki tsak maga
fűzi előmenetelének tollait."
22
A korabeli francia retorikakönyvek itt a ,Jieu tiré de l'effet"-t
emlegetnék mint az érvelés formáját.
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Az mellyel magadnak sokat fogsz használni,
Minden majorságid helyre fognak állni,
Több asztagokat fogsz csűridben számláim,
Bor-pinczéidet is töltebben találni:
Meg alszik üszöge gó'zlő faluidnak,
Meg épül rondgyais pusztult Majoridnak,
Szaporodik száma fogyott barmaidnak,
Nem lesz annyi kára semmi javaidnak.
( 2 4 4 - 2 4 5 . vsz.)

A szövegtípusok, a retorikai és irodalmi műfajok már fentebb is érintett keveredése szempontjából érdemes szemügyre
venni a bemutató beszédnek ezt a fajtáját: az egy embert
időrendi sorrendben dicsőítő beszéd olyan fogásokkal él,
melyeken alig kell változtatni ahhoz, hogy a szónoki beszédből
írói műfaj, életrajz, eposz, hagiográfia vagy regény legyen. A
hős élete egyformán lehet beszéd vagy történet tárgya, hiszen
középpontjában a tettek állnak: a tettek felsorolása a szónok
szemében érvelés, minden tett meggyőz a dicsérés helyessége
és jogossága felől — az író szemében viszont egy életvonal kirajzolása a maga egészében válik példaszerűvé. A hős dicséretének
retorikai szabályai egyébként nemcsak ezekhez az irodalmi
műfajokhoz állnak közel, hanem a népi irodalom, a mesék és
mondák hősmodelljét sem záiják ki: 2 3 a nagyon is „mesterségesnek" tűnő retorika szabályrendszere mögött feldereng egy
ősibb és általánosabb normavilág.
Milyen eszközöket használ a szónok, és használ az író, az
általa kiválasztott ( J e l t " ) tárgy hathatós magasztalása érdekében? E téren a klasszikus retorika elsősorban két műveletet
ajánl: az amplifikáció, a stiláris erősítés, és a toposzok, a
2 3
A toposzok használata is egymás közelébe hozza a szónoki
beszédet és az életrajzot (vö. Lechner, 53. о.). A mondák hó'smodelljét
már jóval a modern strukturális anthropológjai elemzések előtt megtaláljuk Otto Rank és Lord Raglan híres könyveiben (Der Mythus von
der Geburt des Helden, 1909; The Hero of Tradition, 1935).
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közhelyrendszer, használatát. Az amplifikációnak négy módját
szokták megkülönböztetni: a fokozatos erősítést, a szinonimák
felsorakoztatását, a viszonyítást (hasonlatot) és a közvetett erősítést (raciocináció). Különösen az utóbbi két műveletre találunk számos szép példát Gyöngyösi műveiben. A viszonyítással
kapcsolatban hadd idézzük tehát Lausberg megjegyzését: „Die
comparatio eignet sich besonders für das epideiktische genus,
indem Gegebenheiten der Geschichte, der Lichtung oder des
Mythos als durch den zu lobenden Gegenstand überboten
hingestellt werden." (§ 404, 223.) Az epideiktikus amplifikáció, a dicsérő erősítés műveletével gyakran találkozunk a
Murányi Vénusz ban. Az első részben Wesselényi Ferenc leírását bővíti, nagyságát növeli a mitológiai hasonlatok egész
sora:
Vállaiban Atlás, Herkules szívében,
Nyelvében Ulysses, Antenor eszében,
Szerelmében Páris, Titán személyében,
Házánál Pilades, Achilles mezőben.
(23. vsz.)

Szécsi Mária igenlő válasza után elönti a boldogság Wesselényi szívét, és ezt az érzést megint amplifikáló hasonlatok fejezik ki:
Ilyen kedves képet Apelles is nem ír,
Melynek jövendőben szép személyével bír. 2 4
Mert miként Phosphorus az hajnalemelő,
A több csillagok közt fényesebben fénlő,
Itt az egyebeknél több szépség viselő,
Angyali termeté szerelem-nevelő.
24

Természetesen az Apellesre való hivatkozás is toposznak
tekinthető (vö. Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis (New York,
1967), 11. Hogy a Gyöngyösi-féle bók értékét lemérhessük, érdemes
Binet egyik festészettel kapcsolatos toposzát idézni: „Apelles peignoit
ce qui ne se pouvoit peindre". (203. o.) A megfogalmazás egyébként
Pliniusra megy vissza.

566

Kibédi

Varga Áron

Gazdagsággal Júnót, Cypriát szépséggel,
Szívevei Bellónát, Pallást eszességgel,
Amphiont szavával, Phoebét deliséggel,
Igaz Penelopét követi hűséggel.
Músák tudományos nyelvének szólása,
Hajnali hasadás ajaka nyílása,
Orczája pünkösdi rózsák mosolygása,
Veselény szívének tüze s lángozása.
ö l . rész, 2 8 8 - 2 9 1 . vsz.)

A mitológiai hasonlatok közé híres történelmi hasonlatok
vegyülnek, amikor Gyöngyösi Kemény János és Lónyay Anna
boldogságáról akarja meggyőzni az olvasót:
Nem volt a Julia hívebb Pompejushoz,
Nem Artemisia az Mausoleushoz,
Sem a Sulpicia kedves Lentulushoz,
Sem pedig Alceste ifjú Admetushoz.
Cornélia Gracchust jobban nem szerette,
Hívebben Alcyon férjét nem követte,
Mint szívében Anna Keményt helyheztette.
S azt ez is hasonló szívvel kedveltette.
(III. könyv, 1. rész, 7 - 8 . vsz.)

A dicséretet közvetve azzal lehet erősíteni - az amplifikáció
másik Gyöngyösire jellemző műveletéről, a raciocinációról beszélünk —, hogy például az ellenség erejét dicséijük: a Kemény
János Emlékezetében
a költő egy egész „fejezetet", a harmadik könyv harmadik részét, száztizenegy versszakot szentel
a Kemény ellen felvonuló török seregek színpompás és részletes megéneklésének. 2 5
2 5
Egyes kritikusok ezt kompozíciós hibának tekintik! - Az
amplifikáció módozatait Lausberg elsó'sorban Quintilianus alapján ismerteti ( $ $ 4 0 1 - 4 0 6 , 2 2 1 - 2 2 4 . 0 . ) . Cave mutat rá arra, hogy amplificatio fogalma a középkorban jelentésváltozáson megy át és hogy a
reneszánsz az eredeti fogalmat a copia szóval jelöli. (8.)
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A retorikai előírások megint nemcsak a szónokokra vonatkoznak, hanem a költőkre is: a dicsőítő célzatú (tehát végső
fokon érvelő erővel bíró) részletezést Ronsard a költők kötelességének tekinti. 2 6 Az epideiktikus műfajok, a dicséret tárgyának és módozatainak vizsgálata egyre világosabban mutatja,
hogy milyen retorika koncepció és milyen irodalomszemlélet
áll Gyöngyösi művei mögött. Tarnai Andorral „az időnek
ellenálló elméletről" és a „változó gyakorlatról" beszélhetünk
(48.); a változó gyakorlat abban áll, hogy Gyöngyösi nem az
intellektuális érvelésre, az invencióra, hanem a gyönyörködtetésre, az elokúció alakzataira fekteti a hangsúlyt. Közel áll ez
ahhoz a retorikakoncepcióhoz, mely Terence Cave szerint
Erasmus hatására alakult ki szerte Európában: középpontjában
nem egy normatív szabályrendszer áll, hanem a copia dinamikus fogalma, mely az írói gyakorlat, az exercitatio (mondhatnánk) „generatív" fejlesztésére, kiépítésére késztet. 2 7
26
„Tu n'oublieras à faire armer les capitaines, comme il faut, de
toutes les pieces de leur harnois, soit que tu les appelles par leur nom
propre, ou par periphrases, car cela apporte grand ornement à la Poësie
Heroïque.

Tu n'oublieras aussi la piste et battement de pied des chevaux, et
représenter en tes vers la lueur et la splendeur des armes frappees de la
clarté du Soleil, et à faire voler les tourbillons de poudre soubs le pied
des soldats et des chevaux courants à la guerre, le cry des soldats,
froissis de picques, brisement de lances, accrochement de haches, et le
son diabolique des canons et harquebuses qui font trembler la terre,
froisser l'air d'alentour. Si tu veux faire mourir sur le champ quelque
capitaine ou soldat, il le faut navrer au plus mortel lieu du corps,
comme le cerveau, le coeur, la gorge, les aines, le diafragme; et les
autres, que tu veux seulement blesser, ès parties qui sont les moins
mortelles; et en cela tu dois estre bon anatomiste. Si quelque excellent
homme meurt, tu n'oublieras son epitaphe en une demie ligne, ou une
au plus, engravant en tes vers les principaux outils de son mestier (. . .)"
(La Franciadé, az 1587-es kiadás előszava, in: Oeuvres
Complètes,
Bibliothèque de la Pléiade, 2. kötet, Párizs, 1950, 1024.).
2 7
"By placing rhetoric under the aegis of this (essentially figurative)
notion (of copia) in his enormously popular handbook De duplici copia
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Míg a klasszikus, hellyel-közzel még Pázmányra is jellemző,
retorika az érvek világosan egybekapcsolódó felsorakoztatásán
munkálkodik, addig az amplifikációs barokk retorika már-már
a szabad burjánzás benyomását kelti. Ez a szabadság azonban
csak viszonylagos: az író ismeri közönségét, a közönség műveltsége azonos jellegű az író műveltségével, a bővítés, növelés és
erősítés műveletei csak olyan elemekkel rakhatják körül és
gazdagíthatják a központi tárgyat, amelyek már ismerősek. így
alakulnak ki, az enkomionnal és amplifikációval szoros összefüggésben, az epideiktikus, a költői toposzok.
A toposzok tana az ókori retorika egyik legbonyolultabb
fejezete, lassanként könyvtárra rúgó szakirodalom foglalkozik
vele, de Pater szerint, aki e kérdéskomplexum egyik legavatottabb szakértője, a toposz pontos definíciója még senkinek sem sikerült (164.). 2 8 A toposz szó legalább két vagy
három egymáshoz (metonimikusan) kapcsolódó, de egymástól
világosan különböző jelentést fed. Az első jelentés Arisztotelésztől származik, eszerint a toposz az érv (tartalmilag még
üres, tehát bárhol alkalmazható) formája: definíció, hasonlat,
ellentét stb. Ugyanakkor már az ókorban találkozunk egy

verborum ас rerum, Erasmus adumbrates a theory of writing as an
activity at once productive and open-ended, escaping the limits which
formal treatises of rhetoric and dialectic attempt to impose on it.
Prescription is reduced, even undermined, in favour of exercitatio or
experientia:
practice is already gaining the upper hand over codified
theory." (XI. o.) - 1970-ben megjelent könyvem (Rhétorique
et
Littérature, étude de structures classiques) elsó'sorban a francia klasszicizmus invencióközpontú retorikaszemléletével és annak irodalmi következményeivel foglalkozik; Gyöngyösi ana késztet, hogy egy más
típusú, inkább elokúcióközpontú retorikaszemlélet fó' vonalait kíséreljem meg felvázolni.
28
A toposzfogalom körüli problémákról és vitákról elsó'sorban
három német nyelvű szöveggyűjtemény ad áttekintést (Jehn, Baeumer
és Breuer-Schanze); Lechner könyve sok érdekes gondolatot és idézetet tartalmaz, de bőbeszédű és a problémákat nem tisztázza. - Plett
( 1 2 - 1 6 . ) világosan jelöli ki a toposz(ok) helyét a retorikában.
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tartalmilag meghatározott toposszal: minden műfajnak megvannak az állandó témái, kellékei. Burgess szerint (184-213.)
a lírai és bukolikus költészet főbb toposzai a következők:
rózsa, jácint, fülemüle, hattyú, a Múzsák, fecske, furulya,
folyók, barlangok, virágok, Vénusz és Adonisz, a nárcisz, a
tücsök, a tavasz, a babér, a Nílus, a nap és a csillagok, a
virágok, a festészet és a természet; - ugyanakkor például a
történetírásnak egészen más toposzai vannak. A toposzok egybekapcsolódnak: a rózsa a Múzsák virága, a tavasz a rózsa
vetélytársa stb. A toposz mindkét esetben azt a helyet jelöli,
azt a kategóriát, ahonnan a költő elindul, hogy megformálja
gondolatát. A kiindulópont egyik esetben formai, a másik
esetben tartalmi; Lechner az elsőt systematic or analytic
topicsnak, a másodikat subject topicsnak nevezi.2 9
A harmadik toposzfogalmat világosan és tudatosan tulajdonképpen csak a negyvenes évek végén fogalmazta meg Ernst
Robert Curtius, amikor híres könyvében kimutatta az európai
irodalmak tematikai folytonosságát. A toposzok azok a közhelyszerű gondolatok, hasonlatok, általános igazságok, melyek
az ókortól máig végigkísérik az európai kultúrát. Curtist
később sok támadás érte e miatt a toposzfogalom miatt, hiszen
ő mintha teljesen megfordítaná a régi toposzfogalmat: a szabadon használható kategória helyére Curtius pontosan rögzített egyedi gondolatsort tett. A kritika némileg elfelejtette,
hogy a toposz formai és tartalmi meghatározása között a
29
Lechner egy korabeli „lexikon"-t idéz (76. o., 16. lábjegyzet):
„Locus communis est oratoribus thesis, ad quam saepe ab hypothesi
progrediuntur causa amplificandi et docendi. Loci communes sunt
veluti celluli et receptacula, in quibus sententias memorabiles et ea
recondimus quae beneficio lectionis vel auditionis percipimus quaeque
nobis usui speramus futura. Loci topici seu dialectici sunt sedes argumentorum unde depromuntur quae ad aliquid probandum conducunt;
unde etiam vocantur loci communes, exempli gratia, ex nomine, ex
genere, ex causa, et cetera." (Johannes Micraelius, Lexicon
Philosophicum, Jenae, 1653, 601.).
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választóvonalat már az ókorban sem volt könnyű meghúzni; a
keveredés egyébként azért is érthető, mert — részben az iskolai
gyakorlat következtében — az általános kategóriát gyakran
ugyanazok az egyedi példák töltik ki: aki a női szépséget a
rózsához hasonlítja, a hasonlítás formai toposzát a rózsa tartalmi toposzával köti egybe, és egy történelmi sorozat végén
ugyanakkor egy közhelyszerű gondolatot mond ki. Lechner
szerint ezzel a gyakorlattal függ össze az általános igazságok, az
örök közhelyek nagy szeretete és kultiválása az európai kultúrában.
A három toposzfogalom közötti különbséget az alábbi sémával lehetne kifejezni:
toposz

gondolat

1 .forma

2. tartalom

íme egy példa a Murányi

3.közhely

Vénuszból:

Leggyengébb mivolta az első kezdetnek,
Lásd: mely hamar lankad csírája füveknek.
Akármi kis hideg megárt a zsengéknek,
Az új virágok is hamar elsüttetnek.
(II. rész, 148. vsz.)

A formai toposz itt - hasonlat és okozat: az érv először a
hasonlat formáját veszi fel („az első kezdet olyan, mint a f ű
csírája"), majd pedig az okozatét („a fiatal növényt a hideg és
a meleg elpusztítja"); 3 0 a tartalmi toposz a zsenge fű: nem a
gondolat viszi a tárgyat, hanem fordítva - milyen gondolatok
30
A hideg-meleg ellentétnek itt csak stilisztikai értéke van, érvelési
aligha.
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jutnak eszembe a fűről? a konkrét tárgytól milyen általános
jellegű igazsághoz lehet eljutni? A közhelytoposz eszmetörténeti kategória, nem retorikai: „a kezdet nehézségei" — nem a
hasonlatból indul ki, sem a tárgyból, hanem a gondolatból.
A toposzfogalom bonyolultsága bizonyára a retorikatörténet már említett eltolódásaival is összefügg. A formai toposz
kétségkívül a meggyőzést célzó, az invencióközpontú retorika
szülötte, míg a két másik toposztípust egy olyan retorikaszemlélet hozta létre, mely elsősorban a gyönyörködtetésre fekteti
a hangsúlyt. Érthető, hogy Gyöngyösi műveiben az utóbbi két
toposzfogalomnak jelentős szerepe van.
A formai toposz a struktúrából indul ki, stratégiai jelentősége van, a másik kettő központjában viszont a tárgyak és a
gondolatok állnak. A retorika toposztanát ily módon a hagyomány által szentesített tudás tökéletes tárházának tekinthetjük. „Bárhova forduljon is az emberi szellem, szükségszerűen
mindig egy toposznál köt ki", írja Cassiodorus. 31 A toposzok
lexikon jellegét az is mutatja, hogy gyakran a retorikakönyvektől függetlenül, önálló toposzgyűjtemények jelentek meg,
ezeket Angliában pl. Commonplace Booksnak nevezték. Két
híres példát említek. Luis de Granada Silva locorum communium (1598) című könyve idézetgyűjtemény, hierarchikus
sorrendben - Isten, angyalok, szentek, erények - közli egyegy témával kapcsolatban nagy emberek mondásait, gondolatait; ez a gyűjtemény a toposzt mint közhelyt értelmezi. A
toposz második jelentésének viszont Etienne Binet könyve
felel meg (Essay des Merveilles de la Nature, 1621); Binet
fejezeteit nem gondolatoknak, hanem tárgyaknak szenteli:
vadászat, virágok, fülemüle, méz, selyemhernyó, bor, ló, építé3
'An Introduction
to Divine and Human Readings (New York,
1946; Lechner után idézve, 49. о.). Melanchthon is hasonló véleményen
volt: ,,Es ist bezeichnend, írja Mertner, dass Melanchthon sagt, die ganze
Sachwelt müsse in die loci eingeschlossen, ihnen gewissermassen eingeprest werden (quibus locis tota res includi debeat) " (Jehn, 42.).
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szet, címer, zene, bűzakaiász, vihar, ég, fecske; célja az, hogy
segítséget nyújtson kezdő egyházi szónokoknak, akik még nem
tudják, hogy az egyes témákról mit lehet (és mit kell) mondani, hogy az egyes tárgyakkal kapcsolatban milyen amplifikációk lehetségesek. Itt különbözik a toposzgyűjtemény a mai
értelemben vett lexikontól: nem azt írja le, amit egy adott
témáról vagy tárgyról tudni, hanem azt, amit róla mondani
lehet. A könyv az amplifikációs gyakorlat segédkönyve. 32 - A
gondolati és tárgyi toposzgyűjteményeket természetesen mitológiai lexikonok egészítették ki — a legismertebb talán Natale
Conti 16. század végi műve — : a görög istenek és istennők
tulajdonságainak és tetteinek szimbolikus jelentőségét és
magyarázatát még tudós költők sem olvasták ki mindig
könnyen ókori példáikból, a kommentárra szükség volt.
Ha visszagondolunk Cassiodorus mondására, el kell ismernünk, hogy a felvilágosodás és romantika előtti korok embere
egy egységes hálózaton és rendszeren belül élt, melynek elemei
a természet adta tárgyak és a történelem és mitológia adta
hősök voltak, és ezeknek az elemeknek a mozgását és egymáshoz való viszonyát a közhelyek határozták meg. Gyöngyösinél
a hősök dicsérete, a tartalmi toposzok részletezése, a közhelyek által előidézett digressziók annyi helyet foglalnak el,
hogy a modern kritika szerkezeti lazasággal vádolja. A korabeli
kultúra jelrendszerén belül viszont ez a „lazaság" megfelelt a
követelményeknek, hiszen minden ismerős terepen zajlott le, a
kitérés éppúgy a hálózat láncszemein történik, mint az egye32
A teljes cím így hangzik: Essay des Merveilles de la Nature et des
plus nobles Artifices, ouvrage très-nécessaire à ceux qui font profession
d'Éloquence! - „Nature" es „artifice", természet és „mesterség" viszonya Gyöngyösinél is sokrétű (lásd pl. a 42. lábjegyzetben idézett sorait).
- Binet könyve olyan szép retorikai gyakorlatokat tartalmaz, hogy ezek
ma már prózaversszámba mennek. Rehabilitálásuk talán annak is köszönhető', hogy a mai francia költészetben egy jeleíitős irányzat (melyet
elsősorban Ponge képvisel) foglalkozik tudatosan a tárgyak és az (őket
soha egészen nem „fedő") szavak viszonyával.
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nesen célratörő mozgás. A toposzrendszerrel, mely ennek a
kultúrának a „nyelvtana", szükségszerűen összefügg a lazaság: 33 ezt nemcsak Gyöngyösi költeményei, hanem például
Honoré d'Urfé híres regénye is bizonyítja. Ugyanakkor azonban a lazaság paradox módon az egységet, az együvé tartozást
jelöli: a toposzok megismétlődnek — Badics Ferenc kimutatta,
hogy Gyöngyösi aforizmái egyeznek különböző műveiben
(171.) - Balzac különböző regényeiben a szereplők, itt a
közhelyek azonosak; ez azonban nem széthullást okoz, hanem
az otthonosság érzését kelti: az egyedi történés megáll, a közhelyes gondolat, a közhelyes hasonlat visszakapcsol közismert
világunkba és az egyedi történés megnyugtató általánosságát
garantálja. 34
Nyilvánvaló, hogy ebben az irodalomszemléletben, mely a
költészet elsőrendű céljának a dicsőítést és a gyönyörködtetést
tekinti, a műfajok státusa is némileg változik, a szemlélethez
alkalmazkodniok kell. A költészetnek az eddigieknél erősebb
vagy merőben újfajta retorizálásáról van szó, arról, hogy egyegy mű társadalmi szerepe pontosan meg van szabva; az író,
abban a pillanatban, amikor megválasztja a műfajt, tudja, hogy
milyen körülmények között és milyen közönséghez fordul, és
hogy ez a közönség mit vár tőle. Thomas Hobbes szerint a
filozófusok a világmindenséget három részre osztották, az Ég,
a Levegő és a Föld birodalmára, a költők pedig, akiknek a
33
„Each part of a speech could be developed separately without
regard to logical order because its place was determined beforehand in a
traditional series of topics." (Lechner, 30. о.) - Scudcry szerint d'Urfé
regényét a hosszú beszélgetések teszik érdekessé, mert a retorika „mesterkedésével" felkeltik az olvasó emócióit. (Chabert, 394.).
34
N e m értek tehát egyet Terence Cave-vel, aki azt írja: "The
repetition of the topos in successive texts causes a replacement or
displacement of the meanings produced by that same topos in other
contexts. The consideration of a topos as a fragment of its own right
dislocates the text in which it is sited, loosens the apparent coherence
and unity." (XIX.)
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témája más, ti. az emberi élet, és céljuk, hogy az embereket a
bűntói eltávolítsák és erényes és dicső tettekre sarkallják, az
emberi faj három területén helyezkedtek el: az Udvar, a Város
és a Vidék területén, és ez megfelel a fenti három birodalomnak. A fejedelmek és hősök pompája és hatalma az égre, a
városi élet állhatatlansága a Levegő mozgására, a Vidék egyszerű erényei pedig arra a Földre emlékeztetnek, melyet a
vidéki ember megművel. Ennek a három területnek megfelelően az irodalomnak három műfaja van, a Heroikus, a
Szatirikus és a Bukolikus. 35
A reneszánsz átveszi („utánozza") az ókor nagy műfajait, de
ugyanakkor az új társadalmi rétegződésnek és igényeknek megfelelően átalakítja őket. A legnagyobb sikerrel a drámai műfajok átvétele járt: a spanyol, a francia, az angol dráma a görög
modell méltó utódai. A másik nemes, a legfelsőbb kategóriába
tartozó műfaj, az eposz átültetése sokkal nehezebben ment és
igazából nem is sikerült. Gyöngyösi aktivitása, problematikus
műfajválasztása, bizonyos fokig része ennek a kétszáz évig
tartó kísérletezésnek, mely például Franciaországban több
tucat elfelejtett eposzt termelt ki Ronsardtól Voltaire-ig és
melynek célja az antik eposz meghonosítása volt. 3 6 E kísérletezés egyik állomásának tekinthető az a 16. században
Olaszországban lezajlódott „romanzo-vita", melyről Klaus
Werner számol be ( 5 8 - 6 4 . ) és, mely a modern lovagi román-

35
Azaz hat, mert Hobbes azután mind a hármat felosztja még
egyszer narratív és drámai formára. The Answer of Mr. Hobbes to Sir
William DÁvenant's
Preface before Gondibert,
1650 (in: Edward
W. Taylor, ed., Literary Criticism of Seventeenth Century England, New
York, 1967, 280. o.) Gyöngyösinél is találkozunk a
király-kalmárparaszt beosztással (Chariclia, III. rész, 30. vsz.).
36
Hogy szociológiailag van-e magyarázat a dráma sikerére és az
eposz kudarcára, azt itt nem vizsgálhatjuk; Gyöngyösi magyar és
európai helyét kijelölendő, érdemes azonban foglalkozni ezzel a kérdéssel, és általában ezzel a mennyiségileg óriási — és részben minőségileg is
jelentős - epikus irodalommal (vö. Maskell, Sayce, Werner könyveit).

Retorika, poétika,

műfajok

575

cokat is eposzoknak akarta nyilvánítani: a románcra a nemzeti
és vallásos téma jellemző, a versszakok használata, a laza szerkezet, a hirtelen átmenet a fenséges stílusból a komikus stílusba, valamint az, hogy arisztokratikus udvarok számára készült.
Mindez Gyöngyösi epikus jellegű költeményeire is érvényes.
A reneszánsz egyébként sem tesz mindig különbséget eposz
és regény (az ókor szerelmi és lovagregényeinek legjobbjai)
között. Ronsard eposza előszavában kijelenti, hogy könyve
regény, akár az Iliász és az Aeneis! Scaliger, majd száz évvel
később Le Moyne, Heliodorosz Charichláját, a legszebb ókori
regényt, egy lapon emlegetik Homérosszal és Vergiliusszal.3 7
Kísérletek történnek tehát az eposz modernizálására, de ugyanakkor megtart ez a műfaj olyan kötelező elemeket is, például
az istenek beavatkozását, melyek az új korba már nem illenek,
sőt bevezet olyan módosításokat, melyek egyre inkább anakronisztikusnak minősülnek, például azt a gondolatot, hogy az
eposz igazi, majdnem kizárólagos közönsége az uralkodó, a
fejedelem, a főurak. 3 8
Az átalakuló európai kultúra hátat fordít a középkori műfajrendszernek és mindenütt új rendszert alakít ki magának. Az
irodalomtörténetírás általában a 17. századbeli francia klasszicizmus által kiépített műfajrendszert tekintette mérvadónak,
37

Georges de Scudéry azt írja 1654-ben Alaric c. eposza
előszavában: „Le Poeme Epique a beaucoup de rapports, quant á la
constitution, avec ces ingénieuses fables que nous appelons des romans"
(Picard, 33. o.). — Nem szabad természetesen elfelejtenünk, hogy a
„regény" szó ebben az időben mást jelentett, mint ma: olyan sok
retorikai kitéréssel, társalgással, levélbetéttel lazán összefont bonyolult
szerelmi történeteket, melyek az olvasónak egyúttal a helyes beszéd és a
jó viselkedés példatárát nyújtották; gondoljunk csak magyar viszonylatban, a Kartigámm vagy Báróczi Cassandrájára.
3s
Az eposz „estant ordonnée à la perfection des Grands, elle ne
pouvoit aller plus haut qu'elle va, & ne pouvoit faire plus de bien au
Monde qu'elle luy en fait, en formant les moeurs de ses Maistres" (Le
Moyne). - A legjobb korabeli eposz-tannak valószínűleg Le Bossu
jezsuita filozófus munkáját tekinthetjük.
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ami annyiban hamisítja meg az egyes nemzeti adottságokat,
mert kevés helyen alakult ki egy olyan centralizált, a király
személyes ízlése által befolyásolt kultúrpolitika, mint
XIV. Lajos Franciaországában. A magyar nyelvterületen jelentkező műfajokra bizonyára hatással voltak a nagy nyugati példák, de a mi műfajrendszerünket mégis elsősorban olyan országokéval kellene összehasonlítani, ahol a centralizáció, a központi udvari kultúra szintén hiányzott.
A műfajok modernizálásával és retorizálásával függ bizonyára az is össze, hogy az elméleti írásokban több hangsúlyt
kap az alkalmi költészet problémája, az alkalmi műfajok rehabilitációjára irányuló kísérlet. George Puttenham híres poétikájában (1589) azt írja, hogy a költő egyik legfontosabb feladata
a fejedelmek dicsőítése, és felsorolja azokat az ünnepi alkalmakat, győzelmeket, békekötést, születésnapot, esküvőt, amikor
a költő más és más műfajban megírt versével hozzájárulhat a
nyilvános örvendezéshez. 3 9 A költő,akár a szónok — nem politikai, hanem az ünnepi! — szerepet vállal a társadalmi életben.
Gyöngyösi költői praxisához bizonyára Moesch Lukács Vita
Poeticája (1693) állott legközelebb, mely egyben a műfajokban
való tobzódás, a barokk korra jellemző műfajkeveredés jellegzetes példája.
„Ez a XVII. századi mérték szerint csakugyan eredeti poétika - írja
Bán Imre - nemcsak azzal hoz újat, hogy a költői műfajokat az emberi
élet négy korszaka szerint csoportosítja, hanem azzal is, hogy a költészetet a főúri-nemesi életforma ragyogó díszeként, nélkülözhetetlen
kiszolgálójaként állítja elénk." Moesch Lukács „a költészetet egészében
alkalmivá teszi, el sem tud képzelni olyan irodalmi művet, amely nem
áll közvetlenül a feudális társadalom mindennapi szükségleteinek szolgálatában". (64. és 77.)
3

*"(. . .) the Poets, being in deede the trumpetters of all praise (. . .)
were in conscience & credit bound next after the divine praises of the
immortal gods to yeeld a like ratable honour to all such amongst men as
most resembled the gods by excellencie of function, and had a certaine
affinitie with them (. . .)" (Első rész, 16. és 23. fejezet).
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Poétikájában az alkalmi vers, mely mindig dicsőítő, az
eposszal szoros összefüggésben áll, és & Murányi Vénusz műfajproblematikájára kell gondolnunk, amikor azt látjuk, hogy
Moesch Lukács az epithalamiumot, a menyegzői éneket az
eposz alosztályának tekinti. 4 0
Az a „műfajkeveredés", amit az irodalomtörténet Gyöngyösivel kapcsolatban emleget, tulajdonképpen álprobléma, azaz
pontosabban olyan probléma, mely nem Gyöngyösi rosszul
végiggondolt vagy kidolgozatlan poétikájából következik, hanem általában jellemző a barokk irodalomszemléletre. Horváth
János „belső meghasonlottság"-ról, „felemás jelleg"-ről beszél,
„aminek tisztázására Gyöngyösi nem is nagyon törekszik".
(130.) Költészetét „mintha-költészet"-nek nevezi, a kifejezés
találó és helyes is, ha minden negatív konnotáció nélkül használjuk. Gyöngyösi eposzt és epithalamiumot, széphistóriát és
históriás éneket ír egyszerre; hősei egyszerre állnak a mitológiában és a jelenben, az eszmények és a valóság világában. Poétikája a fényes látszat és a pompázó kérkedés (le paraître et
l'ostentation) barokk poétikája, a kor mozgó, csillogó, retorikus
irodalomszemlélete nyújt hátteret ahhoz a színes világhoz,
amit a Gyöngyösi-mítosznak, a Gyöngyösi életmű fiktív univerzumának nevezhetnénk. Kevés magyar író alkotott egy
olyan egységes és öntörvényű mitikus, „kitalált" világot, mint
Gyöngyösi, negyven éves munkával, több mint féltucatnyi
epikus lélegzetű elbeszélő munkájában. A Gyöngyösi-mű jelentése, üzenete nem világos érvelés útján, hanem a toposzok
gyakorisága révén jut el hozzánk: sajátságos mítosza nem más,
mint az a toposzrendszer, amit ő a kor által nyújtott általános

4

"Történelmi és mitológiai személyek keverése az eposznak
majdnem szükségszerű kelléke, ezt nem lehet a Murányi Vénusz hibájaként emlegetni: éppen a kortárs Le Bossu védi az istenek részvételét az
epikus cselekvésben, többek között teológiai érvekkel (5. könyv, 6. fejezet: Si la présence des Dieux déshonore les héros).
3 Irodalomtörténet 1983/3
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toposzrendszeren belül mint lehetőséget, mint konfigurációt
kiragadott és rendszeresen, már-már megszállottan feldolgozott.
*

A Gyöngyösi-univerzum alapkövének alkalmasint azt a
hierarchikus barokk gondolatot tekinthetnénk, melyet a Florentina utolsó jelenetében Altades király így fejt ki:
Minden az Istennek Tanátsából vagyon,
De három dolgokra terjed igen nagyon.
Az első ezekben a' Király választás,
A második dolog a' Had verés sujtás,
Harmadik pediglen az Házasság osztás,
Isten bír ezekkel tsak ő maga nem más.
(413.)

Isten — király - hadvezér - feleség: ők népesítik be ezt az
eszményi világot, a vallás, a politika, a háború és a szerelem
azok az erők, melyek a szereplőket mozgatják és általában
győzedelemhez is segítik. Az eszményi világnak nemcsak fiktív
szereplői vannak, hiszen ugyanezt mondja Gyöngyösi „tekintetes és nagyságos Szentkirályi Andrási Péter úrnak" a Chariclia
ajánlólevelében (mely egyébként egy szabályszerű enkomion):
„nintsen is drágább kints a jó, és okos Feleségnél, amint hogy
az nem is mástól, hanem az Istentől magától szokott adatni". (16.) Fikció és valóság, a kultúra és a természet különféle
rendjei tudatosan örvénylenek, szeszélyesen és mégis pontosan
keverednek ebben a világban: Chariclia és Theogenes Andrási
Péterre és feleségére, Orlai Borbálára emlékeztetik, az előszó
tanúsága szerint, a szerzőt, a mondabeli Philomela a történelmi
Cleopatrával kerül párhuzamba (Csalárd Cupido, III. rész, 25.
vsz.), ugyanazok a szavak írják le Lónyay Anna és Proserpina,
Zrínyi Ilona és Philomela szépségét, és a leírást retorikusán
erősítő hasonlat is egybevegyíti az érzéseket, a madarakat és a
mitológiát:
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Eő volt minden kedvem, örömem, szerencsém.
Kedves Ráróm, Sólymom, Galambom,-Gerliczém,
Szép Helenám, Tysbém, Lidóm, Euridicém,
Minden kévánt jókkal rakatott szelenczém.
(Csalárd Cupido, I. rész, 101. vsz.)

A Gyöngyösi-univerzum férfi hősei között, fikció és valóság
minden elvegyülése ellenére, mintha lenne azonban némi
különbség. A férfiaknál az enkomion történelmi személyek
esetében jóval részletesebb, mint másutt — Theogenes vagy
Hermiás és Philostenes, a Chariclia és a Florentina főszereplői,
korántsem olyan reális, individualizálható figurák, mint Wesselényi, Kemény vagy Thököly. A női főszereplőknél mást tapasztalunk: történelmi realitás, mitológia és fikció között a
határok elmosódnak — az individuális különbségek jóval
kisebbek. A hősnők (majdnem) egyformák és mindig szépek.
Ez a szépség általános, szimbolikus : a női szépséget dicsőítő
toposz érzést és gondolatot helyettesít, nem egyént, élő
embert mutat be. 4 1 Csak akkor változik, ha a kifejezendő
érzés miatt változnia kell. Az alaptónust a legszebben talán a
Csalárd Cupido (és a Florentina) üti meg, az eszmény itt nyeri
el legtisztább kifejezését.
Jádznak szemeiben gyémánt ragyogványok,
Ajakán inganak kláris szivárványok,
Viselik beszédét ékes tudományok,
Ollyak a kezei, mint feir márványok.
41
A női szépség legszebb leírásai a következő helyeken találhatók,
amint erre már Badics Ferenc is felhívta a figyelmet Gyöngyösi-kiadása
második kötetében (379. o.):
Kemény János Emlékezete I. Könyv, 1. rész, 4 5 - 4 8 . vsz.;
Proserpina Elragadtatása, I. rész, 4 6 - 4 8 . vsz.;
Thököly Imre és Zrínyi Ilona Házassága, 65—73. vsz.;
Florentina, V. actus és (párhuzamosan) VII. Seena (Badics első
kötetében 3 3 0 - 3 3 1 . o.);
Csalárd Cupido, III. rész, 2 5 - 3 2 . vsz. és IV. rész, 4 2 - 4 6 . vsz.
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Orczája rósás kert, liliom homloka,
Mint a' súgár Cédrus, olly karcsú dereka,
Alabástrom oltárt mutat fejér nyaka,
Az hol az van, nincsen ott soha éttzaka.
(Csalárd Cupido, III. rész, 3 1 - 3 2 . vsz.; Florentina, V. Actus)

A szépséget a mozdulatlanság és a mozgás dialektikája (kéz,
nyak, szemben az ajakkal és a szemmel), a hármas színszimbolika (piros, fehér és fekete, utóbbi csak mint az előző kettő
tagadása) 42 jellemzik. A szépséghez szellemi jó tulajdonságok
(beszéd, tudomány) csatlakoznak, és a képet vallásos sejtetés
zárja le (a nyak fehér oltár, kizárja a sötétséget). — A gyászoló
szépség ugyanaz, de más érzést fejez ki: a színek, az igék
változnak Lónyay Anna leírásában:
A' piros klárisok, kik ajakán ültek,
Elébbi mosolygó színekben kékültek;
Orczáján a' Rósák, kik minap örültek,
Szomorún csüggönek, s' hervadásra dűltek.
СKemény János Emlékezete,

1. könyv, 1. rész, 46. vsz.)

Ugyancsak színváltozás jelzi a beteg szépséget:
Sárgultak rósái gyenge ortzájának,
Klárisa halványult piros ajakának,
Hervadt lilioma szép fejér nyakának,
És alabástroma rútúltt homlokának.
(Chariclia, IV. rész, 217. vsz.)

42

Érdemes lenne részletesebben kidolgozni ezt az aranyra, vérre,
gyászra épülő' barokk színszimbolikát. Egy példa: a háború alatt a föld
és a vér, a fekete és a piros keverednek:
A' föld, mellyet bölcsen festett feketével
A' tudós természet, szép mesterségével,
Most édes Nemzetünk nagy veszedelmével,
Pirosban öltözött ki-ontott vérével.
(Kemény János Emlékezete, II. könyv, VIII. rész, 9. vsz.)
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Az eszményi szépség eredeti színei elfakulnak, elfajulnak, a
piros kékbe vagy sárgába megy át. De nem a színek: — az egész
jelrendszer (és szókincs) változik, ha a társadalmi grádicson
lefelé lépünk, ha parasztok beszélnek a szépségről. Florentina
eszményi szépsége így fest ebben a másik jelrendszerben, a
hierarchikus barokk poétika másik fokán :
Mert édes mint a' sajt annak az ajaka,
Fejér mint ama' szép meszelt fal a nyaka,
Mint a' mosott asztal sima a' homloka,
Mint az hántott torsa az orra hoszszátska.
Gömbölyű a' mellye mint a' Német retek,
Az ortzája gyenge mint az alutt étek,
Mint az én matskámnak a' szemei kékek,
Fogai mint liszt láng fejérek és szépek.
(Actus IX)

Ez a leírás pontosan megfelel Giuseppe Arcimboldo fantasztikus portréinak. Arcimboldo milánói származású volt ugyan,
de 1562 és 1587 között a Habsburgok udvarában élt: Gyöngyösi mintha az ő egyik portréját írná át szavakra! A stílushierarchia pontos; a társadalmi rendeknek, akárcsak Hobbes és
mások elméleti írásaiban, a természet rendje felel meg: a
nemesi rend a szépséget az egekhez és a drágakövekhez, a
paraszti rend a föld, a mindennapi élet kellékeihez viszonyítja.
Gyöngyösi oly sokat dicsért leíró tehetsége talán nem is
leírást nyújt, a szavak a kiragadott tárgyat szimbólummá varázsolják át, ünnepi, pompázó jelkép lesz belőlük, egyediségük
megszűnik. Gyöngyösi nem leír, hanem bizonyos értelemben
„mellébeszél", a tárgyak mellé, köré aggatja a szavakat. 4 3
43

Fiilep Imre; „Legjobban ragyogtatja leíró tehetségét, mikor nem a
festó' hatására törekszik, nem állítja versenyre a szót a színnel: hanem a
szónak időbeli természete szerint tartalmokat és nem alakjokat ragadja
meg a tárgyoknak, nem ecsetelve, hanem elbeszélve fest ( . . . ) E valódi
érzékkel úja le Kemény János békóját: nem is magát a békót, hanem a
kemény kovácsmunkát." (116.)
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A reneszánsz és barokk poétikák úgy tanítják, hogy a szerelem és a háború az eposz és a regény két legfontosabb témája; 4 4 a költők ezt a két témát különböző módon variálják: a
szerelem és a háború egymás ellenségei lehetnek, mint a
Kemény János Emlékezetében
vagy egymás szövetségesei,
mint a Murányi Vénuszban, ahol egyszerre kell meghódítani
Szécsi Máriát és Murány várát:
Két hasonló dolog: szerelem vitézség,
Kiket egyaránt ér mind jó, mind nehézség,
Vénus és Márs között van régi szövetség,
Amiként tanított erró'l a régiség.
(III. rész, 4. vsz.)

A „régiség" nem más mint Ovidius, Gyöngyösi legkedvesebb példaképe, aki a szerelmet magát háborúnak tekinti:
Miiitat omnis amans et habet sua castra Cupido (Amores, I,.9):
és e háború kimenetele bizonytalan, állandóan változó: Mars
dubius пес certa Venus; victique resurgunt. — Ami költőnknél
így hangzik: „A vitézi dolog forgandó s kétséges ( . . .) Szerelem
dolga is nem mind nyereséges" (uo., 13. vsz.).
Az egész korabeli európai szerelmes irodalomra jellemző a
katonai szókincs, és a szerelmes férfi köteles katonai erényekkel is rendelkezni. Gyöngyösinél, különösen korábbi verseiben,
mindez azonban nemcsak szókincs dolga: Wesselényi Ferenc,
Kemény János és Thököly Imre életében a reális háború vagy
annak veszélye szövődik minduntalan bele a szerelmi történetbe. E szempontból a Gyöngyösi alkotta fiktív univerzum
érdekes strukturális fejlődést mutat: azokban a művekben,
melyek kapcsolódnak a szomorú korabeli történelmi valósághoz, a szerelem problémamentes: a házasság előfutára, a házasság maga pedig a megnyugvást, a békét jelképezi. Jellemző,
hogy a Murányi Vénusz ban Cupido szerepe még teljesen pozi44

Lásd pl. Pierre Daniel Huet, Traité de t origine des romans, 1674;
Charles Sorel, De la Connaissance des bons Livres, 1671.
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tív: háza tája két részre oszlik ugyan, egyik a boldog szerelmesek vigasságára szolgál, a másikban a megcsalt szerelmesek
szenvednek, de maga Cupido itt még helyesen lép fel, cselekedete megfelel az istenek akaratának, és eredménye egy dicséretes és erkölcsös házasság. A szerelem nyilazó istene egészen
más szerepet kap viszont a Csatírd Cupido ban, mely csakis
veszélyes, romboló hatását mutatja. Az említett három történelmi mű dicsőítő és alkalmi jellege (kettőt menyegzői, egyet
temetési éneknek tekinthetünk) nem engedte meg, hogy a
szerelem veszélyei és konfliktusai a cselekmény középpontjába
kerüljenek: ott azonban, ahol a háború már csak metafora,
azaz a fiktív művekben (Proserpina Elragadtatása, Florentina,
Chariclia és Csalárd Cupido), ott maga a szerelem háborog.
Cupido most már teljesen a destruktív erők szolgálatában áll,
és fellép ellenlábasa, Diana.
Diana, a vadászó szűz istennő nagyon fontos szerepet játszik a kor szerelmi költészetében és festészetében, különösen
azokban a müvekben, amelyeket manieristáknak szokás nevezni. Dianával elvétve a történelmi jellegű Gyöngyösi-művekben
is találkozunk: Zrínyi Ilonát hozzá hasonlítja a költő (67. vsz.)
és bizonyára nem véletlen, hogy Lónyay Anna Dianát és
Daphnét hímezte keszkenőjére: Dianát, aki megbünteti
Acteont vakmerőségéért, és Daphnét, akit az isten Apollo
üldöz szerelmével (Kemény János Emlékezete,
I. könyv,
5 rész, 19—21. vsz.): — jelezvén, hogy a szerelemnek csak a
rangjához és az enkomionhoz méltó erényes változatait fogadja
el. A későbbi művekben Diana szerepe jóval nagyobb: mint a
tiszta szerelem jelképe, végigkíséri Chariclia viszontagságos történetét, a Csalárd Cupidóban pedig ő veszi fel a harcot a földi
szerelem istene ellen, hogy megvédhesse a Géniuszt, ennek az
allegorikus történetnek a főszereplőjét. Ebben az összefüggésben nem láthatunk többé, mint sok irodalomtörténész tette,
ellentmondást a Csalárd Cupido és а Rózsakoszorú között: a
Géniusz Vénusz kérésére elindul Cupidót keresni, látja rengeteg, szánalomra méltó áldozatát és ekkor Diana oltalmába veszi,
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lebeszéli Cupido kereséséről. Diana a „pogány" mítosz, mely a
keresztény történetet megelőzi, Diana vezeti be Szűz Máriát. 4 5
A Géniusz pedig, aki először Cupidót és a földi szerelmet
kereste, most rózsákat keres, az égi szerelem titkait. A testi
szépség jelentése itt lesz nyilvánvaló, itt példázza egyedül világosan a lélek szépségét, jelképessége itt már teljesen egyértelmű: az angyalok a földre sietnek Máriához, mert „ékesíti
Lelkét Teste",
Látván a Test fényességét,
Naphoz hasonló szépségét,
Csudállya az Léleknek.
Az Test Égi ragyogványok,
Ezer színó' szivárványok
Köntösiben öltözik:
Mellyek az Napot fényekkel,
Az hóidat Fejérségekkel
Ezerszer meg-eló'zik.
(III. rész, 5. rózsa, 14. és 16. vsz.)

A történelmi eseményeket felnagyító, nagy eseményeket
ünneplő művek mellett ezek a teljesen fiktív allegóriák
(Csalárd Cupido, Rózsakoszorú) a másik végletet képezik: minden tükör, minden jelkép, minden le van fordítva a valláserkölcs csak jót és gonoszt ismerő nyelvére. Ott háború és
szerelem egymást egészíti ki, a házasság a hőstetteket betetéző
jutalom, itt háború és szerelem egymás ellen szegülnek, és a
házasság helyébe szent szerelem lép. E két véglet között
helyezkedik el a Florentina és a Chariclia, vagyis azok a művek, melyekben a háború a szerelem részévé válik, melyekben
az élet mint küzdelem és próbatétel válik jelképessé, melyek45

A Rózsakoszorú
verses eló'szava („kötéshez való készület")
világosan beszél erről az átmenetről: Vénusztól Dianához, a szűz istennőhöz és a szűz Múzsákhoz fordul a költő, onnan vezet az út Názáreth,
Szűz Mária felé ( 3 8 - 4 7 . vsz.).
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ben a szerelem egyszerre erőszak és odaadás, erotikum és
tisztaság, és a házasság az erőszak legyőzése, az erotikum
boldog és diadalmas megzabolázása.
Külön helyet foglal el a Proserpina Elragadtatása: a Dianának álcázott Vénusz (III. rész 91. vsz.) segédkezik az ártatlan
Proserpina elrablásában és anyjának, Ceresnek panasza csak
annyit ér el, hogy lánya férje mellől, az alvilágból — Pluto a
halottak birodalmának királya — minden évben hat hónapra az
égbe költözhet. Proserpina is allegorikus mű, de tanulsága
mintha ellentmondana a másik két allegóriának: a jupiteri
ítélet elfogadja az alvilágot, menny és pokol koegzisztenciáját;
míg a többi Gyöngyösi-mű értékrendje egyértelmű, csak a
házasság, csak a tisztaság, csak a lélek győzedelmeskedhet,
addig itt Jupiter nem az osztatlan, az egységes igazság felé
hajlik, hanem egyfajta metafizikai kompromisszumot propagál:
Hogy hat holnapig Lyányod égbe légyen,
De hat holnap múlva viszont vissza mégy en.
Néked is vigságot és örömet tégyen,
Plútó is ő tó'le ismét kedvet végyen.
(5. rész, 64. vsz.)

Proserpinát, aki pedig a többi Gyöngyösi-hőssel és -hősnővel
ellentétben, kezdettől fogva kizárólag az ártatlan és szűzies
szerelmet szimbolizálja, éppen az istenek kényszerítik arra,
hogy a jó és a rossz, a menny és a pokol között a különbséget
eltörölje. Hátborzongatóan szép az a jelenet, ahol Proserpina
anyja hazajöttét várva, egy fehér (!) kendőre a világ rendjét
hímezi:
Négy elementumok rendre formáltattak,
Istenek lakási majd ki varattattak,
Menny és a mély pokol ketté szakasztattak,
Mindenek két felé miként válosztottak.

azét a kettős világét, mely már kapuja előtt várakozik. És
„mikoron immár" némi habozás után a pokol hímzéséhez is
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hozzá kezde fogni,
Ajtaja történék néki tsikorogni,
Megnyila és Vénus kezdc mosolyogni,
És több társaival előtte forogni. 4 6
(1. rész, 97. és 106. vsz.)

összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Gyöngyösi-univerzum történelmi jellegű, meseszerű és allegorikus művekből
tevődik össze. Mindegyikben központi szerepet játszik a női
szépség, a háború és a szerelem dialektikája; a háború hol
katonai harcot jelent, hol Cupido és Diana küzdelmét, a szerelem kettősségét. A harc kimenetele mindig az istenek akaratától függ, azaz a konkrét, „emberi" nyelvre lefordítható,
„morális" üzenet nem egyértelmű.
Azokban a művekben, ahol nincs szó kifejezetten háborúról, a háborút a vadászat jelképezi. A vadászat állandó motívuma a Gyöngyösi-univerzumnak: a költő előszeretettel részletezi a vadászaton űzött állatokat, felsorolja a vadászkutyák
nevét (pl. Kemény János Emlékezete, Chariclia). A vadászaton
részt vevő emberek és állatok felsorolása retorikai szabály, emlékeztet a hősök verbális-retorikus felsorakoztatására egy-egy
leírandó csata előtt. A vadászat tükrözi, előrevetíti az igazi
háborút vagy a szenvedélyek által üldözőbe vett ember sorsát
mutatja. 4 7 A Csalárd Cupido második része különösen hosszú
és részletes vadászjelenetet tartalmaz, melynek értelmét Diana

46
Ez a jelenet különösen szép példája a „mise en abyme" szerkezetnek. A fehér-piros-fekete hármas szimbolikáját egyébként ebben
a jelenetben is kidolgozta Gyöngyösi: a pokol fekete, a föld piros, az ég
és a víz fehér. — A hímzés, a szőnyeg, a festmény versben történő leírása
toposznak tekinthető, sok példáját ismerjük az ókor óta.
47
Az őstörténet és az anthropológia a vadászatnak fontos rituális
jelentőséget is tulajdonít. Lechner még egy másik érdekes összefüggésre
mutat rá: a toposzokról író szerzők „often referred to the use of the
topics metaphorically in terms of a hunting scene in which the places
became the habitats of various animals which could be identified by the
exterior marks surrounding them." (67.)
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a negyedik részben magyarázza meg a Géniusznak: a szarvas, a
vadkan, a medve, amiket Diana legyőzött, nem más, mint a
test, a világ és az ördög, akiket Cupido fog a Géniuszra uszítani.
A vadászat szimbólumát a kert szimbóluma egészíti ki: míg
a vadászat az üldözést, a szerelem háborgásait, addig a kert a
megnyugvást, a tiszta szerelmet, a házasságot jelképezi. A kert
éppolyan retorikai toposz, mint a vadászat: ott a vadászok és
az állatok, itt a virágok felsorolása kötelező. A kert zárt
terület, a „mesterség" győzelme a természet fölött, 4 8 a természetnek az a része, amin a beszéd uralkodni tud. „Nem mondok el mindent, írja Binet, mert akkor egy virágoskertből egy
beszédlabirintust csinálnék, és abból kijutni lehetetlen." (179.)
Gyöngyösinél a Csalárd Cupido és a Rózsakoszorú illusztrálják a legvilágosabban a vadászat és a kert dialektikáját. A
Géniusz még a vadászat rabja, a Rózsakoszorú hőse viszont
virágokat keres:
De nem Adonis Testébül
Vagy Vénus Iába vérébül
Eredet Virágokat:
Nem is Daphnébúl változót,
És Appolónak áldozott
Laurust, vagy más ágokot.
Hanem az Égben nőtteket
Az Földre onnét gyó'tteket
Eörökké virágzókat
Kelletik immár keresned:
És azokért félre vetned
Az hamar változókat.
СKötéshez Készület,

1 7 6 - 1 7 7 . vsz.)

4
' Pierre Grimai, L 'art des jardins, 85. о. Mindkét toposz közeikeleti
eredetű (Perzsia, Arábia, Bizánc). A kert metafizikája természetesen
sokat köszönhet a bibliai édenkertnek (vö. John Prést The Garden of
Eden, Yale University Press, 1981). A vadászat és a kert dialektikája
egyúttal a háború és a béke dialektikájára utal, vö. Erik de Jong, in:
Soweit der Erdkreis reicht (Kleve, 1979), 1 9 8 - 1 9 9 . 0 .
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A földi és égi virágok egymásra utalásáról, barokk tükröződéséről beszél Lippai János is, amikor 1664-ben Pozsonyi
Aeríjének előszavában meg akarja nyerni az olvasó érdeklődését:
„Az emberi ítéletnek megfeddő sorsát elkerüli az, aki az egeket
mennyei kerteknek és a kerteket földi egeknek nevezi. ( . . . ) Ami a
mennyekben az egek alkotása, az a földön a kertek plántálása. (. . . ) Az
egek virágai a ragyogó és fénylő csillagok. A kertek csillagi a sok szép
színben öltözött virágok. ( . . . ) a régiek is oly két hasonló és egy
mesgyéjű országnak tartották az egeket és kerteket, hogy akik a földön
emberekbül virágokká lettek ( . . . ) az egekben általvitettek és plántáltattak, hogy az szomszéd földi csillagokbul, azaz virágokbul; égi virágok,
azaz csillagok legyenek. ( . . . ) A mennyei táborban vagyon mind békességre s mind hadakozásra való virág, mellyel a Christus vitézi koronáztatnak." 4 '

A vadászat a földi háborút, a kert az égi boldogságot tükrözi - még akkor is, ha bebocsátja és megörökíti a föld
virágait is. A beszédnek is ilyen kettős funkciója van, a szerelem tolmácsa, közvetít szem és csók között (Murányi Vénusz,
II. rész, 12. vsz., Thököly Imre és Zrínyi Ilona Házassága,
161. vsz.), csábít és a csábítás rabja. Szépség és beszéd összefüggnek, az ajkat megszépíti a szólás, Vénusz úgy dicséri Zrínyi
Ilonát, hogy a dicsőítő sorozatba ezt a két sort is felveszi:
Szólláshoz készölő ajaka nyílása,
Úgy tetszik, hogy piros hajnal hasadása.
(71. vsz.)

Gyöngyösi hősei sokat beszélnek, a beszéd, mondhatnók, a
vadászat továbbstilizálása, azé a vadászaté, mely nemcsak zsák-

4
' Binet a virágokat szintén csillagokhoz és drágakövekhez hasonlítja: „O quel paradis de fleurs, qu'est-ce су un Ciel de terre, desestoiles
musquées; un partere de Dieu; ou bien une terre celeste, estoillée de
fleurettes, emperlés de pierreries, terre de promission pleine de lait et de
miel?" (181.)
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mányt remél, hanem közhelyet, bölcsességet is gyűjt. A szavak
hatalma és veszélye mindennél nagyobb, hiszen a szó akkor is
hat, ha elvesztette tulajdonosát. A Szerzőjétől mégfosztott szó
pedig Gyöngyösinél egyértelműen átpártolt Cupidóhoz. A szuverén költői beszéd mellett ott van a magára maradt beszéd, a
vak vágy beszéde: Echo szavai, aki Cupido
Képtelen tüzében maga el szárada,
Teste kővé lévén, csak szava marada.
(Csalárd Cupido, I. rész, 59. vsz.)
*

A magyar történelem egyik legsötétebb korszakában teremtette meg Gyöngyösi István a maga mitikus világát, melynek
ereje, kisugárzása talán éppen abban rejlik, hogy illúzió,
beszéd, mely úgy szól és úgy tesz, mintha hatalmas udvari
pompa állna mögötte. Isteneket, nimfákat és csodákat varázsol
a szó erejével egy háborúk által letarolt, szövetségesei által
kiszipolyozott országra. Száz éven át gyönyörködik a művelt
közönség a Charicliák és Florentinák ékes és mesterséges világában. De Kazinczy már „unseliger Schwätzer"-nek nevezi
Gyöngyösit, mert az ország erőre kapott, és múltját kezdi
harciasan átrendezni. A hazafias, romantikus irodalomszemléletben nem volt többé helye Gyöngyösinek.
Ha a régi magyar irodalom felé kellő eszmetörténeti felkészültséggel fordulunk, Gyöngyösi rehabilitálása elkerülhetetlen. Egy határozottan művelt, az európai poétikát és
retorikát jól ismerő közönség tudós költője volt, egy olyan
közönségé, mely az irodalomtól egészen mást várt el, mint a
mai.
Gyöngyösi fiktív univerzumát a korabeli retorikai nézetek
és toposzrendszerek segítségével próbáltuk felvázolni. Bessenyei, Jókai, Krúdy — minden magyar írónak megvan a maga
univerzuma, mely nem mindig viszonyul közvetlenül a valósághoz, hanem éppen „intertextuálisan", egy bizonyos irodalom-
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szemléleten és toposzrendszeren keresztül. Érdemes lenne az
életrajzokat és a történelmet a kezdeti fázisban félretéve,
ezeket az univerzumokat úgy vizsgálni és kezelni, mint szuverén szabályrendszereket: meggyőződésem, hogy irodalomtörténetünk, különösen régebbi szakasza, radikálisan megváltozna
és hogy a magyar irodalom izgalmas új összefüggésekkel, perspektívákkal gazdagodna.
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RUGÁSI GYULA

AZ „ÖRÖK R Ó M A "
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
NERO, A VÉRES KÖLTÖ CÍMŰ REGÉNYÉRŐL

„Mikor az Impérium kezdeti korszakában egy-egy művelt provinciai — egy Lucanus vagy egy Seneca - Rómába került és megpillantotta a nagyszerű császári
építkezéseket, egy végérvényes hatalom jelképeit, bizonyára összeszorult a szíve. Már semmi új nem történhetik
a világon. Róma örök volt. "
(Ortega)1

1. Az aranykor
Rilkéről szóló tanulmányában Kosztolányi — több mint
egy évtizeddel a Nero megjelenése előtt — szentenciaszerűen
írja le: „Az örökkévaló a költői szüzsé."2 Nem sokkal az első
világháború után keletkezett regényében a Monarchia felbomlásának költői élménye és az előbb idézett poétikai megállapítás mindenekelőtt Nero különös, skizofrén gondolkodásában ötvöződik. A hatalmas világbirodalom császára, szinte karnyújtásnyira az aranykori Róma emlékétől, már megsejti a
felbomlás és a pusztulás előjeleit,s a birodalom „barbarizálódásának" megelőzésére az aranykori Róma feltámasztását tervezi.
Elgondolásának logikai mintája a művészien megszervezett
élet, egyáltalán a költőnek, a művésznek az a képessége, hogy
kimerevítse a történelem, az élet mozgó képeit, s a művet az
„örökkévaló képmásaként" értelmezze. Nero differenciálatlanul éh a császár és a költő szerepét (nem úgy, mint például ké1
2

348.

José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Bp. é. n. 26.
Kosztolányi: Rainer Maria Rilke. In: Ércnél maradóbb.

Bp. 1975.
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sei utódja, Marcus Aurelius): az „örök Róma" megszervezésének
analógiája nála a költészet lesz. A birodalom „örökkévalósága"
a műalkotás példáján alapul: a történelem időbeliségéből kiszakítva Róma nem valóságos, hanem egy pusztán dekoratív
létezés kényszerének engedelmeskedne az ésszerű politikai gondolkodás helyett az aranykor emlékezetének. Ebből a restaurációs folyamatból kiiktatódik a történelmi mozgás, az idő.
A regény akarva-akaratlanul magán viseli egy nagyhatalom
hihetetlen gyorsasággal végbement összeomlásának emlékét. A
regény Rómája kísérteties hasonlóságot mutat a századforduló
Bécsének és Budapestjének politikai-szellemi miliőjével, az
életnek és a gondolkodásnak azzal a nagyarányú dekorativitásával, amelyet a kortársak Hofmannsthaltól Hermann Brochig,
avagy Krúdytól Kosztolányiig, sokszor igen különböző módon
ugyan, de pontosan érzékeltettek. Kosztolányi regényének legérdekesebb vonása az, hogy a fin de siècle és a századelő
szellemét nem a „hanyatlásvégi Róma" történelmi képével veti
össze, hanem azzal a korszakkal, amelyben az antik birodalom
hatalma és dicsősége — politikai értelemben — még nem kopott
meg, a hódítások még nem fejeződtek be, s csak a művészettörténet helyezi immár a múltba az irodalom aranykorát. A
költészet hanyatlásával együtt jár a történetírás szerepének
megnövekedése: az „örök Róma" (mint minden hatalma zenitjére érkező birodalom), a „dicsőséges múlt" megalkotásában
látja saját jövőjét, s ez a múlt valóban úgy jön létre, mint
műalkotás. Nérónak, a dilettáns költőnek rossz versei azonban
egyúttal a görög költészet, tehát a művészi mérték megcsúfolásai is. Az örökkévaló a jelenkori Róma attributuma lesz, a
város szétzüllik, a pusztulás szélén áll, míg a költészet időbelivé
válik: a birodalom mindennapjainak közönséges és barbár
jegyeit viseli magán. A két szféra, a két gondolkodás mígcserélése így abba a paradoxonba sűríthető, amelyet Nero egész
életműve képvisel.
Az említett folyamatnak ábrázolása jelenti Kosztolányi
regényének az irodalomtörténeti kontextuson túlmutató ak4 Irodalomtörténet 1983/3
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tualitását. Juhász Gyulának a szerzőhöz írott, 1921 decemberében kelt levele talán éppen erre a sajátosságra figyelmeztet, a
kortársak közül egyedülálló érzékkel: „Pár szót még A véres
költőről. Az eddig: kritikák nem emelték ki egyik fő értékét: a
történelemnek — hogy is mondjam csak - kosztolányis értelmezését: a múlt örök jelenné varázsoldsát, örök aktuálissá
büvöléset. " 3 Ez az aktualitás pontosan nyomon követhető
akkor is, amikor Kosztolányi Petronius Satyricon]áTÓ\, regényének egyik filológiai forrásáról ír:
„Olvasás közben gyakran elmosolyodom a hasonlóságon, és megismerem a Nero-korabeli kérkedők ben, pazarlókban, őrjöngőkben a mai
hadigazdagokat. Aztán végiglúdbőrzik a hátamon a hideg. Mégis egy
óriási műveltség romlását látom itt. Arra gondolok, hogy a mai, európai
kultúra is éppígy bomladozik ezekben a napokban . . ."4

Nérónak, a művésznek első terve a város újjáépítése — a
görög hagyomány alapján. A görögség-minta itt még mind a
történelmi, mind a művészi gondolkodást magába foglalja,
hiszen Nero elképzelése szerint e két szféra szervesen illeszkedő világ. „Egyelőre arra vágyott, hogy Rómát nagynak lássa.
Egy új Athént gondolt el, hatalmasat, könnyedet és görögösét,
tágas terekkel és széles utakkal.'" Évszázadok múltán a Nagy
Konstantin alapította város, „Konsztantinupólisz" lakói teljes
természetességgel nevezték magukat rómaiaknak, s a várost
„Nea Rómé"-nek, Új Rómának. Időben és térben jogfolytonos
tradíció részeseként a város anélkül vett át egy bizonyos történelmi szerepet, hogy ezzel saját jövőjét kérdésessé tette volna.
Ezzel együtt Bizánc az európai művelődéstörténetben szinte
mindig a „hanyatló Róma" kifejezés szinonimája volt. Az „Új
Róma" — nyelvileg legalábbis — visszatért a görög világhoz.

3
Juhász Gyula Kosztolányi Dezsőhöz, Szeged, 1921. december 13.
In: Babits-Juhász-Kosztolányi
levelezése. Bp. 1959. 215.
4
Kosztolányi: Petronius Arbiter. In. Ércnél maradóbb. I. m. 12.
s
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő; Pacsirta; Aranysárkány;
Édes Anna. Bp. 1974. 21. (A továbbiakban e kiadásra hivatkozunk.)
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Nero álma, az „Új Athén", amely nyelvét és szellemét tekintve
a klasszikus görög hagyományon alapult volna (hiszen a császár legszívesebben mindig görögül beszélt és a görög szót
hallgatta), kudarcba fulladt. A görög hagyománynak itt már
sem művészi, sem filozófiai, sem tudományos, sem pedig politikai aktualitása sincs, hiszen a hellenizmus szinkretikus kultúráját összefoglaló metafora, a „zeuszi polisz" — hasonló
értelemben — , jupiteri polisszá" nem alakítható át. Nero élete
végén, sikertelen próbálkozásai után már tudja ezt; a halál elől
menekülő bukott császár kiegyezne azzal is, ha Rhodoszba
mehetne mint színész és énekes, vagy - s ez a legutolsó
kétségbeesett terve — Egyiptomba, a holtak birodalmába.
A hellenisztikus ókor számára Egyiptom a zárt és egyedi
tradícióval rendelkező birodalom. Ebből az egyediségből és
zártságból azonban nagyon sok mindent elevenné tesznek,
„hozzáférhetővé" alakítanak az Alexandrosz korában alapított
alsó-egyiptomi városok, elsősorban Alexandria. Alexandria, az
antik világ egyik „koszmopólisza" ötvözi az egyiptomi hagyományt, valamint sok más mellett a hellén tradíciót is. Athén
már halott város ebből a szempontból, az elmúlt aranykor
konzervált mása, ahová a tehetős római ifjak járnak tanulni.
Nero „Új Athén"-jének e város nem lehet hús-vér modellje,
hiszen a kor számára csak jelkép.
A Bécsben diákoskodó ifjú Kosztolányi 1904-ben több levelében is említést tesz arról, hogy a fiatalon meghalt császárról,
Julianus apostatáról készül drámát írni. A feltartóztathatatlanul teijedő kereszténység mellett a pogány hagyományt
államvallássá emelő, megszállott és fanatikus császár városról
városra vándorol a birodalom keleti felén, a hellén múltat
keresve, de sehol sem találja, legalábbis érintetlenül nem. A
kereszténység ideológiai erejéhez mérten a hellén hagyomány
merő anakronizmusnak tűnik Nagy Konstantin uralkodása
után. S bár a fiatal Kosztolányi végül is nem a Nero problematikájának szempontjából tartotta fontosnak Julianus alakját
(akiben inkább Nietzsche „prachtvolle blonde Bestie"-jének
4*
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megtestesítőjét látta, 6 a lázadót, a keresztény alázatosság ellenképét), a két császár restaurációs törekvéseiben mégis fölfedezhető egy nagyon fontos párhuzam. Egyiküknek a kora sem
rendelkezik ugyanis egyértelműen közös tradícióval, de rendelkezik olyan uralkodó ideológiával, amely képes arra, hogy a
történelmietlen restaurációt s a számára már idegenné vált
gondolkodást azonnal elpusztítsa, vagy legalábbis a háttérbe
szorítsa.
Kosztolányi nagyszerűen érzékelteti mindezt, amikor
Claudius haláláról ír. Claudius a regényben úgy tekinthető,
mint az aranykori Róma utolsó mementója, egy letűnt történelmi korszak reprezentánsa. Az „isteni Claudius" Kosztolányi
művének elején félhülyén és szenilisen ténfereg a palotában,
mint egy élőhalott. „Mindig csak azzal foglalkozott, amit
látott. Emlékezete annyira meggyengült, hogy semmire sem
emlékezett, ami elmúlt." (13.) Claudius tudatából kihullt a
múlt; a történelmi tradíció hordozója semmivé válik. Nero egy
olyan szituációban kezdi meg uralkodását, amely — képletesen
szólva — tabula rasa a múlt ismeretének szempontjából. Az
emlékezet hiányát hivatott kitölteni az aranykor rekonstrukciójára irányuló szándék, amely végül is Nero egész életművével azonosítható.
Az új, a tradíció nélküli korszak múltjának és jövőjének
egyesítése — a görög hagyomány alapján: ez a félreinterpretált
és újra nem élhető Róma képe. Létezik azonban egy másik
megoldás is az új történelmi szituáció tabula rasájának kitöltésére, s ezt a megoldást Kosztolányi is erőteljesen érvényesíti
művében. Ortega mottóként felhasznált okfejtése az „örök
6

Kosztolányi: Juhász Gyulához, Szabadka, 1904. december 29. In:
Babits-Juhász-Kosztolányi
levelezése. I. m. 68. „ . . . drámát írok nagy
ambícióval és szeretettel Julianus apostatáról, melyben a héber és görög,
a keresztény és pogány világ közt küzdő eszmeharcot. . . kívánom
festeni; ha úgy tetszik, megmagyarázom a Nietzsche gondolatának keletkezését, hogy jöhetett létre a „prachtvolle blonde Bestie"-nek ideája
éppen a keresztény alázatosság ellenképéül."
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Róma" és a Hispániából érkező „művelt barbárok" (Seneca,
Lucanus, Quintilianus, Martialis) viszonyáról, lényegében az
egész császárkori Róma történelmének egyik leglényegesebb
problémáját érinti: az idegen etnikumok és gondolkodásmódok
meghatározó szerepét, s a „rómainak" mint az italicus népek
gyűjtőfogalmának kipusztulását. A barbaricum határai összezsugorodnak, a művelt provinciai pedig megkérdőjelezi a legszentebb római hagyományt, azt a múltat, amelyet Nero valóságos aranykorként érzékel. Seneca unokaöccse, Lucanus, aki
„a legnagyobb élő latin költő", a következőket mondja Vergiliusról: „Minden betűje halott. Kattogó versek, hivatalos
állami költészet, lélek nélkül. Lejárta magát. Ma azonban még
nem merik bevallani." (55.) Lucanus szerint Vergilius minden
sora görög költők és tragédiaírók műveiből vett kompiláció;
ebben a tekintetben ugyanaz a helyzet, mint Nero esetében.
Csakhogy míg Nero ezt a halott művészetet tekintette ideálisnak, addig Lucanus: „Utálta az elcsépelt latin mitológiát, a
nehézkes római hagyományt, az álarcot és parókát, Senecával
együtt. Ők ketten spanyol arisztokraták voltak a városban,
frissek és merészek, eredetiek és vadak." (59.) A történelmi
tradíció hiányából származó feszültség feloldása — „barbár
nézőpontból" — a múlt pusztán dekoratív utánzásának megszüntetése lenne.
Érdekességképpen említjük meg, hogy Barta János tanulmánya ugyancsak egyfajta „barbarizmust" tulajdonít Kosztolányinak a német filozófiacentrikus gondolkodáshoz képest.
„Kosztolányi filozófus-látásában . . . van valami a kopár sivatagok nihilizmusából; van benne valami Európától idegen barbár
keletiesség."7 Nérónak,a dilettáns művésznek és dilettáns uralkodónak Rómája, illetve Senecának és Lucanusnak Rómája a „művészi" és a „történelmi" látásmód kettősségeként — egy
irreális és egy valóságos történelmi utat, művészi lehetőséget
7
Barta János: Vázlat Kosztolányi
arcképéhez. In: Klasszikusok
nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Bp. 1976. 438.
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jelképeznek. Az örök szó ugyanabban a szituációban két, egymástól alapjaiban eltérő értékrendre utal.

2. Homo

aestheticus

Nero, a művész sorsa és Róma sorsa a morál kérdésében
érintkezik. A művészi és a történelmi szerep felcserélésén túl
is, a regény világának központi magva Senecának a „morálfilozófusnak" és költőnek, valamint Nérónak, a dilettáns művésznek és a moralistának semmiképpen sem nevezhető uralkodónak a viszonya. A „homo morális" és a „homo aestheticus"
lényeges szerepet játszik Kosztolányi gondolkodásában, s a
művészproblematikával is szorosan érintkezik.
A már halott Néróról a következőket mondja Epaphroditus:
,y4 költők mind szörnyűek. .. Belőlük nő a szépség és a virág.
De a virág gyökere lenn van a nyirkos és gilisztás földben." (240.) Ehhez kapcsolható Seneca okfejtése is, aki a bölcs
és a költő szerepét egyesíti magában. Seneca a véres és könyörtelen emberi történelemről ezeket mondja Nérónak:
„A történelemben nincs kegyetlenség. Azt látom, hogy a puhák, akik
féltek cselekedni, és nem tudták megfékezni a lázadókat, mindig több
kárt okoztak, mint azok, kik helyes időben, gyorsan, céltudatosan vért
eresztettek az emberiség testéből, akár az orvosok." (185.)

A történelmi gondolkodás és a praktikus cselekvés művészete, a politiké tekhné tudása, uralkodói szerep és funkció.
A bölcs viszont — a Seneca által képviselt sztoikus tradíció
szerint — arra hivatott, hogy a történelmen kívül létezzen,
kívülállóként érzékelje és értelmezze a világot. A történelem
mozgása, a vér, a pusztulás a bölcs pozíciójából tekintve időtlen nyugalommá szelídül. Amiként Seneca írja egyik levelében
arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen élete lesz a bölcsnek,
ha börtönbe vetik, vagy örökös magányra száműzik. „Olyan,
mint Jupiteré, mikor majd a világ megsemmisül, az istenek
mind eggyé válnak, s a természet egy kis ideig megpihen: ő is
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megnyugszik, s átadja magát elmélkedéseinek." 8 Az uralkodó
és a bölcs evilági, illetve világon kívül eső magatartásformája
fölött áll a költő. Seneca regénybeli megfogalmazásával élve:
„Még a bölcs se olyan egész és boldog, mint a költő. Az
legfeljebb elejét veszi a bajnak. De a költő a rosszat akkor is
kedvessé varázsolja, miután már megtörtént." (39.) Kosztolányi gondolkodásának legsajátabb részét alkotják a költészettel és a morállal kapcsolatos okfejtések. A Nyugat 1933. újévi
számában megjelent önéletrajza tételesen ismétli a regény
Senecájának elgondolásait. Az önéletrajz szerint a „homo
morális" örökösen csak háborút és szenvedést okoz az emberiségnek.
„A homo morális ellentéte és ellenképe, gyökeres tagadása a homo
aestheticus, az önmagáért való tiszta szemléló'dés embere, aki nem ismer
jót és rosszat, melyet semmiféle lángelme nem különböztet meg, csak
szépet és rútat, melyet az ő egyéni sugallata biztosan megérez . . .'"

Homo aestheticus az, aki bizonyos mértékben egyesíti magában a költőt és a „tiszta szemlélődés emberét", a bölcset; ám
ennek az embereszménynek kritériuma — a szubjektív intuíció
— lényegében definiálhatatlan. (Nero tudatosan keresi azt a
titkot, amelyet Britannicus a vérében hordoz: a költői tehetséget.)
A „homo aestheticus" és a „homo morális" viszonya két
nagyon fontos problémát érint. Az egyik a századforduló releváns kérdése: a művészet és az élet (ugyanígy: a filozófia és az
élet) nem egyeztethető össze; a másik pedig a költészet helyének, mibenlétének tisztázása, a giccsnek, a dilettantizmusnak
és a valódi művészetnek az elhatárolása.
A kérdések elemzése szempontjából fontos, hogy meghatározhassuk: milyen is Kosztolányi szerint a par excellence
költő, aki a századelő szellemi miliőjében az előbb felvetett
problémákat magában hordozza és megjeleníti. Kosztolányinak
8
9

Seneca: Vigasztalások, erkölcsi levelek. Bp. 1980. 177.
Kosztolányi: Egy ég alatt. Bp. 1977. 589.
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a Magyar Szemle 19Cj. augusztus 9-i számában megjelent
Baudelaire-tanulmányára támaszkodunk. (Úgy érezzük, hogy
Baudelaire mint „költői jelenség" ott kezdődik, ahol Nero
figurája véget ér.) A szóban forgó tanulmány szerint Baudelaire
egy fáradt, felbomló kor, a dekadencia „világnézetének" szülötte.
„Későn és fáradtan jött egy szürke és korhadt világba, hol a holt ugaron
örök november ködlött. Arra volt hivatva, hogy ennek a vénhedt,
spleenes, szülni nem tudó földnek költője legyen, s a romlást, a bűnt
megértse, megdalolja a sápadt, modern ember élvezethajhászásának
komor kudarcát és a halál keserű diadalmát. Beteg lelke
vonzódott
ehhez a világhoz."10

Nero számára a művészet, mégpedig a halottaiból feltámasztott aranykori művészet jelenti abarbarizálódó,az egzisztenciális értékeket előtérbe helyező, élvezeteket hajszoló Róma kompenzációját. Az idézett tanulmány szerint a 19. század második felében Nietzsche, Brunetiére és Baudelaire képviselnek
tipikus megoldási kísérletet a tudomány csődjével jellemezhető
világ számára. Brunetiére esetében a keresztény morálhoz,
Nietzschénél az Übermensch-teóriához, Baudelaire-nél pedig a
költészethez mint egzotikumhoz való menekülés irányába. 1 1
Az általában vett morális kérdések Baudelaire költészetében
azonban esztétikai kérdésekké transzponálhatok: , A Baudelaire Übermensche nyugodtan, hidegen szemléli a világot,
megért mindent, a bűnben is megtalálja a szépet, s a halál s
kéjvágy kadávereiben is tud gyönyörködni. Ami Nietzschénél
erkölcstani szempont, az nála tiszta esztétika."12
Úgy tűnik, a
„homo aestheticus" lényegi kritériuma éppen ez a képesség, ez
az, ami „korszerű". Nem lehetséges költészet a koron, a költészeten kívül helyezkedve (ellentétben a Seneca személyével

1

"Kosztolányi: Charles Baudelaire. In: Ércnél maradóbb.
" U o . 123.
12
U o . 123.

i. m. 121.
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jelzett bölcs lehetőségeivel) — ez a megállapítás érvényesíthető
a Nero-típus s általában a művész megítélésére is.
A baudelaire-i világot Kosztolányi éppen űgy a felbomlással,
a rothadással jellemzi, mint későbbi regényében Nero Rómáját.
A baudelaire-i „Inferno-t" például így írja le: „A pokolkapu
felirata: Ennui. Az unalom. Minden bűn és átok szülőanyja." 1 3 Az elemzés végül is ennek a kornak és szellemi
aurának az általánosításába torkollik, a dekadenciának mint
világnézetnek és mint létformának az általánosításába. A dekadencia megítélése a fiatal Kosztolányinál kezdetben (például az
1904-es levelek tanúsága szerint) 1 4 rendkívül ambivalens, de a
későbbiek során használata és szerepe eléggé egyértelművé
válik. A Baudelaire-tanulmány megfogalmazása szerint:
„A dekadencia lényege egy mély világnézeten alapszik, s ezt nem
annyira pesszimizmusnak, mint inkább érettségnek, kiégettségnek, ( . . . )
csömörnek szeretnők nevezni. Minden költő naivnak, hiszékenynek,
optimistának látszik a dekadens mellett, ki mindent a kiábrándulás
költői szemüvegén át néz. A földi dolgokat egy rugó igazítja csak: a
monstre ipoderne, az átkozott szörnyű unalom." 1 5

(A dekadencia az egyetlen „korszerű" magatartás a „rothadó
társadalomban", ahogy az őt körülvevő világot minősítette. 1 6 )
13

U o . 126.
„A dekadensek . . . azon embereim közé tartoznak, akiket lelkem
mélyéből gyűlölök . . . Az urakat in corpore vetem meg csak ugyan, de
szenvedélyesen, úgyhogy mindegyiknek jut dühömből egy emberséges
porció. Még a nagy Baudelaire-nek is, aki költő-óriás és unikum, még
Jean Richepinnek is, . . . - nem is beszélve az üres Mallarméról s a
nyavalyás Verlaine-ről. Pokolba velük! Elrontják az ember szépérzékét,
megfeketítik a világnézetét egy francia rím miatt; mert ők a disznóságokon kívül főleg a rímeket szeretik . . .
Eszméjük nincs, nyelvük, melyet annyira dicsérnek, kész, megcsinált
dolog, melyet működésbe tudnak hozni akkor, amikor kedvük jön
írni. . ." Id. Kosztolányi Dezsó'né: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 117.
15
Kosztolányi: Charles Baudelaire. I. m. 126.
16
1904. december 20-án, Babitshoz szóló levelében így vélekedik:
„ . . . most a paradoxonoknak, az ideges iránynak korszakában én is
14
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A költészet létfeltételeként fogható fel az így értelmezett dekadencia, ahol a költő a giccsszerű, dekoratív világot valamiféle
analitikus eljárással szemléli, s lecsupaszítja; ellentétben magával a társadalommal, amely viszont éppen egyfajta „költői
dekorativitás" mögé rejti magát intézményeiben, szokásaiban,
nyelvében egyaránt.
Seneca közvetlenül a halála előtt azt mondja, hogy „A
bölcsnek nem szabad megszólalni és cselekedni." (215.) A
bölcs csak ezzel mentheti meg magát attól, hogy szofistának
tartsák. A regénybeli Seneca szerint azonban a bölcsnek mégsem áll módjában a szofizmus vádjának elkerülése; nyíltan
kimondja, hogy neki életében mindenről két véleménye volt,
egymástól homlokegyenest különböző. Ezzel szemben költőként csak egyetlen véleménnyel rendelkezett. „Költő voltam és
bölcs. Közönyös, mint a természet. Csak az örökkévaló dolgokról
volt véleményem,
de erre nem voltak kíváncsiak." (214.) A dekadencia olyan általánosítható költői magatartás, amely szembeállítható a szofisztikával, áttételesen: a
nyelvi dekorativitással. Tűi ezen, a dekadens költő az a „kor
talan korszerű" típus, amely különböző történelmi időszakok
ban is ugyanazt a hanyatlást érzékeli, mint amiről Kosztolány
ír Baudelaire-tanulmányában s a későbbiek során az ókor
Rómával foglalkozó regényében. Ebben a kontextusban értei
mezhető igazán pontosan a már említett Rilke-tanulmány meg
állapítása, miszerint „Az örökkévaló a költői szüzsé". A deka
dencia fogalma, valamint a baudelaire-i világ központjaként
elemzett „ennui", unalom, egy ideig Nero figurájára is érvényes. A regény elején az ifjú császár unalommal telten járkál
a palotában. Amint azonban „felfedezi" a költészetet - ez az
unalom egy csapásra semmivé válik, s a dekadencia-élmény per-

szeretek az árral úszni . . . és merészen állítom, hogy a rothadó társadalomban a betegség az egészség, s az egészség az több, mint halál:
eldohosodás, közönségesség, nyárspolgáriság." Id. Kosztolányi Dezsó'né:
Kosztolányi Dezső. I. m. 136.
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verzióvá alakul át; a szenvedés élvezetté lesz, s az uralkodó
nemcsak megalkotja műveit, hanem éh is őket. A költészet (a
mű) differenciálatlanul összefolyik, különösen akkor, amikor
Nero a színházban lép fel nap mint nap.
A dilettáns művész életével fizet az el nem készült, illetve
értéktelen művekért. Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című
regényében a főhős minden bűnéért a róla készült portré
vezekel, a hős élete változtathatatlan és időtlen, mint a festmény, s a festmény pedig pontosan ügy változik a hónapok, az
évek során, mint ahogy egy hús-vér arc változik. Ez a fordított
logika nagyon hasonló Neró gondolkodásához, aki az életet
akarja a művészet időtlenségének szintjére emelni, miközben a
költészetben és a színjátszásban értéktelent, giccset alkot. A
„homo aestheticus" legtágabb értelmezésébe még a dilettáns
művész is belehelyezhető Kosztolányi szerint, lévén, hogy ezek
a „művészek" végül is az életüket áldozzák föl.
„ . . . nem mese az, hogy a rossz versírók évente sok rizsma írópapírt
pusztítanak el a megértés, a méltánylás, a dicsó'ség minden reménye
nélkül, és nem tréfa, hogy az év minden órájában céltalanul nyekergetik, kínozzák nyúzzák a zongorákat, a hegedűket ezren és ezren, akik
meg nem alkuvó vággyal a művészethez esküdnek fel. Ezek mind
drágán, az életükkel fizetnek, s ha művészetüket nem is, őket magukat
komolyan kell vennünk. Egy semmiért, egy rongyért, egy álom cafrangjáért elfordulnak az élettől, packáznak a sorssal és meghalnak. A kisszerű művészet mellett ott van nagyszerű vágyuk és még nagyszerűbb
haláluk'" 7 - írja 1907-ben, egy Wedekindről szóló kritikájában.

Epaphroditus ugyanezeket a gondolatokat ismétli a halott
Néróval kapcsolatban: „Én láttam őt napról napra, és sajnáltam, hogy dobja mindenét a célnak, melyet nem érhetett el.
Például lemondott az életről, úgy élt, hogy minden lélegzete
csak a művészetért történt." (240.) Sőt, Epaphroditus a művész-szerep alapján szinte felmenti az őrült zsarnokot, amikor a
következőket mondja: „ . . . r e n d k í v ü l i erővel akart költő
1

277.

'Kosztolányi Dezső: Frank Wedekind. In: Ércnél maradóbb.

I. m.
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lenni, annyi vággyal, annyi megtagadással, hogy néha nagyszerű volt, néha nevetséges. Ezért jutott ide. Ebben a tekintetben pedig erkölcsös volt." (Uo.) Az irodalom, a művészet mint
létmód át- meg átszövi a „politikai létezés" hiányában szenvedő közép- és kelet-európai gondolkodást. Franz Kafka talán
a legszélsőségesebb példa: Felice Bauerhez szóló levelében ezt
írja: „Nincs irodalmi érdeklődésem, hanem irodalomból állok,
nem vagyok semmi más és nem is tudok más lenni." 1 8 Az élet
és a művészet olyan alternatíva, ahol feltétlenül választani kell.
Nero tudja ezt, s épp ezzel kapcsolatban mondja el Poppaeának a görög költőről szóló mesét: a költő beteg volt, s nem
tudott enni sem, aludni sem; egy híres orvos meggyógyította
ugyan, de ezután többé nem tudott írni. A vagy-vagy e példája
kiszélesíthető. Amiként a regény antik környezetében nem
egyeztethető össze a császár és a költő szerepe, úgy a századelő
Monarchiájában a filozófiának és a művészetnek minden területén megmutatkozik a politizálás lehetetlensége. 1 9 (Kitűnő
tanulmányában Carl Schorske például a mélylélektan bécsi
kialakulását is abból a szociológiai környezetből vezeti le, ahol
nem lehetséges az autonóm politikai gondolkodás és cselekvés. 2 0 )
18
I d . Széli Zsuzsa: Franz Kafka hite és hitetlensége I. Világosság.
1980/7.430.
15
Ezzel kapcsolatban a regénybeli Nero valószínű hús-vér
mintájának, Szabó Dezsőnek a példája említhető. A Kosztolányival
folytatott - eléggé visszatetsző — publicisztikai vita a regény „művészvilágának" valóságos hátterét tálja elénk. A kortársak közül Juhász
Gyula mutat rá igen pontosan Szabó Dezső - Neroéhoz hasonló „kettős énjére": a művész és a politikus szerepének összeegyeztethetetlenségére. (Juhász Gyula: ,4z elsodort Szabó. Szegedi Napló, 1920.
július 18.) In: Nagy Péter: Szabó Dezső. Bp. 1979. 2 2 5 6 - 7 . Kosztolányi Juhász-glosszájának Szabó Dezső-jellemzését - Seneca figurájának közvetítésével - szinte szó szerint ismétli meg. L.: Nagy Péter:
i. m. 263.
2

"Carl E. Schorske: Politics and Patricide in Freud's
Interpretation
of Dreams. The American Historical Review. 1973/2. sz. 3 2 8 - 3 3 0 .
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Nero élete a lehető legnagyobb mértékben azonosul a
klasszikus remekművekkel. Az őt örökbefogadó apa, Claudius
halálakor — akit Nero anyja mérgez meg - írja Agamemnon
című versét. Saját anyjának meggyilkoltatásakor Orestest alakítja a színházban; s a lakomán, ahol Britannicust megöleti, az
Átreida-dinasztia szörnyűséges és tragikus sorsáról beszél. Úgy
tűnik, hogy a regény világába igazán csak egyetlen tudomány
furakodott be, s ez a pszichológia, a pszichoanalízis. A császárt
Athenaeus gyógyítja utoljára, s az ő módszerének lényege,
hogy „kibeszélteti" a beteget, majd pedig számtalanszor elmondatja vele: „Nagy költő vagyok. "
Nero költői és színészi balsikerei után a cirkuszban próbál
szerencsét. Amikor itt is kudarcok érik, akkor a korábbi győztesek szobrain áll bosszút: „ . . . kétségbeesésében összetörette
azoknak a győzteseknek a szobrait, melyek a cirkuszt díszítették." (197.) Ezzel szemben kedvenc szórakozásává lesz, hogy
kénye-kedve szerint gyilkoltasson meg embereket és azután
hosszan gyönyörködjék a halottak megmerevült arcvonásaiban.
Nero szoborrombolása egy meghatározott tradíció és értékrend
elpusztításaként értelmezhető. Az aranykornak mint múltnak
szerepét most már az önkényesen alakított jelen veszi át: a
jövő képzete után a múlt is elpusztul. Az összetört szobrok az
„örök Róma" képeit szimbolizálják, pontosabban az örökkévalónak szétrombolását. így az „örök Róma" és az „Új Athén"
ideája a pusztulás szintjén érintkezik. Bizonyos idő eltelte után
(már vagy még? ) nem lehet megállapítani, hogy a romok
kezdetet jelentenek-e, vagy véget; történelmi emlékezetet vagy
új művészi szándékot, amely talán félúton megrekedt, kudarcba fulladt. Nero Jupiter szobrával „beszélget" a múlt jelképével — a szobor természetesen nem felel.
Kosztolányi a már idézett Petronius-írásában megemlíti a
régi gimnáziumi szertár viaszszobrait, antik istenek és klasszikusok portréit, amelyek - miként a Jupiter-szobor — szintén
némák és semmilyen kérdésre nem válaszolnak. Nero romokat
alkot, s az „Új Athén" paradox elnevezése mindennek, hiszen

606

Rugó si Gyula

a császár alkotása se nem új, se nem régi, egyszerűen halott. A
megnevezhetetlennek és ábrázolhatatlannak tükörképei e szobrok, annak a titoknak a birtokosai, amelyet Britannicus tudott,
s annak a világnak, amelynek letéteményesei a halottak, Pluto
szabadon engedett árnyai a Feralián, a halottak ünnepén. Az
árnyak birodalmának hatalma azonban jóval nagyobb az
alkotó hatalmánál, a jelenként létrehozott múlt elpusztítja
alkotóját, s egy őrült, álomszerű történelem figurájává minősíti.
Nero őrült elgondolásai a későbbiek során konkrét történelmi szituációkban elevenednek meg, életre kelnek újra.
Alarik „barbár" seregei, miután 410-ben végigrabolták Rómát,
s az üres és kihalt városban csak a néma köveket, az élettelen
szobiokat találták, e sajátos tömegpszichózis hatására végül is
elhagyták a pusztítás helyszínét; az „örök Róma" szó szerint
értelmezhető képe rémisztőleg hatott. Ammianus Marcellinus
úgy írja le Nagy Konstantin császárt, mint aki hol önmagát
megelevenítő szoborként, hol pedig önmagát alakító színészként jelenik meg. Bizánc, a Nea Rómé, a Nero korában rusztikus tömegszórakozásnak tartott cirkuszt és kocsiversenyt
menti át saját történelmének „aranykorába". Az „örök" képzete egyként lehet eleven és halott. Sokszor csak egy hajszálon
múlik, hogy az életképes vagy a halott tradíció kap történelmi
szerepet.

3.A város pusztulása
A lassú halálnak, a pusztulásnak pontosan koreografált útja
van Kosztolányi regényében. Az uralkodása kezdetén még kifejezetten pozitív intézkedéseket hozó császár (amint azt
Suetonius és Tacitus egyaránt megjegyzi) mérnökeivel a külvárosokat, a nyomortanyákat is megszemléli.
„A nyílt csatornán szennyes lé folydogált, s az utcán, hol hajcsárok
botozták öszvéreiket, alacsony vargaműhelyek, földbe süppedt kurta-
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kocsmák között, az árokparton döglött kutyák, macskák hevertek.
Orrfacsaró bűz csapott arcába. A pusztulás pompája megijesztette és
elbűvölte." (41.)

Ennek a világnak az újgazdagok, a felszabadított rabszolgák,
a római plebs a reprezentánsai. Burrus viszont, az öreg katona,
Róma dicsőségének és erejének zálogát, a fegyelmezett hadsereget szolgálja, azt a hadsereget, amelyik Nero uralkodásának
vége felé szinte teljesen szétzüllik, illetve fellázad az uralkodó
ellen. Az ő politikai előrelátása jelenti az igazi prognózist a
város, a birodalom sorsát illetően.
„Burrus átölelte hosszú, búcsúzó tekintettel az örökkévaló Város
örökkévaló hadseregét, és megmámorult a római világbirodalom nagyságán, mely Britanniától Moesiáig, Galliától Dáciáig, Hispániától
Achajáig terjedt. De valami sejtelem azt mondotta elszoruló szívének,
hogy ez is csak mulandó, és szeme, mely nem ismerte az érzékenységet,
elhomályosult." (172.)

A katonai fegyelem, a szigorúan betartott szokások mellett
a római történelem alapját az elit, a hagyományos arisztokrácia
jelentette. Nero, a dilettáns költő és uralkodó.viszont külvárosi
csapszékek és olcsó lebujok „költőivel" veszi körül magát,
valamint a felszabadított rabszolgákból lett nagybirtokosokkal,
akiknek a nagy része Petronius Satyricon)ín&Y. egy-egy megelevenedett figurája lehetne. Ez az „új elit" a császári hatalom
szimbóluma is. Nero a Piso-féle összeesküvés után kiadja a
parancsot: „Kiirtani az egész nemességet.. . Csak a nép maradjon." (208.)
Az elit kiirtása és a tömeg problémája a francia forradalomtól kezdődően állandóan visszatérő kérdés az európai politikai
és történetfilozófiai gondolkodásban. Különösen a századforduló korszakában növekszik meg a tömegprobléma aktualitása. Gustave Le Bon nevezetes műve, a Psychologie des foules,
avagy a francia forradalommal és a forradalom pszichológiájával foglalkozó könyve rendkívüli népszerűségre tesz szert
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Magyarországon is, 21 nem beszélve Nietzsche hatásáról, Söreiről, a későbbiek során Paretóról, Gentile-ről, Ortegáról stb. Az
elittel szembeállított tömeg fogalmának erőteljesen pejoratív
értelmezése a tudattalan sötétséggel, a Le Bon által használt
„bête machine" kifejezéssel összekapcsolva szorosan együttjár
az európai kultúra és tradíció fenyegetettségének érzetével.
Másfelől viszont élénken érvényesül az a történelmi érvelés
is, amely a római birodalom pusztulásának okát, épp ellenkezően, annak elkényelmesedésében, elpuhulásában látja. Az
életerős rabszolgák a bányákban, a földeken pusztulnak el, míg
a keleti házi rabszolgák felszabadulnak. Az elit és a tömeg e
két ellentétes irányból történő megítélése érezhetően jelen van
Kosztolányi gondolkodásában is. Egyfelől a mocskos és közönséges tömeg képe jelenik meg, másfelől viszont egy új korszak
előhírnökeié, a keresztényeké. Kosztolányi Petronius-írásában
„forradalmároknak" minősíti a keresztényeket, 22 s ez a megnevezés a regényben is előbukkan, amikor Nero így beszél
Senecához:
„Te most a feketelábúakra gondolsz [ , . . . ] azokra, akik sohase fürödnek, a csípásokra, akik nem mosdanak, a tetves hajúakra, akik nem
fésülködnek, a büdösökre, akik a föld alatt laknak s tébolyultan verik a
mellüket. A forradalmárokra
gondolsz, a római állam ellenségeire . . ." (25.)

A keresztények mint mosdatlan és ápolatlan tömeg kívül
rekednek a cirkuszok és színházak üvöltő plebsének ábrázolásán. Ez a tömeg mint ideológiai jelenség képes arra, hogy
integrálja mind a hagyományos értelemben vett elitet, mind
pedig a csőcseléket, hogy azután új hatalmi kiválasztódást
teremtsen. Nero azonban saját lázálma, a művészet nevében
nivellál, s az őt őrjöngve ünneplő tömegnek ezt kiáltja: „Egyformák vagytok. . . , mint az aranykorban. A művészet, a
21
Jászi Viktor: A tömeg. In. A szociológia első magyar műhelye. I.
Bp. 1973.
22
Kosztolányi: Petronius Arbiter. I. m. 13.
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szent és halhatatlan művészet nevében — és ő is tapsolt." (130.)
Az „örök Róma" pusztulásának színterén kívül helyezkedik
el két szimbolikus világ: Seneca villájának kertje és Phaon
kertje. A kert az a hely, amely - a regény értékrendjét tekintve - a történelem, tehát a város lezüllésének folyamatán kívül
reked. A „láthe biószasz", a „procul negotiis" sztoikus eszményének megfelelően ide tér vissza halála előtt Seneca, s ide
jut el Nero is, hogy végül önkezével vessen véget életének. A
két halál között azonban jelentős különbség van. Seneca megőriz valamit a sztoikus „ekszagógé", a világból való eltávozás,
méltóságából. Nero viszont semmit sem tart meg ebből. Nero
már jóval fizikai értelemben vett halála előtt kívül kerül az
életen: „Egyedül élt, egészen egyedül, azok nélkül, akiket
ismert, csak emlékek között, amelyek mind a múltra vonatkoztak. " (226.) (Ancusnak, a félhülye katonának meséli el hajdani
nagy szerepeit.) Amikor menekülve az általa felszabadított
rabszolga, Phaon kertjébe jut, szinte már minden emberi mivoltából kivetkőzött lény. Az ő öngyilkosságának semmi köze
sincs a sztoa szelleméhez, úgy hal meg, mint egy disznó. (A
regény elején a Britannicusnak kevert mérget egy disznón
próbálja ki a méregkeverő asszony.) Seneca halála - ellenben
— arra emlékeztet, ahogyan az őszi kert átadja magát az
elmúlásnak. „A kertben borzongtak az őszi fák. Hűvös légáram
rohan az utakon, az október végi szélbe zörögtek a targallyak
és a harasztok. Levelek gördültek le a szobrok válláról." (227.)
Amikor - Nerohoz hasonlóan - felidézi életét — azoknak az
alakjára gondol, akikkel valaha találkozott. Köztük van
Agrippina árnya és a gyermek Nero képe.
Nero uralkodásának eredményeképpen a regény szereplői
közül szinte mindenki átköltözik az árnyak birodalmába.
(Ebben a tekintetben Kosztolányi műve a legvéresebb görög
tragédiák mellé állítható.) Az élő és eleven világ szerepét a
holtak birodalma veszi át, az emlékezet, amely Nero, a „művész" életműveként jön létre, s ez az életmű egy panoptikum
szoborcsoportjához hasonlatos.
5 Irodalomtörténet 1983/3
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A kert, a halál színtere, a külvilág zűrzavarával szemben a
viszonylagos rendet képviseli a regényben. A kert ezen szimbolikus jelentése a quintilianusi retorikai hagyományban is
fellelhető csakúgy, mint Lucanus vagy Statius költészetében.
Náluk a „kert", „hortus", a megkomponáltságot, az elrendezettséget jelenti, szemben az „erdő", „silva", képletes jelentésével, amely valamiféle szabálytalanságot fejez ki. 2 3 A kertszimbólum különös jelentőségre tesz szert a századforduló
közép-európai irodalmában és képzőművészetében is. 2 4 (Klimt
vagy Gulácsy, Hofmannsthal vagy Csáth Géza lehetnek a legtipikusabb példák.) A művészi „secessio" célja a kert, egy
magasabb rendű világ szimbóluma. Hermann Broch későbbi főművében a haldokló Vergilius és Plotia egy megnevezhetetlen
és megfoghatatlan kertbe jut, ahol a földi viszonylagosságok
eltűnnek, a szellem abszolút nyugalomba kerül, s „még az
ember csillaggá vált szelleme sem [vet] többé nyelvárnyékot". 2 5
Nero halála után a pusztulófélben levő Róma visszakerül a
történelmi létezésbe, mintha csak egy varázslattól szabadult
volna meg.
4. Tradíció és történelem
Kosztolányi regényében a Nero korabeli Róma és a századelő történelmének analóg vonásai közös történetben és élményvilágban egyesülnek. Az író Flaubert-rel ellentétben, aki a
Salammbô című regényével kapcsolatban Karthágó „újrafelépítéséről" beszélt, ebben az élményvilágban elsősorban művészi és politikai allegóriaként tekinti Rómát, jóllehet tudjuk,
" H e g y i György: Statius, a költő, akit Apolló és Domitianus
ihletett. In: Publius Papinius Statius: Erdik. Silvae. Bp. 1979. 3 4 - 3 5 .
14
Carl. E. Schorske: The Transformation of the Garden: Ideal and
Society in Austrian Literature.
The American Historical Review,
1967/4.
J5
Hermann Broch: Vergilius halála. Bp. 1976. 524.
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hogy az alapvető történelmi forrásokat ismerte. 2 6 Míg szinte
nincs olyan Karthágó történetével foglalkozó mű, amely ne
használná fel — illusztrációképpen — Flaubert Salammbôját,
addig Kosztolányi TVewja mint történelmi regény erre a célra
aligha alkalmas. A Nero történelmi allegória: a századelő
Monarchiájának, Bécsének és Budapestjének szellemi miliője
rejtőzik benne, a birodalom széthullásának és felbomlásának
élménye, valamint annak a világnak az eltűnése, amely legpontosabban Krúdy regényeiben érzékelhető.
Ez utóbbi kérdést Kosztolányi számos írásában érinti, s
vázolja azt az alapvető különbséget, amely a Kisfaludy
Károlyon, Jókain és Kemény Zsigmondon felnőtt nemzedéket
a Nietzsche, Ibsen, Herbert Spencer által befolyásolt nemzedéktől elválasztja. Persze a választóvonal nem merev s nem
egyértelmű. Jól mutatja mindezt az a mód, ahogy Kosztolányi
Krúdyról vélekedik. Kosztolányi szerint Krúdy „Egy folyton
megújuló és folytatódó regényt ír . . . Nekünk
történeteink
vannak. Neki csak egy története van, de az összekapcsolódik az
élettel, az ő életével, az örök regénnyel, és ősi, meleg, mint az
emlék és az álom." 2 7 Az „örök regény" a közelmúlt, a századvégi Monarchia élményén alapul, s attól sohasem szakad el.
Kosztolányi szerint: „Ez a világ, amit ő álmodik, a bánatos
egyszerű frizurájú nőkkel, a kisvárosi alakokkal, a legendás
hercegekkel, máris mese és történelem, a szemünk előtt sóhajt
el innen." 2 8 Nagyon érdekes, hogy Krúdynak közvetlenül a
háború után íródott, befejezetlen regénye, a Mit látott Vak
Béla szerelemben és bánatban semmit sem változtat ezen a
dramaturgián: a történetek in statu nascendi a múltat jelenítik
meg, csakhogy a néhány év alatt lejátszódó események szigorú
cezúrát húznak, s a regények álomvilága iskolai történelemmé
alakul át. Lényegében ezt a folyamatot találjuk a Néróban is;
26

Kiss Ferenc: Лг érett Kosztolányi. Bp. 1979. 125.
'Kosztolányi: Krúdy Gyula. In : Egy ég alatt. I. m. 247.
28
Uo. 249. (Er. megj .Szindbáb utazásai. A Hét 1912. július 21.)
2
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Augustus korát, az „aranykori Rómát" és Nero korát csupán
fél évszázad választja el egymástól. Augustus kora azonban
ugyanúgy „iskolás történelem" Nero idejében, mint a
Monarchia végnapjai a húszas években. A fél évszázad viszont
kevés idő ahhoz, hogy minden politikai forma, szokás feledésbe merüljön. A reális politikai tartalmak helyett megmaradnak a formák, a jelképek: a tradíció tartalmatlan és jelentés
nélküli utánzást jelöl, Nero-féle színjátékot. Mindez egyébként
pontosan érvényesíthető a háború utáni magyar közgondolkodásra is, amelyet Szekfű Gyula ,.neobarokk gondolkodásnak" nevez, s ez a történelmi-politikai mentalitás a 19. század végének „dekadens" módszerét, a régi korok és kultúrák
formai feltámasztását, magát a dekorativitást tekintette mintának. Ettől az utánzó és másoló ösztöntől a háború után
főszerephez jutott nemzedék sem tudott szabadulni. A hanyatlás tehát - Szekfű szerint - jogfolytonos. 2 9 A Monarchia
utolsó évtizedeinek szellemi légkörét csak egy jóval későbbi
időszakban kezdik majd a tudomány és a művészet aranykorának tekinteni.
Kosztolányi 1909-ben írott Rilke-tanulmányában Bécset
jelöli meg a modern líra központjának.
„Ausztria és mindenekelőtt Bécs a világlírában ma már többet jelent,
mint akár Párizs, akár London, akár az egész Németország együttvéve.
Itt egy különös differenciáltság jött létre. Nem tudni, hogyan és nem
tudni biztosan, miért, az utolsó évtizedekben Bécsben, ebben az olasz
kultúrás és olaszok építette zenevárosban finomodott ki az érzések
esszenciája. Hogy mást ne említsek, csak Stefan Georgét idézem és
Hofmannsthalt, aki a legkülönösebb rózsákból szűri hódító parfümét. A
bécsi lírát körülbelül ők reprezentálják. Valami sajátos metafizikát
keresnek mindnyájan. Olyan metafizikát, amely kevesebb vagy több
mint a szakszerű filozófia, s a súlyos gondolatokat is könnyen táncra
perdíti, és a szavakat zenévé nemesíti." 3 0

29
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik.
1934. 2 4 1 0 - 4 2 0 .
30
Kosztolányi -.Rainer Maria Rilke. I.m. 347.
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Ebben az időtlenségre alapozó megközelítésben benne rejlik
a kortól, az aktuális történelmi miliőtől való elszakítottság
minden veszélye. Nero, az ifjú uralkodó és kezdő költő áhítattal hallgatja Seneca okfejtését, de az öreg mester költői
analógiája: „Csak az álom van" — lényegében egész életének,
minden tettének véresen komoly jelmondatává válik. Az álomban pedig minden megtörténhet.
Kosztolányi Aprójában mélyen benne rejlik egy történelmi
élmény és megrázkódtatás — a napi politika, a magánélet és a
művészvilág szintjén egyaránt. Csíráiban jelen van az a paradoxon is, amelynek kifejlődését és kiszélesítését az elmúlt
három évtized, de különösen napjaink jelentik. A Monarchia s
különösen pedig Bécs világát a kortársak (Musil, Krauss,
Broch stb.) a test és a lélek temetőjének, a butaság, a korrupció melegágyának, de legalábbis politikai botránynak érezték és érzékeltették. A javarészt a két világháború között
elszármazott nemzedék — a későbbi Nobel-díjasok és világhírű
művészek egész sora viszont — a tudomány és kultúra aranykorát, lenyűgöző szellemi „táptalajt" fedeztek fel benne, a
kortársak véleményét a feje tetejére állítva. Ez a paradoxon
Kosztolányinál is érzékelhető a világháború előtti cikkeihez,
tanulmányaihoz viszonyítva. Úgy tűnik, hogy a legrövidebb
emlékezet is képes arra, hogy a múltat a legkülönbözőbb
formában szemlélje.
Hermann Broch Hofmannsthalról és a századvégi Bécsről
szóló írásában Kunststadtnak nevezi a birodalmi székvárost, s
ez a kifejezés nála nemcsak a művészet központját jelenti,
hanem egy, a művészi forma, a dekorativitás szabályai szerint
működő politikai szokásrendszert is. Broch a német művészet
értékvákuumáról 31 beszél és egyfajta politikai vákuumról

31
Hermann Broch: Hofmannsthal und seine Zeit. In: Dichten
Erkennen, Essays, Gesammelte Werke I. Zürich. 1955. 6 6 - 7 6 .

und
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is, 3 2 ahol a racionalitástól elválasztott forrnák önálló életet
élnek. Ez az analízis kitűnően alkalmazható Kosztolányi
regényének belső világára is, Nero „művészi városára", ahol a
görög tradíció a politikai döntések meghatározó elvévé válik.
Róma mint „művészváros" emlék nélküli, tartalmatlan dekorati vitás.
Az eddig vázolt kép — a Nero korából és a századelő
korából összeálló „harmadik kort" illetően — csak akkor lesz
teljessé, ha valamelyik „utókor" kellően érzékennyé válik iránta, problémáit legalábbis hasonlónak látja, s ennek megfelelően
próbálja értelmezni. Az „örök Róma" statikus képe csak ezen
az úton eleveníthető meg, tölthető meg reális történelmi tartalmakkal. A határ, amely a választott ideális kor (vagy korszakok) életre keltését illetően, a pusztító erő és a valóságos
szellemi-történeti példa között megvonható, csak utólag egyértelmű. A századelő, tágabban a századforduló Monarchiája
mindenesetre ilyen megelevenedni látszó történelmi tradíció
ma, napjainkban.

32
Uo. 84-96.
Az idézetekben nem szereplő, a tárgyra vonatkozó
irodalom:
Belohorszky Pál: A „szép" morálja. It. 1975. 5 5 2 - 5 9 0 . ;
Rónay László: Kosztolányi nagy regényei. ItK. 1976. 5 4 - 7 0 . ;
Juhász Erzsébet: Negatívban hagyott látomás a világról. Uj Symposion,
1976. 2 9 3 - 3 0 0 . ;
Varga István: Thomas Mann és Kosztolányi Dezső kapcsolata. Üzenet,
1975. 1 9 1 - 1 9 9 . Vö. továbbá: Thomka Beáta : A giccs értéktranszformációja Kosztolányi A gipszangyal című novellájában. Uj Symposion,
1976. 1 0 3 - 1 0 6 .
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Századunk első évtizedében a Négyesy László stílusgyakorlatain szárnyukat próbálgató, egymással heves szócsatákat vívó
fiatalok legjobbjai — miközben világirodalmi példák nyomán a
magyar irodalom megteremtésén fáradoztak — nem szakadtak
el a magyar hagyományoktól, erősen kötődtek az úgynevezett
„nép-nemzeti" iskola értékeihez, különösen Arany János költői örökségéhez. Magukba kívánták integrálni az egész európai
kultúrát, de azt magyar talajon akarták kivirágoztatni. „Én
hazai remeket s idegen lánglelket imádó, / Nemzetem és a világ
mestereit tanulom" - írja Juhász Gyula Oláh Gábornak
1904-ben (Epistole I.). Nem a „nép-nemzeti" iskola Arany
utáni nemzedékéhez, a századvég Arany-epigonjaihoz kapcsolódtak, visszanyúltak az ősforráshoz, Arany Jánoshoz.
Babits—Juhász—Kosztolányi fiatalkori levelezése tanúsítja, számukra Arany volt a mérce.
Babits Kosztolányit Arany János-kötettel a kezében képzeli
el, Kosztolányi a maga pózoló modorában azzal dicsekszik
Juhásznak francia nyelvtudását fitogtatván: ,Jia jó francia fordítás lenne Aranyból, őt is úgy élvezném". 1 Aranyt mindig a
világirodalom legnagyobbjaival együtt említik. Kosztolányi szerint „Poe Edgárnál és Baudelairenál mindig nagyobb lesz

"Elhangzott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlésén
Szegeden.
1
Juhász Gyula Összes Müvei. Szerk.: Péter László. Bp. 1 9 6 3 - 1 9 8 3 .
(Továbbiakban: JGYÖM) 9. 13.
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Shakespeare és Arany" 2 „Aranyt nem lehet eléggé idézni" lelkendezik Babits Kosztolányinak, ésLeconte de Iisle-t Arany
Jánoshoz hasonlítja: „Alig van több nagy epikus — írja — igazán
epikus — mint épp Leconte és Arany"; „dühöngök magamban
— fakad ki Arany verset szavalván „éjfélkor" —, ha én valaha ezt
megközelíthetném". 3 Hasonlóan nyilatkozik Kosztolányi is:
„Arany az, akit legjobban irigylek a világon", és Aranyt emlegeti a századvégi dekadensekkel szemben, 4 mire Babits úgy vélekedik: „könnyű volna bebizonyítanom, hogy Arany János és
főleg nyelve (és ha az, akkor már ő is) — dekadens." 5
Arany nyelvművészete bűvölte el leginkább a fiatalokat.
Amikor Babits Kosztolányinak A bal lator című versét olvasván a félmúlt használatát veti szemére, Kosztolányi Arannyal
replikázik: „Arany János sem riadt tőle vissza — magyarázza - ,
nekünk is épp oly jó szolgálatot tesz, mint neki." 6 A Childe
Haroldot fordító Kosztolányi Aranyt tekinti példaképének,
úgy véli Byront „teljes jól nálunk csak Arany tudta volna
tolmácsolni". Tiltakozik ellene, hogy Arany nyelve dekadens
volna: „én is egymás mellé állítottam Baudelairet és Aranyt írja - , de nem merészeltem az ő szentséges márvány nyelvét
dekadensnek nevezni". Kosztolányi a dekadensek egyedüli
érdemének a nyelv „bizonyos realitását" tartja, de szerinte
„ezt a durva földszagú hívséget sokkal hívebben meglelhetjük a
nagy klasszikusokban Aranyban, Danteban, Shakespearéban",
majd Arany Bolond Istókját és a Nagyidai cigányokat hozza
példaként. 7 Arany nyelvművészetét, nyelvteremtő erejét
Babits zseniálisnak tartja és tiltakozik Balázs Béla fellengős,
közhelyszerű lekicsinylő kijelentése ellen, hogy Arany ,jól
2
Babits - Juhász - Kosztolányi levelezése. Sajtó alá rendezte: Belia
György. Bp. 1959. (Továbbiakban: Lev.) 25.
3
Lev. 30., 34.
"Lev. 26.
5
Lev. 41.
6
Lev. 37.
'Lev. 44.
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tudott magyarul: ez az egész": „akarom megkockáztatni — írja
bosszankodva Juhász Gyulának —, hogy babonának tartom,
mintha apánk olyan jól tudott volna „magyarul". „Magyarul"
kétségtelen egy már meglevő nyelvet jelent - volt már sok
magyar nyelv a HB óta: de Arany apánk ezek egyikén sem írt
két sort se igen (legfeljebb prózát). Honnan tudjuk hát — kérdi
ironikusan —, hogy jól tudott magyarul? Nem magyarul írt,
hanem Aranyul; új nyelvet csinált magának, mely bármely
konvencionális magyar nyelv szempontjából bátran hibásnak,
rossznak mondható." 8 Levelezésükből tudjuk, hogy Babits
megkísérelte Arany Jánost angolra fordítani, 9 „Egy kölyök
Arany — hízeleg neki ez alkalomból Kosztolányi. — Mi az
ördögnek fordítja angolra Aranyt?" 1 0 Aranyhoz hasonlítani a
legnagyobb dicséret volt szemükben. Kosztolányi Juhász egyik
versét így méltatja: „aranyjánosian egyszerű, kifogástalanul
numerusos". 1 1
A legnagyobb hévvel (mint általában) Juhász Gyula lelkendezett Aranyért a fiatalok közül. (Igaz, ő barátainál valamivel
később, csak 1905-ben érez rá igazán Arany művészetének
ízére.) „Arany lírája: utolsó vigaszom - vallja Oláh Gábornak.
- Imádom Aranyt, és írni fogok róla." 1 2 Hasonlókat ír Kosztolányinak is: „Arany lírája: ez egyetlen vigasztaló témám.
Majd írok róla valamit. Talán." 1 3 „Ma Maeterlinck, holnap
Arany" — számol be olvasmányairól Gedő Simonnak. 1 4 Nála
az Arany-kultusz mélyebb gyökerekből táplálkozott és tartósabb volt, mint társainál: életre szólott.
Aranyról mindhárman (Babits—Kosztolányi—Juhász) írni
szándékoznak. Kosztolányi Juhásznak egy rövid cikk elküldé8
JGYÖM, 9. 50.
'Lev. 130.
10
Lev. 139.

"JGYÖM, 9., 22.
U o . 43.
Uo. 44.
"JGYÖM, 9., 101.
12

13
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sét ígéri Aranyról, 1 5 Babits Arany életrajzot tervez: „Arany
János életrajzára óriási adatgyűjteményt halmoztam össze" 1 6
- írja Kosztolányinak, aki lelkes helyesléssel válaszolja: „Mily
isteni élvezet lehet Aranyban dúskálni önnek! ( . . . ) Nagyon
várom közlését, mert még ma is Arany és Byron kedvenc
költó'im." 1 7 Juhász 1905 júniusában közli Oláh Gáborral,
hogy
,Ar any János stúdiumokba merült": „az öreg minden betűjét falom,
eszem - írja - , mint ő írta az Iliászról. Szándékom megírni életrajzát,
amint én tudom. Szeretnék olyasmit csinálni, mint amilyet Bielsovszky
csinált Goethével és Carlyle Schillerrel". 18

Ez idő tájt több levelében említette tervezett Arany-dolgozatát, s a Virágfakadásban valóban közzétette rövid „kísérlet é t " Arany művészi újraértékelésére. 19 Oláh Gábort kéri,
írja meg kritikai észrevételeit „keményen, erősen". 2 0 1906
nyarán Babits kérdésére így válaszol: „Azt a bizonyos Arany
Jánost még mindig erősen űzöm", majd tudatja vele, hogy
készül a doktori disszertációja: Arany stílművészetéről. 21
Az egyetemi ifjak Arany-rajongásában része volt Riedl
Frigyes személyes hatásának is. Riedl 1905-ben foglalta el a
budapesti egyetemen Gyulai Pál már korábban megüresedett
katedráját, és 1905 őszén Arany lírájáról adott elő. A fiatalok
azonban már korábban ismerték munkáit, főként Arany Jánosról írt könyvét. Oláh Gábor 1905 nyarán így biztatja Juhász
Gyulát: „Ha Riedl derék dolgozatának megteremted a párját,
esetleg túltevőjét: egész lélekkel rázom meg buta rendőrkard15

U o . 18.
Lev. 79.
11
Lev. 82.
18
JGYÖM, 9., 37.
19
JGYÖM, 5., 4 8 - 5 0 .
20
JGYÖM, 9., 72.
21
Uo. 100.
16
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vagdosta kezedet!" 2 2 Juhász is pár héttel később hivatkozik
Riedlre, 2 3 Kosztolányi pedig a legnagyobb elismeréssel ír róla
Babitsnak:
, A budapesti Egyetemnek van most egy tanára, akit érdemes hallgatni:
Riedl Frigyes. Ez a fiatal ember hitem szerint méltó arra, hogy róla,
mint az első magyar irodalomtörténészről szóljunk. Egykor talán megírandja a magyar irodalomtörténetet, mely még eddig a jövő ködében
szendereg." 2 4

Riedl tudósi egyénisége Juhász Gyulát is lenyűgözte,
tudjuk, hogy 1906 tavaszán Riedl Arany Jánosát tanulmányozta. 2 5
Juhász Riedl iránti tiszteletét növelte, hogy professzorát
meleg barátság fűzte példaképéhez, a tragikus sorsú Péterfy
Jenőhöz, „a legnagyobb magyar esszéistához". Babits nem
osztja Juhász Péterfy rajongását: „Olvasom ( . . .) Péterfy
esszéit — írja Kosztolányinak. — (Ezek, alig merem mondani,
nem tetszenek.)" 2 6 Kosztolányinak valószínű Juhász hívta fel
a figyelmét Péterfyre, egyik levelében kérdezi Juhásztól, „hol
és mennyiért" kaphatná meg „Péterfy Jenő összegyűjtött tanulmányait". 2 7 A gyenge idegzetű Juhászt nyilván Péterfy
betegsége is vonzotta: „Péterfy Jenő úri betegsége szállott meg:
ördöngös vagyok" - panaszkodik Oláh Gábornak. 2 8 Rokonnak érezte a kettőjük sorsát is: „Ha Péterfy Jenő - aki si licet
magna componere parvis szellemrokonom - azt írta Riedlnek:
„Jobb szeretnék lenni egy pinián toboz, mint Budapesten
főreáliskolai tanár" — úgy én is elmondhatom: Jobb szeretnék
lenni semmi, mint valami" — írja Kosztolányinak. 2 9 A „finom
JJ

U o . 38.
U o . 44.
24
Lev. 106.
25
JGYÖM, 9., 9 3 - 9 4 .
26
Lev. 54.
27
JGYÖM, 9., 33.
S8
U o . 43.
,3

2
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és ideges Riedl Frigyes" 3 0 Péterfy iránti rajongását évtizedek
múltán is felidézi: Péterfy „sötéten ragyogó szelleme ott lebegett mindig körülötte. Riedl arca valósággal átszellemült, a
hangja sírt az emlékek melegétől (. . .) nagy árnyéka a padlón
lassan és rejtelmesen húzódott utána, mint egy halott árnyéka,
egy halott baráté, amelytől nem tud és nem akar szabadulni
többé." 3 1
Juhász Gyula „rajongva szeretett nagy mesterére" Riedl
Frigyesre 1923-ban így emlékezik:
„ránk akkori fiatalokra, akár a tudomány, akár az irodalom ösvényén
indultunk el, a legmélyebb és legmarandóbb hatást tanáraink közül
mégis egy csodálatos férfi tette, akit Riedl Frigyesnek hívtak. ( . . . )
Mikor Riedl Frigyes az előadó terembe lépett, hirtelen elektromos áram
futott végig rajtunk, érezni kellett egy rendkívüli ember jelenlétét (. . .)
Előadásaiban egészen sajátos erejű drámaiság volt." 3 2 1927-ben pedig
így vall: „Négyesy László, Riedl Frigyes és Katona Lajos: ez a három
tanárom jelentette számomra a mestert." 3 3

Riedl Arany János könyvének - egyetemi előadásait nem
ismerjük - , jelentős szerepe volt az egyetemi ifjak Aranytiszteletének kialakulásában. Megtalálhatta benne ki-ki a maga
ideálját. A „líraellenes", objektivitásra törekvő Babits ilyen —
őt igazoló — megállapításokat olvashatott: „Arany elsősorban
epikus költő volt: ő a szerelmi érzelmeket tárgyiasítva, elbeszélő költeményeiben fejezi ki." 3 4 Vagy amikor Riedl magától Aranytól idéz: „Én csak bizonyos objektív állapotban
tudom kezelni az érzelmeket." 3 5 Kosztolányi Riedlnek Arany
lélektani elemző módszerét és realizmusát hangsúlyozó fejtegetéseiben érezhette saját törekvései igazolását: „Pesszimizmus,
lélektani elemzés — írja Riedl - , a természetbe való átömlés, a
30

JGYÖM, 6., 46.
J G Y Ö M , 7., 64.
3 3
Uo. 6 2 - 6 3 .
33
JGYÖM, 8., 57.
34
Riedl Frigyes : A rany János. Bp. 1920. 4 (Továbbiakban: Riedl) 47.
35
U o . 57.
31
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realisztikus részletezés — mindezekre nézve Arany költészetének vízerei és folyamai a modern világirodalom óceánjába
szakadnak." 3 6 Vagy: „Arany költői fejlődésvonalát bizonyos
szemlélődő contemplatív realizmusban találtuk." 3 7 Nem véletlenül írja Kosztolányi Babitsnak: „oktalan a dekadensektől
nyelvet tanulni, mikor nyitva áll előttünk az ős forrás, melyből
kényünkre meríthetünk". 3 8
Rokonának érezte Aranyt Juhász Gyula is Riedl fejtegetései
nyomán. Riedl Arany szemlélődő természetét hangsúlyozta,
aki nem a tett embere volt, 3 9 „kedélyvilága és akaratereje
gyógyíthatatlanul meg vannak támadva — állapítja meg, majd
idéz Aranynak egy 1858-ban Tompa Mihályhoz írt leveléből:
„Szenvedő halottnak lenni — írja Arany —, örömet semmiben
nem találni, sőt magától az örömtől futni, mert az is fáj, mint
betegnek a kacagás — mindezt én átéltem a közelebbi évek
alatt." 4 0 Hogyne érezte volna magára is találónak az ideg- és
akaratgyönge Juhász Gyula az ilyen mondatokat: „Azt kell
mondani, hogy Arany az idegreakciók vértanúja volt." 4 1
Rokonának érezte a múltba tekintő, álmodozó Aranyt is:
„Engem is a bánat megviselvén zordul - idézi Riedl Aranytól
- , vigaszért hő lelkem a múltba fordul", majd megállapítja:
„mintha sehol sem érezte volna magát otthon, csak az álmok
birodalmában". 4 2 Beszélt Riedl Arany magányosságáról:
„Egyedül lenni milliók közt mily sors!" 4 3 Mintha ezt visszhangozná a fiatal Juhász Gyula magányosság érzése: „Bolyongok magamban, / Emberrengetegben / Sívó sivatagban." (Puszták)
36

Uo. 94.
U o . 103.
38
Lev. 45.
39
Riedl 9 0 - 9 1 .
40
U o . 39., 40.
41
U o . 41.
4
" U o . 36.
4 3
Uo. 4 0 .
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Taine pozitivista módszerét példának tekintő Riedl elemzései mindenre kiterjedtek. Foglalkozott Arany humorával, s
ebben Juhász szintén rokonának érzi a nagy elődöt. 1905
nyarán döbbenten panaszolja Oláh Gábornak, hogy humora
„forrása apadoz", irigyli „a nagy és szerény Babits Mihályt",
akinek „Arany kedélye, nedűje van". Saját elkeseredését példázván Arany egy hasonló hangulatú versét idézi:
Nem marad Kómosz velem,
Sem a szende múzsák,
Csak a humor-nélküli
Puszta nyomorúság.
Arany : En philosophe4

4

Foglalkozik Riedl Arany művészetében a bűntudat, a lelki
furdalás szerepével: „az ember akarva, nem akarva, saját bírója
— írja. — Lelkiismeretünk a legnagyobb jutalomnak: az önmegelégedésnek és a legnagyobb büntetésnek: a teljes lelki megbomlásnak forrása." 4 5 Kiemeli Toldi vezeklését, mikor „a
flagellánsok közt vérig korbácsolja önmagát, vezekel szerelme
átkozott voltáért". 4 6 Az állandó bűntudattal küszködő Juhász
feltehetően ennek hatására is írta a Flagellánsok énekét.
Az együtt induló fiatalok közül Juhász Gyulát fűzték legerősebb szálak Arany Jánoshoz. A középiskolában még Kiss
Józsefre esküszik, „Arany Jánost gyanússá tette" előtte „a
hivatalos Toldi olvasása a ( . . . ) Lehr Albert magyarázó jegyzeteivel", 4 7 de 1904-ben Csokonai jelentőségét már abban
látja, hogy „művészete Arany János prófétájának mutatja ( . . . )
mennyire rokon Csokonai és Arany realizmusa - állapítja meg
csodálkozva. - Pedig mind a kettő egyazon forrásból fakad: a
művészi látásból és egyben jelentkezik: a művészi visszaadás44

JGYÖM, 9., 51.
Riedl, 169.
46
U o . 227.
4 7
JGYÖM, 6., 4 2 8 .
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b a n . " 4 8 1905-ben pedig már „par excellence modern lírikusnak" nevezi Aranyt „a legnagyobbak közül". 4 9
„Én Aranyról kissé más véleménnyel vagyok, mint a közvélemény fejtegeti Oláh Gábornak. - Sokkal modernebbnek és sokkalta emberibbnek látom, mint mások. Ideges érzékenység és meró' finomság, de
józan humorral szaturálva. A mi nagyfejű szépészeink egy kissé öreg és
unalmas Atyaistent faragtak beló'le. Ebből annyi igaz, hogy ő is mindent
megért és mindent megbocsát, de az is igaz, hogy nem szeretett trónra
ülni s nagyon szeretett találós meséket faragni a sceptrumára. Van
valami dekadens benne - állapítja meg - , s ez benne a legértékesebb.
„Egy fájó gép, mely pipál." S tegyük hozzá: s aki ezt meg meri írni
magáról. Mélységek, mélységek, Shakespeare bohócainak bölcsesége : ki
látta ezt eddig a tamburás öreg úrban? " s o „Szeretem, amit Aranyról
mondasz! - írja neki Oláh Gábor. - Ez már a huszadik század emberének a gondolata." 5 1

Arany művészete, sorsa, egyénisége egyre jobban foglalkoztatja Juhászt, leveleiben „Arany János-i mélabúval" üdvözli barátait, Arany nem méltatlan követőjének" mondja magát.
Szakdolgozatot ír, doktori disszertációt tervez Aranyról. Oláh
Gábor csipkelődő kérdésére közli vele : „Fent nevezett Arany
Jánosból még mindig nem bolondult ki és most írja Arany
ősze című kis remekét." 5 2 Négyesy Lászlóhoz írt levelében
„élete legderekabb céljának" tekinti Arany János életéről és
művészetéről készülő írását. „Egyelőre közeli cél: „Arany stílművészeté "-nek megírása — számol be professzorának munkájáról. — Ehhez szedegetem a mézet e munkás nyaram folyam á n . " 5 3 Négyesy nem osztja Juhász Arany-rajongását : „Én
nem csodálom mindig — íija —, sokszor nem elég eredeti,
sokszor száraz vagy helyenként prózai; de genialitása kétségtelen, intenciója csodálatos (. . . ) Ami meg nyelvét illeti, a
4 8
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legtipikusabban magyar igazán. Ha ön ezt a témát kidolgozza,
igazán szolgálatot tesz vele a magyar szellemi életnek." 5 4
Juhász dolgozatának elkészültéről nem tudunk, arról sem,
meddig jutott vele, valószínű vidékre kerülése megakadályozta
munkájában.
Juhász Arany iránti vonzódását fokozza sorsuk (valódi vagy
vélt) rokonsága. 1906 őszén - Máramarosszigetre kerülvén,
kiszakadva az irodalmi és kulturális élet központjából — úgy
érzi, Arany nyomdokába lépett, aki fiatalon itt volt vándorszínész. Arany nyomát kutatja és drámát tervez Arany Szigeten címmel, sajnos, ez is csak terv maradt. Fél, hogy egész élete
töredék lesz, „mint az Arany Jánosé". Nagy magányában, ha
az „unalom szürkén borong a rőt ugar felett", képzelete benépesíti a tájat, s az egyetemi társak mellett ott a nagy előd,
Arany János:
És nem vagyok már egyedül a kis Iza Szigetén.
S a búsuló füzes között egy nagy árny tart velem,
A debreceni histrió, ki itt járt Keleten,
S ha e kopár Szigetről ő Margitszigetre ért,
Elérem én is tán - Párizst, nagy álmom szigetét!
(Alleluja)

Párizst ugyan nem érte el, de Arany-rajongását az idő nem
tudta kikezdeni. Máramarosszigeti emléke együtt élt benne
Arany János nevével: „Milyen lehet most a kis Izapart —
sóhajtja a háború idején —, / Hol Arany János nyomait kerestem? " (Máramarossziget) Tudatosan vállalta Arany örökségét,
„Az új dalosok közt / Régi Arany fiá"-nak vallotta magát
(Verseim után), cikkeiben, leveleiben lépten-nyomon Aranysorokra parafrázisokra bukkanhatunk. Előszeretettel idézte —
saját sorsára gondolva — Arany Dante című versének sorát:
,Az e m b e r . . . a költő (mily bitang ez a név!)" 1910-ben szo-
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morúan gondol a „magyar Homérra", ki szintén „költő és tanár volt", mint ő, és béketűrőn viselte „a hivatalnok packázásait":
Ó nagy elődöm, szép apám,
Te Atlasa a nyugalomnak,
De engem űj kor új fiát
Villámos vágyak ostromolnak!
(Tanár úr volnék)

Nem maradt hatástalan Arany-tisztelete költészetének, költői nyelvének fejlődésére, alakulására sem. Juhásznak a kortársakénál erősebb kötődése a magyar hagyományokhoz közismert: nem robbantott formákat, a régieket töltötte meg új
tartalommal. A hagyomány és haladás jelszavát nemcsak hangoztatta, költészetében meg is valósította. Nem volt ez képtelenség, hiszen a modern irodalom hívei közül többen Arany
tisztelői voltak. „Arany Jánosról szebben, okosabban nem írt
senki — írja Juhász joggal — Ignotusnál és — Fenyő Miksánál,
akinek remek esszéjét a dekadens Figyelőben olvassa el üres
óráiban bárki a régi magyarok közül." 5 5 „Ha Nietzsche ismerte volna Aranyt, ő, aki Keller Gottfriedet úgy szerette! mondja elragadtatva. — De azért ami Arany volt, az Arany
marad." 5 6 Kosztolányi Négy fal között című kötetéről írt
bírálatában a legnagyobb dicséret, hogy Aranyhoz méri: „így
még nem verselt nálunk Aranyon, a legnagyobb artifexen kívül
csak egy-kettő". 5 7 Adyt is Arany mellé állítja: „Adyról ma
már bátran el merjük mondani — írja 1908-ban —: Arany János
mellett a legnagyobb poétánk". 5 8 Másutt így ír: „maga Arany
János mutatta meg a saját művészi példájával egy új, artisztikusabb, egyénibb és modernebb költészet útját". 5 9
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Az alkatának, egyéniségének adekvát költői kifejezését jelentősen elősegítette Arany János költészete. Az Iza partján
című költeménye nemcsak tisztelet „A legnagyobb"-nak, „kit /
Magyar föld adott, / Kinek a legszebb / Dallam adatott", felidézi Arany Tölgyek alatt című versének hangulatát is. Nemcsak a forma hasonló, de a vízimalom asszociációja is: „Vízimalomról I ö is énekelt / A tölgyek alatt / Mikor este lett."
Egy évtized múltán a tápai vízimalom újból felszínre hozza az
emléket és a hangulatot : „Sziget alatt régen / — Ó holt magyarok - / Amaz Arany János / Oda ballagott. / Énekelt is róla, /
Mikor este lett, / Margit szigetén már / Borús éneket." (Vízimalom) A húszas évek elején Az Isten malmai hasonló hangulatot idéz. Bár hangulatban Juhász csaknem egész lírája rokon az
Őszikék Aranyával.
Költészetében közvetlen Arany-hatás is kimutatható : témában, kifejezésben, stílusfordulatban, formai megoldásban, de
ezek filológiai boncolgatása aligha vinne közelebb a lényeghez.
Juhász annyira szuverén költő, hogy a kapott inspirációkat
mindig teljesen egyéni módon ötvözi művöszetébe. Példaként
említhetjük fiatalkori balladáit. AFehérAnna még formában is
azonos Arany Zách Klárájával: Aranynál: „Király asszony kertje I Kivirul hajnalra: Fehér rózsa, piros r ó z s a . . . / Szőke
leány, barna" Juhásznál: „Fehér Anna lelkem, / Fehér őszi
rózsa, / Szeress engem a virágnak / Virulás a sorsa!" Juhásznak
A váradi püspök lánya című költeménye mind témában, mind
versformában rokon Arany Szent László című balladájával.
Mindkét költőben megtalálható a nosztalgia az elhagyott egyszerű élet után. Arany így panaszkodik: „De hogy a mezőt, az
anyatermészet / Kebelit elhagytam, sajog egy érzet, / Holtig
sajog itt benn . . . " (Vásárban) Juhász pedig: „Ha itt maradtam
volna szépen / És fogtam volna a gyalút, / Utód apáim örökében. / Az óra szól kakukk, kakukk!" (Szögedi
interior)
Nézzünk egy közös szóképet is. Aranynál : „Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, / Honnan cipel a sors — s e három egér? "
(Vásárban) Juhásznál: „A nagykörút során dörög a társzerkér /
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Elébe fogva két öreg, iromba állat / Két szürke paripa, két
szomorú egér." (A csataló) Folytathatnók a példákat, de a két
költő rokonságát ennyi is tanúsítja.
A századelőn induló fiatal költők Aranyt közelebb érezték
magukhoz, mint Petőfit. Petőfi csillagként ragyogott a magyar
égen, de benne nem a költőt, hanem a szabadsághőst, a népvezért tisztelték. Petőfi mítosz lett, Arany emberközelben
maradt. Ezért tartja Juhász Gyula Csokonait „eszmei merészségben, érzelmi szilajságban Petőfi előzőjének", művészetében
pedig „Arany prófétájának". 6 0 Kosztolányi akkor fordul Petőfihez, amikor Bécsben, az idegen környezetben „kissé magyarnak", „sovinisztának" érzi magát, akkor idézi a Szabadság,
szerelem! című versét pontatlanul, hazafias verssé alakítva:
„Petőfire térek — írja Babitsnak. — Hogy is szól a dal: „Haza és
szerelem . . . " Lássa most megértem ezt a felkiáltást!" 6 1
Az egyetemi ifjak közül a „konzervatívabb" beállítottságú
debreceniek, a „Bokréta-kör" tagjai tekintették Petőfit példaképüknek. Oláh Gábor huszonöt éves korában kétségbeesett
levelet ír Juhász Gyulának, hogy Petőfi az ő korában már
milyen pályát futott be: „Ő 26 éves volt, értsd meg, Gyula! 26
éves, mikor meghalt s mit hagyott maga után!" 6 2 Fél évvel
később beszámol Juhásznak, hogy Petőfiről szándékozik írni:
„Tudod-e - lelkesedik - , hogy én Petőfibe bolondultam vissza? Igen!
Már gatyás kölyök koromban is faltam, most újra az ő üdeségében,
kiapadhatatlan sokszerűségében fürdetem lelkemet. írni akarok egy kis
könyvet a Petőfi képzeletéről; kimutatnám benne, hogy éppen a képekben nyújtása teszi a költőt igazán nagy költővé. Vannak hangulatköltők, vannak képzelet-költők; amazok olyanok, mint a csendes alkonyat, emezek: mint az égbolt zenitjén ragyogó nap! Én ezeknek az
utóbbiaknak zászlajához szegődtem." 6 3
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Később örömmel fedezi fel, hogy „Petőfinek a Felhők c.
ciklusa nagy hatással volt Nietzschére". „Meg is zenésített
közülük ( . . . ) Hármaztatott büszkeséggel írom „Petőfi képzelete" c. értekezésemet! Barátom, Petőfi oly nagy, mint a
felhőkbe vesző havasok . . , " 6 4
Juhász inkább Aranyért lelkesedett, taszította a hivatalos
,Jangyos, limonádés, parádés és etikettes kultusz" Petőfi
körül: „Az iskolában és az életben, a tudományban és a költészetben csináltak egy fura maskarát — írja 1908 januárjában
—, egy hazafias és eszményi madárijesztőt, egy irodalmi lovasszobrot hálócsipkével: és azt elnevezték Petőfinek (. . . ) írásban, szóban, dalban és képben ügy állítják be Petőfit, mint a
közismert, az undorig híres olajnyomat, amelyen Petőfi szépen
megfésülve, új blúzban, ünnepélyesen a porba írja szép kalligrafikus betűkkel, a vérével: Hazám!" Ezzel állítja szembe saját
Petőfi-képét:
Az én lelkemben úgy él a te képed:
Nagy garabonciás, a széllel dacolva
Űzöd a jövőt és a messzeséget,
Belesírván a lelked a dalodba.

Te kócos üstökkel, tüzes szemekkel
Pihenni térsz, gubbasztva egy sarokba,
Míg beszürkül a tört ablakon a reggel.
(.Petőfikép)

Ez idő tájra esik összekoccanása Adyval Arany vagy Petőfi
elsőbbségén. Ady a hagyományokkal szakító, forradalmár
Petőfire esküdött, Juhász tőle szokatlan hevességgel védelmezte Aranyt. „Ady előtt egy kicsit mindig gyanúsak voltak a
„mesterség emberei" - emlékezik vissza Juhász; 6 5 később egy
interjúban így idézi fel az eseményt: „Ady nem szerette
Aranyt, Petőfit sokkal többre értékelte. Egy alkalommal, per64
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sze pezsgős, éjszakai alkalommal, túlságosan is heves vita keletkezett Arany János fölött. Ady nem tudta elfogadtatni az
álláspontját, végezetül dühösen faképnél hagyott bennünket."
Az esetről több kortárs is megemlékezik. Ady később - ha
fenntartásokkal is — módosítja Aranyról kialakított képét,
kinek — saját szavait idézve: „irodalmi barátaim" „szinte valamennyien s a legháborúsabb napokban is alázatos hódolói
voltak": „Valljuk be — írja —, hogy Arany János domíniumán
olyan ipartelep támadt, mely kegyetlen zsákmányolásával végre is, még Magyarországon is, forradalmat csinált." 6 6
A vita Adyval nem hagyta érintetlenül Juhászt, több cikkében megkísérli igazolni felfogását. A Fedák Sári alakította
János Vitézről megállapítja: ,jobban elterjedt a paloták és
kunyhók emberei között, mint a Petőfi Sándor kétségtelenül
szép, de kétségtelenül hosszú népmeséje." 6 7 Petőfi halálának
hatvanadik évfordulóján fejti ki Adyval szemben saját Petőfiképét. A „magyar természet egyik legszebb, legigazabb vadvirágának" mondja Petőfit: „Nem volt ő se valami túlságosan
kipallérozott szellem, se valami nagyon jövőbe látó reformátor" — írja, majd megállapítja, hogy jakobinussága „érdekes,
becsületes és művészi póz volt".
„Petőfi becsületből állt a forradalom mellé sőt élére - magyarázza - ,
mert ügy érezte, hogy most ez kell a magyarnak és mert az ő véréről, a
szegcny, árva misera plebsről volt szó ( . . . ) a boldogságot és testvériséget követelő, a királyokat és urakat elkergető Petőfi versek rossz
versek, bár néha igazuk van. Nem ez a valódi Petőfi, nem ez a jó
Petőfi . . . És legfőképpen és elsősorban nem ez a modern Petőfi, a mi
Petőfink. Mert az igazi Petőfi azokban a bájos, finom, magyar szilajsággal vagy magyar szordínóval ellátott versekben él, sír, ujjong és dalol,
amelyek a becsali csárdáról, az alföldi hírős városról, az éj tengerében
fürdő holdvilágról, a fákkal beszélő, bús őszi szélről, a meredek pincegádorról, a lopott lóról, Liliom Petiről, Panyó Panniről és Csokonai
Vitéz Mihályról szólnak." 6 8
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Juhász Gyula Petőfi-képét csak az 1918-as forradalom alakította át; ekkor font koszorút a forradalmár Petőfinek, 6 9
állította példaképül az októberi ifjúság elé, 7 0 és nevezte magukat Petőfi utódainak. 7 1 Petőfi neve innentől jelszó számára:
„Petőfi volt az első — írja —, aki igazságot szolgáltatott Dózsán a k " , 7 2 Petőfi énekelte meg először Rákóczit: „Petőfi, akinek
még Kossuthról se volt egy jó szava". 7 3 Évente megemlékezik
Petőfi halála évfordulójáról, még az Ady-évfordulón is Petőfit
idézi: 74 „Petőfi után a legnagyobb magyar költő — állapítja
meg Adyról halála második évfordulóján. 7 5 Petőfi szellemét
szólaltatja meg 1920-ban, a forradalmak bukása után: „A lángész fényében ellobogott meteorunk valahol a segesvári sír ölén
pihent már, nem bántotta többé az Egy gondolat, de kísértő
lelke följárt a magyar fantáziákban és viharos éjfélén, ha az
udvarházak ablakán bezörgetett a Nemere, a virrasztók és
zsoltározók, a torozó és zomotoros magyarok a fekete éjszakába kitekintve látni vélték a lobogó sörényű, lángoló tekintetű,
karbonári köpenyű dicső garabonciást és imádságos áhítattal
rebegték: Petőfi él!"16 Sohasem mulasztja el szót emelni a
húszas évek szólamos ál-Petőfi kultusza ellen, amikor „Nevét
idézik, de szellemét nem" (Petőfi centenárium), és „tabut
csinálnak Petőfiből!" 7 7 „Petőfi egy volt, Istentől ajándék / S
nem Petőfi, ki ma úgy dalol" — okítja Petőfi szólamos követőit. (Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz) ő mindig
csak Petőfi szellemét, sohasem modorát, formáját követte.
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„Egy nagy bűnöm van - panaszolja később - , hogy Petőfi
eljövendő országáról álmodom." 7 8
Arany-rajongását Petőfi mágnes-vonzása sem homályosította el. A forradalom napjaiban is, a megcsonkított hazára
vetve tekintetét, Aranyra gondolt, ki „túlérző fájvirág lelkével
eposzi és balladai tervek mögé húzódik az élet és a világ
kegyetlen illetése elől." 7 9 ő t idézi Zöldi Mártonról és Gozsdu
Elekről írt nekrológjában: ,halnak, halnak, egyre halnak, színe
java a magyarnak". 8 0 Szabó Dezső Az elsodort /a/wjának
parasztimádatával szemben is Aranyt idézi, ki
„Pestre jött, Pesten maradt és csak Öszikéi bánatos hajtásaiban honvágyott a falu után, ahol nyomorgó nótáriusnak és koplaló tanárnak jó
volt, de bizon> költőnek mégis csak az átkozott nagyvárosba kellett
feljönnie." 81 Vagy másutt: „az öregedő költő Margit szigetén, a fiatal
világváros kellős közepében, olyan elfinomodott lírát adott, amely
bármely nyugati modernnek is csak becsületére válnék." 82 Juhász
mindig a világirodalommal szinkronban levő modern költőt hangsúlyozza Aranyban, aki „margitszigeti tambutáján, a nagyváros poros és
füstös forgatagában élő neuraszténiás mai poéta őszinte szívhangjait"
pendítette meg. 8 3 „ ö az első modern költőnk - kiáltja világgá
1932-ben, Arany halálának ötvenedik évfordulóján - tartalomban és
formában, lélekben és szellemben, idegeivel és szemléletével egyaránt,
aki a legősibb népi talajon, a legdúsabb televényen újszerű, egyéni
hajtásokat hoz." 8 4

íme a szál, mely Juhász líráját — minden filológiailag kimutatható hatásnál beszédesebben — Arany János művészetéhez köti. Juhász Gyula is kiforrott művészetében népi talajon,
a legdúsabb televényen hoz újszerű, egyéni hajtásokat. Aranytisztelete, rokonság-tudata soha oly erős, mint a húszas évek78
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ben.Egymás után sorjáznak Aranyhoz írt versei: „Falusi csöndben, termékeny magányban / Megint utódod lettem, nagy eló'd
— sírja bele a magányos éjszakába — ( . . . ) Te vagy a költő most
nekem, ki messze / Viharban jártam, hol jég s vér esett."
(Arany Jánoshoz) Vagy: „Lábad nyomába lépek elmerengve /
A magyar éjben, ahogy ballagok." (Arany nyomában) Idézhetnők még az Ének Arany Jánoshoz, az Arany estéje című
verseket vagy az Arany ihletésére és mintájára írt Vojtina új
ars poétikája a fiatal költőköz és a Vojtina új levele öccséhez a
drámaírásról című ars poétika értékű vallomásokat is.
A húszas évek mellőzése, üldöztetése, elmagányosodása még
jobban közelíti Juhász Gyulát az Őszikék Arany Jánosához.
Most érti meg igazán: „Milyen nagy magányos volt ez az igaz
ember és költő!", mind jobban érzi, hogy „A szenvedő Arany,
ahogy lassan előtűnik fájó, meztelen lelkével művészetének
leple alól, olyan közeli hozzánk, annyira rokon velünk, oly
igen időszerű." 8 5 A kurzus támadásai ellen Arany Epilógusából idéz mottónak: „Ha egy úri lócsíszárral / Találkoztam s bevert sárral: / Nem pöröltem. / Félreálltam, letöröltem."
Mindinkább Arany bölcs, belenyugvó filozófiája válik eszményévé, Aranyé, aki „állandóan a lét és nemlét nagy kérdésein töprengett", akinek a „legigazibb és legtisztább magyar
filozófiának, a humornak aranya ragyog minden során, az
életnek mindent megértő és megbocsátó szemlélete, a hiúságok
hiúságának mély átérzése lebeg az ő vizének mélységei
felett." 8 6 (Egyébként e mondat is parafrázis Arany Dante
című verséből.) Arany bölcs humora a legerősebb kötelék,
ennek szelleme ihleti a Szakállszárító aforizmáit, karcolatait, a
kor visszásságait pellengérre állító szatíráit. „Mennyi szájhős!
mennyi lárma! / Egyre süllyed a naszád; / Nem elég csak emlegetni / Tudni is kell jól szeretni, / Tudni bölcsen a hazát" — írja
Arany A régi panaszban. Nem ezzel csengenek-e egybe Juhász
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aforizmái: „Ma a fórumon mindenki a legnagyobb magyar akar
lenni. Ezért nincsenek ma nagy magyarok." Vagy: „Aki
nagyon magyarkodik, az nem nagyon magyar!" 8 7
A „nagy repülések és nagy diktátorok ideje, a rekordok és
reklámok világa" nem a Juhász Gyula világa, miként Tisza
Kálmán kora sem volt Arany János világa, ezért érzi egyre
rokonabbnak „a paraszti sorból goethei magaslatokra emelkedő" Aranyt, fordítja tekintetét „e szép csöndesen ballagó,
szemérmes és szerény, szelíd és szenvedő magányos felé". 8 8
„Arany a csendes óceán" — belőle merít erőt csüggedt perceiben. Nála a húszas években „A hagyományokkal szakító Petőfi
és a hagyományokat ápoló Arany egészen szépen megárulnak
egy gyékényen". 8 9 „Én a lényeg embere vagyok — írja
1927-ben. — Császár Elemérnek tudnia kell az irodalomtörténetből, hogy Juhász Gyula éppen a hagyomány és a haladás
összekötője az új magyar költészetben." 9 0 Ez valóban így
igaz! A forradalomért, a haladásért küzdő Juhász Gyula még
utolsó éveiben, betegen a szanatóriumban is, Aranyt idézi:
„Hallom, hogy verseket írt tegnap és ma — vallatja az interjút
készítő Kellér Andor. — Igen — mondja oly halkan, hogy alig
lehet hallani szavát —, igen. Verset írok éppúgy, mint Arany
János, amikor azokat a verseit írta, amik mellé odajegyezte:
Nem megy. Nem megy." 9 1
KISPÉTER ANDRÁS

81

JGYÖM, 4., 2 8 0 - 8 4 .
JGYÖM, 8., 1 4 6 - 4 7 .
89
Uo. 52.
' ° U o . 122.
91
JGYÖM, 3., 308.

88

634

Forum

KÖZELKÉPEK JUHÁSZ G Y U L A
KÖLTÖI ESZKÖZEIRŐL
Juhász Gyula költői életműve nem szorul „fölfedezésre",
láthatóan mégis bőséggel kínál anyagot a közelebbi eszközvizsgálathoz. Az ilyen figyelem — bármi szerény — érdemi
eredménye azután valami általánosabb megállapítás lehet az
oeuvre egészéről; s hogy kétséget ne hagyjak, szívesen foglalom
össze munkám tapasztalatait máris ennyiben: csakhamar sodrásába vont e költészet sűrűsége, a jeles helyek talán nem is várt
sokasága, mind nagyobb tisztelettel vehettem tudomásul a
művek fajsúlyát, szövedékük jó egybefüggését, és a költői
megnyilvánulásoknak rendre előviláglott az az emberi fedezete,
melynek a versolvasó alkalmasint a legjobban örül, s méltán;
észlelnem kellett, hogy az életmű szerkezete átfedéses, ám nem
ismétléses, s hogy a látszólag alkalmi indíttatások sokasága
majdnem mindig benső alkalmat takar, személyes verspályát
indít, valamint hogy a verseknek itt nem szükséges mindenkor
elsősorban az önmagában kezdődő-végződő hibátlanságát,
„nagyságát" tekinteni mércének, ellenkezőleg, viszonylag töredékesebbnek megmaradó költemények is tartalmaznak számtalanszor olyan sugárzó részleteket, amelyek a mű több szakaszos egészét is eredendően jelölik magasabb rangúnak, mint az
esetleg közvetlen szomszédságukban lelhető erőtlenebb részlettől várnók. A költői életmű összessége sokkal több elemző
érdeklődést érdemelhet, mint amennyiben, tapasztalatom
szerint, az elmúlt évtizedek során részesült. Juhász Gyula költészete, s remélem, példáim alátámaszthatják ezt, mostanság
már mindenképp elfoglalhatja méltó helyét figyelmünkben s
eleven értékrendünkben: a legjobbak között, s nemcsak névlegesen.
A három évtizedet végigküzdő pálya nem értelmezhető (s
nem is vizsgálható) egyszerűen a legutolsó évek eredményei
felől. Elegendő csak két olyan 1934-es remekművet elemezni,
mint az Emlék és a Fák, hogy lássuk: eszközeik évtizedekkel
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korábban megvoltak már, legföljebb a hang kitartott hibátlansága, a fájdalom leszűrtebb közvetlensége szólít meg másképpen. Kizengetett versei, nagy telitalálatai, hibátlan egészei
azonban Juhász Gyulának már a tízes évek elején is vannak.
Hogy a legszembetűnőbb eszközök egyikét, a rímet tekintsük:
mind az Emlék, mind a Fák tartalmaz olyan rímpárt, mely
inkább a negyvenes évek magyar költészetére jellemző; vagy
mondjuk így, Kosztolányinál kevésbé lenne várható, de Tóth
Árpádnál, sőt, Babitsnál sem. Az Emlék így kezdődik: „Egy
arc fölbukkan néha a homályból, / Hová eldugta őt a feledés, /
Egy régi társnak arca, aki bátor / Tekintetével a lelkedbe néz."
A hang: végső. A második versszak látszólag enged az elégiának, ám kiderül, elégián túli költészet ez már: „Elhunyt napok
és elfakult vidékek / Feléd ragyognak ismét hirtelen . . ." Élessége van a hirtelen szónak, eltörli a lassúság ígéretét. S most jön
az első odavetett rím: „Fölzendül elnémult szavak zenéje / És
lelkeden, lehangolt hangszeren // Ábrándjait eljátssza újra
múltad." A vidékek és a zenéje rímel. S a harmadik versszak
folytatásában a múltad szóra a kibukkan felel: „ . . . múltad, /
Csak bánatod tesz rájuk h a n g f o g ó t . . . / A feledés homályából
kibukkan / Egy régi arc és feléd mosolyog." Juhász Gyula
költői eszközei között hangsúlyos helyen áll az ismétlés.
Szavak új funkciójú megismétlése, szerkezeteké; összefüggéseké. Mint itt az arc-motívumé. Az elégia bensősége helyett a
nem alkuvó, kemény költészet néz szembe velünk. A sajátos
rímelés is kifejez valamit a személyiség odavetettségéből; miközben a kulturális utalások bősége a Nyugat említettjeihez
képest Juhász Gyulánál túlnyomó, s láthatóan szépséghit-jegyű
volt a költészete sokáig. Ez is a szenvedések állomását jelentette, a gyötrődést, melyet megkésettséggel is indokolt egyik
191 l-es versében (s másutt). Ám a „késés": mintha nem időbeli volna. Más eltolódások hatottak tragikusan; például a
„magyar Ugar". Dinamikus, alkotó feszültségnek kell éreznünk
a művészetek iránt érzett benső, tapasztaláson — és rokonságokon! micsoda fájó, de el nem ismertethető rokonság-
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tudaton — nyugvó (lüktető!) nagy vonzalmat, és a hangnem
törtségét, olykori nyerseségét, amiről a rímek is tanúskodnak.
Juhász Gyula életművét az, ami egy ideje még darabosságnak,
„szerényebb mívességnek" látszott, úgy tapasztalom, egyre
közelebb juttatja hozzánk, még érthetőbbé, szellemileg hasznosíthatóbbá teszi. Hanem itt még a rímekre visszatérve, a Fák
ugyancsak későbbi nemzedékek eszközét használja: „Avar
leszek majd az avarban", olvassuk az utolsó, harmadik szakasz
inkább romantikus hangulatfestő nyitósorát, ám a merész rím
éppen erre csap le : „Míg fölöttem a fiatal fák / A lombjaikat
diadallal / Az örök égnek fölmutatják." Nem szívesen nevezném öngyötrő tudatnak e versszak mögöttes tartományát;
elgendő, ha fájó igazságot érzünk benne, s ennek bátor bevallását. Ezt tökéletes hűséggel egészíti ki szellemében maga az
anyag, a rím.
Nem törekedtem adatszerű pontosságra, bőséges gyűjtésre
itt, éppen csak megemlítek néhány vershelyet, ahol szembeszökő ez a típusú rímelés. Már olyan korai versben nyomait
látjuk, mint az 1906-os Gellért püspök. A „Pogányok közt
töltött éjet, napot" sorra a „Pihenni tért tornyos Csanádba
most" válaszol, lejjebb pedig erre: „A Megfeszített képén elborong", ez: „Künn vakkantanak a komondorok". Találunk
Juhász Gyulánál zökkenőnek nevezhető rímeket, s ezek tűrése
olykor kényszer, talán a legpontosabb rímelők is kiegyeztek
ritka előfordulásukkal művükben; ilyen az „a pásztor virrasztástól" egybecsengés, ahol a jambus marad fogyatékos. Az
általam eszközként említett példák azonban, fölösleges mondanom, nem effélék. A vers nagyobb egysége, lélegzete járulhatott hozzá ezeknek az alkotólag töredékes, merész, asszonáncos rímeknek a létrejöttéhez; de ezt sem érzem kielégítő
magyarázatnak. Alighanem a költő személyiségének mélyebb
rétegeiből szakadtak fel ezek a „szabadulást" jelentő módozatok.
Előfordulásukat kizárólag versépítkezés szempontjából vizsgálom. S még néhány példát említek: az 191 l-es Nyárai című
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vers azonnal így indul. „Mások szeressék benned a bolyongó, /
Örök bohémet, a derűs legényt I S a nagyszerű és mélységes
b o h ó c o t . . . " Ez a bolyongó, bohócot rímpár talán az egyik
legszebb példa. Említeni is alig szükséges, mi adja ezeknek a
vershelyeknek a különös szépségét : a még másminő eszközkörnyezet. Az újdonság ereje. Vagy az 1922-es Ch. Baudelaire:
„Halálos szépség minden itt a földön, / De minden szép, mi él,
múl és dalol, / A bús darázs a hullán s a gödörből / Jácint
pompája nyit a sár alól." Érdemes azonnal megvizsgálnunk
ennek a szövegkörnyezetnek a további szépségeit: elsősorban a
szakasznyitó sor teljessége lenyűgöző, a kijelentés hibátlan,
rezzenetlenül célbataláló tisztasága. („Halálos szépség . . .") A
jellegzetes ismétlés motívuma is előfordul, méghozzá kettősen,
egymáson átindáztatva: a minden és a szép. Érdekes a bús szó
előfordulása: a darázs utolsó hangzójával erőteljesen zsong
együtt. A második sor igesorjáztatásában sem a kényszerhelyzetre figyelünk, sőt, milyen könnyű lett volna és helyett s
alkalmazásával lehetővé tenni a múlik alakot. Furcsa szépség
ment volna veszendőbe úgy. A versmondat „csapottsága" is
jellemzően társul a ríméhez: ahogyan a harmadik sor első felét
nem okvetlenül logikai pontossággal folytatja a negyedikbe
átlendülő második fél; s ahogy ennek a következésnek olyan
szépek a hangzói (a jácint, a pompa és a nyit hullámzása s még
a sár mélysége is velük együtt). A Baudelaire-vers közvetlen
szomszédságában szereplő Nefelejcs Kiss József sírjára sünién
tartalmaz ilyen rímpárt; s nem is akármi tartalmút: „Az élet
hitvány és álmunk hazug, / De rímeinkben királyok vagyunk!"
Vagy tekintsük a Gulácsy Lajosnak címzett remeklést;
mindjárt az első versszak alaphangütését adja ez a rímjelleg:
„Lajos, elér-e hozzád még a hangom, / Mely úgy remeg, mint
nyárfák estelen, / Ha rajtuk ring az alkonyi harangszó . . . " Ez
az igen modern alkatú költő, Juhász Gyula még verseinek
lágyabb anyagát is szilárdítja, erősíti a rímelésnek ezzel a
fajtájával. Az itt idézett nyárfás sor hatása egy fokkal emelkedik, elégikus hangja határozottabb lesz, kifejezéshordozóbb
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a rímpár által. S nem is akarnék külön rímkategóriát formálni
ezzel Juhász Gyulánál, így hagyom nyitva a kérdést, hogy
ugyanennek a szakasznak a „szívedhez — ó drága serleg!"
rímpárja ide tartozik-e vagy sem. Hanem ha átmeneti típusokat
is észlelünk, ez a jelenség kiterjedtebb mivoltát jelzi, s az
eszköz ilyen előfordulása már alapjaiban befolyásolja a vers
jellegét. Mint utaltam rá, feltevésem szerint Juhász Gyulát ez a
verselési sajátosság (kielemezetlenül is, a versek összhatása
révén, tartalmi szempontból így) még inkább közelünkbe
hozza, maibbá teszi. (Néhány rímpár még a Gulácsy-versből :
„először — délelőttön", „banánok - fájva-fájón", ez különösen tiszta példa, „faragva - zajban". Például Pilinszkynél
lesz általános azután ez a rímelési mód; a rokonság nem véletlen!! Rímek még innét: „merre is vagy — villany", s a
nyugatos rímtípus is kaphat ilyen jelleget: „időn túl — szűkölő
bút". Hogy ellenpéldát lássunk: egyáltalán nem tartozik ide a
szabályos asszonánc, az „utóda - holdba".)
A Gulácsy-versben a rímelés már mindenképpen a zaklatottságot hivatott kifejezni. Gyönyörű képek és gondolati menetek
érik egymást: „Ahol ketyeg a lélek, mint az óra, / De nem
mutat időt, irtóztató." A beteg (a társ-beteg) iránti gyengéd
megértés hangja : „Te ott maradtál : téren és időn túl / Sétálsz a
kertben, csillag s híd á a t t , / Nem hallasz már ugatni szűkölő
b ú t . . . " , érkezünk rímünkhöz. A művészetimádat: át-meg-átszőtt, kidolgozott, megérlelt téma már itt. Irónia nélkül, a
groteszket kivédve, a túlzás: a fájdalomé. S mennyire egészséges ez a hang! íme: „Lajos, emlékszel Váradon, tavasszal / A
kis csapszékben, hol Watteau l a k o t t . . ." (Watteau is kedves
művészalakja Juhász Gyulának, szép verse, kiemelkedő verse
van róla korábbi időkből.)
Lerajzoltál, vén márkit, vaskalappal / S tegnapnak láttad már a holnapot." A humor
hirtelen csap át kínba. S vissza humorba: „A Köröst néztük és
láttuk Velencét, / A kávéházban Goethe ült velünk, / Esengtük
Grandet Eugenia s z e r e l m é t . . . " Nemcsak a magyar ecset festette meg a magyar tájat; a Gulácsyhoz írt vers költője sokkal
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alaposabban festette meg évszázadok magyar mizériáját. A
fényes lelkek gyötrelmeit. S felülemelkedésüket; de a beleőrülésről is „tudott".
Madách Sztregován című versében — hadd térjünk vissza a
rímhez - : „Magyar magány, világmagány, haj, / Igen bolondul
forr a must, / Véres szüret után nagy árnyak. / Kísértetek.
Bort, famulus." (A rím kettős változata.) S arrébb a zászló
ríme számadáskor, az ember szóra a némber üt vissza. A
Haladék című vers ismét remekmű (1926-ból). Érdemes végigidézni: „Menekülünk a láthatatlan / És ismeretlen rém elől,/
Ki ránk les százezer alakban / És egyszer mégis csak megöl." Se
Babits, se Kosztolányi, se Szép Ernő nem tudta ezt a hangot.
És József Attila hangja sem ez; a századvég költőinek folytatása — és a már említett negyvenes, ötvenes évek egy bizonyos
hangvételének megelőlegezése; Szabó Lőrinccel itt-ott rokon.
A folytatás: „Ki ránk vár fényben és ködökben, / Alattomos,
gyilkos, konok, / Minden bukásban és örömben / Ő közeleg, az
átkozott." A versformálás eszköze itt a téma hosszú, várakoztató kitartása; a már megnevezett tárgytól várunk mégis valami
új, tragikus fordulatot. Szabó Lőrinc, József Attila, Pilinszky
szenvedés-verseinek gyakori alkotóeleme ez (s legalább egy
helyütt, ne feledjük, Dsidáé is). A harmadik versszak szinte
túlságosan kizengetettnek tűnne fel, a dikció elragadtatásától
félünk, ám ha alaposabban szemügyre vesszük, ebben is bonyolultabb stílusösszetevők adják a hatást: ismétlés, áthallásos
(„majdnem-") ismétlés, hangalakrokonság, akaratlan szójáték.
A versszak: „Megengedi, hogy dalba fogjunk, / Hogy csókoljunk egy tünde nőt, / Elnézzük, percek üdve hogy fut / És
mint nőnek a temetők." A negyedik, a záró szakasz a hangismétlésekkel torkollik véglegességbe — s annál nagyobb hatású
a hirtelen, a „nem szimfonikus" jellegű, metszett befejezés:
„Megengedi, hogy meneküljünk / Mámorba, ködbe, bús
vakon, / Hogy végre lássuk: itt a vesztünk / S érezzük: nincsen
irgalom!" A harmadik szakaszban található az itt vizsgált rímtípus egy példája („fogjunk — hogy fut'"), a negyedikben
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már-már gyengének nevezhető rím a „meneküljünk — vesztünk", ám ezt a fenntartásomat azonnal meg is kérdőjelezhetein két okból: egyrészt, mert ige és főnév csendül egybe,
tehát alapos az eltérés, így a disszonancia alkotó értékűnek
tekinthető, másfelől a vers rohanása itt már olyan tragikus,
hogy az eszköz ennek is kifejezője lehet.
Az Élet című, kései 1934-es vers egyik szakasza ugyanezt a
kettősséget mutatja, és mintha a fenntartás visszavonását indokolná. Vásárhoz, körhintához hasonlítva látjuk itt a létezés
közönséges formáját (az életet), s a lassú megközelítés, mely
korábban tájversek, helyzetdalok végső hangja is maradt
(anyag s közlendő volt tehát, nem újszerűen disszonánssá tett
eszköz, mint a későbbi költeményekben), a szemlélődés jellemzi bevezetőjét e szonettnek: „Elnéztem sokszor a vásári zajban / A tarka körhintát, amint forog, / Legények, lányok
milyen komoly arccal / Utaztak rajta, boldog vándorok." A
„zajban — arccal" rímpár tartozik itt a kérdéses típusba. S
hadd jegyezzem meg itt: Juhász Gyula rímelésének ezt a szórványnál több „újabbságát", egyáltalán-nem-megkésettségét
vizsgálva azért nem Illyés Gyula vagy Szabó Lőrinc eszközkezeléséhez hasonlítottam, mert Juhász verstípusa nem az
övékhez (az ő különféle típusaihoz) hasonlatos. Az új, merész,
a személyiséget így kifejező rímnek Juhász Gyulánál főként a
már említettekéhez, a negyvenes és az ötvenes évek forduló-évtizedének megannyi zárt szerkezetű verséhez van köze; s van
ennek a rímelésnek is előd-szerepe. Maga az Élet-szonett azonban átvezet a rím kérdéséből a versalakítás szerkezeti körébe.
A második versszak kibontja az elsőt, s ennyiben nem is ad
versformálási újdonságot. (Félreértés ne essék, egyebekben sem
akarom Juhász Gyulát netán újító költőnek láttatni. Szándékom az, hogy kivilágoljék: a legjelentősebbek közül való
poéta, mert személyiségének magas rendű, olykor újszerű eszközökkel adta megrendíthetetlen következetességű kifejezését;
s szó sincs arról, hogy zsánerképekben, netán a közgondolat
másodlagosabb kifejezésében rekedt volna meg, s így Kosztolá-
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nyiék, Babitsék mögött a „szürkébb" hely illetné. Ha másképpen is, mint - külhoni példát hozván - egy Traklt esetleg,
a részletekig terjedő elemző és olvasói figyelem illeti meg őt,
hogy nem tolakodó, inkább rejtett értékei kibontakozhassanak
tudatunkban.) Az itt elemzett szonettnek a második szakaszában van a megint könnyen gyengének minősíthető rím: „Keservesen szólt a sípláda, ócska / Unt dallamot kavarva és kopott /
A sok faló és ásított a gazda, / A hajtót fárasztotta a robot."
Talán nem erőltetett magyarázat, ha legalább feltevésként megkockáztatom: az untságnak, a belefáradásnak hű, a versszakba
illő kifejezője az „ócska - gazda" rím is. Megfigyelhető egyébként, hogyan használja - s ha ösztönösen csupán! - Juhász
Gyula a korai korszakok helyzetfestő eszköztárát a nagy,
kései, tragikus mű alapozásához. Az első tercina tágít e körön:
„De a nép tódult és tartott a játék, / Csak mindig mások ültek
a lovon / S ha jött az este s elterült az árnyék / / Sötéten és
üresen állt a s á t o r . . . " A második tercina belefut már az
egyéni tragédia helyzetképébe; költészetünk egyik legszebb
megszemélyesítő-versvége ez, a Kafka-remekművek világát
idézi egyenértékűen: „ . . . a sátor, / Mint aki félve kérdezi
magától, / Hová repült ujjongó mámorom." Értékessé teszi ezt
az átélést az is, hogy önmagától távoli jelenséget személyesít
meg a költő, hiszen a körhintás ujjongás sosem volt lényének
sajátja. Ez a megürült, önmaga gondolataitól is szorongó sátor
— nemcsak a tűnődés szomorú pontja egy költői pálya végén;
bizonysága ismét, hogy e költészet anyaga, állaga, eszköztára,
személyiségfedezete sokkal összetettebb s jelentősebb volt,
mint oly gyakran hinni vélhettük.
A rímvizsgálat megannyiszor „átjelzett" a versformálás eszközeinek egyéb tartományaiba is az eddigiekben. Rímtelen
vers viszont az 1934-es Zene, amely mintegy búcsúszimfóniaparafrázis, és az imént idézett „sátras" ürességgel tart rokonságot szorongásos-lassú sodrásával. „Az ember, amíg fiatal,
erős, / Úgy véli, hogy egész nagy zenekar / Van a szívében,
kürtök és dobok, / Hegedűk, hárfák, csellók, fuvolák" stb. És
7 Irodalomtörténet 1983/3
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„nem veszi észre, hogy a jó zenészek / Lassacskán szépen
elhallgatnak és / Elszöknek egyenkint egy más vidékre . . . " A
vidék, a táj nemcsak valóságos képek tárgyaként, de ilyen
hasonlateszközként is gyakran felbukkan Juhász Gyula költészetében. 191 l-es Mert későn jöttem. . . című verséből idézek
egy szakaszt: „Ezért rajong szívem halódó birodalmak / Beteg
álmaiért, s a földnek kerekén / Ezért nincs tartomány, hol
vágyam elmaradna. / Mert hontalan e vágy. Mert későn jöttem
én." (Egyébként a „birodalmak elmaradva" rímre is érdemes
felfigyelnünk.) A zene megszámlálhatatlan alkalommal eszköze
versének. (Nem zenei tárgyú költeményeire gondolok itt,
melyek szintén számosak.) Az Örök visszhang (a már idézett
Nyárai időszomszédságában) tájat változtat hangzássá. Juhász
Gyula költészetét korántsem jellemzi a szürkeség, ennyit talán
már az eddigiekből is láttunk. De a „szürke" jelző gyakran
fordul elő nála — az élet jellemzéseként. Itt ez a szó nincs
ugyan kimondva, mégis belengi a képet: „Most tűnnek már
elém e régi utcák, / Hogy bontogatják a vén házakat. / Most
érzem én vén házak mélabúját, / Hogy rám merednek a vak,
tört falak." Ez a közepesebb rangú vershang Juhász Gyulánál.
De a következő versszakban, mely alig haladja meg ezt a
jelleget, épp az elemzett rímtípus hoz alkotó feszültséget: a
tájék „porban, holtan itt hever", s erre rím — a harmadik sort
is ide idézem —: „Elmúlik már a tűzfal és az árnyék, / Melyet
borongós álmomra vetett." A ,hever — vetett" rímpár érdekessé teszi az átlagosat. És talán még érdekesebb, hogy a múlt
század végének jellegzetesen városi költőit ez a hang köti rímelési technikán messze túl, s nemcsak tematikailag — a
„nagyvárosi ikonok" költőjéhez, Pilinszkyhez. A harmadik
versszak hangulatfestése nem szolgáltat okot az idézésre, s
akkor ennek az igen átlagos versnek a zárása juttat el bennünket egy tiszta mélyhegedűhangig: „Az elmúlásban hirtelen kicsendül I A dolgok mélyén alvó dallam is". Ez a teljes kizengetés, de visszafogottan, szinte a közbeszéd eredendő természetességével — a költészet legmagasabb szintjeinek egyike.
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Juhász Gyulánál bőséggel találhatók rá példák. (Maga a vers
kibontó, túlbontó két sorral zárul; de ezt a magasságot már így
sem tudja elveszíteni.)
Részjelenségeket elemezve - s a személyiség, a kor kérdéseit terjedelmi okokból s vállalt föladatunk természete szerint
nem boncolván — rálelünk Juhász Gyula költői képletének,
egyéniségének, értékének több sajátosságára is. A gyengédség
eleme, a gyerekkor iránti fegyelmezett, ám néha férfiasan
feltörő vonzalom okvetlenül megemlítendő legalább két példán: az egyik az Úgy szeretem.. . kezdetű vers. Költeményeit
szereti „így", s róluk mondja: „Úgy ápolom, hisz gyermekeim
ő k . . . " Majd leszögezi: „bemondón járok én közöttetek. . . "
Mert szépséges fájdalmakat zendítenek, s mert beteg a szívük.
(Mint az övé, teszi hozzá.) Az egyik szép, korai gyerekség-vers
1908-ból kelteződik, s az igazán érett hang, a teljes sikerű
versformálás egyik ritka példája Juhász Gyulának azokból az
éveiből. (Az összefoglaló, telitalálatos gondolati megfogalmazásra már kerestünk idézetet, ám megemlítem az 1904-es
Költőket, amelynek nyolc sora nem hibátlan remeklés mindvégig, de figyeljünk fel erre a két sorára, kezdetére: „Vannak
poéták, akik sohsem írnak, / Csak a szívükben élnek költemények . . . " S a további hat sort is érdemes ide iktatnunk,
mert példáz valamit; nevezetesen talán azt, hogy Juhász
Gyulának érdekes verséletanyaga van ott is, ahol a poétikai
megmunkálás nem tökélyes. Vagyis: érdemes a verseit úgy
olvasni, mint emberi közléseket, mint emberi-költői tartalmakat, s egy-egy sorpár, rím, fordulat, fellobbanás váratlanul,
majd már szinte vártan a legnagyobb rangú költészet élményét
adja, visszasugárzólag a közepebb anyag emlékének is. íme, az
idézett vers további része: „Valami nagy búbánat érte őket, / S
azóta lettek költőkké szegények. / / Egy szebb világnak éppúgy
álmodói, / Rajongás őket éppen úgy hevíti, / És éppen olyan
szomorúk, lemondok, / Mint azok, akik — verset tudnak írni!" Ez egyáltalán nem bökvers, sőt nem is epigramma. A tömör nyolc sor, olykori másodlagosságai ellenére — a kifeje-
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zésben - messze juttatja figyelmünket, mely átélni-érdemesre
vágyik.)
Visszatérve az Ó, szent gyerekség.. .-re, általános romantikája ellenére a legsajátosabban Juhász Gyula „személyiségének tájait" adja, felhangokkal legalább, ez a vers. Az első sor
emelkedettségét azonnal kivédi a szépséges igehasználat: „Ó,
szent gyerekség, hányszor elkereslek, / Már merre vagytok,
boldog szomorúság, / Ti régi sétányok, ti régi kertek? " S az
igehasználat (a többes szám) teszi izgalmasan disszonánssá a
felsorolásba hajló folytatást is. Néhány megkapó fordulat vezet
az utolsó sorig, mely a kurta tercina-futamot zárja. Az utolsó
előtti sor ez: „Azok tűnt tájak, fájó töredékek" (ismét a
tájak!), s a záró: „És amik bennem élnek, már nem élnek!"
Említettük Juhász Gyula ismétlés-technikáját; jó példa rá ez az
egészen nyílt változat. Nem igyekszik változatosságot mímelni,
az „élet" egyhangúságát híven adja vissza — s nem unalmasan.
A Távolok üzennek . .. ismét az azonnali, teljes érvényű
megfogalmazással indít: „Az életünkben vannak olyan órák, /
Mikor balsorsunk vészharangja kong . . . " A vers kibontakozása ennél szokványosabb, de a kompozíció egésze megragadó: „novellisztikus" elemével. Ugyanis a tizenhat sorba
cselekmény fér, ellentét sűrűsödik. Az elsüllyedt remények
világának mintha volna valós ellenpálja — s ezen a tájon (!)
„valaha majd aranyos naptüzésben" járhatunk, és a fausti örök
pillanat részesei vagyunk (később Jékelynél vannak ilyen
sorok, vershelyek: „Érezzük, szép perc, nem térsz meg soha"),
és akkor: „váratlan szívünkbe tör egy álom . . . : / Valaki végsőt
sóhajtott e tájon, / És ránk gondolhatott!" (A „gond — gondolhatott" rímpár hangsúlyozható még versalakító elemként.)
Az elrejtező 1913-as vers; első szakasza különleges gazdagsággal árad olvasójára; ekképp: „Már én magányosan hagyom,
hogy rám zuhogjon / Az élet tarka súlya: virágok és kövek, /
Csak egy csillagra nézek az örök kriptabolton, / S megállok
csöndesen már, mint egy fáradt cövek." A legfontosabb közlés
szinte mellesleg tétetik: az ég = kriptabolt. A virág és kő
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együttesének látott „tarkaság" természetesnek feltüntetett
állaga is elemi hatást tesz. A képek egymást érik. Nem így a
közepes-forma második versszakban, mely fáradtabb kidolgozás, a harmadik szakasz pedig csak közelíti a teljes zengésű,
eredendő erejű nagy sorpárokat. A befejezés azonban visszatalál a kiemelkedő költészet igényeihez; s ez a versképződmény, mint jelezni próbáltam, talán igen gyakran jellemzi
Juhász Gyula életművét. A fájóan szép negyedik szakaszt idézem: „Testvéreim az égen, már én is megtanultam, / Egy élet
omladékán e boldog ü t e m e t . . . " (A fenn forgó bolygókét.)
„ . . . Most már csak nézni fognak örökké elcsitultán, / Vágy
nélkül nézni fognak ez elrévült szemek."
A költő szól: (sic!) című rövid költemény, majd a Sírvers
komorsága néhány kivételes szépségű sorral oldódik. Az
előbbiből idézek: „De nékem életem és végzetem" (a vers sora,
mely a végtelen sora; s „talán egyhangú és reménytelen, /
De . . . " ) . A másodikban is a kiemelkedő sorokkal megteremtett versegész jelensége szembeszökő; ahogy költőnk néhány
komor lobbanásra meri bízni a szerkezet épségét (s ahogy
végső soron meg is teremti!): „Utolsó állomás, közömbös, árva
község . . . " A sír? Vagy egy valós utazás pontja? Egy pillanatra bizonytalanságban maradunk. S ez is poézisformáló erő,
ez a homály. A záró sor a művészethité : „A művészet sebet s
örvényt mind béfedez." Visszafogottság volna ez a versszemlélet? A Szép csöndesen című vers mindenesetre utal ilyesmire: „Mindig hangfogóval, lassan muzsikáltam. / Kevély kurjantással / Jobban győzték kicsinyebbek nálam." Ez az elbeszélő hang teszi alkalmassá Juhász Gyula költészetét az
alkalminak látszó versek sorára; s mert természetes hang szól
bennük, a helyzetdal fenyegetését megannyiszor kivédi.
Szóltunk már erről az iménti jelenségről. De kihagyhatatlan,
hogy egy efféleképp született önarcképversét (Arckép) ne
említsük: „Művész, így fesd a képem", kezdi, „a homlok nagy,
derűs, / Görög derű ez, melyben a tiszta gondolat / A boldog
esti órán, magányos hegedűs, / Plátói vággyal játszik örök áb-
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rándokat." Önismeretét ő maga egészíti, teljesíti ki; kevés
volna e kép hitele a teljes életműhöz. De a második versszak
megint: pillér-szerepű. (Mint egyebütt az első, az utolsó stb.)
így: „A szem sötét és fénylő. Keresztény dómokon / Az üvegablakoknak ilyen sötét a fénye, / Mikor künn a világ esős,
ködös, komor, / És benn az oltárképek talpig feketébe." Ha
belegondolunk: Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád kiszolgáltatottsága, benső odavetettsége, komorság-szenvedése nem
ilyen, enyhébb ennél. József Attiláé végletesebb, hevesebb
égésű. Szabó Lőrinc költészete azért nem hasonlítható ehhez
a gyötrelmesen városi lírához, mert ő elementáris erők lendületével indult, s ezeknek valamelyest megőrizte öntudatát, a
legfojtottabb korszakaiban is. Juhász Gyula versei, ezek a
telibetalált költeményrészek, mint például az Arckép egy-egy
része (s e részek által végül a versek egésze is többnyire) közöl
valami alapvető, költői eszközökkel el nem leplezett tudást;
nem is tudást, a személyiség helyzetének döbbenetét adja
vissza, s a döbbenet belemosódik a tűrés színeibe, ám az izzás
újra s újra megteremti a verseket, vagyis a művészethit szinte
sosem apad el. (Néhány éve van, amikor alig alkot.) Kéri az
arckép művészét: „A háttérben a szürke uralkodó legyen."
Milyen szakszerű megjegyzés ez, mennyire jó költészet.
Bár nem minden költői tárgyát említhetem itt (Anna-verseiről egyebütt írtam, sorjázásukat évről évre követvén), hiányos
lenne a kép, ha „magyar ecset''-jét figyelmen kívül hagynám
végül. 1918-as verse, a Megint a Tiszánál e tárgyban nem
okvetlenül a legkiemelkedőbb; de olyan egyszerű és szép kezdősorral közelíti meg a témát, hogy idézni feltétlenül érdemes:
„Egy nyaram elmúlt, fénye elapadt, / És téged, szent folyóm,
nem láttalak." Nem tudom körülírni a szót, leírom tehát: sokat
ér, hogy olyan jól emberi, olyan jószívű költészet ez. Hogy aki
íija, ez a pontosabb: jó. Nagy tisztaság és komorságok, a
szépség hite, de formai keresésének becsületes mellőzése —
ezek is jellemzői Juhász Gyula versalkotó eszközeinek. Mindezzel nem szándékozom életfilozófiájának elvontabb kérdéseit
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érinteni, összefoglalásukat adni. Az 1918-as Tisza-vers második
sorpáiját idézem inkább, ennek közvetlensége, derűs bánata
többet elmond: „Talán azért is voltam oly beteg, / Mert nem
ringattad fáradt képemet." Betegségéről hadd ne essen szó itt.
Egészséges versek ezek, ép műalkotások. S ez a „fáradt képemet" kifejezés annyira közel hozza az embert. Nem irodalomtörténeti kategória? Mégis: Juhász Gyula szeretni való költő.
Holott semmivel sem behízelgő; a „szeretném, ha szeretnének"
semminő gesztusa nem jellemzi versalkotását. Visszafogottan a
költeményekbe rejti ezt a vágyat. Föl kell végre részletesebben
fedezni az elemeit.
Rímekkel kezdtük. Témakörökig jutottunk; ám ezek is
alkotó elemei a versformálásnak. A sötét színek sosem idegenséget jeleznek; a vaksággal több versben is foglalkozik Juhász
Gyula, s például a Betlehemi üzenet a vakoknak a legegyszerűbb üzenettel zárul: „Szeressetek: ezt mondja az Apostol." Hozzáteszi azonnal: „S ennél különbet nem mond senki
se." Hogyan jut el a vers ehhez az egyszerű végződéshez?
Bukdácsolva. Az első sorok megindító szólításába már-már túl
sok érzelem vegyül: „Testvéreim, egy látó küldi néktek / Üdvözletül ma könnyes szavait, / Ki mindig fájón és szédülve nézett / Egy szép pokolt, mely földnek hivatik." Az első három
sor akár Kosztolányi is lehetne. De a negyedik — csak Juhász
Gyula! Ilyen kevésen múlik nála a vers épsége, sajátsága, ilyen
kiélezett helyzeteket merészel teremteni tehetsége.
Mások fájdalmának értése - alapeleme ennek a költészetnek. Még mindig a betlehemi vak-versből idézem: „ . . . Szemében még e fény árnyéka reszket, / Az édené, mit sírón elhagyott . . . " S ez a versszakvég tökéletes, eredendően teljes
kifejezéséig vezet: ,.ő is szeretne látni víg eget, / Túl minden
földi harcon és kudarcon / Felé örök világok intenek." Ez
utóbbi sorra gondolok így. A másik szakasz filozófiája már-már
másodlagosságba fúl, de közvetlenül a befejezés előtt az
apostolos két sor egyensúlyozza ezt is. A látható, átélhető,
szembeszökő fájdalom olyan köznapi tárgyakból is megihleti,
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mint az éjszakai kávéházak újságíróvilága. A kávéházi bánat
egészen másképp dolgozza fel a témát, mint a szintén klasszikus társak, Szép Ernő vagy Kosztolányi Dezső. Az első versszak mélyről indít, teli érzelemmel, de máris visszafogottan,
majd a legszükségesebb helyszínrajz után a szín és a rokonszenv elemi közlése következik, és a jelenetező realizmus:
„Nem érzitek a kávéházi bút, / Mikor az ívlámpák izzása
bágyad / És szürkén ülnek a szegény fiúk / És nem találnak
már szapulni tárgyat? " A második, a gyengébb versszak is sok
lényegeset, néhány szép mozzanatot is hordoz: „Mikor a
fényes selymű asszonyok / Unott arcán a festék hervatag
már. . ." A kiszolgáltatottság képe, az éjszaka (a hajnal) általánosáé. S ahogy a „szegény fiúk" sajnálatot, együttérzést kelt,
itt ennél bonyolultabbat érzünk: viszolygást is benne, ám részvéttől sem távoli a hatás. Mindenképpen együtt vagyunk a vers
személyeivel — a magunk odavetettségében. S tovább: „ . . . az
édes, arany pezsgő elfogyott / S valahol messze már az arany
nap jár? " A jellegzetes szóismétlés - komoly versépítő funkcióval. A tercina váratlan hangütése megfelel az első sor tartalmának itt; virtuóz módon: „A zene hirtelenül fölsajog . . . " S a
következőben is hibátlanul azonos a közlés és a tartalmi
hordozó: „És elhal, mint a fáradt szív verése . . . " Az ismétlés
eszköze következik; az egyik legfájóbb előfordulása, legnagyobb tökéletessége: „És künn a szürkület, a szürke vércse //
Már verdesi az izzadt ablakot / S a szivar vége álmosan kihunyt,
- 1 Nem érzitek a kávéházi bút? " Gyönyörű a versküszöb
ismétlése is, természetesen, itt azonban mégis a szürkület-sona
és közvetlen továbbhatására gondolok mint a vers egyik fő
értékére. Szín és mozgás, ismétlés és továbblépés, szárazság és
nedvesség, szárny toll-anyaga és ablak üvege, két napszak találkozása - s még sorolhatnók. A Magamhoz, nyárvégi estén
(1912) összefoglal számos tanulságot, ezek közül a legközvetlenebbül ezek szólnak hozzánk talán: „De azért, én lelkem,
még nincs veszve semmi", csap fel ]két csüggetegen elemző,
józan versszak után a semmivel sem józanabb harmadik, mely-
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nek alaphangvétele a nem dacos „mégis". ,,Ennyi gyöngeségből
kell erőre kelni." Megint eredendő hitelű, mintha-kezdettőlszólna mondás; hiába, hogy a következő sorok gyengébbé
bontogatnák, szálaznák - a „gyöngeségek", tudhatjuk, nem
időrendi sort követnek, s az erő alakulása sem lázgörbeszerű.
A vers ereje már megvan. Ennek a versnek a közeli szomszédságában találjuk egyébként a Magyar táj, magyar ecsettel jó
tizennégy sorát, szonettjét.
Ha versfonadékát távolabbról nézzük, elképzelhető, hogy a
témák mozaikábrája tűnik szemünkbe. így kerülnek egymás
közelébe oly különböző tárgyak, mint: Vojtina levele a drámaírásról („Ki jobbat alkot, az már szemtelen . . ." És: „A reklám
nélkül eljuthatsz a mennybe, / De nem juthatsz el Bécsbe, s
nem lehet / Végállomásod Honoluluban"), Szent Ilonát megéneklő vers, Móricz Zsigmondnak ajánlott hat szakasz,
Dugonics oszlopánál írott három, azután Velazquez halála. S
közvetlenül utánuk: a gyönyörű munkaversek egyike, A dolgozókhoz („Kőmívesek, kik hordjátok a téglát . . ." Itt olvasható
ez a József Attila mértékével mérve is nagy sorpár: „Ugye, tudjátok, hogy a nyitja, hol van / Annak, hogy ínség és nyomor
lehet? " A lakatosokhoz intézett kérdés. Meg itt van a májusvers, a Virágos barikádon, hogy azonnal az egyéni bánat gödrei
kövessék (Mély az élet;Néhanapján).
De az 1926-os év termésére is érdemes még egy ilyen
pillantást vetni: Immortel; Katona József sírján; Nefelejcs
(Blaha Lujzának); Magyar János a bakon; Görög prológ; Koncert; A szentesi határban („Itt álmodik Attila valahol. . . /
Fölötte bús darumadár dalol. . . " ) ; valamint japános versek
(Megint japánosan). Akkor: Martinovicsék; Az ismeretlen
katona; s hirtelen az Annak örök. Elnémulunk.
És még egy Anna-vers, a Mindig velem s akkor nyomban a
már elemezni próbált nagy mű, a Haladék. Szándékkal „jeleneteztem" ezt itt így; jelezni akarnám, hogy Juhász Gyula
életművéhez méltóképpen, a megismerés igényével egyelőre
még — az anyag elemzésigénye okán — mindig valamelyest
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személyesen kell közelednünk; nem égett ki keménnyé az
ismertségben ez az anyag még, állandóan meglepetésekre kell
fölkészülnünk, a hűvös elemzés, úgy érzem, nem közelítené
meg méltányosan a tárgyat. Persze, hogy nem azt mondom
ezzel: méltányosságra szorul ez a költészet. Csak értékeit nem
lehet „adottnak" vennünk még, mert feldolgozásuk féligmeddig adósság. Hiába enyhíd meg egyik-másik sorát az engedékenyebb szó az alábbi versben, alapképe (a Vidéki rejtekben
című költeménynek) egy Nagy Balogh János-rajz erejét idézi
fel, adja: „Csönd és magány révében hallgatom, / Miket susog a
hírek rádiója, / Szelíd akácra nyílik ablakom, / Az utcán egy
talicska megy kocogva." Az erőt ebben az utolsó sorban
érzem, ám itt az értékek összetettsége kárpótol az említetten
fél-idillbe hajló hang veszteségeiért is.
Jelzett okaimnál fogva sem akarhattam kitérni e költészet
„minden" főbb részletére, tárgykörére, kapcsolódására; hátterére. A közelkép részletezése, remélem, a tárgyakat is sejteti,
ezek a vonatkozásokat és a mögöttes tartományt valamelyest
felidézik már. Juhász Gyulát most elsősorban olvasnunk kell,
megismernünk szükséges. Ehhez kínálkozik szerény szempontul javallatom: a versek egymásmellettiségének figyelembevétele; az anyag vizsgálatakor nem az „egyenetlenség" címszava, hanem a kiemelkedő helyek szétsugárzásának felismerése
lehetne túlnyomó. Érzelmek szavai, enyhületesebb eszközök - ilyesmit gyakran lelünk Juhász Gyula versanyagában.
De érzelmességbe sosem fordul, meg nem enyhül. Móra
Ferencnek, a jubileumára ilyen verset ír: „Vannak arcok,
melyeket a fátum / Már előre kijelölt magának, / Mosolyukban
fájdalmas lemondás, / A szemükben megriasztó árnyak, / Jövő
gyászok hullanak reájuk / És ők érzik, hogy minden hiába:/
Szemük, mint egy kisiklott mozdonynak / Szemaforja, néz az
éjszakába." Az utolsó két sor azonos hangalakú kezdete már
mindent elmondana erről a költőről; a visszafogottság, a szándékolatlanság, a megtalálás. Másutt, arrébb valamivel a versek
sorában, szinte közhelyszerűen mond el valamit; mi az mégis,
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ami megrendíti olvasóját, miért érezhetjük ezt a verset is a
legnagyobbak közül valónak? - : „Túl minden kínon és halálon, / Feléd száll egy szó, a szavam, / Benne egy meghiúsult
élet I Minden jósága, vágya van, / Hiába: meg nem válthat
engem / Minden remény, hit, szeretet, / Talán a szörnyű végtelenben / Még találkozhatom veled? " (Kilényinek, a kedves
titkárnak.) Nézzük csak meg, miféle eszközökkel él ez a vers!
A szó, szavam ikerváltozat; a minden ismétlése; a túlcsapó
jóság és vágy, az egyszerű és tehetetlen feltárulkozás; a közfogalmak nem gúnyos, mégis reménytelen említése (hit,
remény, szeretet); s akkor a holtbizonyosan meglelt jelző, a
költészet-szó: a végtelen attributuma, a szörnyű. Már ettől
különleges teljesítmény volna ez a vers; de a záró kérdés, e
látszólag feloldó, épp az epikus tartalom miatt fordít még
egyet a csavaron. S amikor azt érezzük, hogy Pilinszky és
Jékely költészetének egy-egy hangját előlegezi meg Juhász
Gyula, itt szinte még a „Jékely-hang" a tragikusabb, oldottságával. Mert még nagyobb az ellentéte, mint a kimondott
szörnyűségé.
Vagy az Epitáfium: „Az ismeretlen szenvedésnek / Legyőzött katonája pihen itt, / Kevés lesz néki az öröklét, /
Hogy elfeledje gyötrődéseit." Ez a magyar költészetben is
különlegesen nagy verskezdet. S Juhász Gyula közelségének
egyik oka, azt kell éreznem, épp a sok „ismeretlen szenvedés"
nyoma a verseiben. Ezek a nyomok minőségükben lehetnek
különbözőek, fedezetük azonos. És mintha az volna a fontosabb.
Az 1929-es év versei között tallózunk itt még, befejezésül.
A Mily messze vagytok. . . kezdetű nyolc sor véglegessége
(„És nem segít irgalmatok" zárósorral), a Még
valamit...
vers-és-emberközpontúsága
(„Mint a kisértetek
feljárnak/
Fáradt fejembe verssorok. . . " ) , az Élő halottak egymásnak
ismeretlen társasága („A kertben járnak és körben topognak, /
Mint kihalt bolygók, össze-vissza mind. . .") - költészetünk
kimagasló értéksora. Az elemek néha össze is rímelnek; meg-
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haladván mind a belső bravúrt (ezek a topogó bolygók.. . /),
mind az elengedettebb hang jellegeit, szervesen adnak változatokat ugyanarra a témára. Az egyik versben ez áll: „Tekintetükben rég lement napoknak / Halvány visszfénye imbolyogva
int", a másikban pedig: „Állok, mint északfény letűntén / Áll
az eltévedt utazó." S ahogy ennek a színpadnak a szereplői
„nem ismerik egymást, csak néha kérnek / Egy kis tüzet és
mennek már tova. / Az unalomnak és a feledésnek / Szitál
lelkükbe szürke zápora" — a nagy költészet erejével rendít
meg.
Egymást érik ezek a példák a kései évek verstermésében.
Befejezésül hadd idézzünk egy korai témára visszarímelő
művet, a Gyerekkori arcképem címűt: „Egy gyermek néz rám,
több mint negyven éve, / Sötét szemével, mint a fájdalom, /
Pedig nem tudta még, micsoda éjjel / Borul derűs lelkére egy
napon. / A nyolcvanas években mosolyogva / Simogatott meg
mindent, ami szép, / Képeskönyvek ábráin andalogva / Érezte a
világ ízét, színét. / Magányos gyermek volt és hallgatag, / De
szíve mélyén rejtelmes patak / Csobogott, ősi forrásból eredve, / A gyermek minden bánata és kedve / E vízen ringott, mint
papírhajó. / De ma elment az öröme, keserve / S mint az örökre
fáradt utazó, / Merev, üres tekintettel keres / Egy arcot, mely
már végtelenbe vesz."
összefoglaló mondattal aligha kell zárnom kísérletemet. De
a költő aránytalan mennyiségű szenvedéssel kivívott összefoglaló sorait is inkább elemeikre bontani érdemes — a megismerés
tisztességének jegyében. S hogy irodalmunk valóban gazdagodjék Juhász Gyulával. A veszteség másképp csak a miénk lehet.
TANDORIDEZSŐ
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N Ë M E T H LÁSZLÓ A M O N O G R Á F I Á K T Ü K R É B E N
POLITIKA ÉS ERKÖLCS,
„KELET" ÉS „NYUGAT" VISZONYÁNAK KÉRDÉSEI
NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETMŰVÉBEN

A Németh László-irodalom a legutóbbi években új műfajokkal és színekkel gazdagodott. A korábbi, rövidebb lélegzetű
kritikák, esszék, tanulmányok, visszaemlékezések után most
egymást követik a monográfiák: a Németh László-problematika egészét vagy legalábbis minél nagyobb szeletét felvázoló
pályaképek. Az ilyen vállalkozások magukban hordják a kérdést: lehet-e egyáltalán egészében látni és láttatni Németh
Lászió életművét, van-e egység a gondolatrendszerben, és ha
van, miben mutatható fel.
A kérdés szinte Németh László írói fellépésével egyidős. De
míg a korábbi viták — kezdve Gaál Gábor álláspontjával —
inkább a különböző műfajok mentén húzták meg az életmű
választóvonalait, most a folytonosság és megszakítottság
viszonya került előtérbe. A különböző válaszoknak ideológiai
konzekvenciái is vannak: mikortól és meddig vállalható fenntartások nélkül Németh László öröksége, vannak-e (akár politikai természetű) cezúrák benne?
Az újabb megközelítések közül Király István akadémiai
előadása az egység szempontjait, a változások mögött az
eszmei folytonosságot hangsúlyozza. Grezsa Ferenc könyve
Németh László vásárhelyi korszakáról mintha inkább a szakaszhatárt akarná felkutatni, és azt — másokkal vitázva — már
az 1945-ös évben kijelölni. Művében egy olyan ember drámája
bontakozik ki, aki szakítva gondolkodása korábbi kereteivel
(kategóriarendszerével, magyarságtipológiájával) már 1945-től
azonosul az új társadalom programjával, benne tevékeny részt
vállalna, de sorozatos visszautasítások érik.
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Sándor Iván és Kocsis Rózsa munkája 1 egy-egy, a pályát
végigkísérő eszme középpontba állításával a problematika folytonosságát sugallja. Az életmű vezérlő eszméjeként felmutatott
két idea: a Kocsis Rózsa kiemelte „minőség" és a Sándor Iván
által jellemzett „üdvtan" voltaképpen nagyon közel állnak
egymáshoz. A szerzők értelmezésében mindkettő az emberi
élet morális küldetését, a személyiség kiteljesítésének parancsát
fejezi ki. Kocsis Rózsa terminusával Németh László pályájának
„gondolkodó-moralista igényét", 2 vagy ahogy Sándor Iván
megfogalmazza: „élet és m ű . . . közös hajszáját azért, hogy
együttesen etikai hatássá érjenek". 3
A „minőség" persze Németli Lászlónál ennél szélesebb,
nemcsak etikai vonatkozású ideál. Kocsis Rózsát azonban elsősorban mint szépirodalmi művekből kibontható erkölcsi
norma, mint a személyiségfejlődés számára kirajzolt irány foglalkoztatja. Ezért kevésbé fejti ki a minőségfogalom másik,
jóval problematikusabb szálát: a minőség társadalmi-gazdasági-nemzeti programját, igényét egy történelmi alternatíva
felrajzolására.
Sándor Ivánt viszont — noha az üdvtan erkölcsi tanítását
állítja középpontba — elsősorban éppen ennek az üdvösségkereső morálnak a történelemalakitáshoz való viszonya érdekli,
e viszony összes kérdőjelével és élő problémájával együtt.
Kocsis Rózsa morális-pedagógiai és Sándor Iván morálistörténelmi-politikai kérdésfeltevése között tehát mindenképpen van jelentéskülönbség. Ez összefügg a két könyv
műfaji és értékkülönbségeivel is. Sándor Iván műve perirat
Németh Lászlóért és Németh László ellen. Egyetlen és valószínűleg befejezhetetlen drámai polémia a Németh László-i
1

Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak,
drámáinak,
önvallomásainak tükrében. Gondolat, 1981.; Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói müveiben, „Elvek és utak" sorozat,
Magvető, 1982.
2
Kocsis Rózsa:i. m. 13.
3
Sándor Iván: i. m. 10.
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gondolatrendszerrel, amelynek éppen ezért a neuralgikus pontjait keresi. Számára Németh László életműve kihívás - amelyre
elfogadással és elutasítással, kritikával, vitával kell felelni, és
amely megengedi, sőt szükségessé teszi a művek rangsorba
állítását, olykor szigorú megrostálását, sikerek, kudarcok, tévedések felmutatását.
Kocsis Rózsa másra vállalkozik. A Németh László-életmű
bejárásához „útikalauz f kíván adni Németh László új és régi
olvasóinak. Az ilyen „útikalauz" a vállalkozása jellegénél fogva
a művek teljes körének bemutatására törekszik, és szinte minden tárgyát egyforma tisztelettel méltatja. Kevés benne a kritika, a polémia, az elidegenítő effektus.
Mégis: kár, hogy így van. Mert éppen a Németh László-pálya
karaktere, a Kocsis Rózsa által is hangsúlyozott „gondolkodói-morális jellege" követelné meg, hogy műveit mint a 20.
század nagy emberi-erkölcsi-társadalmi problémáinak megoldására adott javaslatokat értelmezze. Egy megoldási javaslatot pedig akkor kezelünk rangján, ha az ismertetés és méltatás
mellett a magunk részéről döntünk is a javasolt életmodell
felől. Az állásfoglalás kényszere megkövetelné, hogy Németh
László gondolatrendszerének faggatója állandó vitában szembesüljön mind a védő, mind a vádló szerepével; hogy megküzdjön
az életműben rejlő programjavaslat vonzásával és gyengeségeivel is; hogy tisztázza: egészében vagy részeiben fogadja-e el
értékeit (netalántán egy érvényét vesztett magatartás történelmi illusztrációjaként kezeli); végül, hogy megkockáztassa
saját ellenjavaslatait is.
Kocsis Rózsa méltatásából persze enélkül is kiderül, hogy
Németh László jó író. Sőt: az is, hogy világirodalmi jelentőségű
író. Németh László maga azonban ennél is több akart lenni. Az
ő ügye írói-, emberi-, gondolkodói vállalkozás, a történelem kérdéseire példaéletek felmutatásában megfogalmazódó
válaszkísérlet. A kísérlet sikerét lehet vitatni vagy elfogadni:
éppen az ebben való döntés az, amelynek felelősségébe és
gondolati küzdelmeibe a Németh László-elemzőnek leginkább
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be kell avatnia olvasóját. Ennek a gondolati küzdelemnek az
igazi sodra hiányzik Kocsis Rózsa monográfiájából, és ez teszi
hitelessé — a szokásos irodalomtörténeti, bibliográfiai apparátus szándékos elhagyása mellett is — Sándor Iván könyvét.
Hiába különbözik azonban a két monográfia érdeklődésének iránya, a Németh László-pálya néhány megkerülhetetlen
kérdése mindkét írásban szembesítésre érdemesen bukkan fel.
Közülük talán a két legérdekesebb probléma a „keletiség' „nyugatiság' viszonya és értelmezése Németh László munkáiban, valamint a két szerző álláspontja az életmű tagolásának
régi vitájában.
Mindkét elemzés Németh László tájékozódásának erős
morális töltését tekinti az életműben levő egység legfőbb hordozójának. Ennyiben tehát a hagyományos vitában mindketten a pálya egységes értelmezése mellett voksolnak. Müveik
szerkezeti tagolása viszont az azonos problematika keretein
belül kibontakozó válaszkülönbségekre, a különböző periódusok hangsúlyeltolódásaira is utal. Az arányok már különböznek. Kocsis Rózsa inkább a központi gondolat: a minőségeszmény folytonosságát, Sándor Iván pedig a Németh László-i
idea alakváltozásait láttatja élesebben. Kocsis Rózsa ugyan
részletesebben nem fejti ki, mit tart a periodizáció lehetséges
elvének, de műve tagolásából az tűnik ki: a minőségeszmény
alakulásában 1945-öt tekinti korszakhatárnak. A kötet két
részének címválasztása szerint az 1945-ig teijedő időszakban
Németh László „a minőség forradalmára", míg ezután „az
etikummal megemelt minőség tanítója".
Ez a szerkesztés részletesebb kifejtés nélkül is azt sugallja,
hogy 1945-ben Németh László érdeklődése, problémalátása
etikai irányú fordulatot vesz: a társadalmi terepen közvetlenül
is tevékenykedni akaró reformerből, szellem és történelem
„forradalmárából" az erkölcs „tanítója" lesz. A minőség eszerint először inkább a személyiség radikális, történelmi- politikai színtéren is történő önkifejezése, a világgal szembenálló és
azzal minden szférában harcoló ember lélekállapota és (tévédé-
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sektől és önkényességtől sem mentes) nemzeti programja. A
második szakaszban viszont a minőség elsősorban morális töltést, etikai sugárzást kapna, „utópiából" „erkölcsi igénnyel táplált antropologikum" lesz, amely a morális indítékú cselekvés,
a szeretet és irgalom parancsai révén a nemzet mellett az emberiségben is gondolkodó, messianisztikus humanizmussá válik.
Ez a korszakolás egyfelől helyesen érzékelteti a morális
kérdések középpontba kerülését Németh László érdeklődésében. Másfelől viszont sajnos nem fejti ki érdemben a
belső címekben rejlő utalást: a „forradalmár" szerepének eltolódását a „tanítói" szerep felé. Ezt annál inkább fájlalhatjuk,
mert az etikai elem egyre nagyobb térnyerése Németh László
gondolkodásában kevéssé köthető az 1945-ös határvonalhoz.
Amiben ez az esztendő érzékelhetőbb változásokat hozhatott,
az éppen a történelmi fordulatot logikusan követő attitűdváltás a társadalommal szemben. Az átfogó társadalmi programok
alkotója, a radikális reformer, a „tervhalmozó" feladatválasztása ez idő tájt a személyiségépítés, az életmodelladás irányában
szűkül-mélyül, történelemalakítás és emberformálás viszonyában a hangsúlyok eltolódnak.
De ebben a korszakhatár nem is feltétlenül csak az evidensen kínálkozó 1945-ös esztendő. Sándor Iván pl. még egy
hasonló fontosságú belső határvonalat húz meg. Gondolatmenete szerint a Németh László-életmű fő problémája, a periodizáció lehetséges szempontja egyéni üdvkeresés és történelmi
cselekvés, a „homo morális" és a „homo politicus" összehangolásának módja.
Mit jelent értelmezésében Németh László üdvtana? A személyiség üdvösségkeresését, harmonikus kibontakozásának és
morális fölmagasztosulásának vágyát, amely a „gyülekezeti
ösztönnel" párosul. Lényege a törekvés, hogy az egyén „megtalálja önmaga másságának másokat is szolgáló kibontakoztatását". 4
4

Sándor Iván: i. m. 19.
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Sándor Iván tehát egyéni üdvösség és történelmi cselekvés
viszonyát alapul véve jelöli meg a különböző periódusokat
Németh László pályáján. Az elsőt 1936-3 7-ig a közösségi
cselekvésben való üdvösségkereséssel jellemzi, ez az út viszont
egyoldalúan morális kiindulása miatt Sándor Iván szerint eleve
politikai kudarcra van ítélve. A következő periódust ennek a
törekvésnek a válságával, az átmeneti kitörési kísérletek után
(1942-től véglegesen) az önmegőrzésbe való visszahúzódással
határozza meg. Végül az 1945-től kezdődő újabb szakaszban
az elvont eszményekkel való szakítást, a valósághoz való visszatalálás révén a történelmi jelenlét vállalását emeli ki.
E tagolást a következőképpen tölti meg tartalommal: Az
írói-emberi vállalkozásába kezdő Németh László kb. 1936—
37-ig önnön „üdvét" is a történelem alakításában reméli megtalálni, programjában együtt szerepel az önkibontakozás és a
nemzetmegváltás. „Ideája a történelmi önalakítás, melyben
egyéni üdvösség és embertörténet egyet jelent, egyet akar." 5
De Sándor Iván szerint már elhivatottsága szerkezetéből is
következik, hogy a kitűnő esszéíró zavarossá válik, amint a
társadalomszervezés területére lép. Ennek oka nemcsak elemző
módszerének hibája, hanem a küldetés elhibázottsága. „Az
üdvözülés mint egyetlen cél a politikai taktikában felhasználhatatlan." 6 Az abszolút morális tisztaságra törekvő személyes
üdvözülés vágya a közéletben végül is meddőségre van ítélve :
„Az olyan alkat, amelyik jottányit sem szeret engedni a maga tisztességéből, ezen a terepen gyorsan zavaros vizekre téved, olyanokra, amelyeken csak sodrásokra, árra-apályra figyelve, kerülő utakat is vállalva
lehet az elképzeléseket megvalósítani." 7

Németh László viszont szerinte a morál és csakis a morál
igényével közelít a politikához. A magánerkölcs példaéletre
vonatkozó követelményéhez hasonlóan példaországot „elit
s

Sándor Iván: i. m. 51.
Sándor Iván : i. m. 90.
7
Sándor Iván: i. m. 90.
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nemzetet" akar — a politika, a közéleti harc terepére merészkedő üdvtana eleve elhibázott és irreális vállalkozás.
Noha a pálya vitatható pontjai, közéleti kudarcai mintha
Sándor Iván tételét igazolnák, azt hiszem, van helye e periódus másfajta értelmezésének is. Sándor Iván elemzéséből úgy
tűnik, hogy a politikára „kívülről" ráerőszakolt erkölcsi elveket helyteleníti Németh László elgondolásában. Holott az erkölcs az élet egyetlen területéhez képest sem külső, idegen
jelenség. A politikának van immanens erkölcse, és ez — egészséges körülmények között, meghaladva az ún. „boldogtalan
tudat" széthasadtságát — nem valami másféle, külön erkölcs.
Németh László nem abban téved, hogy morális szempontokat
és célokat keres a társadalomformáló politikában, hanem
abban, hogy nem a politika törvényeinek és állapotának analíziséből jut el a morális politikai cselekvés lehetőségéig. Nem a
politikával szembeni erkölcsi igényessége túlságosan magas,
hanem társadalomelemzésének (amelynek része az erkölcsi
szféra elemzése is) az igényessége és pontossága nem elegendő.
Történelemalakítás és egyéni üdvösség közös keresése azonban — ahogy Sándor Iván helyesen mutat rá — válságba jut. Ez
a válság szerinte először az 1935-öt követő esztendőkben
( 1 9 3 6 - 3 7 körül), majd átmeneti próbálkozások után végleges
formában 1942-ben szakad Németh Lászlóra. Igazi oka a méltó
történelemalakítás lehetőségeinek elvesztése. Ezt az érzést először az Új Szellemi Front és a reformtörekvések kudarca, majd
a már tömbökben és nem kisnemzeti méretekben alakuló világpolitika perspektívája idézi föl. „Kibontakozni csak az a nép
tud, amelyik a maga lelke igénye szerint alakíthatja államát,
társadalmát, s ezt a lehetőséget a Duna-menti kis népek eljátszották." 8 — utal Sándor Iván Németh László következtetésére.
A történelemalakításról kényszerűen lemondó ember a
pálya második, legválságosabb szakaszában az egyéni üdvösség8

Sándor Iván:i. m. 135.
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keresésbe, az önmegőrzésbe húzódik vissza. Sándor Iván az
ekként jellemzett korszaknak a „kilépés a történelemből"
címet adja. Elemzése szerint a Villámfénynélt követő drámákban (Bethlen Kata, Papucshős, Cseresnyés), különösen a
hősként felmutatott nőalakokban ez a „csak magára néző
önüdvözülés", 9 „az üdvért vállalt könyörtelenség" 1 0 kísért.
Sándor Iván korszakolása szerint (Kocsis Rózsával egybehangzóan) 1945 után kezdődik Németh László életművének
újabb nagy eszmei periódusa. Ő azonban nem az etikum növekvő szerepével jellemzi az új fordulatot. Szerinte ekkor következik be a „szembenézés az ideával", majd a „túllépés az
ideán". 1 1 Az üdvösségét kereső Németh László Vásárhelyen új
„gyülekezetre", végre valóságos emberi kapcsolatokra talál.
Ebben az új kihívásban az eddigi módszer megfordul. Míg
eddig az ideához, az üdvözülés eszményéhez mérte a valóságot,
most a valóság közvetlenebb megismerését tűzte ki célul. Új
hőstípusa már nem ön-üdvének hajszolója, hanem a valóság
faggatója, az igazság szakadatlan és alázatos keresője, akinek az
igazság megtalálása adott esetben fontosabb lehet, mint morális tisztaságának demonstrálása. Ezzel a konfliktussal küzd
Galilei és a hiteles történelmi önismeretért perlő Görgey Az
áruló ban.
Az üdvtanon való túllépéssel Sándor Iván szerint végül is
nyert Németh László életműve. Az egyéni üdvösség kergetése
helyett vállalja a történelmi jelenlétet, gazdagodik valóságismeretben és realitásérzékben. Már nem abszolutizálja üdvtanát: lát olyan célokat is, amelyekért kockára lehet és kell
tenni az egyéni üdvösséget. Sándor Iván úgy látja: ezzel a
történelemalakítás lehetőségére is igent mond.
Elemzése szerint Németh László élete végén (a Cromwelldráma tervében és a Gandhi halálában) újra szembenéz törté'Sándor Iván:i.m. 124.
Sándor Iván : i. m. 123.
1
' Sándor Iván: i. m. 155., ill. 185.
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nelmi cselekvés és morális tisztaság viszonyával. Alapkérdése:
,,lehet-e a történelmet formálni nem történelmi eszközökkel?", 1 2 , létezik-e „nem euklideszi politikai t a k t i k a " ? 1 3
Németh László ideálja ugyan a „politizáló szentség", de
Sándor Iván értelmezésében inkább eszménye realizálhatatlansága felé hajlik, a történelmi cselekvés felelősségét ennek ellenére is vállalva. „Gandhi, aki azt gondolta, hogy » eszközeivel
magát megóvta a történelem fertőzésétől, nem zárta-e ki tényleges alakításából«?" 1 4 Sándor Iván a Németh László által
föltett kérdést „gyanúnál többnek", „felismerésnek" 1 s nevezi,
és ezzel végül morál és politika összeegyeztethetetlenségének
hitét adja Németh László szájába.
Az 1945 utáni írói életszakasz fényében sok minden fel is
jogosíthatja erre, de Németh László tanításának mégis — ekkor
is — más sugárzása van. Talán érdemes a periodizáció kérdését
efelől is újragondolni. Mert igaz az, amiben lényegében mindkét szerző egyetért, hogy Németh László munkásságában korszakhatárokat jeleznek morál és politika, emberformálás és
történelemalakítás viszonyának új és új aspektusai. Valószínűleg akkor is igaza van Sándor Ivánnak, amikor Kocsis Rózsánál
élesebb határvonalat jelöl ki a harmincas évek végén — a
negyvenes évek elején. Németh László ekkor valóban úgy véli:
nemzeti léptékű történelemalakításra többé nincs lehetőség. Ez
a pálya alapvető fordulata — tulajdonképpen a Kocsis Rózsa
által későbbre datált „etikai" fordulat tartalmával is azonosítható. Az életmű persze nem ekkor kapja meg morális fűtöttségét. Már indulásában is erkölcsi kérdésfeltevések sarkallták,
ahogy Sándor Iván az „üdvtan" gondolatában meg is fogalmazza. A morális kötelezettség ekkor azonban még elsősorban
a nemzeti sors formálásában találta meg hivatását: voltaképpen
12

Sándor Iván:i. m. 274.
Sándor Iván: i. m. 275.
1
"Sándor Iván: i. m. 276.
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az etikum felöl motivált politikáról, a nemzeti történelem
alakításának morális parancsáról volt szó. Amikor Németh
László (a Sándor Iván által pontosan kijelölt korszakhatáron)
úgy érzi, hogy a kis népek — különösen a belső megújulás
lehetőségét elszalasztó Magyarország — már nem szuverén alanyai a történelemnek, morális és politikai talajvesztése valóban
gondolkodói válságba sodorja. Hamarosan azonban új cselekvési terepet keres.
Ez az új orientáció viszont nem írható le egyértelműen sem
az üdvtanon való túllépésként, sem a korábbi eszmények etikummal való megemeléseként. Inkább a morális igény, az
üdvösségkeresés új léptéke jelentkezik. Mivel úgy látja, a nemzeti (legalábbis a kisnemzeti) politikák kora leáldozott, a világtörténelem formálásában való részvétel új lehetőségét kutatja
maga és nemzete számára. Ezt egy alapvetően morális hivatásban találja meg: a kis nemzetek feladata az új ember, az új
erkölcs kimunkálása a világcivilizáció számára. A nemzet itt
már nem politikai, hanem erkölcsi-pedagógiai műhely.
Ha első alkotói periódusát a morálisan motivált politika
jellemezte, most politikai indítékú (vagyis a világtörténelmi
cselekvés útjait kereső) morális feladatvállalásról van szó.
Ahogy Sándor Iván idézi Németh Lászlót:
,,ha Kelet-Európa népei elvesztették is a történelemformálás lehetőségét, épp ezáltal válhatnak igazi lélekké. S ez a mélyebb, teljesebb lélek
Dosztojevszkij, Ady és a Kalevala lelke: ez lesz, ami revánsot vesz egykor, mint Rómán a kereszténység." 16

Ennek a fordulatnak egy-egy aspektusa persze értékelhető
az „etikummai való megemeltségnek", de a „történelemből
való kivonulásnak" is. Annyi bizonyos: itt a morális küldetés,
ha nem is apolitikus, de már nem direkten politikai természetű, inkább megváltó jellegű, a nevelésben, a személyiségnemesítésben talál magára. Az igazi emberi drámát Németh
László itt már nem elsősorban a nemzeti politika alakulásában
16

Sándor Iván: i. m. 141.
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keresi, hanem az emberi kapcsolatok megszelídítésében, az
értékteremtésben látja. A korábbinál kevesebb a közvetlen
programja a nemzeti politika számára. A politikai berendezkedésben inkább az érdekli, nyújt-e elfogadható feltételeket az
emberi-erkölcsi műhely kialakításához. Hajlamosabb az adott
történelmi körülmények tudomásul vételére és elemzésére is
annak érdekében, hogy kitapogassa az erkölcsi jobbító szándék
lehetséges irányait. Ennyiben - ahogy Sándor Iván érzékelteti
— kétségkívül több benne a történelmi realitásokkal számot
vető valóságérzék, az elemző igazságkeresés, mint korábban. Ő
így vall erről :
„ . . .ha ma lennék fiatal, inkább az élettel, az életben útjukat kereső
nagy emberi érdekekkel próbálnám azonosítani magam . . . Az adott
szocializmus fölött például nem egy tökéletes szocializmus plátói
eszméjét próbálnám megcsillantani, hanem lentről, a szívemben hordott
Jóügy felől próbálnám úgy átjárni,hogy minél jobban hasonlítson rá.'" 7

Ezen az úton, a nemzeti politika helyett a személyiségépítést választva tágult is, szűkült is a morális cselekvés horizontja. A nemzetben gondolkodás helyett egyfelől most az
emberiségben, a világtörténelmi szereposztást figyelve gondolkodik; másfelől viszont a nemzeti politika történelmi léptékét
a személyes kapcsolatok, a kisvilág, a magánszféra etikája váltja
fel. A nemzetmegváltó küzdelem helyett az embermegváltó
irgalmasságot eszményíti — a morális politizálás helyett a
mindennapok közvetlen morálját.
A léptékváltásban az értékválasztás mellett van valami értékfeladás is. A napi politika végül is nemzeti méretekben zajlik: ha a morál birodalmát efölött és ezalatt (a világtörténelmi
feladatok és a személyes lét szintjén) határozza meg, akkor a
politika egy jelentős részét végül éppen ő fosztja meg az
erkölcstől, holott eredetileg pontosan morál és politika összhangjáért küzdött. Azáltal, hogy az erkölcsi érték abszolút
' 7 Németh László: Ha most lennék fiatal (1961.) In: Sajkódi
Bp. 1 9 7 4 . 3 4 1 .
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érvényesülésének terepeit keresi, és az igazi történelemformáláshoz szerinte nem elégséges nemzeti politikát kiiktatja ezek
közül, éppen ő relativizálja az erkölcsöt, meghúzva érvényessége határait.
De nem ez az utolsó szava ebben a kérdésben. Ahogy Sándor
Iván is rámutat, élete végén újból szembesül morál és politika,
történelemformálás és erkölcsi tisztaság összeegyeztethetőségének problémájával. Amint láttuk, Sándor Iván szerint ebben a
dilemmában a valóságon iskolázott gondolkodás kételyén van a
hangsúly. Németh László morálfilozófiájából, az utópia történelmi erejébe vetett hitéből inkább az következik, hogy a
kérdés újravállalt megfogalmazásával az egészen soha meg nem
tagadott igényt jelenti be ismét: politikum és morál egysége a
rezignáció minden fázisa után is végiggondolásra, szembesülésre érdemes mércéje az emberi cselekvésnek.
Már az életmű tagolásának most idézett vitájában is felsejlik
a két monográfia másik, szembesítésre érdemes problémája: a
„keleti" és a „nyugati" jelleg viszonyának értelmezése Németh
László munkáiban. Hiszen — különösen az életmű későbbi
szakaszaiban — Németh László egyre nagyobb érdeklődést tanúsít a kelet-európai népek világtörténelmi szerepe iránt, kiszélesíti és újraértelmezi a „tejtestvérség" korábbi gondolatát.
Kocsis Rózsa elemzése szerint a Németh László-életmű
egyik meghatározója a keleti és nyugati értékvilág egyesítésének programja. Úgy véli, hogy a 20. századi irodalomra jellemző „gondolkodói igénynek" Németh László „kelet-európai formában tett eleget". 1 8 Ennek a gondolkodói igénynek tipikus
nyugat-európai termékeként mutatja be az egzisztencialista
lételméleti regényt és a drámai parabolát. Eszerint Németh
László az életfilozófiai regényt — Tolsztoj példája nyomán —
„kelet-európai helyzetükből fakadt moralizmussal" 19 oltja be,
a filozófiai igényű modern dráma parabola-technikája mellett
1

'Kocsis Rózsa: i. m. 14.
U o . 551.
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pedig megőrzi a szereplők és események történeti hitelességét.
Szemben az abszurd és groteszk felé hajló, az ember tragikomikus mivoltát hangsúlyozó (pl. dürrenmatti) parabolával, az ő
müvei igazi tragédiák, főalakjai tragikus bukásukban megigazuló hősök maradnak, a groteszk nem szorítja ki a pátoszt mondja Kocsis Rózsa. Mindez a nemzeti lét kérdéseivel szembesülő kelet-európai irodalmak úgynevezett „komolyságával"
van összefüggésben, amit Németh László többször is hangsúlyoz.
Sándor Iván jóval problematikusabbnak és egyenetlenebbnek látja Németh László drámaírói teljesítményét a műfaj
megújításában. A Németh László-i drámaformában nem a
nyugati típusú parabolikus dráma és a hagyományosabb
„keleti" formák ötvözésének műfaji leleményét üdvözli, hanem az írót - drámái egy részét illetően - az újítás következetlenségében marasztalja el. Koncepciója szerint Németh László
műfaji tekintetben nem teljesítette saját programját. Hiszen
tanulmányaiban azt ígérte: szakítani akar a polgári színház
konvencióival, megszüntetni a színpadi idő „szolgai együttjárását a néző zsebórájával", 20 felhagyni a polgári nappalik
színpadi másolásával. Filozofikus színházat kíván teremteni,
ahol a színpad szimbolikus hellyé lesz.
Sándor Iván szerint ezt a tervét végül nem valósítja meg.
Hősei — ha olykor történelmi jelmezekben is — az ismert
ebédlőben, a néző zsebórájával együtt járó időben cselekednek.
Amit tehát Kocsis Rózsa a filozófiai jellegű, de a történelmi
realitásokat megőrző drámaforma sajátosan kelet-európai vívmányaként értékel, az Sándor Iván szerint következetlenség, a
drámaújító vállalkozás félbemaradottsága.
Kétségtelen, hogy Németh László nem tartotta be a tisztán
szimbolikus-, filozofikus színpad kialakítására tett ígéretét. Az
is igaz, hogy egy s másban talán vesztesége is ez drámairodalmunknak. Sándor Iván elemzése abban is meggyőz, hogy az
26
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ún. „hitvalló drámák" (az Eklézsia-megkövetés, a Husz János)
esetleg adekvátabb formát találtak volna a Sámsonéra emlékeztető mitikus moralitásszínpadon, ahol az elvont Jó és Rossz
örök küzdelme zajlik. Mégsem egyszerű következetlenség azonban, hogy Németh László nem alkotta meg az ígért szimbolikus-, filozofikus drámaformát. Inkább tehetsége természetéhez, mondandója lényegéhez való mélyebb hűségről van szó.
Németh László gondolatnak és erkölcsnek a mindennapokat és
a valóságos történelmi szituációkat megemelő dilemmái érdeklik — erkölcs és élet, elhivatottság és történelmi lehetőség,
érték és valóság viszonya. Ebben az ellentmondássorban a
„polgári ebédlő", az idő valódi folyásától el nem szakadó
játéktempó nem feltétlenül a gondolatot gúzsba kötő konvenció. (De nem is mindig a kevésbé játékos, hagyományosan
komoly, a „keletiséget" képviselő történelemlátás kelléke,
mint Kocsis Rózsa általánosítja.) Inkább a „van" és a „kell"
ellentmondásának egyik pólusa, a morális kihívást jelentő történelmi valóság jelképe. A társadalmi drámák hősmodelljének a
„polgári ebédlő" idilljének vonzásával és taszításával kell megküzdenie, a történelmi drámák hőseinek hite a meg nem állítható és át nem ugorható reális idő történetiségével szembesül,
így éppen a legjobb drámáiban ez a kellékeiben is reális, akár
az annyit ostorozott polgári színpadra is odaillő környezet
szimbolikus jelentést is hordoz: a „van" mindenkori jelképeként, a történelmi realitás szorításaként szerepel. Szimbolikusnak és reálisnak ezzel az állandó egymásba csúsztatásával
indítja meg Németh László pl. azt az ismert (leginkább Páskándi, Sütő nevével jelzett) drámatörténeti vonulatot, amelynek darabjai egyszerre történelmi tragédiák és filozofikus példázatok egy erkölcsi-gondolati probléma átvilágítására.
А , Д е Ы " és „Nyugat" problematikája azonban nem csak
műfaji kérdéseket érint. Kocsis Rózsa könyvében a fogalompár
különösen kitüntetett szerepet kap. Szerinte a nyugati és keleti
értékvilág szintézisének irányában alakul a Németh László-i
gondolatrendszer is, amely a nyugati civilizációt és keleti lelket
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egyesítő hősmodellekben jut el fejlődése tetőfokára. „Nyugati" és „keleti" egyesítése Kocsis Rózsa elemzése szerint tehát
egyrészt műfaji lelemény, az irodalomtörténeti hagyományokhoz való viszony; másrészt a műformát belülről is átvilágító
erkölcsi parancs és emberideál. Égető Eszter és Kertész Ágnes
„a nyugati kultúrától művelt, de a saját lelkét megtartó, keleteurópai ember". 2 1 Kocsis Rózsa a keletiséget mint „a történelem alatt élő, de a természettel kapcsolatot tartó, k ö z é p kelet-európai népi világképet" 22 fejti meg. Ezt a világlátást
szerinte alapvetően a kollektív szemlélet, az individualitás
hiánya hatja át. „E szemlélet alapja a létért vívott örökös
k ü z d e l e m . . . Ebben a folyamatban az ember nem egyéniségével kiemelkedő individuum, hanem az életet szolgáló és
megtartó láncszem csupán." 2 3
A természetközeli, egyben a természetnek jobban kiszolgáltatott archaikus, ha úgy tetszik, „keleti" kultúrákra valóban
igaz e jellemzés. Az is lehet, hogy a kelet-európai társadalmak
paraszti kultúrája is őriz valamit ezekből a vonásokból. Azzal
már azonban nehéz egyetérteni, hogy a Németh László-hősökben a keletiség éppen az antiindividualitásban teljesedne ki.
Pedig Kocsis Rózsa monográfiája szerint Égető Eszter „nem
individuum, hanem az életet megtartó és szolgáló láncszem".
„Keleti lelkének nagy erénye az önfeláldozó odaadás, egyszersmind buktatója az önpusztítóvá vált passzivitás." 24 Kertész Ágnes, az Irgalom hősnője is ,háttérbe szorítja individuális
énjét". 2 5
Égető Eszterről és Kertész Ágnesről, azt hiszem, tévedés
volna azt állítani, hogy a szó Kocsis Rózsa által használt
jelentésében nem individuumok, nem autonóm személyiségek,
nem áhítják az önmegvalósítást. Még a kevésbé tudatos Égető
21
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Kocsis
2
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Eszter is meg akarja valósítani önmagát, saját legjobb képességét: az idillszövő harmóniát. Akár az Irgalom hősnőjének,
neki is ügye van a világban, ő is személyes küldetéssel bíró
individuum. Ügye képviseletében semmiképpen sem passzív;
más kérdés, hogy ez az ügy, ez a küldetés éppen a közösség
megteremtése, az „idill" felépítése. Égető Eszter és Kertész
Ágnes „minőségét", egyedi meghatározottságát, individualitását éppen közösségkereső hajlamaik adják, amelyek megkülönböztetik őket az „őrültek" individuálisan széttagolt világától. Nem oldódnak fel mint „megtartó láncszem" ebben a
világban, ellenkezőleg: a szeretet és a megbocsátás (csak annál
hitelesebb) objektivitásával, a Németh László-i „belátással"
képesek szemlélni azt.
Mindez azonban nem negligálja teljesen a „keletiség" kérdését. Németh László gondolkodásának — a vásárhelyi korszakától kezdve - kétségtelenül fontos kategóriapárja a „keleti"
és a „nyugati" szellem. Az is igaz, hogy ebben a polarizálásban
inkább a keleti értékek közé sorolja a közösségben élés vágyát
és képességét, az irgalmasság, alázat, testvériség erényeit —
voltaképpen az élet tolsztoji modelljét. Hőseiben azonban ezek
az értékek mint a magasan fejlett individuum önmagával szemben támasztott követelményei jelennek meg. Kétségkívül a
felbontó-elemző racionalitás nyugati szelleme egészül ki ezekben az alakokban a „közös emberi"-nek érzett, „Európa alatt"
megőrzött értékekkel — de nem az individualitás feladása árán.
Kérdés az is, hogy mennyi joggal azonosítható az emberi lélek
egységes, eredeti állapota a fent jelzett értékekkel, mindezek a
keleti kultúrákkal, a keleti kultúrák pedig Kelet-Európával. Ez
azonban már Németh László fogalomhasználatát kérdőjelezi
meg. Úgy tűnik viszont, hogy Kocsis Rózsa fenntartások nélkül veszi át Németh László „nyugati szellem-keleti lélek"
fogalompárját, amely pedig a Németh László-i gondolatkör
csak egyik, metaforikus értelmezési szála. Noha kevesebb
veszélyes konzekvenciával jár, mint a „mély magyar-hígmagyar" kompromittált tipológiája, de ahhoz hasonlóan csak
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szuggesztív metaforának, és nem történeti-társadalmi elemzésnek fogadható el.
Ebben a kérdésben inkább Sándor Iván győz meg arról,
hogy Németh László a keletiség fogalmát, az ebben rejlő
„közös emberi" vonulatát mitikus-metaforikus szinten hagyja, és (szemben a nyugati analizáló szellem alapos vizsgálatával)
voltaképpen nem elemzi. Lényegének éppen a felbontó elemzés előtti és fölötti egységben látást tartja. Sándor Iván joggal
kárhoztatja: „Abban az ellentétben, amit Németh a természettudomány betörésétől számított századok nyugati civilizációjának elemzésközpontúsága és az európai civilizációtól lemaradt keleti népek »Európa-mélységben« megőrzött lelkivilága
között lát, ez az utóbbi túlságosan statikus . . . A lemaradottabb civilizáció sem csak ősi nyomokat őrző embervilág,
gazdagabb annál." 2 6
Hadd tegyük azonban hozzá: a nyugatiság—keletiség
Németh László-i fogalompáljában mint metaforának nagyon is
fontos tartalma van a „keleti lélek" képviselte pólusnak. Ha
nem a pontos társadalmi-történelmi megfeleltetést, hanem a
metaforikus jelentést kérjük rajta számon, mindenképpen
reális értéktartalmakat jelöl. Azokra a morális eszményekre és
emberi tulajdonságokra utal, amelyek a célracionális alapon
szervezett, analizáló szellemű, olykor egyoldalú nyugati civilizáció értékvilágában nem kapnak primátust, nem alkothatnak
egységes emberideált. Metaforikus szinten lehet ezeket az értékeket a nyugati civilizációtól való időbeli („ősi", „eredeti")
vagy térbeli (,keleti") távolsággal szimbolizálni, de az avantgarde és az ellenkultúra néhány irányzata nyomán lehetne
éppen modernnek, a nyugati civilizációhoz képest újszerűnek
is tartani.
Egy biztos: Németh László ezekkel (az analizáló-racionális-természettudományos ideálhoz képest periférikus) értékek-

26

Sándor Iván: i. m. 215.

670

Forum

kel gazdagodva kívánná egy új egységben viszontlátni Európa
szellemének világosságát, a ráció erejét és régi fényét. A
monográfiák — homályosabb vagy tisztább — tükrében az a
Németh László áll elénk, aki a minőségeszménytől vezetve, saját
ideáival újra és újra szembenézve keresi a történelem és az
ember igazi feladatát. A feladatot, amelynek része ennek az új
értékharmóniának a megteremtése is.
LENDVAI ILDIKÓ

„PERSPEKTÍVÁNK 'HA - AKKOR' JELLEGŰ"
HERMANN ISTVÄN: IDEOLÓGIA ÉS KULTURA
A HETVENES ÉVEKBEN CÍMŰ KÖNYVÉRŐL

Meglepő lehet, hogy az ideológia és a kultúra világhelyzetével foglalkozó könyvről az az első megállapításunk: végtelenül izgalmas, alig lehet letenni. Márpedig határozottan így
van, s ez elsősorban az író korszerű marxizmusának, valamint
tiszta logikájának köszönhető. A felvetett kérdéseknek nemcsak történeti megértését és magyarázatát adja, de ezeket mint
komplexumokat kezeli, amelyek ugyancsak komplexumokból
állanak és más komplexumokkal kapcsolódnak.
Először csak mozaikszerűen szeretnénk utalni azokra a témákra, amelyekről szól, és amelyek mind önmagukban, mind a
tárgyalás és elemzés módjában igen-igen izgalmasak. így olvashatunk arról: hogyan és mi által társadalmi lény az ember; J. C.
Eccles nyomán az emberi agyról, mint ami interakcióban van
az emberi szellemi tevékenységgel, s amely interakcióban a
megismerési és emocionális mozzanatok mindig komplexumalkotó mozzanatként jelennek meg; Szentágothai János
nyomán az akaratról mint a külső és belső érzékeléseknek
egyfajta szervező kategóriájáról; Grastyán Endre nyomán arról,
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hogy a tanulási mechanizmus nem az észlelésből indul ki,
hanem éppenséggel a megtanult alapján vagyunk képesek észlelni. A kapitalista gazdaság elemzéséből megtudjuk, hogy a
profitszerzésnek új módszerei vannak, hogy a manipuláció és a
hadiipar miként függenek össze azzal, hogy a mai helyzetben a
monopoltőke „az extraprofit állandósítását tűzi ki céljául" (131.); a polgári kultúra elemzése kapcsán bemutatja pl. a
strukturalizmus, a szcientizmus szerepét, a frankfurti iskola
megsemmisítésének okait. De olvashatunk Kissinger nézeteiről,
a polgári közgazdaságtan képviselőiről stb. A szocializmussal
kapcsolatban pedig a szocialista társadalmi viszonyok ellentmondásairól; a marxizmus reneszánszáról; az újabb szovjet
irodalom kiemelkedő alkotóiról és műveikről stb. Mindezek —
és még számtalan egyéb érdekes téma - csak a mi felsorolásunkban váltak mozaikokká. Hermann István összetetten, de
mégis teljesen világos logikával tárgyalja és foglalja egységbe
témáit.
Ez azért sikerülhetett, mert ő maga is kitűnően megvalósítja
a korszerű marxizmus általa is hangoztatott egyik követelményét: mindent komplexumok komplexumaként lát és
minden kérdést tudományos, immanens elemzésnek vet alá.
Ez utóbbinak a fontosságát külön is szeretnénk hangsúlyozni. Hermann István írja, hogy a békés egymás mellett
élés időszakában élesedik a vita a társadalmi osztályok és a
társadalmi rendszerek között. „A vitához azonban mindenekelőtt meg kell tanulni a vitapartner nyelvét, alaposan meg kell
ismerni — mégpedig immanens módon — a vitapartner gondolkodásmódját." (278.) És ehhez nem vagyunk hozzászokva: „a
tudomány komolyságáért folytatott harc egyik alapkérdése
volt a szektarianizmussal szemben az immanens elemzés létjogosultságáért való küzdelem." (278.)
Az első tanulság, amit Hermann István igen gazdag tartalmú
könyvéből levonhatunk, épp erre vonatkozik. Az immanens
elemzés nyilván nemcsak a különböző társadalmi osztályok
és/vagy rendszerek közötti vitában alapvető igény és követel-
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mény. A mi vitáinkban is. Az immanens elemzés létjogosultságát , sőt szükségességét nem csak elvben kellene elfogadnunk
azért, mert mostanában már evidensnek látszik. Sokszor
hisszük, hogy ami az első pillanatra magától értetődő, az már
éppen ezért meg is valósul. Sokszor a hiúság — amelyről
később még lesz szó —, sokszor a szocializmus féltéséből —
nem gondolati, hanem érzelmi alapú féltéséből — nem vizsgálunk meg immanens módon olyan véleményeket, nézeteket,
amelyek a régi álláspont alapján már csak egy kicsit is „gyanúsak". Ez az elemzés természetesen nem jelenti, hogy a megértés már elfogadás is; hogy amit immanens módon értünk
meg, azt el is fogadjuk.
Hermann István alkotó módon építi tovább Lukács György
gondolatait, megállapításait. Csak három ilyen gondolatot
emelünk ki. „Lukács az embert úgy jellemzi, mint olyan lényt,
aki komplexumok komplexumában gondolkodik és cselekszik", s ezt terjeszti ki a perspektíva problémájára is. Ezen az
alapon utal arra, hogy a szocialista gazdaságban „mindig ott
követték el a hibát, midőn egyetlen komplexum megoldására
törekedtek" (7.); illetőleg arra, hogy „igen szokszor nem volt
meg a készség az egyes gazdasági tényezőkhöz kapcsolódó
komplexumok elemzésére . . . " (7.) Tovább differenciálja
Lukács Györgynek az Ontológia ban adott munkameghatározását is; sőt azt mondja, hogy a munkáról írott eddigi elemzések „rendkívül egyoldalúnak bizonyultak". (35.) így tesz
különbséget — s ez az, amire később részletesebben visszatérünk — a munka azon típusa között, amely „nagy fizikai
erőkifejtést és rendkívül csekély figyelmet igényel" (8.) és
aközött a munkatípus között, „amelynél a fizikai erőfeszítés
igénye viszonylag kicsi, de a figyelem igénybevétele nagy". (8.)
Lukács György harmadik gondolata a „ha— akkor" szükségszerűség, amelyet Hermann István Lukács György megállapításait ugyancsak továbbfejlesztve és ugyancsak a perspektívával köt össze.
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Ennek elemzését a műalkotásokban megnyilvánuló jövőkép
problémájával indítja. Megállapítja, hogy általában elválasztották a létet és a legyent, s ezen a kantiánus alapon ragaszkodtak az utóbbihoz. Ez magában rejtette azt a majdnem szükségszerű következményt, hogy a perspektívát kételymentesnek
látták. Azonban „A perspektíva lényege nem a valóságra rárakott ,kellés', hanem a valóságból kinövő tendencia érzékeltetése". (312.) A perspektíva is „ h a - a k k o r " jellegű, s ez a tény
összefügg azzal, hogy az ember komplexumok komplexumában él, cselekszik és gondolkodik. Tehát „nem egyes nehézségek leküzdéséről van szó, hanem egy problémák sorozatát
felvető folyamatról, mellyel az ellentmondásmentes perspektívákhoz való visszatérés reménye nélkül kell szembenézni", s
így az „általánosuk ellentmondásokkal való küzdelem került a
társadalmi élet homlokterébe". (321.) Hagyományos értelmű
— vagyis kételymentes — perspektívák nem léteznek; „Távlat
ennek ellenére is természetesen létezik, de nagyon sok feltételes elemmel telítve." (321. Kiemelés tőlem, В. T.)
Mindez korántsem csak a szépirodalmi művek által érzékeltetett perspektívákra vonatkozik, hanem a társadalmi lét egészére éppúgy, mint az ezen belüli konkrét távlatokra és a
magánélet jövőképére. Hermann István ezen elméleti megállapítása a leghatározottabban gyakorlati. S e recenzió szerzőjének az az erős gyanúja, hogy ezt a tényt korántsem vesszük
annyira komolyan, mint kellene. Utal pl. arra is, szépirodalmi
művek ürügyén, hogy milyen veszélyt rejt magában — perspektívánk szempontjából is —, hogy „a közgondolkodásban hihetetlenül elterjedt az a szűk prakticista szemlélet, mely mind az
egyén útját, mind pedig a társadalom útját csupán és kizárólag
gazdasági paramétereken
szándékozik
lemérni'.
(317. Kiemelés tőlem, B. T.) S ezen a tényen az sem változtat, ha
sokan nem ismerik el, hogy csupán és kizárólag gazdasági
paramétereket vesznek figyelembe, mert kijelentéseikben más
paraméterek is szerepelnek.
*
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E könyv páratlan izgalmasságát legfőképpen talán a munka
már emiitett két fajtája közötti különbségtétel adja, és mindaz,
amit ebből Hermann István levon. Az derül ki, hogy nagyonnagyon lényeges „ha" áll előttünk, amelyet a társadalom
minden szférájában meg kellene valósítani, hogy a remélt és
vágyott „akkor" megvalósulása ne csak érzelmeink tendenciája
legyen, hanem a társadalmi lété.
Az alaptétel az, hogy a szocialista gazdaságnak is át kellett
térnie az intenzív gazdálkodásra, illetve az a felismerés, hogy a
szocialista gazdaság igen nehezen alkalmazkodik „az intenzív
korszak követelményeihez" (7.). Mind a kapitalista, mind a
szocialista gazdaságban azok az országok, illetve egy országon
belül azok a területek tudtak az extenzív gazdaságról - a
termelés mennyiségi fokozásáról — az intenzívre — a termelés
minőségének jelentős növelésére — áttérni, amelyekben régi,
évszázados hagyománya volt a munka azon fajtájának-típusának, „amelynél a fizikai erőfeszítés igénye viszonylag kicsi, de
a figyelem igénybevétele nagy". (8.) Ehhez teszi hozzá, hogy
ez a fajta munka „különösen a kézművesipari munkában játszik jelentős szerepet, amit az olasz artigianato kifejezéssel"
igyekszik megragadni a könyvben. (8.) Az elemzés kezdetén
Hegelhez is visszanyúl, aki szerint létezik olyan munka, amelynek során az ember a saját fizikai erejét állítja szembe a
természettel; és létezik olyan, amelyben az ember a természeti
erőket ütközteti. Az első során „a természetben lejátszódó
oksági folyamatok az emberi fizikai erő ösztönzésére érik el
teleologikus céljukat". (43.) A másikat, a modern munkafajtát
a kézműves mesterség alapozta meg, amely „főként a figyelem
összpontosítását és az értelmes tervezést kapcsolja össze a
legújabb munkafogásokkal"
(44. Kiemelések tőlem, B. T.); s
amelynek során a kézműves „már nem a saját fizikai erejét
használta fel elsősorban, hanem a természet objektív erőit
fordította egymással szembe, s akinek munkája már mindenképpen ügyességén és figyelmén,
nem pedig testi erején
múlott". (46. Kiemelések tőlem, B. T.) Gordon Childe
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nyomán hangsúlyozza, hogy az Óegyiptomban kialakult, onnan pedig a görög szigetekre menekült kézművesréteg teremtette meg a görög kultúrát; sőt: „ez a kézművesréteg óriási
hatást gyakorolt a későbbi fejlődésre is". (47.) Legpregnánsabban a reneszánszban mutatkozott meg ez a fajta munka,
az artigianato. Ehhez még hozzátartozik, hogy az ügyesség
nemzedékről nemzedékre halmozódik föl, és apáról fiúra
hagyományozódik. Ugyanakkor az artigianatóval jelzett
munkafajta az, „ami tömegében tudatosítja és állandóan ráeszmélteti az embert, hogy bármely munkaeszköz csak a speciális fogásokkal és a társadalmi felhasználási módokkal együtt
jelent értéket". (57. Kiemelés tőlem, В. T.)
Amikor az ipari termelés megindul — nyersen fogalmazva —
olyan helyeken-területeken is kialakul, ahol előzőleg nem volt
meg a szükséges társadalmi szélességben és mélységben ennek a
hagyománya. Ugyanakkor az ipari termelés számára - mutatja
ki Hermann István Marx nyomán — „a fejlődés kulcsa az
ilyenfajta speciális ügyességek igénybevételéről való lemondás
és a munka részműveletekre bontása, egyszerűbbé tétele . . . " (47.) Azonban „távolról sem mindegy, hogy az elemekre bontott manufakturális, később pedig gyári munkát a
történelem folyamán megelőzte-e a virtuóz kézműves munka
hagyománya". (47.) És azokon az országokon és/vagy területeken lehet nagy nehézséggel áttérni az intenzív korszakra,
ahol ez a hagyomány kicsi volt.
A munkához és az egész valósághoz kialakított viszony,
amelyet a kézművesipari munkafajta igényelt és termelt ki,
nem játszott fontos szerepet a szocialista gazdaság első,
extenzív szakaszában. Az artigianato hagyományának a hiánya
fölöttébb jelentőssé vált, amikor az intenzív gazdaságra kellett
áttérni.
Az artigianato „kifejezés tartalmazza a mesterségbeli művészetet és a művészi mesterkedést is" (8.); s a kultúra egészének munkabeli alapja éppen ez a fajta munka; illetőleg az
artigianato és kultúra szervesen összefüggenek. Sőt, még
9*
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nagyobb jelentősége van: „A fejlett szocializmus az én felfogásom szerint szocialista termelési viszonyokat jelent, az artigianato által intonált kultúrával együtt." (252. Kiemelés a
szerzőtől.)
Az intenzív gazdaságra való áttérés ezért igényli a kultúrát;
sőt a második kulturális forradalmat. S ennek alapvető, szerves
tartozéka az artigianato által kifejlesztett munkamorál, munkastílus és valósághoz való viszony.
Ez a végeredmény — ti. a kézművesipari munkafajtának és
valósághoz való viszonynak a nagyfokú szükségessége a
modern, szocialista, intenzív gazdaság időszakában — meghökkenti az olvasót. Még akkor is, ha azt olvassa és tudomásul
is-veszi, hogy az artigianato „nem elsősorban és nem is főként
magát a kézműipari tevékenységet jelenti, hanem a kézműipari
tevékenység által sugallt magatartási formát". (248. — Kiemelés a szerzőtől.) Hogyan lehet az ily régi magatartási forma nemcsak életképes, de szükségszerű is a mi időszakunkban? Az ellenvetésekre persze Hermann István is gondolt. Ő maga állapítja
meg, hogy érvelése ellen felhozható, miszerint a modern ipari
munka „mindazokat a tulajdonságokat, magatartásokat és
munkamódszereket, amelyeket a kisipar a maga idején fölhalmozott, felbomlasztja" azáltal, „hogy a munka a nagyiparban egyre inkább mechanikussá lesz, egyre egyhangúbb, egyre
kevesebb kézügyességet igényel". (253.) Erre, mint lehetséges
ellenvetésre, azt válaszolja, hogy ez a gondolatmenet „nem vet
számot a modern ipari termelésben bekövetkezett változásokkal". (254.) Mert elismeri ugyan, hogy „A modern ipari munka
kétségtelenül ( . . . ) szétzúzza az artigianatót mint egészet ( . . . )
De kell hozzá ugyanaz a pontosság és precízség, ugyanaz a
bevégzettség és teljesség (itt a részlet bevégzettségéről és a
részlet teljességéről van szó!), mint az artigianatóban". (254.
— Kiemelések tőlem, В. T.)
Hadd említsük meg azt a kérdést, amely akkor bukkan fel
talán nagyon is hangsúlyosan, ha — akárcsak részben, de —
konkretizáljuk, mit jelent a modern ipari termelés mechanikus-
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sága és feldaraboltsága. Mindenképpen két fontos dolgot. Az
egyik, hogy a kézművesipari munkához alapvetően tartozott,
hogy benne szerves kapcsolat volt a munkatevékenység és a
végtermék között; méghozzá minden tekintetben, a termék
egészét és minőségét illetően is. Ez pedig a modern ipari
termelésben, a munkamegosztás ily nagyfokú kibontakozásakor teljességgel lehetetlen. A másik, hogy az artigianatóban
nélkülözhetetlen volt a kézműves személyisége; és ennek érvényesítésére itt minden lehetőség meg is volt. S ez ugyancsak
elképzelhetetlen a modern ipari munkában. És a munkatevékenység és a végtermék közötti kapcsolat megléte vagy kizárt
volta éppúgy az egyik alapmeghatározója a valósághoz való
viszonynak, mint az, hogy a munkatevékenységben szükség
van-e a munkavégző személyiségére, egyéniségére, avagy nincs;
valamint, nogy a személyiség lenyomata megjelenik-e a végtermékben. Kétséges az is, hogy egy munkafolyamat egyetlen
kis részének a bevégzettsége tekinthető-e a munkavégző szempontjából teljességnek. Hiszen az ő munkája csak egészen kicsiny részben járul hozzá a valódi teljességhez, a végtermékhez;
méghozzá abból — akár egészéből, akár minőségéből — kipreparálhatatlan módon. És ez a résztevékenység nem is
igényli a munkavégző személyiségének, egyéniségének jegyeit,
pusztán csak személytelen cselekvéseit.
Egyfelől a kézművesipari, másfelől a modern munka által a
valósághoz kialakított különböző viszony problémakörének a
feloldásához az automatikus termelési rendszerek bevezetése és
egyre nagyobb mértékű elterjedése járul hozzá, lényegét
tekintve. Hermann István A tőke nyersfogalmazványában olvashatókból vezeti le, hogy az automatikus termelési rendszer
„egyre több szakembert foglalkoztat, akik a termelésnek sem
alanyai, sem tárgyai", s így „egyre több szakemberre és egyre
kevesebb betanított munkásra lesz szükség". (286.)
Vitathatatlan, hogy bármiféle szakembernek alapvetően
szüksége van az artigianato-hagyományra. Azonban még az
automatikus termelési rendszerek esetében is megmarad, hogy
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a szakember csak részfeladatokat teljesít résztevékenységgel, és
hogy a végtermék előállításában az automatikus termelési rendszereket irányító, azokat ellenőrző, felügyelő stb. sok más
szakemberrel együtt kollektiven és másokkal összeszervezetten
vesz részt. Az artigianatóban viszont — mint munkafajtában —
a termék egészének az egyedi úton való elkészítése szükségszerű. Vagyis az előbb említett két tényezőn kívül különbség
még az is, hogy míg a kézműves a saját és sokszor a maga
kezéhez és/vagy egyéniségéhez igazított szerszámával és egyénileg, individuálisan dolgozott, és míg az ügyességet, a munkafogásokat stb. az apjától, személyes kapcsolatban sajátította el,
az automatikus termelési rendszerek szakemberei kollektive
járulnak hozzá a végtermékhez, s olyan munkafolyamatot irányítanak, ellenőriznek stb., ahol a munkát végző gépsorok
létrehozásában, előállításában semmiképpen nem vettek részt.
A kérdés tehát ismételten ugyanaz: abból a munkafajtából,
amelynek a szakember már sem alanya, sem tárgya, hogyan nő
ki az artigianato?
Ám mindezek ellenére az olvasónak a leghatározottabban az
a benyomása, de véleménye is, hogy Hermann Istvánnak tökéletesen igaza van. Legelőször is abban, hogy az artigianato
jelentőségét észrevette és hangsúlyozta. Vitathatatlan ugyanis,
hogy a Hegeltől idézett kétfajta munka közül a második az,
ami a modern gazdaságban érvényesül; és kétségtelen, hogy az
itt szükséges szakemberek munkájának az artigianato a történeti háttere és logikai előzménye. Természetesen Hermann
István sem úgy beszél az artigianatóról, mint amit történelmietlenül, esetleg csak apró változtatásokkal kellene érvényesítenünk manapság. Valójában — azonnal idézzük is — hagyományról van itt szó, olyanról, amelyből az új artigianato kibontakozhat. Az ellenvetéseket lényegében az hozza felszínre,
hogy Hermann István nem jellemzi ezt az új artigianatót; csak
azokat az elemeket sorolja fel, amelyek a régiből ma is érvényesek lehetnek. Illetőleg az, hogy az újfajta munkával kapcsolatban leginkább csak a figyelem összpontosításának és az
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ügyességnek a szükségességét hangsúlyozza mint jellemzőt,
amely kétségkívül szükséges volt annak idején is és ma is.
Sajnos azokról az elemekről nem szól, amelyek újként járulnak
hozzá és bővítik; pl. épp a kollektív, összeszervezett munkából
eredő jellemzőket. Az olvasó azonban vitathatatlanul érzékeli,
hogy Hermann Istvánnak mégis azért van alapvetően igaza,
mert az ebből a hagyományból kinőtt új munkamorál, munkastílus, magatartás, valósághoz való viszony az, ami korszerű.
Persze meglehet, hogy ha az új artigianato akár elméletileg
részletesen meghatározódik, akár ha a gyakorlatban kialakul,
kiderül, hogy az említett két munkafajta kiegészül egy harmadikkal; olyannal, amely azért elsődlegesen inkább az artigianatóból nőtt ki. Talán itt is: tertium datur.
A kérdéskörnek Hermann István azt az aspektusát emeli ki,
hogy a modern munkavégzés során szükségképpen nagyobb
idegi megterhelés és eredményeképpen sokkal nagyobb idegi
fáradtság jelenik meg. És ehhez is hozzákapcsolja annak a
kultúrának a szükségességét, amely az artigianato-hagyományból bontakozik ki. Megállapítása szerint „az emberek csak egy
megfelelő kultúrszint elérése esetén képesek elviselni azt az
idegi igénybevételt, amelyet a modern munkafolyamatok megkövetelnek". (256). Mivel a modern munkafolyamatokban „a
munkás odafigyelése, idegi összpontosítása válik döntővé", az
„ismét aktuálissá teszi az artigianato pszichológiai hagyományát". (257.)
Az intenzív korszakban az ipart egyfelől decentralizálni
kell, másfelől „a piacgazdaságot alárendelt vagy egyenjogú
módon össze kell kapcsolni a tervgazdálkodással, a piaci
mechanizmusoknak meglehetősen tág teret kell szentelni". (260.) Ez együtt jár a magánkisiparral, a magánkiskereskedelemmel, a vállalatok, mezőgazdasági üzemek külkereskedelmi jogokkal való felruházásával stb. És ezek is olyan
tevékenységek és folyamatok, amelyek az artigianato-hagyomány továbbfejlesztését igénylik. Ám ezek a tevékenységformák, folyamatok lehetőséget adnak „az úgynevezett kispol-
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gáriság" és a „heterogén összetételű konzumréteg" (268.) kialakulására vagy továbbélésére. És ez az a pont, ahol az artigianato által intonált kultúrának új aspektusa, új funkciója jelenik
meg. Mert ez a kultúra nemcsak pótolja azokban az országokban — nálunk is — azokat a szemléleti elemeket, „amelyeket
más országokban egy történetileg hosszabb és kiterjedtebb
kézműves termelés alakított ki", hanem ez „a kultúra szerepet
játszik annak az ellentmondásnak a feloldásában, mely a szocialista nagyüzemi munkás és a kisárutermelő ,perszonáluniója'
miatt mindenkire kiterjedt". (269.)
Ebb ól is nyilvánvaló tehát, hogy nem a kézművesipari szemlélet, munkamorál stb. felélesztése, hanem „az artigianato
tradíciójának a pótlása a szocialista kulturális forradalom második szakaszának egyik legfontosabb feladata". (273. - Kiemelés a szerzőtől.) Hermann István nem hangsúlyozza, de
hadd tegyük meg mi, hogy nemcsak az artigianato és nemcsak
az automatikus termelési rendszerek, de a korszak maga,
minden területen egyre inkább és egyre sürgetőbben igényli a
szakembereket. Sokakban a szakember szó hallatán az eszmeiségtől, a politikai aktivitástól stb.-től mentes, csak a szakmájában szakértő ember képe jelenik meg. S ha Hermann István
ugyancsak nem mondja, számunkra azonban egyértelmű, hogy
azt a felfogó hálózatot, amelyben a szakember így értelmeződik, az extenzív korszak igényei alakították ki, s ennek köszönhető a szakembertől való idegenkedés. Az intenzív korszakban
egyáltalán nem is szakember az, aki nem rendelkezik a szakmai
mellett közéleti szaktudással is, valamint eszmei és politikai
aktivitással. Mindez azt is jelenti, hogy ha növekszik a társadalmi igény a szakemberre, a múltból kiemelkedik az artigianato mint hagyomány és ugyanakkor a szükséglet arra az új
magatartásra, amely az artigianatóra alapozódik.
Megítélésünk szerint Hermann Istvánnak — minden lehetséges ellenvetés ellenére — azért is igaza van, mert a mai valóság
minden tekintetben és minden területen a dolgok elkészítését,
az elkészülés, a létrejövés folyamatának a vizsgálatát igényli. S
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ez az igény, ez a szükséglet, talán ismét csak az új artigianato
jellemző vonását hozza felszínre: az ezirányú kíváncsiságot.
Ennek jellemző jegye például, hogy az ipari és mezőgazdasági
termelésben végtelenül megnőtt a technológia szerepe, amely
nemcsak a termékek előállításának olcsóbbá tételére szolgál,
hanem — az intenzív korszak alapjellemzőjeként — a minőség
hathatós növelésére is. Ehhez, és — hogy csak ezt említsük — a
munkaeszközök és munkafogások finomabbá és adekvátabbá
tételéhez voltaképp szükségletté válik, hogy egyre pontosabban ismerjük meg a végtermék elkészítésének, „csinálásának" folyamatában működő törvényszerűségeket. De az erre
irányuló vizsgálódásokat tapasztalhatjuk a tudományban is.
Amikor Lukács György a társadalom sajátosságát abban jelölte
meg, hogy komplexumok komplexumaiban létezik, akkor
voltaképp a társadalmi folyamatok „elkészülését", létrejöttét
jelölte meg a filozófia tudományában. Ez a tény azt is jelenti,
hogy bármely folyamat esetében a céltételezésnek — mint
komplexumnak - az eléréséért elindított gyakorlati tevékenység olyan komplexumokkal is kapcsolatba kerül, amelyek az
eredeti céltételezéssel nem függőitek össze; illetve, hogy a
gyakorlati tevékenység olyan oksági sorokat is mozgásba hoz,
amelyek nem a kívánt, nem a tételezett célra irányulnak.
Amikor J. C. Eccles — Hermann István által is közölt - táblázatban rögzíti az agy és az emberi szellemi tevékenység interakcióját, voltaképp az agy és az emberi szellemi tevékenység
interakciójának, működésének az „elkészülését" és ennek feltételeit rögzíti, a biológia, fiziológia területén. De sorolhatnánk
más példákat is — pl. a közgazdaságtudományból —, amelyek
mind azt mutatják, hogy a korszerű tudományos vizsgálatok az
adott tárgyterület folyamatainak létrejöttére és működésének
a felderítésére irányulnak; talán sokkal határozottabban, mint
eddig. És ez ismét arra mutat, hogy az ezen fajta tudományos
tevékenységek történelmi háttere és logikai előzménye az artigianato. Az eredetileg kézművesipari tevékenységhez hasonlóan a mai munka bármely területén éppoly lényeges a mester-

682

Forum

ségbeli, szakmai tudás, amely határozottan az elkészítés, a
létrejövés folyamatainak rejtelmeibe hatol be, hogy ezáltal
értse meg létét és működését. S ha meggondoljuk, hogy a
poiétika szó eredeti jelentése bőven összekapcsolódik az artigianatóval, akkor talán az irodalomtörténetben és irodalomelméletben egyaránt szolgálhatjuk azt a társadalmi szükségletet, miszerint a mű „csinálására", elkészülésének szakmai és
társadalmi értelmű - tehát nem pl. mélylélektani vagy alkotáslélektani — folyamataira is fokozottabban irányítsuk figyelmünket.
Hermann István rövid, de fontos fejezetben foglalkozik
Lukács Györgynek a Megélt gondolkodás című önéletrajzi
töredékével. Ebből idézi a következő mondatot: „Életvitel
mint az (igazi) kíváncsiság és hiúság harca — hiúság mint
főbűn: az embert odaszögezi a partikularitáshoz (frusztráció
mint megállás a partikularitás szintjén)". (298.) Magyarázatként három gondolatot fűz hozzá. „A társadalmilag számottevő karaktervonások közül a hiúság és a kíváncsiság a legfontosabb"; a kíváncsiságot Lukács György abban az értelemben használja, hogy „csak az az ember képes igazán aktív
szakmai és társadalmi életet élni, akiben állandóan él az érdeklődés a múlt és a jelen, sőt a jövő dolgai iránt is. Lukács talán
az első olyan gondolkodó, aki ezt a karaktervonást nem csupán
pozitívnak, hanem az emberi élet és életvitel legtermékenyebb
hajtóerejének tartja", illetőleg: „Ugyanakkor a hiúság egyetlen
más gondolkodónál sem szerepel etikailag ennyire negatív
karaktervonásként". (298. - Kiemelés a szerzőtől.)
A kíváncsiságot Hermann István nem mint az artigianatóból
kinőtt vagy az új artigianatóhoz szükséges karaktervonást
említi, hanem jelentőségét illetően sokkal tágabban. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy az új artigianatónak is szerves része, s
kifejlesztése éppúgy szükséges az intenzív gazdaság és az ehhez
tartozó kultúra kibontakoztatásához, mint a hiúság legyűrése.
Ahhoz, hogy Lukács György lett az első olyan gondolkodó,
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akinél a hiúság etikailag is ennyire negatív karaktervonás,
talán az is hozzájárult, hogy esetleg egész Kelet-Európában, de
Magyarországon mindenesetre a tisztességes és főként az új
gondolatok, megoldási kísérletek stb. útjában épp a hiúság áll.
Mert tagadhatatlan: ennek a karaktervonásnak a virulensségét
szinte naponta tapasztalhatni; az új gondolatok, kísérletek
megvalósítása esetén csak fölfokozottabban.
Mindez azt is jelentheti, hogy az új artigianato kialakulásához az egyén olyan irányú munkája, saját magára irányuló
tevékenysége is hozzátartozik, amellyel legyőzi hiúságát és
kifejleszti kíváncsiságát. De Hermann István könyve utolsó
fejezetének végén arra vonatkozóan is találunk igen fontos
megállapításokat, hogy mik ennek az új helyzetnek társadalmi
feladatai: „Mindenekelőtt a kultúra általános fejlődése, a közművelődés és iskolaügy tökéletesítése és a demokrácia kibontakoztatása révén legyőzhetők azok a nehézségek, melyekbe a
szocialista társadalmak számos eredményeik ellenére belekerültek. Emellett fel kell ismerni, hogy a kulturális forradalom
második szakaszát tudatosan végig kell vinni". (340. — Kiemelések tőlem, B. T.)
És ezek a feladatok jelentik azt a feltételt, azt a „ha"-t,
amelyek végrehajtásával a társadalmi lét olyan tendenciáját
teremthetjük meg, amely a vágyott „ a k k o r ' 4 eredményezheti.
Úgy tűnik azonban, hogy manapság épp a közművelődésre és
az iskolaügyre és az ezekhez is kapcsolódó eszmei és ideológiai
nevelésre a kívánatosnál vagy talán a szükségesnél kevesebb
anyagi feltétel fordíttatik. Ha az ország ideológiai, kulturális és
oktatásügyi vezetői valóban igényük a tudomány „jelzéseit",
akkor Hermann István könyve olyan jelzés, amelyet figyelembe kell venni. A mindenképpen szükséges új artigianatót
csak feltételekkel lehet megvalósítani. Ám ha ennek útjában áll
a hiúság, ha egyre virulensebb lesz az a szűk prakticista szemlélet, amely az egyed és a társadalom útját csak gazdasági
paraméterekkel méri, avagy ha megmarad az a „hősi—roman-
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tikus" szemlélet, amely az „akkor"-hoz megfelelő „ha" nélkül
akar eljutni, akkor az ennek megfelelő „akkor"-hoz fogunk
eljutni.
Hermann István igen gazdag tartalmú könyvének talán az a
legfontosabb tanulsága, hogy „ . . . perspektívánk Jia-akkor'
jellegű . . . " (Kossuth Könyvkiadó, 1982.)
BÉCSY TAMÁS

VITA
BETHLEN GÁBOR
ÊS BÁTHORI GÁBOR VISZONYA
A KORTÁRSAK SZEMÉBEN

Bethlen Gábor uralkodásának eredményei maguktól és magukért beszélnek: 16 év alatt nemcsak ellenség lovának a lába
nem tapodta Erdély földjét, hanem e kicsiny ország az ekkor
lerakott alapokra még harminc évig európai léptékű politikát
építhetett, s csak fiatal uralkodójának könnyelműen indított
háborúja akadályozta meg, hogy e nagyszerű korszak nem
tartott tovább. Bethlen országépítő munkáját pedig jóformán a
semmiből, Erdély történelmének legválságosabb évtizedei után
kezdte : egy kivérzett és elpusztult országot tett ismét virágzóvá
s európai politikai tényezővé. Személye példája a maga életének terhét letevő, s azt a közösség, a másik ember életének
terhével felcserélő emberének.
Mikor arról beszélünk, hogy Bethlen uralkodását újra kell
értékelnünk, nem a szakirodalomban róla általában kialakult,
személyét, tevékenységét magasra értékelő kép radikális átfestésre gondolunk, hanem a folytonos újrafogalmazás kötelessége indít az eddigiek elmélyítésére, árnyaltabbá tételére. 1
1
Bethlen születésének négyszáz éves évfordulóján és azt megelőzően,
a közelmúltban számos kitűnő tanulmány és szövegkiadás jelent meg;
éppen ezek teszik lehetővé egy sor kérdés továbbgondolását. Az évfordulós termésből a következő műveket forgattuk a legnagyobb haszonnal: Makkai László: Bethlen Gábor emlékezete.
(Továbbiakban:
B. G. emlékezete) Bp. 1980; Bethlen Gábor korának krónikásai (szerk.
Makkai László) Bp. 1980; Magyar Gondolkodók
17. század (szerk.
Tarnóc Márton) Bp. 1979; Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen
Gábor és a két Rákóczi György korában Bp. 1978; Barcza József:
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Éppen ezért tartjuk aktuálisnak Nagy László legutóbbi kérdésfeltevését, amely az Irodalomtörténet 1982/2-es számában látott napvilágot:/! két Gábor a Tündérkertben és a valóságban
(Históriai adalékok az Erdély trilógiához)2 Mű és valóság viszonya, különösen történelmi regények esetében az esztétikai megítélés egyik legfontosabb szempontja is.E kérdés megvilágításához atörténettudománynak ez esetben mint segédtudománynak
Bethlen Gábor, a református fejedelem Bp. 1980; Bethlen Gábor
Állama és Kora. (Szerk. Kovács Kálmán) Bp. 1980. (Benne: Nagy
László, Mezey Barna, Tarnóc Márton és Herczegh Géza tanulmányai,
valamint Pap Gáborné és Hernádi László Mihály Bethlen-bibliográfiái.);
Böjti Veres Gáspár Dicsőítő Éneke Bethlen Gábor tiszteletére. Az 1617
évi heidelbergi kiadás fakszimiléje és Tóth Béla magyar fordítása. Bev.
Makkai László. Bp. [1980]; Régi Magyar Költők Tára XVII. század 8.
Bethlen Gábor korának költészete. Sajtó alá rendezte Komlovszki Tibor
és Stoll Béla Bp. 1976; Bársony István: Bethlen Gábor megítélése
korában és a történetírásban.
Magyar Történelmi Tanulmányok 14.
1981 7 - 3 5 ; Benda Kálmán: Bethlen Gábor és a magyar művelődés.
Tiszatáj 1980 10. 6 5 - 7 5 ; Benda Kálmán: Diplomáciai szervezet és
diplomaták
Erdélyben
Bethlen
Gábor korában. Századok, 1981
7 2 5 - 7 3 5 ; Bitskey István: Irodalompolitika
Bethlen Gábor és a két
Rákóczi György udvarában. MKszle, 1980 l - 1 4 ; K ö p e c z i Béla : Bethlen
Gábor és állama. Századok, 1981 6 6 4 - 6 7 2 ; Makkai László: Bethlen
Gábor és az európai művelődés. Századok, 1981. 6 7 3 - 6 9 7 ; Nagy
László: Bethlen Gábor életútja a legendák és tények tükrében. Folia
Historica 8. 1980 7 - 3 1 ; Nagy László: Bethlen Gábor а hadvezér. Hadtörténeti Közlemények, 1980 3 7 9 - 4 0 4 ; Pach Zsigmond Pál : Bethlen
Gáborról születésének 400. évfordulóján. Századok, 1981 6 5 9 - 6 6 3 ;
pályakezdése.
Péter Katalin : Bethlen Gábor Emlékezete. A fejedelem
Századok, 1981 7 4 4 - 7 4 9 ; Trócsányi Zsolt:Bethlen Gábor hivatalszervezete. Századok, 1981 6 9 8 - 7 0 2 ; Trócsányi Zsolt: Bethlen Gábor
erdélyi állama. Jogtudományi Közlöny, 1980 6 1 7 - 6 2 2 Várkonyí
Ágnes: A legnagyobb bölcsesség és eszesség. . . Bethlen Gábor és az
európai béketárgyalások (1618-1714).
Valóság, 1981 2. 1 - 1 0 ; Zimányi Vera : Bethlen Gábor fejedelem gazdaságpolitikája. Századok, 1981
7 0 3 - 7 1 3 ; valamint a Theológiai Szemle 1981/1 számában Kocsis
Elemér, Barcza József, Csohány János, Takács Béla, Bottyán János,
Máté János és Juhász István tanulmányai.
2

It,

1982.249-283.
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kötelessége a lehető legpontosabb históriai adalékokkal szolgálni. A szorosan vett történelmi kutatásokon tűi azonban más
rokon diszciplínák is hozzájárulhatnak e problematika megoldásához: jelen esetben a kor ideológia-történeti tanulmányozására gondolok, amely éppen a Báthori-Bethlen-viszony megragadásához nyújt jelentős fogódzókat. Jelen tanulmányomban
e viszonyt és Bethlen erdélyi trónralépésének ideológiai vonatkozásait próbálom - a terjedelmi korlátozások miatt természetesen csak vázlatosan — leírni abból a szempontból, hogyan
jelentek meg ezek a kor emberének — elsősorban természetesen Bethlennek és híveinek — gondolkodásában.
Nagy László említett cikkében megpróbál Bethlen Gáborról
az eddigi szakirodalomtól eltérően merőben új képet alkotni,
mert véleménye szerint történetírásunkban és ennek nyomán
Móricz regényében egy erősen idealizált Bethlen-kép alakult ki.
Az egykori valóság és történetírásunk közt vélt diszkrepanciának pedig elsősorban maga Bethlen Gábor az oka: a tényeket
mindenekelőtt saját maga s az ő elbeszélései és útmutatásai
alapján dolgozó kortárs történetírók torzították el. Ilyen volt
Keserűi Dajka János, Böjti Veres Gáspár, Kemény János,
Maksai Péter, Hídvégi Mikó Ferenc.
Bethlen Gábor nagy figyelmet fordított uralkodása fő törekvéseinek ideológiai (jobb szó híján használjuk) alátámasztására, megindokolására. Nemcsak a történetírásban ismerte fel
ennek lehetőségét, hanem figyelme a közvetlen politikai, szépirodalmi, sőt vallási írásokra is kiterjedt, vagy éppen saját maga
grafikus ábrázolásaira is gondot fordított mint propagandalehetőségre. 3 Különösen első magyarországi hadjárata előtt és
alatt, mikor erre már a megfelelő eszközök is rendelkezésére
állottak, volt igen sokrétű a támadást előkészítő s azt támogató
„ideológiai hadjárat". Egyre-másra jelennek meg itthon és külföldön az őt magát és ügyét népszerűsítő, tetteit indokló
3
L . erről: Czennerné Wilhelmb Gizella: Bethlen
arcképei. Folia Historica 1980. 3 3 - 5 3 .
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munkák. A kálvinista prédikátorok közül a legtehetségesebbek
állítják felkészültségüket Bethlen szolgálatába, ragadnak tollat
Bethlen érdekében: Alvinci Péter, Milotai Nyilas István,
Geleji Katona István, Kanizsai Pálfi János, Pathai István,
Redmeczi János, Szenei Molnár Albert, Kecskeméti Sánta
János, Pécseli Király Imre, Kóródi Bedő Dániel s t b . . . . Nem
egyikük idevágó munkásságát még csak részben vagy alig értékelte a szakirodalom. A református prédikátori rend kiemelkedő szerepét Bethlen politikájának alátámasztásában igen
világosan látta Pázmány Péter is, legkiválóbb és legfelkészültebb ellenfelük: „ez calvinista könyvecske, 4 mellyet
Erdélyből Magyarországban teijesztettenek, nem egyéb volt,
hanem az következő támadásnak harsogó trombitája, avagy
fellobasztó fáklyája" s — írja Milotai Nyilas Istvánnak, Bethlen
udvari főprédikátorának egy 1618-ban megjelent művére utalva.
„Meg nem nevezem,ki volt.de sok fó'emberrel bizonyíthatom,hogy egy
felföldi calvinista fő-ember nagy erős hitire mondotta, hogy ő az prédikátorok predikallásából vette eszébe, hogy háborúság leszen, sokkal
előb, hogy sem az erdéli fejedelem kiindult volna Erdélyből; és mihent
az praedicatiorul haza ment, ottan meghatta az szolgáinak, hogy töb
zabot adgyanak lovainak, mert bizonyossan hadba kelletik menni.'"

Mindez Bethlen uralkodói zsenialitásának bizonyítéka: felismerte a politikában a propagandamunka fontosságát, s e
felismerését igen sokrétűen érvényesítette és kamatoztatta is,7
még akkor is, mikor erre lehetősége csak a személyes levelezésben volt. E hatalmas „ideológiai jellegű" propagandaanyagból
"Milotai Nyilas István: Az calvinista hallgatásnak hat okai,
(Kolozsvár?) 1618 c. munkájáról van szó. E könyvecske tartalmának
rekonstruálására kísérletet tett Barcza József. Református Egyház 1979.
154-160.
5
Pázmány Péter: Rövid felelet két kálvinista könyvecskére.
[Bécs
1620] In: Pázmány Péter összes Munkái V. Bp. 1900. 274.
6
Pázmány Péter: i. h. 274.
7
A magyarországi háborúkat alátámasztó ideológia bemutatását egy
másik alkalommal tervezzük.
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nem tartjuk célravezetőnek egyes darabok kiszakítását, s azoknak mint egyedileg hiteles vagy kevésbé hiteles forrásoknak az
értékelését. Ezeket a maguk történeti konkrétságában kell elemezni, figyelembe véve keletkezésük körülményeit, okait. Ki
kell bontanunk belőlük az általuk képviselt tendenciákat, azok
célját, összetevőit, összefüggéseikből a kor egészének gondolkodására kell következtetnünk, s akkor nem esünk abba a
hibába, hogy természetesen adódó tévedéseiket vagy egyes
tények éppen aktuális céljuknak megfelelő beállítását tudatos
és tendenciózus történelem-hamisításként értékeljük, hanem
gazdag forrásanyagot nyerünk a kor jobb megismeréséhez,
hiszen Bethlen ideológiájának hatásosságát éppen az magyarázza, hogy egyrészt elméletileg is jól megalapozott volt, másrészt
tetteivel is mindig szorosan összehangolta.
Jelen tanulmányunkban nincs terünk a fenti forrásanyag
mégcsak vázlatos ismertetésére sem, csupán néhány gondolatának kiemelésére és bemutatására szorítkozunk, amely által —
azt reméljük — lényegesen közelebb jutunk a Báthori—Bethlenviszony helyesebb, valósághűbb megértéséhez. E gondolatkör felvázolása előtt azonban foglalkoznunk kell Nagy László
cikkének egyik konkrét állításával is.
Nagy László újonnan és a korábbiaknál élesebb formában
megismétli azt a véleményét, hogy Báthori Gábor meggyilkolása Bethlen intenciói és ígéretei nyomán történt. 8 Állítását
hármas érveléssel kíséri: l.Csiki István, erdélyi püspök, sok
erdélyi kortárssal egybehangzóan Bethlen Gábort tekintette a
gyilkosság értelmi szerzőjének. 2. Bethlen felbujtói szerepe
mellett szól a Géczi Andrással és a merényletet végrehajtó
hajdúkapitányokkal szemben követett eljárás, azaz ezek kivégzése, illetve felkoncolása. Bethlen a kompromittáló tények
!
I t , 1982. 2 7 4 - 2 7 5 . Korábban Nagy László: „Sok dolgot próbála
Bethlen Gábor . . ." Bp. 1981. 5 6 - 6 0 . Ez utóbbi művére Makkai László
érintó'legesen reagálva megjegyezte, hogy az abban foglalt Bethlenellenes vádak bizonyíthatatlanok. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. 1981. 1 1 3 - 1 3 0 . különösen 118.

10 Irodalomtörténet 1983/3
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leplezésére tétette el láb alól a terhelő tanúkat, mielőtt azok
a nyilvánosság előtt megnevezhették volna felbujtóikat.
3. Bethlennek a gyilkosságban való részességére nézve a fő
bizonyíték azonban saját magának 1613. okt. 28-án kelt levele, 9 amelyben azt írta: Báthorit „tegnap előtt" — tehát
október 26-án — megölték Váradon a maga szolgái. Szepsi
Laczkó Mátétól tudjuk, hogy Géczi és Abafy Miklós először
valóban október 26-án akarták megölni Báthorit, de ez a kísérletük kudarcot vallott. 1 0 Géczi erről a kudarcról nem értesítette idejében Bethlent, aki ezért datálta 26-ra a merényletet,
mielőtt még Géczi jelentését megkapta volna. 11
Csiki azonban, akárcsak a többi, hasonló véleményen levő
erdélyi kortárs nem rendelkezett megbízható értesülésekkel.
Csiki, mint azt Nagy László is elmondja, 1620 őszén, tehát hét
évvel az események után Pázmány kérésére készítette beszámolóját. Pázmánynak e jelentésre nyilván azon nagyszabású
propaganda-hadjáratban volt szüksége, amely közte és Bethlen
prédikátorai között Bethlen magyarországi háborúja idején
folyt, s amelyre ezután is több vonatkozásban utalni fogunk. E
jelentés, céljának megfelelően, Bethlen ellen szükség esetén
felhasználható propagandaanyagot tartalmaz, 1 2 értesülései
csakúgy szóbeli mendemondákból származnak, mint a Nagy
László által szintén bizonyító tanúul idézett Nagy Szabó
Ferencé, aki e kérdésről így ír: ,flallottam, hogy a subomatiót
ő tette volt meg, hogy őtet megöljék, de nem tudom bizonyosan — nem mondom." 1 3 A Bethlent Báthori halálában
9
Bethlen Gábor . . . politikai levelei. Kiadta Szilágyi Sándor. Bp.
1879. 5.
10
Erdélyi Történelmi Adatok. III. Kolozsvár, 1858. 140.
1 It,
" I t , 1982.108.
12
Podhraczky József szerint Pázmány az 1620. évi besztercebányai
országgyűlés személyét érintő határozataira a Vindiciae Ecclesiasticae . . . Bécs, 1620. (RMK, III. 1287) című müvével válaszolt, ehhez
igényelte Csiki jelentését. Csiki alaptalan meséit azonban Pázmány nem
ismételte meg. Vö.: Magyar Történelmi Tár, 1859.
13
E T A , I. 115.
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felelősnek állító kortársi vélemények is csak azon a körülményen alapulnak, hogy Bethlennek valóban „jól j ö t t " Báthori
meggyilkolása, de hitelt érdemlő értesülése egyik ezt állító
forrásnak sincs.
Géczi kivégzésére és a hajdúkapitányokkal szemben követett eljárásra a későbbiekben visszatérünk, itt csupán annyit
jegyzünk meg, hogy mind Géczinek, mind különösen a hajdúknak bőven lett volna ideje és lehetősége a kompromittáló
tények felfedésére, 14 ha lettek volna ilyenek. A gyilkosok egy
része különben is életben maradt, s azok sem szolgáltak a
későbbiekben semmi ilyen értesüléssel. 15 Figyelemre méltó
körülmény viszont, hogy a hajdúk jutalmazási igényüket nem
is Bethlen, hanem a rendek elé terjesztik be, 1 6 a rendeket
tekintik hálára kötelezettnek. Viselkedésük magyarázata egyszerű: nyilván ismert volt előttük az országgyűlés Báthorihoz
küldött búcsúzó levele. 17 Ezt tekinthették tettük jogforrásá- '
nak. Bethlentől pedig a pletykák ellenére semmiféle intenciójuk sem volt.
14
Gérait december 2-án fogták el, s az a Balling János vitte
Fogarasba, aki e várat Báthori halála után sem akarta Bethlennek
átadni. A kivégzés január 10-én történt meg már 1614-ben. Ha Géczi
Ballingnak, Báthori egyik leghívebb emberének Bethlen szerepéről
kompromittáló adatokat fedhetett volna fel, ezt bizonyosan meg is
tette volna. Vö.: B. G. emlékezete.
112. és Szalárdi János Siralmas
Magyar Krónikája. Bp. 1980. 9 0 - 9 2 . A gyilkosságban részes hajdúk
nyolc vezetőjét pedig 1614. márc. 3-án koncolták fel Medgyesen, ahová
azok már febr. 24-én megérkeztek, s egy hétig szabadon mozoghattak és
beszélhettek az országgyűlésen! Vö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek VI.
Bp. 1880. 3 1 4 - 3 1 5 . Böjti szerint febr. 26-án ölték meg őket. (B. G.
emlékezete. 122.)
1 5
Abafy Miklós tokaji kapitány és Thurzó György erre vonatkozó
levelezéséből Komáromy András arra következtetett, hogy Abafynak
volt Ferdinándtól vagy a Thurzóktól megbízása a gyilkosságra. Mindenesetre Abafy azzal az érvvel kér védelmet Thurzótól az út üldöző
Báthori-hívek ellen, hogy ő az egyetlen ember, aki Thurzó ártatlanságát
bizonyíthatja! (Történelmi Tár, 1902. 8 7 - 8 8 . )
"•B. G. emlékezete. Bp. 1980. 1 2 2 - 1 2 3 .
1
'Kiadva EOE. VI. 3 4 8 - 3 5 1 .
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A harmadik érv — Bethlen levelének datálása és Géczi
megkésett jelentése — egymásra épülő hipotézisek egész sorát
implikálja: Bethlen és Géczi bizalmas kapcsolatban volt egymással, köztük jól működő titkos hírösszeköttetés állt fenn
stb. . . . E különben is valószínűsíthetetlen feltételezésláncnak
több tény is ellene mond: Géczi jelentése október 28-án este
érkezett meg Bethlen tartózkodási helyére, Kolozsvárra. 18 Az
értesítés a rendekhez volt címezve, 19 tehát Géczi magatartása
e tekintetben megegyezik a gyilkosságot elkövető hajdúkéval: a
rendektől és nem Bethlentől várja a jutalmat, a rendeket
tekinti .jogforrásnak". Bethlen szóban forgó levelének tartalmából pedig nyilvánvaló, hogy írójának már bizonyos értesülése volt a valóban megtörtént merényletről. Erről, mint
láttuk a keltezés napján, okt. 28-án, Bethlen már valóban
bizonyosan tudott is, ha nem így volna, nem írna arról, hogy a
Báthori ellen biztosító török csapatokat, hasonlóan a török
hadsereg néhány napja útra kelt zöméhez, elindította hazafelé.
Ehhez nem elégséges semmiféle előzetes megbeszélés! A tegnap-tegnapelőtt elírásra különben is igen könnyű magyarázatot találni: pl. egyszerű tollhiba, vagy ami igen valószínű, 29-én
írt levelet datált egy nappal előbbre Bethlen, hogy intézkedésének gyorsaságát bizonyítsa stb.
Nyugodtan leszögezhetjük tehát, hogy továbbra sincs semmiféle bizonyíték arra nézve, hogy Bethlen Gábornak, akár
mint felbujtónak, akár mint értelmi szerzőnek része lett volna
Báthori Gábor meggyilkolásában, s mint látni fogjuk, Bethlen e
tárggyal kapcsolatos propagandája olyan mély belső lelkiismereti kérdéseket érint, amelyek gyakorlatilag kizárják e
feltételezés lehetőségét.
Bethlen Gábornak, mikor 1613. okt. 24-én az erdélyi országgyűlés határozata alapján Erdély fejedelmévé lett, több
súlyos ideológiai kérdésre kellett választ adnia, részben, hogy
18

EOE, VI. 307.
"Kiadva EOE, VI. 3 6 3 - 3 6 4 .
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uralmát a közvélemény és később a külföld előtt is legitimálja,
részben önmaga számára is, hiszen e súlyos kérdések belső
feloldása nélkül nem képzelhető el trónra lépésének pillanatától haláláig tartó, mindig az ország érdekeit szeme előtt tartó,
célirányos, hallatlan energiával folytatott tevékenysége. Megválasztásakor az előző fejedelem még élt, s az országban húszezer török katona tartózkodott. A választás menete arról
tanúskodik, hogy Bethlen magatartásával az ezekből adódó
kérdésekre egyértelmű választ kívánt adni. Gondoskodik arról
is, hogy az események a lehető legszélesebb közvélemény előtt
is ismertté váljanak. Ezt szolgálja a nem sokkal a választás után
Kolozsvárott kinyomtatott: Rerum...
Ordo et Series20 című
kiadvány. E füzetet, feltehetően még ugyanebben az évben, a
bártfai Klösz nyomda is kinyomtatta. Érdekes volna tudni,
vajon a megrendelés nem Bethlentől származott-e, így kívánván
gondoskodni önmaga igazolásáról a magyarországi közvélemény előtt is. 2 1 Az e kiadványban foglalt iratokra, mint
amelyek csírájában tartalmazzák már a Bethlen trónralépését
és uralmát megindokló ideológia szinte valamennyi elemét, a
későbbiekben gyakran utalunk.
A választás a legteljesebb rendben a régi szokások szerint és
szabadon ment végbe. A török és Bethlen maga is a legnagyobb
gonddal vigyázott arra, hogy a presszió látszatát is elkerülje. A
választás szabad megtartása Erdély állami status quojának
megőrzésében volt rendkívül fontos. Nem csekély előrelátó
politikai megfontoltságról tanúskodik e lépés. Ennek alapján

2

"Rerum in Transsylvania anno Domini 1613. toto mense Octobri
gestarum ordo et series...
(Kolozsvár 1613) RMNy, 1058. Kiadva
EOE, VI. 3 4 6 - 3 6 5 .
21
Címe azonos a fentivel. Tartalma némileg bővebb. Vö. RMNy,
1045.
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lehetett beiktatni az erdélyi országgyűlés 1613. okt. 29-én űj
athnamét kérő pontjaiba, hogy a mostani fejedelem halála
esetén a következőt is szabadon választhatják a rendek, 2 2 azaz
Erdély fejedelmét továbbra sem a szultán nevezi ki, és nem a
török katonaság iktatja be, ez ezután is az országgyűlés joga
marad.
A szabad választás ténye mellett, amelyet nemcsak maga
Bethlen hangsúlyoz minduntalan, hanem a rendek is minden
alkalommal hangoztatnak, figyelemre méltó, hogy Bethlen
megválasztásának első lépése tulajdonképpen Báthori alkalmatlanná nyilvánítása. 23 Ezzel szemben vörös fonalként húzódik
végig — mind a választáskor keletkezett iratanyagon, mind a
Bethlen uralmát a későbbiekben támogató irodalmon —
Bethlen alkalmasságának a bizonyítása. Ennek az alkalmasságnak több összetevője van már a trónralépéskor. A legteljesebben a rendeknek 1613. okt. 29-én Dóczy Andráshoz küldött levele foglalja össze az idevágó gondolatkört :
„ . . . bizonyos és nyilvánvaló okokbul az tekintetes és nagyságos
Bethlen Gábort, nekünk kegyelmes urunkat, fejedelemségre választottuk, azért, hogy az török nemzetségnél nagy tekinteti lévén, ez
mostani üdőben és állapotban az vitézlő és hadakozó dologban hazánk
oltalmára, ha kívántatik, hasznosan tudjuk, szolgálhat. Törvény és igazsághoz való szeretetit is ismerjük és nyugodalmos köztünk való birodalmában teljességgel minden jó reménségünk vagyon, hogy ennyi sok
romlás pusztulás, kegyetlenség, törvénytelenség után, mi is jó napokat
és csendes békességet érhessünk.'" 4

22

EOE, VI. 371. A szabad választás tényét tulajdonképpen az ez
ügyben cáfolatként sokszor idézett Marosvásárhelyi Ferenc sem vonja
kétségbe. A rendek „féltekben libere eligáltak" tőle származó kitétel is
csak azt jelenti, hogy a rendek nyilván a kialakult erőviszonyok hatására
döntöttek úgy, ahogy döntöttek, de közvetlen pressziót senki sem
gyakorolt rájuk! Még a Bethlennel szemben kifejezetten ellenséges
Marosvásárhelyi szerint sem.
23
Erdély Országnak búcsúzó levele. EOE, VI. 348—351.
24
EOE, VI. 3 6 9 - 3 7 0 .
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Kezdetben három lényeges eleme van Bethlen alkalmasságának: ő képes egyedül a török hadak hazaküldésére, előkelő
származású, és remélhető, hogy nyugalmat teremt a mindenfelől fenyegető veszélyek közepette, valamint helyreállítja a
törvényes rendet. Ez a gondolatkör a későbbiekben jelentősen
elmélyül, illetve kibővül. Az országgyűlés nem egészen két hét
múltán II. Mátyáshoz Bethlen megválasztása ügyében írott levele, miután megismétli a fentieket, már Bethlen keresztyéni
érzületéről, az atyai törvények helyreállításáról s az igazságos
kormányzás legjobb alapjainak lerakásáról beszélhet, s hozzáteheti: naponként jobbat remélhetünk. 2 5 Nem kísérhetjük ez
eszme fejlődésének minden rezdülését nyomon, ezért a
továbbiakban csak néhány fontosabb alkotásra utalunk ezzel
kapcsolatban. Fontos állomás Keserűi Dajka Jánosnak Bethlen
Gáborról Pareushoz küldött levele. 26 Pareus, a heidelbergi
egyetem tanára ekkoriban a kálvinisták között talán a legnagyobb tekintély Európában. E levél Bethlennek a külföldi
közvélemény előtti igazolására volt hivatva. Megírását Pareus
kérte Keserűitől. Neki magának aligha volt szüksége az ebben
foglalt informât ókra, hiszen számtalan magyar tanítványától,
köztük Bethlen alumnusaitól 2 7 bőséges információk álltak
rendelkezésére a fejedelemről, nem beszélve arról, hogy már
jóval korábban is személyes levelezésben állott vele. 28 Pareusnak az erdélyi református egyház fejétől lehetett szüksége

' 5 EOE, VI. 378.
Legújabb kiadása magyar fordításban: Bethlen Gábor krónikásai.
Bp. 1980. 1 1 - 1 8 .
27
A levél megírásának időpontjáig Pareust hét Bethlen alumnus
hallgatta: 1617-ben mái megjelent Geleji disputációja (De justificatione. . . Heidelberg, 1617.) hosszú Bethlent dicsőítő ajánlással és Böjti
Bethlent dicsőítő panegyrise. Pareusnak tehát nemcsak bőséges információi voltak már ekkor Bethlenről, hanem megfelelő propagandaanyag
is volt a keze ügyében róla.
26

28
E

Kiadását lásd: Páriz Pápai Ferenc: Rudus redivivum (Cibinii 1684)
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mintegy igazolásként e levélre, mellyel ő a szélesebb nemzetközi közvélemény elé léphetett Bethlen személyének népszerűsítésére, elfogadtatására, a törökösség vádja alóli tisztázásra. 2 9
E levélben Bethlen előkelő származásának hangsúlyozása kiegészül a Báthori Zsigmond udvarában rangjához, sőt uralkodóhoz méltó neveltetés gondolatával, harcokban edzett ifjúkorának, töröktől való sebeinek, s érdemekkel szerzett magas
pozíciójának (udvari kapitány) emlegetésével. Az 1619 körül
és után, a magyarországi expedícióval egy időben keletkezett
művekben, mint például Redmeczi T. Jánosnak: Az felséges
Bethlen Gábornak ötrendbéli Isten anyaszentegyházával cselekedett jótéteményéről
című művében vagy Háportoni Forró
Pál Quintus Curtius, fordításának s Milotai Nyilas István Speculum Trinitatisának 3 0 előszavában Bethlen uralkodásra való
alkalmasságát az eddigieken kívül már addigi uralkodói tevékenysége maga is bizonyítja: Erdély hosszú ideig tartó békessége, az ebből következő gazdasági prosperitás, a nagy arányú
építkezések, az iskolák felkarolása, diákok külföldön való taníttatása, a törvények tisztelete, igazságos kormányzás, Bethlen
egyéni kegyessége, a magyarországi protestánsság megsegítése.
Milotai egyenesen ,.Magyar-, Tót, Horvát- etc. országoknak keresztyén bírója"-ként szólítja meg Bethlent, arra utalva, hogy
Bethlen karizmatikus módon, egyéni képességeinél fogva is legalkalmasabb az ország vezetésére.
Úgy véljük, az alkalmasság fogalmának fejlődése bizonyítéka annak, hogy Bethlen uralkodásában tett és ideológia nem vá29
Nem kétséges, hogy céljának megfelelően e levél bizonyos
értelemben tendenciózus.
3
°A felséges Bethlen Gábornak ötrendbéli Isten
anyaszentegyházával cselekedett jótéteményéről...
Kassa, 1622 (RMNy, 1265),
Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonak királyának viselt dolgairól Íratott históriája. . . Debrecen, 1619.
(RMNy, 1174), Milotai Nyilas István: Speculum Trinitatis. . . Debrecen, 1622. (RMNy, 1262). Az elsőből hosszú részletek, az utóbbi
kettőből az előszavak kiadását lásd.: B. G. emlékezete. 5 4 8 - 6 1 1 .
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lasztható élesen ketté: machiavellista tettekre s ezeket szinte
cinikus módon megmagyarázó kegyes ideológiára, 31 hanem
nyilvánvaló, hogy Bethlen nemcsak alkalmasnak tartja és hirdeti magát az uralkodásra, hanem alkalmasként is viselkedik.
Meggyőződésünk, hogy tetteinek indítéka gyakran éppen
ennek az alkalmasságnak bizonyítása, kiérdemlése.
A választás szabadságán túl és Bethlen alkalmasságán kívül
egy harmadik igen lényeges eleme is van a Bethlen fejedelemségét igazoló írásoknak. Varsolci Jánosnak a már említett
Rerum .. . Ordo et Series című kiadvány elé írt verséből idézünk néhány sort :
„Scilicet ut liqueat Regnum virtute parari / Sceptra nec incertis casibus
ista regi, I Exemplo nobis subita haec mutatio rerum, / Pluribus insignis
cladibus esse potest. / Solus in excelsis, toti qui praesidet orbi, / Imperij
Princeps, datque, negatque vices. / Non hominum arbitrio nec inani
sorte creatur, I Qui populo tribuat iura ferenda suo. / Elector DEUS est,
et mentibus insidet ipsis, / Auspicijs ducens pectora nostra suis. / Deijcit
indignos, evertit honore superbos ; / Virtutum in puro pectore quaerit
opes." 3 2

A fejedelmi hatalom isteni eredetű. S ez e hatalomra méltatlanokat elveti az Isten. Ez történt Báthorival, akit Isten mintegy kedvetlen akaratjából adott. Bethlen megválasztása ugyancsak Isten akaratából, de remélhetőleg „kedves és jó akaratjá-

31

A machiavellizmus és predesztionacionalizmus viszonyáról lásd
Századok 1981. 6 7 4 - 6 7 6 . 1 Makkai László véleményét Böjti Veres
gondolkodásáról.
32
Nyilvánvaló, hogy birodalmat az erény szerez, s nem véletlen
esetekbó'l bírják ama királyi pálcákat, például szolgálhat nekünk erre
a dolgoknak e sok veszedelem által jeles, hirtelen változása. Egyedül
a magasság fejedelme, aki az egész világot kormányozza, adja és tagadja
meg a hatalomban való változásokat. Nem emberi tetszésből, sem hiú
szerencséből lesz, aki népének köteles jogot oszt. Isten a választó, és
benn ül elménkben magában kedvező jelekkel vezetve szíveinket. Elveti
a méltatlanokat, kiveti tisztéből a gőgöst, tiszta szívben keresi az erény
kincseit. EOE, VI. 347.
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ból" történt. 3 3 Később Keserűi Dajka és Böjti Veres 3 4 is a
választás szabadsága mellett, azt erősíti, hogy Bethlen trónra
emelése, mintegy isteni rendelés által történt. Bethlen isteni
rendelés által történt uralomra kerülése legteljesebben, legmélyebben megfogalmazva Szenei Molnár Albert Kálvin Instifaft'o-fordításának előszavában fejeződik ki, egybefonódva az
alkalmasság eszméjével, s mélyen beleágyazva a magyar reformáció egész történelemszemléletébe. 35 Szenei ebben az előszóban röviden összefoglalja a magyar reformáció történelemértelmezését: 36 „Az Isten sem siet, sem feled . . . " A magyar
népet, mint régen a zsidókat Egyiptomból, kihozta Szkítiából
Pannóniába, és eljuttatta Fiának ismeretére, de először csak
„az soc babonasságnak mint egy sürü köde és temerdec fellyege által", de aztán alig volt nemzet, amellyel bőségesebben
közlötte volna az evangélium tiszta tudományát, s hiába akartak a pap urak, pispekek és az ifjú Lajos király tűzzel s
fegyverrel ellenállani az evangélium hirdetőinek, nem tudták
őket többet az országból kitörleni. Az Isten aztán sokféleképpen megpróbálta az ő választottait, de végül is „nem sietett
jól lehet az mennyei Szent Atya, de el sem f e l e t k e z e t t . . . es
Felsegedet adta Nemzetsegünknek
alkalmatos időben kivonatos fejedelmül".
Szenei tehát Bethlen fejedelemségét a
magyar üdvtörténet Isten által különös tudatossággal elkészített mozzanataként fogja fel. Az alkalmatos idő: a harmincéves háború eleje, mikor az egész protestáns Európát
33

Lásd erről az Inauguratio novi principis című iratot EOE, VI. 351.
Böjti ide vonatkozó nézeteit részletesen elemzi Bartoniek Emma:
Fejezetek a XVI-XVII.
századi magyarországi történetírás
történetéből. Bp. 1975. 3 2 7 - 3 3 8 .
35
A keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás Hanau 1624
RMNy 1308. Az előszó szövegkiadása: Régi Magyar Költők Tára XVII.
Század. 6. Bp. 1 9 7 1 . 4 9 7 - 5 0 0 .
36
Erről igen jó összefoglalást ad Szabó András: Károlyi Gáspár két
könyvének helye a reformáció irodalmában. In: Eszmei és poétikai
kérdések a régi magyar prózairodalomban.
Szerk. Hargittay Emil. Bp.
1977.43-57.
34
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eltölti a remény, hogy a pápa-Antikrisztus uralma hamarosan
megdől, 3 7 s az a kívánatos fejedelem, aki ebben a küzdelemben komoly részt tud vállalni.
Az isteni kiválasztás, isteni küldetés gondolatkörének a
fentieken túl van még egy olyan konkrét vonatkozása is, amely
rendkívüli módon elmélyíti e gondolatkör hatóerejét, s úgy véljük, egészen közel járhat Bethlen egyéni meggyőződéséhez, s
egyben szorosan kapcsolódik a bevezetőben taglalt Báthorigyilkosság tárgyköréhez is, s egybeesik Móricz zseniális írói
meglátásaival.
Mikola János a következőképpen fejezte be Bethlen megválasztása után mondott üdvözlő beszédét :
„Nagyságod ma az Úristentől mielőnkbe Saul után adatott, mint Dávid,
vagy Acház után Ezéchiás, kérvén ő szent felségét, hogy amint régen az
szent királyokat az ő népei között, Dávidot Salamont, Ezéchiást megáldotta, áldja és szentelje meg nagyságodat is bölcsességnek igazságnak
és vitézi bátorságnak lelkével és tegye minden ellenségin győzedelmessé,
messze országokban is jó hírrel névvel dicséretessé, hívei között országában kedvessé ennek a mi szegény hazánknak örökös megmaradására és
mindnyájunknak örömére ámen". 3 8

Nem ritkaság a korban egyes események értelmezésénél a
bibliai párhuzamokra való hivatkozás, sőt egyes személyek
számára egy-egy bibliai szerep metaforikus kiosztása sem. 3 9
Nem ritka a bibliai vagy antik történelmi párhuzamok alapján
való történelmi szerepjátszás sem. 4 0 Itt azonban anélkül, hogy
ez babonás azonosulássá válna, hiszen Bethlennél magánál nem
37

Ez az időszak apokaliptikus hangulatú várakozásait igen jól
tükrözik azok az ünnepségek, amelyeket 1617-ben rendeztek Heidelbergben a reformáció százéves jubileuma alkalmából. Az ünnepségekről
jó leírást ad Pareus, Johann Philipp:Narratio historica de curriculo vitae
et obitu . . . Patris D. Davidis Parei H. n. 1633.
38
E O E , VI. 355.
3
'Bocskai például a magyarok Mózese. Lásd erről Alföld, 1982/
1 1 . 7 4 - 8 6 Benda Kálmán.
4
"Antik történelmi példaképe Bethlennek Nagy Sándor. Lásd erről
Háportoni idézett munká ját és a középkori Nagy Sándor-história
1628-as lőcsei kiadását Bocatius 1620 körül írt üdvözlő versével.

700

Vita

találtunk közvetlen utalást arra, hogy ő saját magában a
magyar Dávid királyt látná megtestesülni, s prédikátorai más
bibliai személyekhez is gyakran hasonlítják, a történelmi szituáció, s az abban szereplő személyek olyan sokrétű párhuzamosságaival találjuk magunkat szemben, hogy lehetetlen arra
nem gondolnunk, hogy a kortársak szemében a Báthori
Gábor-Bethlen-viszonyban sok vonatkozásban a bibliai S a u l Dávid-viszony manifesztálódott.
Báthori az egykorú leírások szerint magas, deli termetű ifjú,
csakúgy mint Saul király. Bethlen alacsony, köpcös alkat,
mind Dávid. A felkent törvényes király Saul, Dávid az ő
szolgája, de egy idő után már úgy, hogy őmaga is fel van kenve
a királyságra, Bethlen fejedelemsége is már korábban szóba
került. Saul, mikor már nyilvánvaló, hogy őt engedetlensége
miatt elvetette az Isten, féltékenységből elüldözi maga mellől a
híven szolgáló Dávidot, Báthori — Bethlent. Dávid Saul elől a
filiszteusokhoz, Izrael pogány ellenségéhez fut. Bethlen a
törökhöz, a kereszténység ellenségéhez. Dávidnak harcba kell
indulnia Izrael ellen a filiszteusokkal, Bethlen török csapatokkal érkezik vissza Erdélybe. Dávidnak végül is személyesen
nem kell részt vennie az Izrael elleni harcban, s ő maga személyesen sohasem támad Saul ellen, Bethlennek sem kell személyesen felvonulnia Báthori ellen. Dávid király kivégezteti a
magát Saul gyilkosának valló szolgát, Bethlen is hasonlóan jár
el Báthori gyilkosaival. Sault a Jábes gileádbeliek könyörületből temetik el, Báthorit is könyörületből helyezik ideiglenes
nyugvóhelyre. Sault hosszú évek múlva temetteti el Dávid
családjának ősi sírhelyén, Báthorinak is évek múlva rendez
Bethlen dísztemetést Nyírbátorban.
Természetes, hogy a két történet nem fedheti egymást
minden apró részletében. A párhuzamok sorozata azonban
kielégítően bizonyítja, hogy nem véletlen egybeesésekről van
szó, hanem a kezdeti párhuzamosságokat egy belső meggyőződésből tudatosan vagy ösztönösen bővítő cselekvés- és történésláncolatról.
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A Báthori—Saul történelmi párhuzam különben nem a
Bethlent köszöntő beszédben bukkan fel először, s nem is
Bethlen környezetéhez tartozó embernél, bizonyítva, hogy e
gondolatkör nem Bethlennek és körének kreálmánya. Géczi
András írja 1612. jún. 8-án Bukarestből Báthorinak: „Fölségedet is az Úristen budosása után, mintegy Saul királyt az
fejedelemségre felemelte, megáldotta vala jó hírrel, névvel,
arannyal ezüsttel sok jó vitézekkel, az környül való nemzetségek előtt tisztességgel becsölettel.. , " 4 1 A levél folytatásában pedig azt olvashatjuk, hogy Báthori ehhez méltatlanul
viselte magát. A létező Saul-Báthori párhuzamhoz, illetve
Báthori méltatlanná válásának gondolatához, a legnagyobb természetességgel kapcsolódhatott a Dávid-Bethlen gondolat. E
kettős párhuzamosságot használja ki messzemenően például
Böjti Veres Gáspár Heidelbergben megjelent panegyrise, ahol
így ír: Bethlen keserűen megbosszulta Báthori halálát, mint
Dávid Saulét. 4 2
A Bethlen—Dávid párhuzam eszméje aztán lépten-nyomon
megtalálható a Bethlen uralkodásával kapcsolatos irodalomban. Híveinek szinte nincs olyan írása, ahonnét ez a hasonlat
kimaradna. 4 3 A források inspiráló hatása nyomán Móricz is
41

Magyar Történelmi Tár, 1879. 3 7 - 4 0 .
Majd elszánja magát, hogy megbosszulja az ifjú / Báthori rút
végét, és elkövetőit a szörnyű I Bűnnek szétvágatja, s tornyokból ledobatja, I Hogy testükből hollóknak váljék lakomája. / Mint ama régi
király, Jcsseus ítélete sújtott / Rá a hazug gyilkosra, ki erdős völgynek a
mélyén Hős vérét ontotta Saulnak a büszke királynak. Böjti Veres
Gáspár Dicsőítő éneke Bethlen Gábor tiszteletére [Bp. 1980) 44. 1. Tóth
Béla fordítása. Böjti e költeményét Heidelbergben írta, s azt utólag
küldte meg Bethlennek. A bennefoglaltak így nyilván nem tekinthetők
Bethlen közvetlen inspirációjának, hanem Böjti, úgy látszik, hogy a
köztudatba általánosan beivódott hasonlatot használja fel ebben az
esetben.
42

4
'Vásárhelyi Kerekes István: emraipiov xa-Taorpuitpinov, azaz
szomorúságról örömre változó versek című művében így szerepel e
párhuzam : Virtutes: Am Dávidot fel emele juh paztorsagbol / Szent
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felhasználja e párhuzamot az Erdély-trilógiában. Bethlen Segesvárott előveszi a Bibliát, s éppen a királyok könyvére nyit, ahol
előző nap abbahagyta az olvasást. A Saul gileádbeli eltemetéséről, szóló verseket olvassa, s hogy Dávid ezért dicsérte a gileádbelieket. Bethlennek rögtön a temetetlen Báthori Gábor jut
Iosephet az tömlöczböl sötét fogságból / Gedeont, Iosuat, Barachot,
Iephtat az porbol, / Elö vezi kiket akar alazatsagbol. I Dominationes:
Choret, Datant, Sault, Amant az felső polczrol, / Senacherib, s Holofernest kevelisegekböl, / Nabuchodonozort s Boldist felső zekekböl I
Kevelieket le vet Isten meltosagokbol. / RMKT XVIIIá1 246. Annál
érdekesebb ez az adat, mivel a szerző katolikus, s a vers tartalma alapján
feltehetően csíki székely származású, s művét erős Báthori iránti szimpátia hatja át! A harmincéves háború nevesebb szereplőit bemutató,
Prágai Andrásnak tulajdonított Sebes agynak késő sisak című versciklus
a következőképpen dolgozza fel ezt a közhelyet Bethlenről szóló részletében: Dávidot az Isten, / Nagy veszedelmekben / Kegyessen meg
tartotta, / Sereny vitezséggel, / Okos bölczesseggel, / Ott meg ajándékoszta, I Izrael országát | Saul coronáját, / Lám végre neki arra. RMKT
XVII18 59. Az Oratio apologetica pro serenissimo Gabriele Bethleno.
Posonii 1624 című, irat erőteljesen terjesztette ezt a gondolatot külföldön is. A mű keletkezési körülményeiről s a Plosarius Dorotheus álnevet
viselő szerzőről semmit sem tud a szakirodalom, annyi bizonyos csupán,
hogy a nyomtatvány nem Pozsonyban, hanem valahol külföldön készült.
E nyomtatvány két összefüggésben használja fel a Dávid-Bethlen párhuzamot: ,Ezért legyen biztos és kétségtelen: Bethlen tudós, bölcs,
keresztyén, istenfélő fejedelem. Azt mondhatná valaki, miért adta
akkor annyira magát a hadakozásnak, ha annyira keresztyén, kegyes
és istenfélő. Tagadom, hogy ezért nem lehetne őt kegyesnek mondani.
Ki ne tudná, hogy Dávid életének egész idejében háborúkat viselt.
Mégsem szűnt meg azért szentnek lenni. Azt mondod, hogy Dávid
és Bethlen között ég és föld a különbség. Sőt ellenkezőleg semenynyire sem, vagy csak igen csekély mértékben különböznek, ami a
szóban forgó dolgot illeti. Mert, amint az a szent férfi nem azért viselt
háborút, mert abban valamiféle örömét lelte, hanem mivel ingerelték,
így Bethlen is csak ingerelve jött ki. Abban sincs különbség, hogy keresztyének ellen visel háborút. Mert Dávid is, mikor ügyét Saul háza és saját
fia ellen védelmezte azok ellen viselt háborút, akik ugyanazt az Istent
ugyanolyan módon tisztelték. És most, most figyeljetek, bírák könyörgöm, s vegyétek észbe az emberek hamisságát. íme, Dávid nem vádol-
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eszébe. Tovább haladva az olvasásban Bethlen Dávidnak BethsSbéval való esetéig jut, s a regényben ez a példa a Báthori
Annához való további közeledésre biztatja. 4 4 A magyarországi
hadjárat megindítása előtt pedig a regény legvégén a 144.
zsoltár 6. versét éneklik. 45 Móricz a szigorúan vett történelmi
valóságot szabadon kezelve, mégis a zseni tökéletes művészi
pontosságával fogalmazza meg, hogyan láthatta Bethlen példaképének Dávidot.
A zsoltáréneklés motívumát sem tarthatjuk ugyanis véletlennek Móricz művében. „Gyakran dúdolgatja a nagy próféta
király énekeit" — írja Böjti. A Bethlen—Dávid párhuzam egyik
legerőteljesebb irodalmi megjelenítését is éppen egy zsoltármagyarázatban találjuk meg; Milotai Nyilas Istvánnak,
éppen Bethlen első magyarországi hadjárata idején írt, Л szent
Dávid XX. zsoltárának magyarázatja című művében. 4 6 Ennek
a szakirodalomban eddig még nem ismertetett előszavában
Milotai a következőképpen hasonlítja Bethlent Dávidhoz: Mikor Magyarország előkelői Bethlenhez fordulnak segítségért, s
ő megértve panaszaikat és óhajaikat hosszas habozás után

tátik, hogy harcolt azok ellen, akik vele együtt mindenben ugyanazon
isteni tiszteletben voltak: Bethlent elítélik, mivel arra törekszik, hogy
lecsendesítse azokat a nyughatatlanokat, akik bálványoknak szolgálnak.
(Plosarius Dorotheus: i. m. 1 6 - 1 8 . 1 . , ford. HJ.) Arra nézve pedig, hogy
Bethlen a török segítségét is igénybe vette, a következő, számunkra
érdekes megjegyzést teszi: „Már Dávidról, akit annyit emlegettem,
semmit sem fogok mondani, aki Saul ellen maga is nem tudom, miféle
férfiakkal / azt mondják, hogy adósokkal és nyomorba jutottakkal I
ereszkedett le." 32.
44
Móricz Zsigmond Összegyűjtött Művei Regények V. Erdély. Bp.
(1977) 6 5 9 - 6 6 2 . illetve II. Sam. 2.
4 5
Móricz: i. m. 1161. Különben Móricz regényében Bethlen máskor
is Dávid példájára énekli a Szenei által magyarított zsoltárokat. L.
Móricz:i. m. 646. a 79ket.
46
Milotai Nyilas István: Szent Dávidnak huszadik zsoltárának rövid
prédikációk szerint való magyarázatja. . . Kassa, 1620. (RMNy, 1216.)
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„Deo simul per Spiritum suum Sanctum coopernate victus" 4 7
enged kérésüknek, meggyőződve arról, hogy amit vállál
minden szempontból közügy: „libertatis oppressionem et
omnia concivium gravamina in se recepit, non secus, ac David
pugnaturus adversus Goliathum, personam totius Izraelis sustinuit et omnia viri praeputiati maledicta sibi imputavit et vicit
et Israelem liberavit" 4 8 Az Izrael személyében harcoló Dávids a Dávid alakjában harcoló Bethlen-hasonlat szuggesztivitásával akkor is kiemelkedik ez előszóból, ha abban további bibliai hasonlatként a Bethlen — Gedeon párhuzam is hangsúlyos.
Az előszó vége aztán még tovább bővíti az előbbi hasonlatot.
Milotai befejezésül a fejedelemhez fordul, s elmondja: Mikor az
elmúlt év augusztusában itt Gyulafehérvárott hadi készületek
közepette láttalak, gondolkozni kezdtem, mit jelenthet ez,
mert előre nem mondták meg nekem, csak később tudtam
meg, hogy a magyarországi hadjáratról van szó. Gondolkodni
kezdtem, hogy tisztem szerint mivel segíthetnélek meg, s ekkor
benyújtották hozzám a felséged neve alatt magyar versekben
elegánsan és csudálatos bájjal megírt huszadik zsoltárt, hogy
megvizsgáljam, s a biblia szövegével összevessem; miközben
4 7
Milotai: i. m. előszó. „Isten s az ő Szentleikének együttes
működése által meggyőzetve."
48
A szabadság elnyomását és honfitársai minden sérelmét magára
vette, nem különben, mint a Góliáth ellen harcba induló Dávid egész
Izrael személyét viselte, és a pogány férfi minden rágalmát magának tulajdonította és győzött, és Izraelt megszabadította. (Milotai:
i. m. előszó.) A Bethlen-Dávid párhuzam szuggesztivitása arra ösztönözte a Bethlen ellen küzdőket, hogy megpróbálják azt eredeti értelméből kifordítani. Körmendi Lukács Bethlen-ellenes pasquillusában a
következők olvashatók: De bátor forgodgiek Goliat fegjuerben, / Kinek
reminsige van cziak mahumetben, / Dauidis Ferdinand bizik az Istenben, / Ninczen reminsige az sok seregekben, / Meg czialatkozol maid
Betlehem mindenben II Nam David egj bottal es egj paritiaval, / Ferdinand cziaszaris az egj imadsiagal, / Goliat palossal, Fel fualkodassal, /
Köszult fel Betlen es nagj sok alnoksagall / Fertelmes es gilkos parazna
hadauall. RMKT XVII/8 252 1. A hatalmas európai birodalom élén álló
Ferdinándra adaptált hasonlat azonban erősen sántít.
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ezen munkálkodom, megértettem, hogy felséged által történik
ez velem éppenúgy, mint egykor Dávid király által az énekesmesterrel. ő ugyanis mikor háborúba készült a szírek, az Isten
népének ellenségei ellen, isteni sugallatból költötte ezt a zsoltárt és az énekmesternek adta, hogy énekeljék a hívek gyülekezetében és a király hadseregével együtt Istennek ajánlva megsegíttessék. Ezért e zsoltárt mintegy felséged utasításából először hallgatóimnak magyaráztam el, hogy felséged és serege
megsegítéséért könyörögjem, azután, hogy hűségemet és háládatosságomat bizonyítsam. Fogadd kegyesen egyrészt, mivel e
zsoltár egykor Dávid által ez Ecclesiának szenteltetett, másrészt, mivel most felséged nevének ajánltatik . . .
E szöveg nem hagy kétséget afelől, hogy Bethlen maga
személyesen is magatartási mintának tekintette a bibliai Dávid
királyt, ugyanis a magyarországi háború idején nyomtatott,
más Bethlennek ajánlott művekről jól tudjuk, hogy azok Bethlennek mintegy személyes utasítására készültek. Ezért itt sem
tekinthetjük túlzásnak Milotai állítását, hogy e könyv kiadása
közvetlenül Bethlen sugalmazására, utasítására történt. Látjuk
a Dávid-Bethlen párhuzam itt azzal is elmélyül, hogy Milotai
is, mintegy Dávid „magister symphoniae"-nak tekinti magát.
A Dávid-Bethlen, illetve Saul-Báthori párhuzam utolsó,
legélesebb megfogalmazása Alvinci Pétertől származik, Báthori
Gábor temetési beszédében hangzott el. 4 9 Talán azzal sem túlzunk, ha megkockáztatjuk a feltevést: az 1628-ban rendezett
dísztemetés egyenesen e párhuzam kiteljesítése jegyében történt. 5 0 Politikai aktualitásáról nincs tudomásunk, Alvinci sze4 5
/t néhai felséges Báthori Gábor. . . testének eltakarításakor
tett
intések. Gyulafehérvár, 1628. (RMNY 1406.) A kötet Alvincinek és
Czeglédi János, ecsedi prédikátornak, Báthori Gábor gyermekkori nevelőjének gyászbeszédeit tartalmazza.'
5
"Dávid Sault ugyanis jóval annak halála után, mikor teste már
elporladt, Gileádból
elhozatta és
atyai sírboltjába temettette.
II. Sámuel 21. 1 2 - 1 4 . Báthori ugyancsak atyái sírboltjában, Nyírbátorban kapott végső nyugvóhelyet.

11 Irodalomtörténet 1983/3
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rint erre kizárólag keresztyéni szánakozásból indult Bethlen. A
bibliai erkölcsi példa imperativusán kívül nincs is más, ismert
indítóoka e temetésnek. Alvinci beszédének Bethlenhez intézett ajánlása arról szól, hogy a jó uralkodók egyik legnemesebb
erénye elődeik, ellenfeleik sírjának tisztelete. Bethlen azonban
ennél jóval többet tett: nemcsak meglátogatta a sírt és virágot
vitt rá, hanem ünnepélyes eltemetéséről is maga gondoskodott,
a temetési beszédek kinyomtatásának gondját pedig az ajánlást
író Alvincire bízta Bethlen. Alvinci prédikációjának tartalma
röviden a következő: A föld mindnyájunk nagyanyja és kész
mindnyájunkat méhébe visszafogadni, sőt Isten parancsa is ez.
Ezért szomorú, hogy Báthori teste mindeddig a föld színén
maradt, s boldog óra az ünnepélyes temetés, amelyre Bethlen
indult szánakozásból.
Az emberek sorsa mindig bizonytalan, sokszor a legszerencsésebb emberek, legszerencsésebb állapotában fordít az időn
Isten. így járt:
„Ez nehaj Felseges Báthory Gabor [ki] eredetire nemzetségere nézve oly
vala, hogy más hozzá hasonló nemzetünk között nem volt. Termeteben
s szemelyeben ekes, Udvara népe közöt kedves. Elméjében sereny,
szólásában bátor s extemporaneus, és emberi mód szerént hazájának,
nemzetének szolgálattyára minden képen alkalmatos. Mit hozon áz
felviradot nap? Aligh ha ugy nem jara mint nyavalyas Isboseth, kit az
önön megh hit fö szolgai Baána és Recháb ölének megh. Söt bizonyara
igy jara, mert azok, kiket nagy mélttosagra emelt, s kebelebe nevelt vala
(az David Ioáb ellen mondat sententiaia legyen raitok, s maradékokon) 5 1 hitetlenül s kegyetlenül meszarlak f e l . . , s 2 Mivel hogy
pediglen David király diciré az Iabes gileád belieket, azért hogy az megh
öletet Saul kiralynak testet el temettek vala, söt ugyan boldogoknak
pronuncialá erette. Enis méltán boldogoknak mondhatom kitsintöl fogvan nagyigh, vala kik kereszteni szanakozásból, mostan ez kis Porocskának föld kebelébe való takarittására ide gyülekeztenek. Nevezet szerent
Felseges Kegyelmes Vrunk feiedelmünk, ki az irgalmasságnak cselekedetére, maga kegyességéből indulván, ezt illyen feiedelmi méltóságai
exéqualtattya, világh fén alattáigh legyen dicseretes emlekezetben." 5 3
5

4 1 . Sámuel 3. 29.
II. Sámuel 4.
53
E része i. m: C 3 a - C 4 a leveleken.
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A beszédet ezután Báthori rövid genealógiája fejezi be.
Alvinci prédikációjának valamennyi hasonlata megmarad a
Saul-Dávid-történet körében. Sőt az eddigiekhez képest új
elemeket is tartalmaz. Báthorinak nemcsak temetése hasonló
Sauléhoz, hanem halála is Saul fiának, Isbosethnek halálához.
Még egy mozzanatra hívjuk fel e beszédben a figyelmet. Bethlen kedvelt prédikátora aligha átkozhatná nyilvánosan Báthori
gyilkosait, ha a gyilkossághoz a temetést elrendelő Bethlennek
a legkisebb köze is volna. A gyilkosokra mondott átok megint
csak pontosan fedi a történelmi szituációt. Bethlen is minden
bizonnyal azért nem léphetett fel teljes eréllyel a gyilkosok
ellen, mert mind a hajdúkra, mind később Abafy Miklósra
mint katonákra nélkülözhetetlen szüksége volt, mint ahogy
Dávid sem intézkedhetett a hadsereget kezében tartó Joáb
ellen sem Abner, sem Absolon megölése miatt. E kényes politikai szituációban s a Bethlen előtt lebegő példában látjuk a
gyilkosokkal szemben tanúsított kettős magatartás kettős
okát.
Mint látjuk, Bethlennek a hatalom megragadására és később
az ország kormányzására vonatkozó ideológiája nem táplálkozik machiavellista gyökerekből, hanem a kálvini reformációnak a sajátos magyarországi viszonyok között a fejedelmi hatalomról kialakult sajátos nézeteiből, ahogy azt már a szakirodalom eddig is eléggé egyöntetűen állította: a fejedelmi hatalom
isteni eredetű, amire Isten elsősorban képességeinél, másodsorban származásánál, gazdagságánál s egyéb külső szempontok
alapján alkalmas egyént emel fel a világra vonatkozó eleve
elrendelésének titkos terve szerint. Ez az egyén alkalmasságát
az Isten dicsőségét szolgáló, népének javára váló, törvényt
tisztelő uralkodásával bizonyítja, s ezzel mintegy igazolja is
hatalmának isteni eredetét. A nem így viselkedő uralkodó
alkalmatlanná válik, s tőle megbízását Isten is visszavonja. E
kép bontható ki Bethlennek és ideológusainak írásaiból, s ez
elveket Bethlen sokszor a legapróbb részletekig igyekszik követni is. Ezen eszmék hatását egy belső meggyőződésből fali*
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kadó történelmi szerepjátszás felerősíti, még inkább elevenen
hatóvá teszi: s ez a Saul—Báthori, Dávid—Bethlen párhuzamok
gondolata. Nem állítjuk, hogy Bethlen valamennyi, Báthorival
szembeni megnyilvánulását ez motiválta, sőt abszurd volna
minden egyes apró történelmi eseménybe beleképzelni ezt a
párhuzamot, de kétségkívül jelentős szerepét, úgy gondoljuk,
bőségesen dokumentáltuk. Ugyanígy nyilvánvaló, ha Bethlen
valamennyi tettét nem is mérhetjük az általa elfogadott és
hirdetett uralkodási elvek zsinórmértékével s esetleg nem
felel meg minden cselekedete a 20. század erkölcsi és törvényességi normáinak, tevékenységének fő vonalait azonban
mégis ezek az elvek alakították ki és határozták meg.
Ha tehát Bethlen „kreatúráinak" 5 4 történeti feljegyzéseit,
prédikációit, vitairatait stb. nem tekintjük egyszerűen szándékos történelemhamisításnak, hanem megpróbáljuk a maguk
történeti konkrétságában, műfajuknak megfelelően értelmezni
és elemezni, szándékaikból, tendenciáikból, egyenesen időnkinti tendenciózusságukból megpróbáljuk kibontani eszmei,
ideológiai tartalmukat, a kor emberének belső világára jellemző
adalékokat, s ezeket konfrontáljuk a história más, objektívabb
forrásokból is jól ismert tényeivel, akkor el kell ejtenünk a
hatalom- és bírvágytól vezérelt machiavellista fejedelemre
vonatkozó, egyébként is bizonyíthatatlan feltételezéseket, s
megtarthatjuk a szakirodalomból eddig is jól ismert, a Bethlen
korában és környezetében valóban ismert és ható eszméket
tevékenységében történelemformáló erkölcsi erővé nemesítő
nagyfejedelem alakját.
HELTAI JÁNOS
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MEGJEGYZÉSEK KOVÁCS I L O N Á N A K
A CSOKONAI-KRITIKAI K I A D Á S R Ó L
SZÓLÓ B Í R Á L A T Á H O Z
Nem szoktam kritikákra válaszolni abból a meggyőződésből, hogy az idő úgyis eldönti, vajon a mű írójának vagy bírálójának volt-e igaza. Ebben az esetben azonban mégis úgy
érzem, köteles vagyok véleményt mondani a Csokonai-kiadást
elmarasztaló bírálatra (It, 1981. 821-826.), mert előttem
fekszik kedves kollégámnak, Julow Viktornak közvetlenül
halála előtt írt utolsó levele, amelyben keserűséggel nyilatkozik
a fenti recenzióról, és arra kér, hogy helyette is válaszoljak a
szerzőnek, annál is inkább, mert mi ketten voltunk a Csokonaiszínművek kétkötetes kritikai kiadásának hivatalos lektorai, s
így a bírálat közvetve bennünket is érint.
A bíráló véleményével szemben a kritikai kiadás — bármily
meglepően hangzik is — nem szubjektív műfaj, mint ahogy egy
valóban tudományos alkotás — a filológiai különösképpen — ki
kell hogy zárjon mindenféle szubjektív mozzanatot. Pukánszkyné sem azért érvényesít a kritikai kiadásban színháztörténeti
szempontokat, mert véletlenül színháztörténettel is foglalkozott, hanem azért, mert a tárgy ebben az esetben Csokonai
színpadi alkotásai, objektive is színháztörténeti elemzést igényelnek, hiszen a drámai szövegek elsősorban előadásra és nem
olvasásra készültek. Színháztörténeti megközelítést igényelnének akkor is, ha a sajtó alá rendező nem színháztörténész
lenne. A színházi filológia tehát itt nem szubjektív esetlegességből, hanem objektív szükségszerűségből került alkalmazásra. A
két metodika nem mond ellent egymásnak, sőt kiegészítik,
segítik és gazdagítják egymást.
A bíráló elmarasztaló megjegyzései arról tanúskodnak, hogy
nincs tisztában a kritikai kiadás lényegével, hogy annak célja a
kutató számára a kéziratot tökéletesen pótolni. így aztán felrója Pukánszkynénak, hogy nem javítja ki a főszövegben rejlő
„baki"-kat, ami arra utal, hogy egyszerűen nem ismeri a kri-
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tikai kiadásoknak a Textológiai Bizottság által kiadott és
immár két kiadásban megjelent szabályzatát, s pontosan olyasmiket tart textológiai szempontból kifogásolandónak, amit a
szabályzat előír. Ilyenek a következők: a) A főszövegnek a
kéziratot — akár autográf, akár másolat - betűhíven, tehát
összes hibáival együtt kell közölnie, b) A kritikai kiadásban
lábjegyzetek nincsenek, c) Autográf kézirat híján azt a másolatot kell közölni, amelyik az eredetihez korban legközelebb áll
és amelyikről leginkább valószínűsíthető, hogy az eredetihez
legjobban hasonlít, d) Nyomtatott szöveget csak akkor lehet
közreadni, ha nincs egykorú kéziratos másolat és a kiadás a
szerző életében jelent meg és ő rendezte sajtó alá. Ezért nem
lehetett a Gersont a váradi 1806-os kiadás szerint közölni —
amint ezt a bíráló kívánta, e) Nem ismeri az előző Csokonaikiadásokat, sem Toldyt, sem Harsányi—Gulyást, és így nincs
módjában megítélni, hogy mennyiben jelent előrelépést az új
kritikai kiadás szövege, az ottani hiányos, pontatlan és kontaminált szövegekkel szemben, f) Ami a Varázsfuvolát illeti, nem
tudja, hogy az előző kiadások mint Csokonai szerzeményét
közlik, s éppen Pukánszkyné állapította meg a kézirat alapján,
hogy csak részben Csokonai müve. (L. Csokonai Varázsfuvola-fordítása. ItK, 1954. 62—70.) A szöveget mégis közre
kellett adni, mert végigvonulnak rajta Csokonai javításai. Nem
tudjuk, hogyan képzeli a bíráló, hogy a javításokat az alapszöveg nélkül közölni lehet, g) Az a kifogása a bírálónak, hogy
az eredeti művek miért nincsenek különválasztva a fordításoktól, azért nem áll meg, mert a 18. században - különösképpen
a drámairodalom területén — egyszerűen lehetetlen pontosan
megállapítani, melyik az eredeti szöveg és melyik az adaptáció
s mi az adaptáció mértéke. (Valódi fordításról ebben a korban
voltaképp nem is beszélhetünk.) Gyakori eset, hogy egy eredetileg angolul, franciául vagy olaszul írott színdarab kétszeres
vagy akár háromszoros adaptációs manipuláción esik át, s a
rendszerint német közvetítő változatban már annyira eltorzul,
hogy olykor a témára is alig lehet ráismerni. Ez az adaptációk

Vita 745

Ь 8У

kora, amelyben nálunk a magyar nyelvűség dominál, s nem az
eredetiség. Súlyos hiba mai szemléletünket erre a korra visszavetíteni. h) A ligatúrás rövidítések külön felsorolása azért történt, mert vannak a szövegben nem ligatúrás rövidítések is, és
eredetileg úgy volt, hogy a ligatúrákat magukat a jegyzetben
feltüntetik, de ez gazdasági okokból elmaradt, i) Ami egyes
jegyzetek ismétlődését illeti, ez azért van, mert a kritikai
kiadás nem szórakoztató olvasmány, amelyet egy végtében,
folyamatosan olvasnak, hanem a kutatót többnyire csak egyetlen darab érdekli, de megkeresni egy adott helyhez tartozó, de
másutt már egyszer megadott jegyzetet, bosszantóan nehézkessé tenné az olvasást, j) A sajtóhibák sajnos a gépszedésnél
elkerülhetetlenek. Nyilván szép számmal vannak, de mivelhogy
egyetlen példát sem idéz, nem állapítható meg, hogy valóban
sajtóhibák-e, vagy csak a bíráló véli annak.
Az egész recenzióban több a gáncsoskodás és vélt hibák
kipécézése, mint a tárgyilagos, komoly bíráló szándék. Ami az
ellenőrzést illeti, Julow Viktor nemcsak egyik lektora, hanem
szerkesztője is volta kiadványnak, s mint legkiválóbb Csokonaiszakértőnk biztosítékul szolgált ahhoz, hogy a Csokonai-kritikai kiadásba lehetőleg ne csússzék hiba. Hozzáértését és alaposságát - amelyben tudomásom szerint soha senki sem kételkedett — ellenőrző jelentése mellett igazolja az általa közreadott Csokonai-kortárs, Fazekas Mihály műveinek mintaszerű
kritikai kiadása is. Sajnálatos, hogy neki már nem adatott meg
a válasz lehetősége. Ő bizonyára az én érvelésemnél lényegesen
hathatósabb okfejtéssel utasította volna vissza a nagy tájékozatlanságra valló kritika kellőképpen meg nem alapozott
kifogásait.
A kiadást egyébként az Akadémiai Kiadó nívódíjjal jutalmazta. A lektorokkal együtt netán a Kiadó szakértői is tévedtek volna?
STAUD GÉZA
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VÁLASZ STAUD GÉZÁNAK
„Jobbítgatás a maradandóság egyedül való talpköve; a jobbítgatás pedig szükségesen hibakeresést és találást tészen fel"
— mondja Kölcsey a kritikáról. Nem helyénvaló tehát jellemhibának, gáncsoskodó hajlamnak vagy tiszteletlenségnek tulajdonítani a bírálatot, olyan botlásnak, amelynek elkövetőjére a
tekintély pörölyével kell lesújtani. Staud Géza egy nagy halott
szellemét idézi meg ellenem, az általam is tisztelt Julow Viktor
egy (nem közölt) posztumusz levelére hivatkozva. Én azonban
nem perelek Julow Viktor szellemével, hiszen nem sértettem
meg sem őt, sem a Csokonai-színműkiadás sajtó alá rendezőjének és lektorának személyét, jogosnak találom tehát, hogy
filológiai mederbe tereljük vissza ezt a kizárólag filológiai
vitát. Annál is inkább, mert Staud Géza nem csupán jellemhibáim miatt tagadja meg tőlem a bírálat jogát, hanem elképesztő tudatlansággal is vádol, ezért kénytelen vagyok pontról pontra haladva cáfolni ellenvetéseit.
Ne feszegessük, mennyire szubjektív egy-egy szövegközlés,
ennek a kiadásnak a színháztörténészi elfogultság ugyanis nem
filozófiai értelemben róható föl, és nem is azért, mintha a
színháztudósi és szövegkiadói módszer kizárná egymást. Csakugyan kiegészítik és gazdagítják egymást, ha mindkettő érvényesül, én viszont azt kifogásoltam, hogy a kötet szövegkiadási
módszere kidolgozatlan, feloldatlan ellentmondások terhelik.
A kritikai kiadás lelke a főszöveg, az erre vonatkozó tudnivalókat pedig a Szabályzat (A magyar klasszikusok kritikai
kiadásának szabályzata, Akadémiai Kiadó, 1962. összeáll.
Horváth Károly) summázza, a szó szoros értelmében, mert
csak irányelveket tartalmaz. Útmutató jellege ellenére perdöntő, hogy mit ír elő a vitás kérdésekben. Az a ) - d ) pont alatt
fölsorakoztatott vádakra nézve a Szabályzat nemhogy nem
teszi kötelezővé mindazt, amit Staud Géza ellentmondást
nehezen tűrő lendülettel állít, hanem éppen az ellenkezőjét írja
elő. Szó sincs a kéziratok összes hibáinak gépies megörökítésé-
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ről, ellenben: „A főszöveg megállapításában a szerkesztő feladatai közé tartozik az alapszöveg kisebb vagy nagyobb mérvű
emendációja (kritikai igényű javítása)". (IV/4, pont, im. 13.)
Ama fura tétel, hogy kritikai kiadásban márpedig nincsenek
lábjegyzetek, szinte nem is igényel cáfolatot, annyi ellenpélda
sorakozik a könyvespolcokon: a legrangosabb külföldi és hazai
kiadások mind lábjegyzetekben hozzák a szövegváltozatokat
(pl. Teubner, RMKT, Droz, az utóbbi még a tárgyi jegyzeteket
is a lap alján közli!). Lássuk mégis — a pedantéria kedvéért - ,
mit mond erről a Szabályzat: „Ha a szövegkritikai apparátus
anyaga nem túl nagy, hasznos ennek a lap alján való elhelyezése (IX/3a. pont, uo. 25.). Igaz, hogy ez csak javaslat, megszorításokkal teletűzdelve, mégsem vonható kétségbe a lábjegyzetek léte, ha már a Szabályzat is tud róluk! A c) pontot nem
vitattam, a d) viszont félreértésen alapul: én nem a Gerson
alapszövegének megválasztását bíráltam (ennek nincs is váradi
kiadása), hanem a Galatéáét. A szövegválasztás kérdése általában annyira bonyolult, hogy arra nem lehet semmi olyasféle
receptet adni, amilyet Staud Géza rögtönöz, hanem esetenként
kell a szerző szövegéhez legközelebb álló változatot megtalálni.
A Varázsfuvola ügyében elismerem, hogy hanyagul fogalmaztam, nem szögeztem le, hogy az ismert tény harminc éve és
Pukánszkynénak köszönhetően ismert, mert inkább olyan filológiai fegyvertényeit emeltem ki, melyeket először ebben a
kötetben tesz közzé. Hanyagságomért azonban méltóképpen
megbűnhődtem, mert Staud Géza alighanem úgy véli, hogy amit
nem említek, azt nem is tudom, s minthogy semmi bizonyítékát nem említi sokrétű tájékozatlanságomnak, csak empátiához folyamodhatom. Az, hogy a korábbi kiadásokat nem
ismerem, különösen meglepett, minthogy maga Pukánszkyné is
részletesen ismerteti őket minden egyes d a r a b n á l . . . Visszatérve a Varázsfuvolara, itt sincs kiaknázva a filológiai fölfedezés, mert éppúgy főszövegbe került a teljes fordítás, mint
korábban. Természetesen azt sem képzeltem, hogy a javításokat alapszöveg nélkül közölni lehet, pusztán arra utaltam,
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hogy a tanulótársak hibáktól hemzsegő irományának nem
Csokonai művei között a helye, (külön, pl. függelékben vagy
a töredékek között lehetett volna elhelyezni a Csokonaitól
származó részt).
A drámafordítások és eredeti színművek különválasztása
fogas kérdés, nem szükséges azonban itt súlyos elméleti vitába
bonyolódni az eredetiség ismérveiről, amelyek a 18. században
már nem ugyanazok, mint a középkorban, hiszen ebben a
konkrét esetben, Csokonai életművében időrendi és stilisztikai
szempontok egyaránt indokolták volna a szétválasztást.
A rövidítések megduplázott föloldása mindenképpen fölösleges és ellentmond a Szabályzat előírásának (IV/4. pont),
akármilyen okból történt is. A jegyzetek sokszori ismételgetése
szintén, e téren különben maga Csokonai mutatott követendő
példát kiadóinak, mikor a Heist Tavaszí hoz készített „kurta,
mégis világos jegyzéseit" szótárszerűen közölte: „ . . . és hogy a
szakadatlan nóták a lapoknak tekéntetét el ne éktelenítsék, a
magyarázni való deák és egyéb szókat ábécébe raktam".
A sajtóhibák nem végzetszerűen elkerülhetetlenek ugyan
(korrigálás), hibalistákat mégsem közöltem, jól tudva, hogy a
nyomda fölött nem úr a szövegkiadó. Néhány téves olvasatot
azonban idéztem A' Pásztor Király főszövegéből, most
ugyanezt a szöveget alapul véve számba vettem az összes hibákat. Staud Gézának igaza van, sajtóhibának véltem a szövegközlés számos hibáját is, ami az alapul vett kézirat összes
hibájának gépies, kritikátlan leközléséből adódott! A viszonylag rövid főszövegben 66 kifogásolható szövegrészt találtam,
ebből csupán 9 a sajtóhiba, a többit emendálni kellett volna,
ill. a nyomtatvány alapján kiegészíteni (pl. pótolni a 928. sor
előtt hiányzó teljes verssort, amelynek hiányát az apparátus
nem is regisztrálja, holott nélküle a folytatás értelmetlenné
vált)! A valódi sajtóhibák közül kettő központozási tévedés, a
többi 7: szerettem - szeretem helyett (70. sot), Szélvészektől
- Szélvészekről helyett (231. sor), Anyámnak Atyámnak
helyett (290. sor), Hivalkodva - Rivalkodva helyett (425. sor),
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El-osztott - eloszlott helyett (479. sor), téve - tevé helyett
(571. sor), Nyőgől - nyögök helyett (791. sor). További
sajtóhibák mutatóba Az elhagyatott
Didó főszövegéből:
bdrtabb - bátrabb helyett (216. sor), kórt - kárt helyett (253.
sor), az apparátusból: a Galatéa jegyzetei elején hiányzik a
Kézirata cím, Kiadásai helyett viszont Kéziratai szerepel
(I./351.).
A kiadói nívódíj odaítélésében nyilvánvalóan egyedül a
Kiadó szakértői illetékesek, és a saját mércéjükkel mérve, bizonyára igazságos döntést hoztak. Eszembe jut azonban erről
André Gide mondása: „Victor Hugo a legnagyobb francia
költő, sajnos".
KOVÁCS ILONA

AZ OKTATÁS MŰHELYÉBŐL

A GIMNÁZIUMI I R O D A L O M T A N Í T Á S
NÉGY NEHÉZ ÉVE

A gimnázium új tankönyvei között nehéz lenne olyat találni, amelyik ne keltett volna vitát. A leghevesebb ellenérzéseket
talán az irodalomkönyvek váltották ki. A polémia kezdettől
fogva túlnőtt a szakmai érdeklődésen, sőt igen szerencsétlenül
sokszor nem is a leginkább megfelelő fórumokon folyt az
eszmecsere. Vigasztalhatnánk magunkat azzal, hogy magyarul
mindenki tud, ezért ebbe könnyebb beleszólni. Egy előzetes
közvélemény-kutatással pedig minden szerző eleve megkapta a
felmentést, az igazolást, hiszen a felmérés bebizonyította, hogy
a tankönyvekkel szemben támasztott igények között nincs két
egyforma vélemény. Ha tehát mindenki mást vár a tankönyvtől, akkor kár a fáradságért, hiszen a sokféle kívánságnak
amúgy is képtelenség eleget tenni.
Az ellentmondásokat fokozta, hogy a teljesen vagy részben
hozzá nem értők mellett olyan szakértők is megszólaltak, akik
rosszul értelmezett tekintélyelvből vagy vélt tudományos
presztízsből védtek és támadtak. Voltak természetesen alapos,
tudományos igényű elemzések is. Egy dolog nem vitatható: az
új tantervre és új tankönyvekre szükség volt. Legfeljebb egy év
türelmi időt még kaphattak volna a szerzők, illetve a készülő
könyvet előzetesen ki kellett volna próbálni néhány osztályban.
A gimnázium megjelent irodalomkönyveihez most nem a
tudós alapállásából közelítünk, hanem a gyakorló tanár és
szakfelügyelő tapasztalataiból vetünk fel gondolatokat. Egy
szaklap feltételezett olvasóközönségére számítva talán elég lesz
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a vázlatosság is; a részletek — már csak terjedelmi okokból is —
elhagyhatók, az utalások a téma ismerői számára evidensek.
Jóllehet az I. osztályos könyvet még megjelenése előtt ismertem, a minisztérium kérésére véleményeztem is, jelezve értékei
mellett a várható gondokat, becsületesen igyekeztem az első
évben végigtanítani, hiszen nem lett volna etikus bírálni valamit, amit ki sem próbáltunk. Azt is előre kell bocsátanom,
hogy kis írásomban szándékosan nem simítottam el néhány —
a lényeget kevésbé érintő — ellentmondást. Ezek a szakfelügyelői látogatások során a különböző magyartanári véleményekből ütköztethetők.
Bár tankönyvekről kívánok szólni, élőbbről kell kezdenem.
A tankönyvszerzők kész tantervből dolgoztak, amelynek tévedései nem varrhatok a nyakukba. Persze, a tanterv készítői is
menthetnék magukat, hogy annyiféle és annyira ellentmondó
kívánság merült fel, lehetetlen volt igazságot tenni. Zsúfolt a
tanterv, de egyesek még többet szerettek volna beleszorítani.
Lényeges szerzők, művek kimaradtak, kevésbé fontosak bekerültek. És még mi mindennek a kihagyását vagy éppen
tantervbe vételét javasolták a hozzászólók! Nem mélyedünk
most el tantervelméleti kérdésekben, de néhányat érinteni kell,
mert a tantervi tisztázatlanságok, következetlenségek félrevezetik a tankönyvírót is.
Maradtak bizonytalanságok, ellentmondások a tanterv oktatási-nevelési elképzeléseiben más tárgyak, más iskolatípusok és
az alapozó általános iskola területén is, a gimnáziumi magyartanításban is. A tanterv cél- és feladatrendszere okosan, szépen
fogalmaz, de nem derül ki belőle például, hogy műközpontú
irodalomtanítás vagy irodalomtörténeti szempontú irodalomolvasás-e az elsődleges szándéka. A bevezetőben az első, a követelményekben inkább a második elképzelés kap nagyobb
hangsúlyt. Az általános elképzelésekben benne van; ,,Mutassa
meg, hogy irodalmunk a nemzeti kultúra hordozója is." A megvalósítás közben azonban ez a törekvés halványabb lesz, illetve
— különösen aII.osztály anyagának zsúfoltsága miatt — irodai-

718

Az oktatás műhelyéből 718

munk néhány kiemelkedő egyéniségéről, jelentős alkotásokról
nem értékük és fontosságuk szintjén esik szó. Ez már mélyen
érinti nevelési elképzeléseinket is. Tanáraink többsége irodalmi
múltunk értékeinek nem ismeretét, mellőzését súlyos hibának
tartja.
A természettudományos tárgyak erősítése indokolt, de
helytelen, ha a velük kapcsolatos alapelveket akarják erőszakolni minden tudomány, tantárgy esetében. Például: másként kell válogatni a biológia tantervi részeit, másképpen az
irodalomét. Nevetséges lenne örökléstanból ugyanazt tanítani,
mint 1 5 - 2 0 évvel ezelőtt, de egy műalkotás 1500-2000 év
után is hordozhat jelentős, a mának szóló üzenetet. Legfeljebb
értelmezése, tanításának módszere változott, de ez más kérdés.
Nem tisztázott az elemzésre kerülő művek, szemelvények
minősítése: friss és unott. A tanuló számára, aki remélhetően
egyszer jár egy osztályt, minden új lehet, az igazi magyartanár
pedig a korszakosan nagy vagy a korszakon túl is ható, kiemelkedő művet soha meg nem unja; újra meg újra elolvassa, és két
párhuzamos osztályban sem tanítja ugyanúgy. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a tantervben vadonatúj szemelvény valamiért
unalmas lesz a diákok számára.
Tévedés, hogy a középiskolai gondok megszűnnek akkor, ha
az általános iskolában is végigfut az új tanterv. Ha semmit sem
veszünk tudomásul az általános iskola helyzetéből — zsúfoltság, heterogén összetétel stb. - , akkor is számolnunk kell
azzal, hogy bizonyos művek élményszerű feldolgozása nem
oldható meg 12—13 éves korban. Tehát nem hagyható el a
középiskolai anyagból csak azért, mert egyszer már hallottak
róla.
Messzire vezetne annak a régi gondnak a felvetése, hogy
szerencsés-e az időrendben való haladás. Biztos-e, hogy a régi
irodalom megértéséhez kell a kevesebb érettség?
Ellentmondásos a tanterv — és ezért a tankönyvek — torzsás kiegészítő anyagra való bontása is. Nem az a baj, hogy az
érdeklődő legjobbaknak többet akarunk adni. A tankönyv
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kiegészítő részei jól szolgálják az elmélyítést, de olyan ismereteket, általánosításokat is tartalmaznak, amelyeket később a
törzsanyag ismertnek tételezve használ. Elhagyásuk így zavart
okozna, tehát a kiegészítő rész törzsanyaggá lép elő.
A szöveggyűjtemény néhol szűkös, elhagyja az általános
iskolában már előkerülteket, megnehezítve azok felfrissítését.
Nyilván olyan iskolai és otthoni könyvtárbázisra számít a szerkesztő, ami nem reális.
A gimnáziumi magyartanár feladatai között nem feledkezhet meg az érettségiről és a tanterv megállapításáról: „Az
irodalomtanításnak biztos és megalapozott tudást kell nyújtania a tanulóknak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézményekben
továbbtanulhassanak . . . " Az előbb elmondottak mellett ez is
magyarázata annak, hogy a tanár nem szívesen tesz különbséget a törzs- és kiegészítő anyag között. Ebből fakad, hogy a
zsúfoltság ellenére a szaktanár szeretne sort keríteni az összes
tankönyvi fejezetre. A szűk lehetőség miatt aztán csak versenyfutás van az idővel; semmi sem lesz elég mély, elég alapos. Ezt
látják a tanárok is, de ritkán mernek elhagyni valamit, nehogy
tanítványaik — az ő vélt hibájukból — kerüljenek hátrányba a
felvételin. Nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy ez a
többi tárgyból is így van. Ezért is érheti a mai iskolát minden
igyekezete ellenére a felületesség vádja.
A mennyiség kérdését vizsgálva idézni lehetne azt a régi
igazságot, hogy rövid tankönyv is lehet maximalista. Ezek a
könyvek nem rövidek, bár a terjedelem nem mindig jelent
teljességet.
Felvetődik az a kérdés is, hol marad a tanári egyéniség és a
módszertani szabadság. Kétségtelen, hogy csak — az eredendően is alapos — tudását szüntelenül megújító, bizonyos
gyakorlattal és cselekvési bátorsággal bíró magyartanár tud
úrrá lenni néhány dolgon. Különösen akkor, ha irányítói is
eléggé rugalmasak. De a tankönyvet, tantervet, az érettségi
követelményeket nem szabhatják külön-külön tanáregyéniségekhez, a felvételit még kevésbé. Amíg a tanítványok vizsgá-
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kon hasonlíttatnak össze, addig a sokféleségben kell valami
egység. Nehéz lenne tehát a számlát a tanári bizonytalanságnak, az igazgatói vagy irányítási merevségnek benyújtani.
Az eddigiekből az is kitűnik, hogy a gondokért nem hibáztathatjuk kizárólag a tankönyveket. A különböző összebékíthetetlennek tűnő igények közül, amelyek a tankönyvírás kapcsán felmerülnek, már sok tudományos szempontot olvashattunk neves szerzők tollából. Most néhány gyakorlati tényező kiemelése látszik szerencsésnek.
A tankönyvírónak legyen megbízható ízlése, de a megírt
tankönyv ne tükrözzön sajátosan egyéni ízlést. A szerző ismerje a szaktudományt, annak új eredményeit, de munkája
közben ne legyen kénytelen a tudomány élő képviselőinek
szerteágazó igényeit mind tiszteletben tartani. Hasonló szorultságból ne arra ügyeljen, hogy mesterének — vagy valamelyik
bírálójának — milyen viszonylag friss tanulmánya jelent meg az
egyes témakörökből. Egy megbeszélésen így fakadt ki egyik
tankönyvszerzőnk: „Fogalmuk sincs, hányfelé kell tekintgetnünk írás közben." Az se jobb, ha bizonyos irodalomtörténeti
korszakokból azért ragadnak ki periférikusabb témát, mert
arról könnyebb újat, illetve kevésbé megtámadhatót mondani.
A tankönyv — érvényességét tekintve — nem hosszú életű
műfaj. Valamivel hitelesebbé, időtállóbbá azzal tehető, ha a
művekről összegezhető véleményben az általánosabban jellemzőt teszik hangsúlyossá. A mégoly érdekes részletötletek oda
vezethetnek, mint például a III-os könyv egyik fejezete, melynek szerzője a téma egyik részkérdéséről másképp vélekedett a
könyv előzetes ismertetésekor, s megint másképp a megjelenés
után néhány hónappal. Ez nem zárja ki azt, hogy megfelelő
alkalmakkor fel ne hívjuk a tanulók figyelmét az értelmezés
eltérő lehetőségeire, akár ellentmondásaira is.
Nem könnyíti a gyakorlati használhatóságot a tanulók számára az irodalomkönyvek szemléletmódja sem. Alapkoncepciójuk ugyan értékközpontú, mégis úgy tűnik, sokszor inkább
keresik az értékhiányt. A tantervre támaszkodva szívesen
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bánnak komorabb, pesszimista szemelvényekkel, és elég következetesek az elmúlt évtizedekben használt esztétikai fogalomrendszer tagadásában. Ebben nem a régi elvetése a zavaró,
hanem az, hogy a megtagadott értékrend helyébe nem mindig
kerül olyan új, ami általánosan elfogadott. Itt — mint látható
- két dologról van szó. Nevelésünknek a konfliktusok elviselésére és megoldására is fel kell készítenie diákjainkat. Valóságos
veszélyek ellenében pedig csak reális és vonzó eszményekkel
lehet küzdeni. Ezeket a tanulók elé állítani legkézenfekvőbben
a történelem és az irodalom képes. Az értékek bemutatására
tehát így is szükség van. A kérdés másik oldala a „miért
szép? " világába vezet.
Nem kívánunk dogmává merevített definíciókat, de használható, valamiféle egységet alkotó fogalomrendszerre szükség
van. Kell valamiféle szabályosnak is lennie ahhoz, hogy a
rendhagyót, a különlegest be tudjuk mutatni. Elfogadható az a
tisztes szándék, hogy így kívántak hatni a műértelmezés sematizmusa ellen. Ehelyett - egyelőre - azt értük el, hogy a
tanulók fel-felkapnak egy érdekes új terminus technikust, s azt
használják különösebb tartalmi, gondolati háttér nélkül. Máris
majdnem úgy megmerevítve, mint korábban a „tartalom és
forma" eszköztárának használatában.
A magyartanárok szívesen látnának a tankönyvekben több
— a szerzők szerint korszerűnek tartott — műértelmezési. Ez
nemcsak a tanulást könnyítené meg a diák számára, hanem
segítené annak a készségnek a kialakulását, amelynek alapján
egész felnőtt életükben már önerejükből lennének igényes,
értő, élvező befogadói az irodalomnak, művészeteknek.
A művek értelmezését nem lehet mindig szerencsésen
helyettesíteni tankönyvi kérdésekkel, feladatokkal. Az egész
munka menetét irányító és az elemzésre kerülő művek lényegét megragadó kérdések megválasztása a tanári tevékenység
kulcskérdése. A tankönyv ilyen részleteivel nem a kérdéskultúra szintjén van gond. A tankönyv eljárása rendszerint az,
hogy csak a kérdések maradéktalan és sikeres feldolgozása után
12 Irodalomtörténet 1983/3
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teljesedik ki a kép a korról, az alkotóról, a műről. Márpedig
erre ritkán van idő, lehetőség. És még ez sem oldaná meg az
esetleg hiányzó vagy később önállóan készülni akaró tanuló
nehézségeit. Talán szerencsésebb lenne a lényeg tömör összegezése, majd a kiindulás biztos ismeretében olyan kérdések
alkalmazása, amelyek tovább nyitogatják a szemléletet, távolabbi összefüggéseket kutatnak stb. Ezek a kiegészítő kérdések gondolkodtatnának, ízlést formálnának, készséget fejlesztenének; megvédenének a mereven statikus szemlélet uralmától, de a szilárd alapok összefoglalása után nem kívánnának
maradéktalan feldolgozást a tanítási órán. Ilyen lehetne a
„nyitott" tankönyv, hogy a divatos fogalommal éljünk.
Természetesen nem biztos, hogy a kérdéseknek a jelen
formában való alkalmazása a szerzők ötlete volt. Szorgalmazóit
is a tanulók munkáltatásának dicséretes igénye vezethette, de a
lehetőségekkel reálisabban kell számolnunk. Nem kívánom
tehát ezzel is szaporítani a tankönyveket elmarasztalók sorát.
Az érdekeltek egymásra mutogatása bántást és bántódást eredményezhet, megoldást nem.
Nem hallgathatom el azonban azt, hogy a gondok túlnőnek
az új tanterv, tankönyv szokásos és természetes átmeneti nehézségein. Ezt bizonyítja az is, hogy az elsős anyagot másodszor, harmadszor tanítók nehézségei sem csökkennek ésszerű
arányban. Az irodalomtudomány egyes képviselői és a tankönyvírók is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a
viták és kudarcok fő oka a rutinos tanárok újtól való berzenkedése, a kényelmesek húzódozása a többletmunkától vagy
éppen a haladni nem is képesek gondolatszegénysége. Nincs
szükség arra, hogy rosszul értelmezett „mundérbecsületből"
tagadjuk: a mi hivatásunk körül is akad olyan, aki kevésbé illik
ide, pályát tévesztett stb. Bár semmivel sem több, mint bármely más munkakörben. A magyartanárok döntő többsége tud
és akar is előrelépni, még akkor is, ha ennek időbeli lehetőségét
és egyéb feltételeit eddig nem sikerült biztosítani. A tanárokat
keményen és sommásan elmarasztalók figyeljenek fel arra,
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hogy a legfiatalabb magyarosok körében semmivel sem kevesebb a tanácstalanság, pedig őket sokszor éppen a tankönyvírók — vagy azonos koncepciójú egyetemi oktatók -*- készítették fel. Ráadásul ők tiszta lappal indultak, nem kellett
leküzdeniük régi, rossz beidegződéseket, a régi tanterv és tankönyv visszahúzó hatását sem. Abban megint nem a tankönyv
a hibás, hogy mire elkészült, addigra a mindenképp zsúfoltabbá váló ötnapos tanításra tértünk át, amelyen belül átállítódott a tanulók munkaritmusa, és nem csökkentek a tanárok
terhei.
Mi az, amire a magyartanárnak nagyon sok időt kell fordítania? Itt most felsorolhatnánk azt a rendszeres tevékenységet, amelyet minden pedagógus, szaktanár végez, s kiderülne,
hogy már ez önmagában alig fér bele a munkanapba. Ezeket
ismertnek vehetjük. Szóljunk arról, mire megy el a megszokottnál is több idő feleslegesen. Elsősorban a tankönyv szövegének a „dekódolására", ami nélkül a többi munkához hozzá
sem lehet kezdeni. Nem arról van szó, hogy a tanár nem érti a
tankönyv szövegét. Arra kell felkészülnie, hogyan hozza közel
majd az órán a tanulók számára legfontosabb munkaeszközüket. Ezt első osztályban biztosan meg kell tennie minden
órán, de gyakran elengedhetetlenül szükséges még a harmadikban is. (Negyedikes könyvünk még nincs.)
Ezzel kapcsolatban hadd idézzem egy jobb sorsra érdemes
tankönyvíró keserű kifakadását: „Rettenetes az a tudat, hogy a
könyv ki van szolgáltatva a tanárok fordító szerepének!" Olcsó
ötlet lenne most azt mondani, milyen rettenetes, hogy a tanár
kiszolgáltatottja egy ilyen tankönyvfordítói szerepnek. A tankönyv ne gügyögjön, ne engedjen igényéből, színvonalából, de
ne ragaszkodjon a legszűkebb szaktudományban is csak a vájtfülűeknek szóló nyelvezethez. Ez nem jelenti az idegen szavak
vagy a szakszavak kiiktatását. Csupa ismert magyar szóból is
lehet nehezen kibontható szöveget szerkeszteni. A nyelvi
bonyolultság, nehézkesség azonban éppen a tárgy szellemének
mond ellent. Az irodalmat éppen azért tartottuk hagyo12*
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mányosan az egyik legfontosabb emberformáló tényezőnek,
mert nyelvi eszközei segítségével közvetlenebbül hathat nevelő
ereje, mint bármely más iskolai tárgyé vagy akár művészeti
stúdiumé. Magyartanításunk egyik lényeges eleme, hogy a
nyelv segítségével alkotó módon akarunk belemélyedni a művekbe, azonosulni világukkal, esetleg tiltakozni ellenük. Ehhez
nem elegendő, ha a műalkotás hordozza a nyelvi szépséget.
Élményünk, megnyugvásunk vagy egészséges nyugtalanságunk
a művek kiváltotta hatásrendben akkor lesz teljes, ha azt a
nyelv segítségével meg tudjuk fogalmazni, ki tudjuk mondani.
Ehhez középiskolás fokon még kell a tankönyvi, tanári segítség, hogy az iskolán túl majd olyan müveket is tudjanak értelmezni, élménnyé fogadni, amiről az iskolában nem tanultak.
Természetesen minden osztályban van olyan tanuló, akinek
különös érzékenysége, átlagosnál elmélyültebb egyénisége,
olvasottsága vagy egyszerűen környezetének érdeklődése miatt
erre a segítségre nincs ennyire szüksége. Iskoláink azonban
nem szolgálnak kizárólagos elitképzésre; vannak későbben érő
tanítványaink és olyanok is, akik nem a magyarban jeleskednek leginkább. Nem mondhatunk le erről, a többséget jelentő
rétegről. Szándékosan nem használtam a „hátrányos helyzetű"
fogalmat, hiszen az olvasásszociológusok legújabb adatai szerint ezen a téren egész ifjúságunk hátrányos helyzetű, mert
nem olvasó társadalomban, nem olvasó felnőttek között él.
A vita hevében a magyartanárokat is érte olyan vád, hogy
nem olvasnak eleget. Bizonyos, hogy mire a magyartanár újraolvassa az elemzésre kerülő műveket, a velük kapcsolatos legfontosabb szakirodalmat, nem nagyon marad ideje, bármennyire igényes lenne is. Sokat lehetne még erről elmélkedni,
de megint csak nyilvánvaló tényeket és közismert igazságokat
ismételnénk. Egy bizonyos, hogy a magyar és világirodalmat
kezdetektől napjainkig tanító pedagógus nincs annyira „napra
kész" a szakirodalomban, mint az a főfoglalkozású kutató vagy
irodalomtörténész, akinek egy életet betöltő munkája egy-két
alkotóhoz, az irodalomtörténet néhány évtizedéhez kötődik.
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És itt megint nem soroljuk fel, hogy a középiskolában dolgozó
pedagógus a magyaron kívül legalább még egy tárgyat tanít,
osztályfőnök, szakkörvezető stb.
Itt lehetne boncolni azt az adósságot, ami a szaktudományt
terheli a gyakorló pedagógusokkal szemben, amiért ritka a
tudomány új eredményeit összegező, a pedagógus gyakorlati
munkájában felhasználható segédkönyv. A gimnáziumi irodalomkönyvek azonban — jelen formájukban — elsősorban
igényes, kiváló szaktanári segédkönyvek.
Ha átfogó tantervi és tankönyvi korrekcióra most nincs is
lehetőség, a következő lépés az lehetne, hogy - a tankönyvírókkal egyetértésben — a színvonal leszállítása nélkül elvégeznénk legalább a stilisztikai egységesítést és a nyelvi arányosítást
a tanulók életkorának, egyéb lehetőségeinek jobban megfelelő
módon. Erre vállalkozó magyartanárok is akadnának. Természetesen változatlanul feltételezzük, hogy tudós is írhat kiváló
tankönyvet, csak bele kell szoknia abba, hogy a tankönyv
elsősorban nem szaktudományi, hanem pedagógiai mű.
Úgy lenne valamivel szebb „zárlata" az elmondottaknak, ha
előre is pillantanánk. Akármilyen lesz is a következő évezred
iskolarendszere és szaktárgyi struktúrája, az irodalomtanítás
nem maradhat el belőle. Bizonyosra vehető, hogy annak belső
szerkezetét nemcsak a történeti jelleg és az esztétikai érték
szabja majd meg, de minél inkább racionalizálódik világunk,
annál inkább szükség van a művészetek, elsősorban az irodalom nyújtotta erkölcsi többletre, megalapozott nemzeti önismeretre és — bármennyire maradian hangzik is — katartikus
élményekre, emberi eszményekre.
Bizonyos, hogy ezt egy komplex tárgy iskolai keretben
sokkal gazdaságosabban és nagyobb hatásfokkal tudná megvalósítani. Jó tíz esztendővel azelőtt szerettük volna egy gimnáziumi osztályban elsőtől a negyedikig összevontan tanítani
az irodalom, történelem, világnézet, ének és műalkotás elemzése tárgyakat. Nemcsak engedélyt nem kaptunk rá, hanem
érződött, hogy meg sem értették szándékunkat. Vagy ki-
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próbálás nélkül is úgy látták, hogy specializálódó világunkban
nincs az a felsőoktatási intézmény, amelyik integrált tárgyak
tanítására kész tanárokat képezne.
Sok indulatot feleslegesen kavaró tankönywitánk egyik
haszna abban rejlik, hogy régen nem tapasztalt érdeklődést
keltett a magyartanítás iránt. Reméljük, hogy maradandó
emléke nem merül ki szűkebb szakmai körök pengevillogtatásaiban, tankönyvírók, gyakorló tanárok és sok-sok tanítvány
kudarcélményében.
Milyen segítséget adhat ehhez az irodalomtörténet mint
tudomány? Ne lépjen fel előre valamiféle speciális teljesség
irreális igényével, hanem sine ira et studio jelölje meg azokat a
súlypontokat a világ- és magyar irodalomból, amelyeket
korábban érintett céljaink érdekében a legfontosabbnak tart.
Szorgalmazza, hogy a társtudományok — esztétika, stilisztika,
verstan stb. — dialektikusan fejleszthető fogalomrendszerrel
segítsék a műelemző készség kialakítását. Miközben a tankönyvekről szólva elsősorban a mindennapok szürkének tűnő
gyakorlatából közelítettünk, nem feledhetjük el, hogy a
magyartanítás csak eszköz - bár az egyik legfontosabb eszköz
— meggyőződéssel vállalt hivatásunk céljának, az értékes, alkotó ember formálásának megvalósításában.
BÁCSKAI MIHÁLYNÉ

Az oktatás

műhelyéből

727

ÚJ S Z Ö V E G G Y Ű J T E M É N Y E K
AZ EGYETEMI K É P Z É S B E N *
1. Az elmúlt másfél év alatt e sorozatnak eddig háromszor
két kötete jelent meg elegáns nagyalakban. Minden „kötet"
két részből áll, s ez egyben külön könyveket is jelent, így
összesen hat, szépen kiállított, gazdag tartalmú gyűjteményről
beszélhetünk a továbbiakban. Az eddig megjelent kötetek főszerkesztője Pándi Pál; s valamennyit az adott korszak legjobb
ismerői lektorálták.
2. Az egyetemi szöveggyűjtemények a felszabadulás utáni
magyarszakos tanárképzés sajátos kísérő jelenségei. Ehhez
hasonlót az irodalomoktatásban nemigen találunk a régebbi
időkben, de van ilyen előzmény a nyelvészeti tanulmányok
segítésére. Elsősorban a Jakubovics Emil és Pais Dezső összeállította Ó-magyar olvasókönyv említendő. A régebben volt
egyetemisták emlékezhetnek rá, hogy milyen nagy haszonnal
forgathatták ezt az 1929-ben Pécsett megjelent kis kötetet,
nemcsak vizsgára készülés közben, hanem a szemináriumi foglalkozásokon is. E gazdag tartalmú könyvecske hasznát mi sem
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a hetvenes években,
hasonmás kiadásban, újra megjelentették. E kötetet nem kíséri
különösebb magyarázó szöveg és szerkesztői bevezetés. Természetes magyarázata van a kiadásnak. Az a tény, hogy a nyelvemlékeink tekintélyes részét akkoriban hiába kereste az érdeklődő egyetemi hallgató. Nem volt szövegkiadásuk, ismertetéseik többnyire szakfolyóiratokban jelentek meg, olvasásuk,

*Szöveggyüjtemény
a felvilágosodás korának irodalmából. Szerkesztette Mezei Márta és Szuromi Lajos. 1 - 2 . 1981. - Szöveggyűjtemény
a
reformkorszak irodalmából. Szerkesztette Csetri Lajos és Wéber Antal.
1 - 2 . 1981. - Szöveggyűjtemény
a forradalom és szabadságharc korának irodalmából. Szerkesztette Kerényi Ferenc és Tamás Anna. 1 - 2 .
1980. — Valamennyit a Tankönyvkiadó jelentette meg.
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huzamosabb vizsgálatuk így nem volt lehetséges. Vagyis: képzési, tanulmányi, oktatási szükség hozta létre Pais Dezsőék
vállalkozását.
Az irodalom iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, régen,
megtalálták a szükséges szövegeket, forrásokat, folyóiratokat a
környezetükben levő könyvtárakban. Vagy a magyar intézet
ún. szemináriumi gyűjteményében vagy az Egyetemi Könyvtárban; az Eötvös kollégisták otthon. A felszabadulás előtt a
Széchényi Könyvtárban csak nagyon ritkán fordultak meg az
egyetemi hallgatók, legföljebb szakdolgozatuk, illetve doktori
disszertációjuk témájával kapcsolatos speciális igényeik kielégítésére. Az antikváriumok Budapesten a Múzeum körúton
vagy Debrecenben Bertók Lajosnál, Szegeden, Pécsett hasonlóképpen, ellátták a hallgatókat aszerint, hogy milyen kézikönyvre vagy szerzőre volt szüksége egy-egy hallgatónak.
3. A felszabadulás után, főleg az ötvenes évek elejére megváltozott a helyzet. Két szempontból is. Mennyiségileg, mert
oly mértékben megnőtt a magyar szakos hallgatók száma, hogy
a háború miatt egyébként is megfogyatkozott régi könyvtárak
már nem tudták kielégíteni a hallgatók igényeit, pedig az
ötvenes évek elejétől egyre inkább a leggazdagabb kínálattal
rendelkező Széchényi Könyvtár lesz az egyetemisták olvasó
otthona. Megváltozott a helyzet azonban minőségileg is, mert
az új egyetemi oktatás mind jobban az írók, költők műveinek
alaposabb ismeretét, a vizsgakövetelményekben megjelölt írók,
költők verseinek, színdarabjainak, regényeinek alapos és figyelmes olvasáson alapuló elemzését kívánták meg. Ez a fajta
oktatás kissé hátat fordított a régebben uralkodó filologizálásnak, azt olykor lenézte, elítélte elvszerűen is. Mindehhez
hozzájárult az egyre növekvő esti és levelező hallgatói igény: az
egyébként teljes idejű munkában foglalkoztatott hallgatóknak
korántsem volt meg a lehetőségük a könyvtárban, helyben
olvasásra — még az egyetem székhelyén lakóknak sem, nem is
beszélve arról, hogy e hallgatók tekintélyes része más városokban, községekben élt, tanított. Megfogalmazódott a vizsga-
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követelményekben a kötelező olvasmány, ezeket mennyiségileg eléggé körülírták, meghatározták. így a vizsgák nagyjából
egységes szemlélet alapján folyhattak le, mert a művek álltak a
középpontban s kevésbé a vizsgáztató tanár filológiai kedvencei, saját kutatásainak részeredményei (amelyek, jól emlékezhetünk rá, mily nagy mértékben megkeserítették hajdanában a
vizsgázók alap- vagy szakvizsgai készülését, hiszen olykor csak
az utolsó hetekben tudhatták meg, hogy kinél fognak vizsgázni, tehát kinek a szája íze szerint kell felkészülni, kinek a
cikkeit kell az utolsó napokban elolvasni).
4. Anélkül, hogy a felszabadulás utáni, közelebbről az ötvenes évekbeli magyar szakos tanárképzés részleteibe belebonyolódnék, mindenképpen megállapítható, hogy akkor egyszerre nagy szükség állott be az írói szövegekben. Annál is
inkább, mert bár államosított könyvkiadásunk meglehetős
nagy eredményeket mutathatott fel a klasszikus remekírók
szövegeinek megjelentetésével, a kiadók, természetesen, a
nagyközönség ízlésnevelését, szemléletének alakítását tartották
szemük előtt, az oktatást illetően legfeljebb a közép-, majd
általános iskolai kötelező olvasmányok nagy mennyiségű publikálásával nyújtott segítséget a Diákkönyvtár és hasonló sorozatok olcsó köteteivel. A felsőoktatás, közelebbről a magyar
szakos tanárképzés igényeit azonban nem tudta kielégíteni s
így egyrészt a vizsgakövetelmények, előírások teljesítése, másrészt a felkészülés lehetősége között mind elviselhetetlenebb
szakadék, mélyülő távolság keletkezett.
5. így indult útjára 1951-ben az „egyetemi segédkönyv"
felírással (vagy esetleg enélkül) megjelent szöveggyűjteménysorozat, Waldapfel József irányításával. Megjelenésével azonban egyszerre másféle feladatot is vállalt, mert vállalnia kellett.
Nem volt még akkor marxista szemléletű irodalomtörténet,
amelyik rendszeresen áttekintette volna irodalmi életünket. Az
egyetemeken meglehetősen gyorsan, sokszorosított formában,
— igaz, olykor magas színvonalú — egyetemi jegyzetek szolgálták a vizsgára készülést, de ezeken a füzeteken nem véletlenül
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szerepelt az óvatoskodó „kézirat gyanánt" megjegyzés. Ezért,
Waldapfel és munkatársainak szöveggyűjteményeiben a szövegek elé írt tájékoztató szöveg nemcsak életrajzi adatokat
tartalmazott, nemcsak a szövegek lelőhelyi adatait, a részletként felvett szöveg eredeti környezetét, helyét lokalizálta, hanem minősített is, értékelést is adott, értelmezte azt az okot,
amely miatt a bevezetett író és szövegei bekerültek a gyűjteménybe, és azt a szerepet, amelyet — író és felvett műve —
betölt a magyar irodalom marxista szemlélettel vizsgált fejlődéstörténetében. Ha tehát ezeket, az 1951-ben megindult sorozat tömzsi köteteit kézbe vesszük, az említett feladatok sokféleségének „teljesítményét" kell bennük, történeti szemlélettel rendelkezve, látnunk, akár elismerésre, akár kritikára fakad
kedvünk lapozgatásukkor.
6. Közeledve most már az 1981-ben megindult újabb sorozat előttünk fekvő köteteihez, még azt is tisztáznunk kell,
hogy ezek a szöveggyűjtemények sohasem voltak antológiái
egy adott korszaknak. Nem voltak egy-egy időszak költészetének kincsestárai, mert — oktatási segédkönyv mivoltukból következően — más feladatok teljesítését célozták. Egyrészt pótolták azt a hiányt, amelyet könyvkiadásunk eltérő ritmusa,
felfogása miatt, a könyvtárakban nem találtak meg a hallgatók,
de az irodalomszakosok számára elengedhetetlennek tartottak.
Felvették ezért Bessenyei vígjátékának, A filozófusnak teljes
szövegét, ehhez hasonlóan Eötvöstől A karthausit, Jósika Miklóstól az Aba fix. Másrészt viszont nem közöltek egyetlen
Csokonai-, Petőfi-, Arany-verset sem — mert azok már, kellő
példányszámban, könnyen megvásárolható-k özeiben mindenki rendelkezésére álltak.
7. Az említett igény és lehetőség kettősét szem előtt tartották a mostani szerkesztők is. Nagyrészt megtartották az
eredeti koncepciót, de a hetvenes évek végi könyvkiadásikönyvtári helyzetnek megfelelően korszerűsítették a szövegek
felvételi szempontjait. A közben lefolyt periodizációs viták, az
ezek nyomát magukon viselő akadémiai összefoglalások gya-
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korlatához alkalmazkodva egyes írókat más „korszakhoz"
csoportosítottak át - ez, itt, azt jelenti, hogy másik kötet
környezetébe kerültek át, mint régebben voltak. A lényegesebbek közé tartozik az is, hogy immáron szükségtelenné
vált olyan, általánosabb értékelés egy-egy íróval kapcsolatban,
amely irodalomtörténeti helyét, fontosságát határozza meg,
hiszen már van Irodalmi Lexikon, rendelkezésre állnak a nagy
irodalomtörténet kötetei. Hasonló okok miatt maradt el a már
említett két reformkori regény nagy terjedelmű, teljes szövegközlése, hiszen könyvkiadásunk segített. (Ahol nem, pl. A
filozófus esetében, ott most is teljes szöveget kapunk, sőt
Bessenyei Agis tragédiája most teljes közlést kapott — a
régebbi szemelvények helyett.)
8. így a Szöveggyűjtemény
két kiadásának az összehasonlítása alapján a változásokból világosan kitűnik a felszabadulás
utáni irodalomtörténeti helyzetünk megerősödése, a tudományos kiadványok, sorozatok biztató helyzete, a szélesebb
körű tájékozódás és tájékoztatás lehetősége. Ezen szemlélet
jeleit mutatják azok a bővítések, amelyek egy oktatási segédkönyvben manapság már megjelenhettek. Elsősorban azokra az
írókra gondolunk, akik az irodalmunk életében nem mindig a
fejlődés, a haladás gondolatának fáklyavivői közé tartoztak,
másrészt azokra, akiknek olvasása kitágítja az adott kor szellemi életéről alkotott képet, azzal az értelmezéssel szemben,
amely szerint az irodalmi élet vizsgálatához kizárólag a szépirodalmi művek tartoznak. Erre főleg a felvilágosodás kori
kötetben találtak a szerkesztők módot, felvéve „olyan műveket, melyekben éppen a felvilágosodás és a francia forradalomtól való félelem vagy az ellenkezés hangjai szólalnak meg",
illetve elvontabb filozófiai, természettudományos, társadalmi
gondolatokkal foglalkoznak; hasonló indokolással kapnak
helyet a korra oly jellemző vallásos hangok is; továbbá azokból
a művekből is ízelítőt kapunk e kötetekben, éppen az irodalmi
élet légkörének áttekinthetőbb megértése érdekében, amelyeknek művészi „becse" kisebb, mint hajdani népszerűségük. így,
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most, ilyen „újabb" nevekkel találkozhatunk: Gyöngyössi
János, Édes Gergely, Mátyási József, Bárány Boldizsár, Aranka
György, Bolyai Farkas, Döbrentei Gábor, Ungvárnémeti Tóth
László; Teleki József, Csató Pál, Bölöni Farkas Sándor,
Kazinczy Gábor; majd Birányi Ákos, Császár Ferenc, Kornis
Károly, Remellay Gusztáv, Szigligeti Ede. S ha ehhez a névsorhoz hozzávesszük Csokonai, Vörösmarty, Kölcsey, Kisfaludy
Károly, Tompa Mihály nevét, mint akik szintén jelen vannak
már ebben az új sorozatban, viszont Berzsenyi versei kimaradtak, akkor nem a szerkesztői alapelvek megsértésére kell gondolnunk, hanem azt kell tudomásul venni, hogy az említetteknek most olyan szövegei szerepelnek itt, amelyekkel az átlagolvasó nem találkozik a népszerűbb kötetkiadásokban (ill. a
könnyen hozzáférhető kiadás — pl. Tompa esetében — egyre
késik), de amelyek az adott kor vitáihoz, szellemi szintjének
megítéléséhez, irodalmi életéhez megfelelő fogódzókat nyújthatnak (recenziók, levelek, elvi nyilatkozatok, esztétikai állásfoglalások, cikkrészletek közlésével). Természetesen továbbra
sem kapott helyet Arany János, Petőfi Sándor, Jókai bőven
publikált életművének válogatása.
9. A szöveggyűjtemények fő célja mégis csak az egyetemi
irodalomszakos tanárképzés segítése. így e sorozat szemináriumi feldolgozásokhoz, áttekintésekhez is segítséget nyújt
az olyan válogatásokkal, amelyeknek bizonyos „didaktikai"
céljai is lehetnek. Például: a napjainkban eredetiben is, „átigazításban" is gyakran szereplő Teleki-drámának, a Kegyetlenek a fogadtatását tükröző dolgozatok felvétele (Vörösmarty
és Bajza írásai); Eötvösnek A falu jegyzőjéről szóló, Henszlmanntól és Pulszkytól származó ismertetések; az igen sok
kortársi levél, jegyzet Kölcsey személyével, költészetével kapcsolatban; a Bánk bán negyedik felvonásának első kidolgozású
szövege és Bárány Boldizsár Rostája. Ilyen szempontból is
helyes volt Bérczy Károly müvei között az Anyégin-ïorditàb
részletének megtartása, mint bizonyíték arra, hogy a fordítás
olykor sokkal jobban tapad keletkezési korához és annak ízlé-
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séhez, mint az eredeti mű, amely ha tényleg remek, akkor
kiállja az idők változását, míg a fordítás ugyanerre alig képes,
hamarább öregszik. Azaz: a Bérczy-féle fordítás talán sokkal
inkább a Reviczkyt, Krúdyt előkészítő-nevelő kor hangulatát
tükrözi, alighanem jobban, mint Bérczynek mégis csak kevésbé
remek, eredeti művei.
10. Igaztalan lenne azonban a mostani kötetet kizárólag a
harminc évvel ezelőtt indult kötetekhez hasonlítva vizsgálni. A
kihagyott, újonnan felveit írók esetében, a régebbi szövegek
átrendezésében, szövegrészek, művek cseréjében a mostani
szerkesztők önálló elgondolásai jól érvényesülhetnek, egyéni
kutatásaik eredményei vagy a szakirodalom újabb megállapításainak tükröződésével. Ezeket lépten-nyomon tapasztalhatjuk:
frissebb, változatosabb is lett így a gyűjtemény, de ezek ismertetésére sokkal részletesebb, filológiai jellegű megjegyzések adhatnak lehetőséget.
11. A hat, nagy alakú, elegáns kötet méltó megjelenése az
eredeti és most újra kiadott gondos, körültekintő munkának,
örvendetes jelenség, hogy a Waldapfel irányítása alatt indult
sorozatnak már akkor egyetemi professzor segítői mellett, a
harminc évvel ezelőtti fiatalok: aspiránsok, ösztöndíjasok,
tanársegédek a munkatársai, akik nagyrészt a mostani kiadás
szerkesztői, munkatársai, ma már többnyire egyetemi oktatók,
professzorok, akadémiai tagok. Jelzi is, biztosítja is az eredeti
szerkesztési szempontok helyes megválasztását és továbbélését
éppúgy, mint az akkori munkatársak találó megbízását.
A tágas tükörrel, szép papíron, elegáns beosztással közölt
szövegek a kiadó munkáját is dicsérik. Kár azonban, hogy a
Tankönyvkiadó műszaki szerkesztője nem fordított nagyobb
gondot arra, hogy az időben is egymáshoz közel megjelent
kötetekben azonos helyzetben azonos betűtípusokat használjon. Ez a legfeltűnőbb a tartalomjegyzékben, s ezzel a kezelést
is megnehezíti. így például egy csillagos jegyzet szerint a bekezdés-megkülönböztetés a prózára vonatkozik, de ebben teljességgel következetlen; olyan is előfordul, hogy pl. a fel-
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világosodás kori kötet összegező tartalomjegyzékéből, a II.
kötet 374. lapján kimaradt Bessenyei. Kár az ilyen jelentős
vállalkozások értékét a kiadói szerkesztés pongyolasága miatt
elrontani.
12. Egy-egy jó antológia kifejezi és befolyásolja egy adott
kor társadalmának irodalmi közműveltségét. Ez elsősorban
mondható Endrődinek A magyar költészet kincsesháza c.
vállalkozására vagy a Kászonyi Mihály-féle Válogatott költői
olvasmányokra, de ilyen jellemzője volt Horváth János Magyar
Versek Könyvének, mindkét kiadásával. Egy egyetemi oktatást
segítő szöveggyűjtemény,
mint az itt ismertetett sorozat és
annak eddig új kiadásban is megjelent háromszor két kötete:
kifejezője és befolyásolója lehet az egyetemi oktatásból kikerült, leendő tanárok irodalmi közműveltségének, ismereteinek. E vállalkozás legnagyobb sikerét az jelenthetné, ha a
hallgatók a vizsgán, a kész tanárok majd az iskolai életükben,
oktatói munkájukban is együttélnének az itt olvasható szerzők
szövegeivel, mert ezek jelentik számunkra — kialakuló otthoni
könyvtárunkban — azt az irodalmi atmoszférát, világot, közéletet, amelyben — az itt akár nem szereplő legnagyobbak —
éltek, alkottak, s ennek megfelelően színesebben, egészebben,
igazabban taníthassák, tarthassák mindennapi óráikat. - A
másik következtetés pedig arra vonatkozik, hogy minisztériumi
szervezési feladat lehetne, talán meglehetősen egyszerűen a
mostani közös főosztály lehetőségeinek ismeretében, hogy
inkább ezt, az egyetemi segédkönyv-sorozatot kellene elterjeszteni a tanárképző főiskolákon folyó magyar szakos tanárképzésben, s nem kellene, olykor ismétlésekkel, ott is, sokszorosított jegyzetek formájában hasonló gyűjtemények kiadását szorgalmazni.
MARGÓCSY JÓZSEF
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IMPRESSZIONISTA STÍLUSJEGYEK
PETELEI I S T V Á N
KLASSZI CÍMŰ N O V E L L Á J Á B A N
1. Az impresszionizmus mivolta, fogalma, léte, a vele való
minősítés - mint esztétikai minősítés is - okozta talán a
legkevesebb nehézséget képzőművészetben és irodalomban
egyaránt. Látszólag csupán, hiszen a stílusirányok átszövődése
és ötvöződése, az egy irányon belüli árnyalatok sokfélesége
gyakran látott, láthatott másnak egy tiszta impresszionista
művet, és viszont; továbbá az adott értékrend (a kor, a korszülte élmények, az alkotó erkölcsi-intellektuális arca, magatartása és eszmeisége, a módszer mint szemlélet, a műfaj és a
stílus) összetevőinek más és más kölcsönhatása is lecsapódhatott e stílusban úgy, hogy az hol a dekadenciához, hol a
konstruktív törekvésekhez kapcsolódott.
A századvég és századelő szellemi és művészi áramlatai,
törekvései nem kedveznek egy mindent átfogó, egyetemes korstílus létrejöttének. Az irányzatok egyrészt önmagukban rétegződnek, másrészt beolvasztják, mintegy magukhoz hangolják a
többit is, a szimbolizmus az impresszionizmust és az expreszszionizmust, az impresszionizmus a naturalizmust és a szimbolizmust stb., hogy e sajátos együttesből, mondhatni polifóniából a rokon felhangok összecsengésével erősítsék fel saját
megkülönböztető jegyeiket. Magától értetődik tehát a kérdés:
a naturalizmus és a szimbolizmus közötti stílusszövedékben ki
tudjuk-e jelölni az impresszionizmus helyét, tisztázható-e mivolta, leválasztható-e a többi szólamról, feltárhatók-e létrejöttének legfőbb indítékai.
2. Az impresszionizmus, ahogy Ernst Fischer mondja:
„elfordulás az akadémikusok festett frázisaitól, rutinos utánzataitól,
szentimentális vagy patetikus sémáitól. De . . . menekülés is, menekülés
a magánjellegű, a meghitt, a töredékes valósághoz, szintézis és összegzés
helyett pillanatnyi hangulat, a dolgok elillanásig menó' fellazítása, foko-
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zódó törekvés, hogy az embert környezetébe passzívan beleolvadva,
elmosódva mint egy dolgot a sok közül láttasa." 1

I

S bár ezek az ismérvek valóban dominánsak, a kezdetek és a
lehetséges kibontakozás szempontjából mégis megjegyzendő,
hogy az elrendezés mint stílusformáló tényező az impresszionizmus esetében a naturalizmusnál és a szimbolizmusnál is
nagyobb, szinte megkülönböztető szerepet játszik, s ez rejtetten a szintézis, az összegzés igénye. Az impresszionista látásmód, mely felbontja az egészet, az egységes képzetkomplexum
felszíni jegyeit az egyén által kivetített módon tárja elénk, igaz,
„az érzékelés sorrendjében, nem pedig oksági kapcsaik szerint". 2 Mégis a futó benyomások mögött az állandóságot is
megragadva a harmónia és a rendezettség iránti küzdelem,
küzdelem az új összefüggések megnyugtató látványáért.
3. Irodalomtörténetünk — a kisebb felfogásbeli különbségek
ellenére — a kiegyezéstől a századelőig három társadalmi helyzetről, három élményformáról beszél. A kiegyezés utáni évtizedben (1875-ig) az értelmiség fölösleges nemzedékké válik,
részint elégedetlen, részint kiábrándult. „A 75-ös paktum
után" e „fölösleges réteg" helyett „már . . . csak » fölösleges«
egyes emberek" vannak.
„Magányosak, akik valamely okból kívül maradtak vagy kívül rekedtek a jól prosperáló struktúrán. Reviczky, Komjáthy, Vajda . . . , a
sokféle okból kívülálló Pete lei. Az írói magatartás esetükben nem oly
közvetlenül nemzeti-társadalmi célzatú, mint Arany Lászlóéknál, és
sokkal kevésbé tárgyias, sokkal szubjektívebb
is. S egyszerre szélesebb és szűkebb Aranyéknál. Az egyetemes létre kivárt vonatkozni
vagy csak az egyedi meghatározottságú egyéni sorsra. A helyzet indítékai mellett a pozitivizmus társadalmi értelemben szkeptikus,
atomizáló
Taine-Renan-féle második szakasza együtt erősítette a kívülrekedtek e
magatartását Schopenhauer ekkori hatásával."3
1

Vö. Korszellem és irodalom. Bp., 1966. 112.
Proust: Az eltűnt idő nyomában. Ford.: Gyergyai Albert. Bp.,
1967. II. 238.
3
1. A magyar századvég modern prózai törekvéseiről.
Helikon
1969/1. 83. Németh B. Béla opponensi véleményéből; az én kiemeléseim, G. L.
2
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A kilencvenes évek táján az egyre élesebben kivehető ellentétek már a tünetek mögötti okok boncolását, a világ, a jelenségek, az egyén elemzését kívánnák vagy tennék szükségessé. A
„problémátlan görögségidólumot" Nietzsche rombolja szét; 4
a pozitivizmusból való kiábrándulást az irracionalizmus, a
lélektani irányok, az intuíció tana követi, szabad teret adva a
pszichológiai folyamatoknak. Az írói ábrázolás, mely a pszichikum belső egyensúlyvesztése miatt az egyén védettségérzetét
kívánja visszaadni, túllép a részletek naturalista halmozásán, és
a benyomások rögzítésének művészetével a szabályost mint a
lét érzéki teljességét óhajtja a szabálytalanból megteremteni.
Az impresszionizmusnak ez az előkészítő szaka a fentebb
említett okok hatására a századvég íróival indul, Peteleinél,
Gozsdunál, Justhnál formálódik, de ott van Lövik finom árnyalatú képeiben, Ambrus pszichológiai elmélyültségében vagy
Cholnoky László transzcendens álomvilágában.
4. Peteleit, ha szabad ezt mondanunk, egyéni élete is arra
predesztinálja, hogy „csöndes méltatlankodó" legyen.
„Szinte minden méltatója" megfigyelte, „hogy írói világát a nagyfokú
zártság jellemzi, élményanyaga a századvégi társadalmi valóságnak igen
szűk területére korlátozódik, életműve távolról sem a nagyság, monumentalitás, hanem a kisszerűség, mozaikszerű
szétdaraboltság
benyomását kelti. . . Alakjainak zöme a vidéki hétköznapok egyhangúságában ó'rló'dik, pusztul életeszményekben, vágyban, emberségben." 5

A kolozsvári író-hírlapíró elsőként észleli a korszak tragikomikumát (a kategória alkotástani értelmében). Morális értékek után kutatva szánalmas figurákra bukkan, akiket részvétével próbál emberközelbe hozni. Hősét a társadalom pereméi?
kíséri, még csak lehántja róla az ismeretlenséget, de a kivül4

Barta János: Németh
G. Béla: Mű és személyiség.
Alföld,
1972/4. 70.
5
Vö. Máthé József: Petelei István. In: Petelei István: A
kakukkos
óra. Bukarest, 1969. 18; az én kiemelésem, G. L. A továbbiakban e
kiadásból idézünk. Kiemelések mindenhol tőlem.
13 Irodalomtörténet 1983/3
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rekedt ember már létezik, pontosabban érzékeli önmagát, s e
kívülrekedt állapotban ugyanazt cselekszi, ami a társadalmon
belüli mozgásra jellemző.
5. Klasszim, a Keresztek kötet 6 szimbolikus rajzára gondolunk, mely a századvégi stílust intonálja — valamennyi ismérvével együtt —, és csírájában mindazt magában hordja, melyből
a későbbi „tiszta" impresszionizmus kifejlődik: a naturalizmuson való felülemelkedést, a látvány teljességét vagy ennek
illúzióját, a benyomások egységéből összeálló képet, a költőiség által védett bensőséget, az élet- és tudatszeletek együttes
rögzítését, 7 az elképzelt és a tényleges világnak a stílussal
történő egybefogását.
A részvét a líraiság, a megszűkült horizont az érzelmes
pszichologizmus, míg a kívülre ke dtség az értékek viszonylagossága és az irracionális iránti hajlamot táplálja Peteleinél. Teremtett világa a „tudattalan" egyén, akit a részvétlíra azért azonosít, hogy a látszólagos idill mozdulatlan nyugalmából „bizonyos célok" eléréséért a realitás alatt is a létezés felé közelítsen:
„Klasszi már gyermekkorától fogva bizonyos célok után indult,
aminek véghezvitele ugyancsak gondot ad ám a főnek, s ami úrrá teszi
az embert - kivált ha egy kicsi szerencséje van.
Némely ember kincs után ás, a más hivatalt hajhász, a harmadik a
földet túrja, a negyedik a műhely padját nyomja - Klasszi, bárha nem
kürtölte világgá, szintén tett, vívódott, s nemegyszer lehetett volna
hallani, amint mondogatja mentében: » Lemberg, Linz, 29, 34, 73,
Prága, Buda 12, 20 . . . « " - ,

hogy észrevétesse az észrevétlennek maradni akarót:
„ . . . mintha látnám . . . alázatos arcát s nagy igyekezetét, hogy ne
vegye észre senki" —,

'Bp., 1882.
7
Vö. Czine Mihály: Jegyzetek
irodalom. Bp., 1981.1. 43.

a naturalizmusról.

In: Nép
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és lelassítva a végzet beteljesedtét időt adjon a kezdeti önteremtéshez, a bensőségesség védelméhez:
„Határtalan volt a hite, hogy nyerni fog, s ott a padláson álmodja
meg az igazi számokat, amikor is nagy úr lesz . . .
Nem vágyakozott senkinek a vagyonára, nem áhítozott meleg szoba
után, kényelem nem csábította, de csontját a húsával, lelkét a testével,
vérét az erejével az a hit, az a meggyőződés tartotta össze, hogy nyerni
fog a lutrin, s ott fog nyerni azon a padláson"

- mely a valóságot meg nem kerülhető, de attól mégis elhatárolt konfliktusos
ösztönfolyamat.
Ez a konfliktus a naturalista-expresszionista balladás zaklatottság és az érzelmes líra több szintű jelképeinek dialektikus
kölcsönhatásában áll elő, válik konfliktussá. A két szólam a
novella elején még egyazon hangnemben indul, aztán áthallik
és kiválik egymásból.
a) A zaklatottsággal egy halvány, impresszionista jelképiség:
„ha innen-onnan az ablakból szilvamagot, szemetet, papírrongyot
dobálnak ki, s az a nyakába hull, fel sem néz reá . . . , ha a gyerekek
vagy a legyek meglepik ballagtában, el nem űzi egyiket sem . . .
Pedig a legyek és a gyermekek felette szeretik. Kucsmájáról minden
lépésnél egész légyfelhó' száll fel s kering karikákban vissza reá, és szürke
kabátja pettyesnek látszik olykor. Zümmögnek, táncolnak,
kergetőznek
vígan, s Klasszi csak néha meri a nyakát behúzni vállai közé előlük"; —,

b) míg a naturalizmus fölötti képekkel a növekvő zaklatottság:
„A virág kibúvik a földből, a penész kiül a falra, a madár mutogatja
magát, himbálózva az ág szélén - a világon minden szereti láttatni
valódi vagy vélt kecseit, de Klasszi, mint a vakondok, fél a nyilvánosságt ó l . . . , rejtegeti magát az emberek, a legyek és a fényes napnak szemei
elől"; - majd pedig:
„Tavasz volt, mosolygó szép fiatal tavasz, mikor a rügy titkából
kifakad a levél, s a bimbó rejtekéből világra születik a virág. Mikor
szépnek látunk a felettünk levő ég mosolyától mindent, a fűszálat, a

12*
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lapos zöld békát, a jácint kék virágját, a cserebogarat, a harmatos
ibolyát, a csúszómászó hernyót, a fehér szárnyú lepkét s a mosakodó
legyet.
Klasszi nem szólt semmit. Nem kérdezó'sködött, nem beszélt senkiv e l . . . , csak legfeljebb odahúzódott hallgatózni, ahol mondtak valamit
az » ők « házukról.
Nem hiheti ő azt; csak gyötrik, kínozzák, keserítik őt azzal, mintha
eladták volna, mert az olyan képtelenség, akárcsak azt hírlelnék, hogy a
nap elköltözött égi szállásáról."

A múltból fölmerülő alak (vö. „Csak észre sem vette a világ,
hogy meghalt") nem voltával van (vö. „úgy megszokták
Klasszit, mint a levegőt. Számba sem vették, hogy ott él az
udvaron"), mert szürkesége elüt a szürkeségtől (1. „szürke,
hosszú kabátjának lóbáló szárnyait, nagy kucsmáját, bő szárú,
kotyogós csizmáit, görbe végű botját"; „a legyek . . . szeretik")
- szótlansága a felszín nyugalmától (vö. „Klasszi nem felel";
„nem néz az emberek szeme közé"; „nem beszél senkivel") - ,
taszító külseje a silány jelentől (vö. „ki n é z n e . . . azokra a
félénk tekintetű kutyaszemekre"; „hitvány foltozó szabó";
„Kutya külseje miatt nem volt maradása a műhelyekben";
„Senkinek sem volt kedve, hogy gyámoltalankodni lásson az
udvarán ilyen bugyuta népet"), amely ismét a líraiság mögül
tűnik elő:
„Ó, csendes, édes nyugodalmas örömei a kisvárosnak!
A széles utca porzik egy elkésett szekér után. Az apróság futkos,
szalad, sikoltoz, s porfelhőket szór egymás hátába. Túl gitároznak, s
ketten-hárman dudorásznak hozzá nótákat a » mátrai vadászokról*', a
»szerelem rózsafájáról". Az öregasszonyok pusmognak csendesen, s
valamelyik kapuban vén szolgáló mond mesét a veres csőrű pelikánról,
akinek csodaszép országa van a föld alatt. A napi munka terheit, a
holnap szükségleteit, a múlt idők jóságát, a jelen silányságát beszélik
meg a töpörödött vénemberek."

S mindez azért, hogy világosabb legyen, mi az, ami „elriasztja" Klasszit. Az ő személye a világgal szemben csak
egy „passzívan elmosódó" 8 védekező gesztus, melyet
'Ernst Fischer: i. m. 112.
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három fogalom alakít, formál védekezéssé, három egymást
korlátozva is tovább fejlesztő, rétegződve is egységesítő, felemelve is megsemmisítő erkölcsi-esztétikai jelkép. Elsőül a
mosoly, a rögeszme burka (vö. „örökké csak mosolyog, nem
néz az emberek szeme közé, s úgy el-elmerül, mintha valami
rosszban törné a fejét"), s a visszafojtott erotikáé (vö. „leskelődni búvik meg a fűzfa mellé, mert hát a sár okán jól felfosztolózva járnak-kelnek az utcán az asszonynépek, s a szőttes
szoknya alól jól látszik a csinos boka meg a lábszár, Klasszí
előrenyújtja a nyakát, a szeme kigyúl, s az ajaka széles mosolyra húzódik el"; „Klasszi mosolyghat kényére a futkosó
asszonynépekre, s szőheti zavartalanul álomképeit"; „libegő
léptekkel andalog a falak mellett a faözvegy sátrához csendes
suttogásra, édes mosolygásra s egyéb ilyesféle bolondságokra";
„mosolygott hozzá, és ragyogott az arca. Mindig kettejük
számára akart nyerni Klasszi. Közös vágy embernél, állatnál,
hogy keresi a párját"). — Másodiknak — ebben kifejezve — a
társadalommal való közvetett érintkezés (vö. „ha hetivásár van,
olykor be mer vegyülni a zajgó, lármás tömeg közé, azért, hogy
mentében odadörzsölhesse a vállát valami jó izmos falusi
asszonyhoz. Eddig van csak . . . " ) . - S harmadikként a társadalomtól még érintetlen gyermek, mélyebb áttételekkel Klasszi
gyermetegsége (vö. „három-négy gyermek örökké van a
nyomában"; „Kacagnak, közel futnak a félénk emberhez —
olyik megérinti a kabátját is").
A három minőség mint a lét minősége — a természet és a
társadalom között — Klasszi „magaslatán" kerül egyensúlyba:
„A padlás elég nagy volt, s igen erős, jó lakás annak, ki nem kíván
valami sokat. A cserép likacsai között éles vonalakban sütött be a nap,
bearanyozva csíkonként az agyagos padlót, s a gerendák és lécek hosszában a vaddarázs megfeketedett fészkei álltak, mint annyi kővé vált
szivacs. Az ajtóval szemben a Klasszi berendezett szobája, melyhez
bizony úgy apránként éjszaka lopkodta fel az udvarról a bútorzatot.
Egy nagy kő volt a párnája, amire számtalan apró rongydarab, két rongyos kalap és egy gyékényfoszlány került innen-onnan, a műhelye egy
gyertyásláda, a derekalja egy zsupp szalma. Ezenkívül az istálló ablaká-
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ból a kackiás kocsistól egy kis tükördarabkát is csent fel Klasszi, amely
igen el volt dugva a gerendák közé, csak olykor vétetvén elé, hogy
néhány szál bajuszot vagy mosolyra húzott ajkakat mutasson, már
amennyit ti. kicsinysége okán mutathatott."

A természetiből a társadalmiba és a társadalmiból a természetibe ezen keresztül ível a líraiság, s a mesét, a népit, a
mélyről jövő harmóniát már az impresszionizmussal megemelt
naturalizmusba oltja (vö. , jól felfosztolózva járnak-kelnek az
utcán az asszonynépek"; „valamelyik kapuban vén szolgáló
mond mesét a veres csőrű pelikánról"; „a világon minden
szereti láttatni valódi vagy vélt kecseit"; „A cserép likacsai
között éles vonalakban sütött be a nap, bearanyozva csíkonként az agyagos padlót. . . " ; „a derekalja egy zsupp szalma";
„Tavasz volt, mosolygó szép fiatal tavasz, mikor a rügy titkából kifakad a levél"; „csak nézte a napsugárban úszkáló
porszemek millióit ott a padláson"; a rét tarkállott a sárga
kutyatej virágjától, a pici bubikáktól").
De a tragikomikus ábrázolás természete szerint még a tényleges egyensúly valósága nélkül. Mert amikor Klasszi igazán
létezik, kitárulkozna, akarná, hogy lássák (vö. „Klasszi, hogy
észrevegyék, megkerülte a szemétdombot, s újra mondta"), s
amikor járása biztosabb, tekintete nyíltabb (vö. „Mire hazaért,
biztosabb járása volt s nyíltabb tekintete") — voltaképp már
nincsen. A mániánál nem több eszmélkedés az értelem belátó
ereje nélkül kevésnek bizonyul a védekezéshez. A társadalom
durvább érintése kizökkenti az elképzelt világból, és visszájára
fordítja a lét összetevőit. Zárkózott mosolya zokogássá fajul
(vö. „zokogott, mint egy gyermek"; „Éjjel olyan zokogva sírt
a padláson, hogy a lompos kutya vonítani kezdett az udvaron"); — a gyermeki tudatlanság a semmi felé mutat (vö.
„Megölöm én . . . magamat, ha kiűznek onnan"). A „határozott cél" - az egyetlen megoldás — végleg kivési a zaklatottságot, melyben erejét veszti az egyén költői azonosítása, illetve
tragikus, irracionális formát ölt, de így is visszasugárzik az
egész novellára, és „érvényt" szerez a naturalizmus fölötti
tompított lírának:
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„Klasszi szétnézett még egyszer a virágos mezőn, aztán belébukott
fejével a ringó habok puha ágyába.
Kalapja messze szökött el.
Egyszer vetődött fel csak, s egy keserves jaj hagyta el ajakát. Egész
hányt-vetett életének keserűsége volt e fájdalmas kiáltásban.
Aztán elcsendesült minden.
Klasszi volt ő csupán; egy haszontalan szabó, akinek nehéz volt a
keresztje. Nem bírta - levetette."

Mindössze ennyi még a kisember sorsa, de a lehetséges
sorsok egyike, észrevett, emberi, általános példázat, mely a
belátás hiányától „több irányú" (az életből ki, a végtelenbe
fut), és ugyanettől az a stílus és szerkezet.
6. Petelei ábrázolásmódja „a ballada hézagos kifejezési
módjával tart rokonságot, vagy még távolabbi példát keresve,
Rembrandt képeihez hasonlít, amelyeknek csak egyes részeire
vetül fény, a többi sejtelmes homályban marad" — írja Galamb
Sándor. 9
A homályt s a hézagosságot leginkább a novella idői struktúrája reprezentálja, amely stilisztikai-retorikai szervezettségként már az impresszionizmus felé is mutat. A múltra rátoluló
jelen (vö. „úgy tetszik nekem, mintha látnám szürke, hosszú
kabátjának lóbáló s z á r n y a i t . . . " ; „Annyira megy ez az igyekezete . . . , hogy ha innen-onnan az a b l a k b ó l . . . dobálnak")
az idősíkok összevonása (vö. „Sokszor ügyeltem, hogy leginkább esős időben áll Klasszi ide bámészkodni"; „leskelődni
búvik meg" stb.); — a megélt tartam elmosott vagy az idővel
egyenlő határai távolítják-közelítik Klasszit, élesítik vagy halványítják a kontúrokat, az egyensúly és a kizökkenés pólusait
(vö. ,y4kkor éppen szerencsés napon érkezett. . . Másnap is
akadt munka . . . " ; De az ősz is eljött, s a tél is e l m ú l t . . . " ) .
Petelei időbeli nézőpontváltása az epikának alárendelt lírai
időkezelés. Jelenei ún. reális jelenek (vö. „Klasszi, amint gyérebben szűrődik be a világosság a lécek mögött, a cserép
között, földhöz vágja a kezére bízott munkát, leveregeti térdei9
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ről a cérnaszálakat, kabátját minden oldalról megforgatja. .. ")
- s inkább a múlt az általános-örök, a nemléttel kezdődő' lét,
kivált miután a végzet egyértelmű („A házat eladták" után az
egyenes idézetek kivételével már nem tér vissza a jelen). Ám
ezzel az örök-általános korlátai is megmutatkoznak, és jelzik a
stílus küzdelmét a harmónia megnyugtató látványáért, azt a
folyamatot, amelynek eredményeként az impresszionizmus
későbbi, „érett" formájában a tárgyi világ és a hangulatok
között mintegy kiegyenlítő szerepet játszik, az érzetek, hangulatok, dimenziók egységével alkotva újra a valóság lényegét. De
Klasszi csak az utód járta út kezdetéig ér, még csak előkészít
egy „magasabb" emberi minőséget, a már tudattal fölruházott
gozsdui hőst, aki fentebbről indul, és távolabbra lát.
GÁSPÁRI LÁSZLÓ

A HOMÁLYBÓL

KERECSÉNYI DEZSŐ EGYETEMI ELŐADÁSAI
A debreceni egyetem bölcsészkarának alapításától fogva Pap Károly,
a Kollégium egykori tanára, Beöthy Zsolt közelebbi környezetének
tagja töltötte be a magyar irodalomtörténet tanszékét. Amikor nyugdíjba vonult (1942 végén), az utódlásáért meghirdetett pályázat nyomán érdekes mezó'ny alakult ki. Az egykorúak még emlékeznek rá,
hogy a pedagógus-oktatói igényeket is dédelgető Németh László is ott
volt a pályázók között, sőt határozottan ő volt az ifjúság jelöltje;
rajta kívül négyen maradtak a porondon: a már régebb idő óta magántanár Vajthó László, és két helybeli: Juhász Géza és Tóth Béla,
mindketten középiskolai tanárok - végül pedig Kerecsényi Dezső, a
pesti gyakorló gimnázium tanára, aki egy évvel előbb habilitált Horváth
Jánosnál, 1941-ben Baumgarten-díjas és éppen 1942 májusától fogva a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Úgy sejtem, hogy a
versenyt a pesti vezető irodalmárok állásfoglalása és értékelése döntötte
el: Kerecsényi akkor már (negyvennégy éves korában) a szakmának
elismert képviselője volt, kedvelt pedagógus és szolid, módszeres tudós,
aki mestere mellett évek óta vezetett már proszemináriumot, mentes
volt némely akkori irodalmárunk szélsőségeitől: nem volt esszéista, nem
volt szellemtörténész, s még talán az is beleesett a latba, hogy református lévén odaillett a kálvinista Rómába. így aztán ő kapta a katedrát,
elindítva ezzel a Pestről lejáró professzorok majdan népes sorát. Nyilvános rendkívüli tanári kinevezésének kelte 1943. aug. 7., ugyanezen a
napon letette a hivatali esküt, és a tanév elején székfoglaló eloadast
tartott. Rendes tanári kinevezése (1944. okt. 7.) már nem realizálódhatott, a kinevezés a Budapesti Közlönyben az október 15-i történelmi
dátumon jelent meg.
Tényleges professzori munkáját tehát az 1943-as őszi félévben
kezdte meg. Az már közismert tény, hogy a sors kevés időt adott neki; a
félévet még végigtanította, 1944 tavaszán már csak március 19-ig, a
Tisza-vonal lezárásáig tudhatott Debrecenbe leutazni. Tudom, hogy
készült az egyetemi pozícióra, és hogy nagy igényekkel, példaszerűen
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indult. Mindjárt két főkollégiumot hirdetett: az egyik általános érdekű
volt: A magyar irodalom fejlődésmenete; a másik meghökkentett merészségével. Mintegy Horváth János monográfiájának folytatása gyanánt
így szólt a tárgykör: A népi elv irodalmunkban Petőfitől napjainkig.
Halála után, amikor a Horváth-Emlékkönyv (Magyar Századok) számára anyagot gyűjtöttünk, az özvegy előmbe adta azokat a hallgatói
lejegyzéseket, amelyeket erről a két kollégiumról össze tudott szedni.
Folyamatos, saját kidolgozás nem maradt fenn, ezek az órán készült
jegyzetek pedig olyanok voltak, ahogy szokás, szűkszavúak, kapkodok,
félmondatokat, vezérszavakat rögzítők. Még ennyi is jó lett volna, ha
nem szól közbe megint a történelem: szerencsétlen személyi körülmények folytán a negyvenes évek végén Kerecsényi egész írásos hagyatéka elkallódott. Előbb már a középkori főkollégium hallgatói szövegét
elkértem Kerecsényinétől és legépeltettem, így legalább ennyi emléket,
dokumentumot sikerült megmentenem néhai professzorunk egyetemi
működéséből. A gépiratot mindeddig őriztem, most a Kossuth-egyetem
könyvtárának adom át megőrzésre. A másik, minden bizonnyal még
érdekesebb kollégiumnak egyelőre semminemű lejegyzésben nincs
nyoma. Talán ez alkalommal szabad lesz néhány szót a jegyzetről
tartalmilag is szólni, annak tudatában, hogy a keletkezése óta eltelt
negyven év szaktudományilag már alaposan túlhaladt rajta. Röviden így
foglalnám össze: egy Horváth János-tanítvány müve, aki azonban igyekszik és tud is számos ponton mesterén túlhaladni. Fővonal gyanánt
átveszi és adaptálja a mester koncepcióját az irodalmi tudatról és ennek
kialakulásáról; az irodalom meglétét ő is az írói szándékban, az olvasók
számára szóló írásban, az egészen vagy félig tudatos odafordulás jeleiben
keresi; igazi irodalom akkor jön létre, ha kialakul az a bizonyos „irodalmi alapviszony". A 16. században „nagyot lépünk előre az irodalmi
tudat kialakulásában". Ennek előzményeire korábbi fejtegetéseiben is
gondosan utal.
Koncepció vagy talán csak tananyag tekintetében észrevehető mégis
a túlhaladás szándéka. Szélesebbek a keretek, amelyekbe a tárgyalt
korszakot történelmileg és elvileg beállítja. (Befejezettnek a középkor
tárgyalása tekinthető, a jegyzet a humanizmus-fogalom különböző felfogásainak, meghatározásainak ismertetésével szakad félbe.)
Az indítást a „fejlődés" mibenlétére irányuló általános meghatározási kísérletek külföldi és hazai változatainak ismertetésével adja meg.
Itt meglepetésünkre még Kierkegaard nevével is találkozunk. Áttekinti a
hazai szintetikus kísérleteket, illetve a fejlődésről vallott nézeteket
Kölcseytől Féja Gézáig. Sokat időzik a korszakolás kísérleteinél; az
addig ismert anyag alapján kibontja a Horváth János szemléletében
implicite bennerejlő korszakbeosztást.
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Akkoriban, a Horváth János „Kezdeteiben" kifejtett állásponthoz
fűződő kritikák és ellenvetések nyomán, elkerülhetetlen volt az állásfoglalás abban a kérdésben: mikor született meg a magyar irodalom?
Kerecsényi ezt a kérdést kibővítve teszi fel: Hogyan születtek meg a mai
irodalmak? Hogyan születik általában az irodalom? „Két szélső felfogás áll szemben egymással a szekták fanatizmusával. 1. Akkor született meg az irodalom, amikor az első ember elkiáltotta magát. (Csodálkozás, öröm, fájdalom, félelem.) Hogy hol hangzott el a kiáltás, teljesen
mindegy. Itt a gyökere az irodalomnak. Talán meghallotta más e kiáltást, utánozták, továbbfejlesztették, dallammá, szöveggé változtatták;
megszületett az első dal, epikus vers. Ez az irodalomszemlélet örök
romantikája. 2. Ezzel szemben a másik, szárazabb felfogás: Irodalom
akkor születik, amikor valahol egy olvasmánycélzatú szöveg létrejön.
Tehát valaki leír valamit, azért, hogy azt másvalaki elolvassa, akár most,
akár a jövőben. És az a valaki a szöveget el is olvassa." De rögtön fellép
az az igény is, hogy számot vessünk a szóbeliséggel, a szájhagyománnyal. „A szájhagyományon alapuló szöveg egészen más életforma,
mint az írott szöveg", de „az irodalom nem hanyagolhatja el a szájhagyományos költészetet, mert addig, míg írott szövegek nincsenek, ez
az irodalmiság vehikuluma, hordozója." De ez az ősköltészet az irodalmat csak „megelőzi". „Irodalom nincs írott szövegek nélkül." Az
álláspont támogatására érdekes argumentumot hoz fel. A régi és új
romantikusok vágyálma az a folyamat, hogy az írott irodalom a szóbeliségből közvetlenül nőjön ki; „gyönyörű és természetes folyamat" lett
volna, ha nálunk valamikor 900 táján feltalálnak valaminőféle írást, s a
szóban élő költészetet (Sámán-igéket, mondókákat, ráolvasásokat, esetleg epikus énekeket) azon melegében írásba foglalták volna. Kerecsényi
arra mutat rá, hogy ez Európában sehol sem történt így: mindenütt
előbb egy saját igényű latinságnak kellett kifejlődnie, amely táplálja a
nemzeti irodalmat. (Persze úgy sejtem, hogy a nagy vita az európai
irodalmakban még azóta se ült el.)
Az alapkoncepción való túllépési szándéknak határozott jele az,
hogy a körök kijelölésében kitekint az írásbeliség ablakain: egyrészt
beiktat egy fejezetet „A lovagi irodalom nyomai"-ról, másrészt ezzel is
kapcsolatban egy az egész középkoron át meglevő, lappangó, szóbelinek
maradt réteget tételez föl: az úgynevezett vágáns-költészetet. A távoli
alap és analógia: az e korban a franciáknál és a németeknél fölvirágzó
hatalmas lovagi irodalom. „Nem lehetett ismeretlen a lovagi költészet a
magyarok előtt; a királyi család rokoni, házassági összeköttetései valószínűvé teszik, hogy nálunk is volt lovagi költészet." Helynevekből,
korabeli személynevekből, szórvány-utalásokból vonja le ezt a következtetést, és abból a különben nem valószínűtlen föltételezésből, hogy a
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16. századtól lejegyzett mondáink, fó'leg balladáink évszázadokkal
korábbi szóbeliségre vihetó'k vissza. Különösen a virágénekekkel kapcsolatban utal a klerikus vándordiákokra, akiket nyugaton goliardoknak
neveztek, és föltételezi a vágáns költészet egynémely nyugati gyűjteményének (pl. Carmina Burana) ismeretét és hatását. A lovagi költészet
nyomait érzi a Bécsi Képes Krónikában is.
Erősen Horváth Jánosra támaszkodik a középkori irodalom életformájának tüzetes, érdekes bemutatása: hogyan érvényesülnek, törnek
maguknak lassan utat az irodalmi alapviszony tényezői. Mit lehet kikövetkeztetni a szerző-fordító-másolóról; a kódex mint sajátos, nyitott, egyedi rögzítési forma - milyen az a közönség, amely számára
készült; az olvasás és hallgatás milyen változatai révén jut el a szöveg
hozzá, miért válságjelenség az, amikor már a magános, halk vagy néma
olvasás jelentkezik.
Érdekesebbé válik az előadás, ahogy a szerző a maga kutatásainak
eredményeire támaszkodhat, amikor a maga „birodalmához" közeledik.
Amit életében önállóan publikált, az a 16. század irányzataihoz és nagy
író-egyéniségeihez kapcsolódik - de élőbbről indult; a középkor és a
humanizmus utóélete, a következő korszakba való nem okvetlen katasztrófaszerű átmenete hálás témaként jelentkezik. Hány kódexünk
lehetett, és hány veszett oda? Ez utóbbit nem teszi túl sokra: szerinte a
többséget meg lehetett menteni azon a réven, hogy a török elől menekülő kolostorok, apácák magukkal vitték őket. Számba veszi a nyomokat a vándorútra kelt kódexekről, a későbbi hírekről és említésekről.
Az utolsó korszakegység, amelybe még belekezd Kerecsényi, „A
kétnyelvű magyar irodalom", amelynek tartamát 1526-tól 1772-ig
veszi. Csak meg tudja kezdeni: mesterén is túlmutató körülte kin téssel
foglalja össze a humanizmus és főként a reneszánsz jellegére, mibenlétére vonatkozó régebbi és új, apróbb és nagyobb nevektől származó
nézeteket. Ahogy a reneszánsz fogalmának meghatározási kísérleteit
sorra veszi: a ránk maradt jegyzet egy Huizinga-idézettel zárul: „Mi a
reneszánsz, nem tudom. Fogalmat csak düettáns határozhat meg."
Amennyire az előttünk fekvő indításból következtetni lehet, Kerecsényi, legalábbis egyelőre az egyetemi előadás szintjén, komoly és
átfogó szintézist tervezett. - Azokra a megrázkódtatásokra és társadalmi-eszmei fordulatokra gondolva, amelyek 1945 után, sajnos, halála
után következtek, s amelyek közepette való továbbfejlődéséről még
csak sejtelmeket sem merészelünk nyilvánítani - úgy kell tekintenünk
ezt a maga idejében jelentős vállalkozást, mint egy letűnt kor és eszmevilág egyik utolsó, messziről jövő hírmondóját.
Milyen lehetett Kerecsényi a katedrán? Ma már, pontosan negyven
év távlatából erre még tanút is alig lehetne találni, rövid is volt az idő,
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hogy a hallgatókkal melegebb viszonyt alakíthasson ki. Vannak emlékek
airól, hogy akik Németh Lászlót várták, azok Kerecsényit idegenkedve
fogadták. Föltehető', hogy emberi egyéniségével és tudományos felkészültségével, nem utolsósorban pedagógusi gyakorlatával mégiscsak
közel tudott férkőzni a hallgatósághoz.
Legyen szabad még a fentieket az akkoriban nagy figyelmet keltett
pályázatnak a kari jegyzőkönyvekben megtalálható adataival kiegészítenem. Az ügy hivatalos előadója Pukánszky Béla germanista
professzor volt; 1943. február 12-én kelt előterjesztésében Kerecsényi
Dezsőt javasolta első helyen. Tóth Béla már az előfutamban kiesett, de
Németh László még bentmaradt a mezőnyben. Hankiss János a
mondott év áprilisában különvéleményt ad be. Javasolja, hogy Kerecsényi után valamüyen sorrendben Juhász Géza, Németh László és
Vajthó is jelöltessenek. Karácsony Sándor a kari ülés napján, május 5-én
szintén különvéleményt nyújt be: vagy a négy embert aequo loco, vagy
Vajthót első, Kerecsényit-Némethet második, Juhász Gézát a harmadik
helyen javasolja a kar. A döntő kari ülés tehát május 5-én volt, ezen - a
látszólagos vélemény-zűrzavar ellenére is - Kerecsényi mind a l l szavazatot megkapta — a második helyre Vajthót javasolta a kar.
Egyébként önéletrajzi írásaiban maga Németh László is kitér életének erre az epizódjára. Olvasható ez ma az életmű-sorozat Homályból
homályba című kötetének 631. lapján. Hadd idézzek belőle néhány
sort: „A bukás inkább a körülményeiben volt bántó. Még az a professzor is tartózkodott a szavazástól (állítólag Szekfű rendelte fel ad
audiendum verbum), aki a pályázatba beugratott. Mellettem egyedül
Karácsony szavazott, ő a fellebbezés jogával is é l t . . ." Az emlékezetnek
lehetnek tévedései, főként ha esetleg híresztelésekre vagy találgatásokra
támaszkodik. A jegyzőkönyv nem tud tartózkodásról. Hogy ki lehetett
az a professzor, aki Némethet a pályázatba „beugratta"? Tőle magatói
tudom, hogy Szabó Árpád, akkori debreceni klasszika-filológia professzor volt, aki — előzetes tájékozódás után - Némethet a pályázatra
rábeszélte. Az állítólagos Szekfű-epizódnak kevés a hitele: kit és milyen
minőségben rendelt volna föl a tekintélyes, de mégiscsak egyszerű,
minden hivatalos funkció nélküli pesti professzor „ad audiendum verbum"? Inkább annak a feszült viszonynak visszhangját érzem itt, amely
köztudomás szerint Németh László és Szekfű között régóta fennállt, s
amelynek Németh maga több ízben jelét is adta. Gondoljunk a Szerdai
fogadónap Barbián professzorára, akiben már annak idején — funkcióját, nem életkörülményeit értve — a beavatottak Szekfűre ismertek.
Egy dologban azonban igaza van Némethnek: „Végülis ez a katedra
nemcsak új bűn, de csapda is lett volna az elkövetkező igazoltatások
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idején." Valóban 45 után ez a professzorság tehertétel lett volna az ó'
— és a kar számára is.
BARTA JÁNOS

BORSOS TAMÁS: EGIPTUSRÓL
Borsos Tamásnak1 ( 1 5 6 6 - 1 6 3 4 ) , Bethlen Gábor állandó portai követének (continuus oratorának) írói hagyatékát a múlt század közepén
fedezték fel. Egyes írásait már a múlt században kiadták, 2 és mintegy
évszázad múltán a majdnem teljes életmű mindenki számára hozzáférhetően könyv alakban is megjelent. 3 A sajtó alá rendező, szerkesztő
Kocziány László komplex elemzési szempontok szerint vizsgálta a köz-

1
Borsos életére vonatkozóan egy összefoglaló tanulmány jelent meg:
Barts Gyula: Marosvásárhelyi Borsos Tamás élete és történeti
szereplése. Kolozsvár, 1912. - Nevével azonban számos más helyen is találkozhatunk. Álljon itt most csupán két példa: Borsos unokaöccsének,
Nagy Szabó Ferencnek a Memóriáiéja. In: Erdélyi Történelmi
Adatok.
Kolozsvár. 1855. I. 9 - 1 6 8 . és Adattár a XVII. század szellemi mozgalmainak történetéhez; Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század
első felében. (Herepei János cikkei). Szerkesztette Keserű Bálint. Budapest-Szeged. 1965.1. 8 - 9 .
2
Első két művét (Vita...
Itinerarium. . .) rövid életrajzzal
megtoldva Kemény József adta ki: Erdélyország Történeti Tára. Kolozsvár. 1845. II. 3 - 4 3 . , 2 3 3 - 2 5 0 . A Második Naplót Mikó Imre: Erdélyi
Történelmi Adatok. Kolozsvár. 1856. II. 7 - 2 4 8 . Uo.: Borsos Tamás
levelei Bethlen István erdélyi fejedelmi tanácsos és gubernátorhoz
1618-19-ről. 2 8 5 - 3 1 2 . Borsos budai követségének leírását (Memóriáié,
1630) Gergely Sándor adta ki: Történelmi Tár. 1884. 6 9 4 - 7 0 1 . A
Testamentumot Koncz József: Erdélyi Múzeum. 1899. 3 1 6 - 3 2 0 . Útleírását részben Szamota István is közli: Régi magyar utazók Európában, 1532-1770.
Nagybecskerek. 1892. Egyiptom-leírását kiadta és
jegyzetekkel ellátta: Dékány Kálmán: Földrajzi Közlemények. 1908.
9 9 - 1 0 1 . Borsos Tamás két Londonban őrzött levele. Korunk. 1969/6.
9 3 2 - 9 3 4 . Közli Gál István.
3
Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Sajtó alá rendezte, a
bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Kocziány László. Bukarest.
1972. 2
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readott írásokat, de elsősorban Borsos önéletírását, első és második
portai követségének naplóját választotta vizsgálódása tárgyául. És bár
egy részletkérdésnek még külön tanulmányt 4 is szentelt, kevés figyelmet fordított Borsos „Egiptusról" készített kis írására.
Borsos az 1613-as és 1618-as - Vásárhelytől a Fényes Portáig megtett útjáról leírást készített, amely a diplomata útinaplók sorát
gazdagítja, őt magát pedig az útleiró utazók népes táborába sorolja.
Kétségtelen, hogy Borsos inkább alak- és helyzetleírásaival tűnik ki,
útinaplóival a kor diplomata útinaplóinak 5 színvonalán marad. Minden
állomásról szorgalmasan feljegyez valamit - és csakúgy, mint Szepsi
Csombor Mártonnak vagy később Mikes Kelemennek - a hasonlítási
alap mindig a hazája, Erdély. Tájszemlélete a gyakorlati emberé: tudomásul veszi a tájat, ám szépségét nem érzékeli, sőt — talán egyedülálló a
példája - kifejezetten csúnyának látja.6 Azt hihetnénk, hogy ennek a
látásmódnak érzelmi-pszichikai oka van. Borsost nem az utazás szen-,
vedélyes szeretete indította „idegen helyeknek látására", mint a kortárs
Szepsi Csombor Mártont. Rá nehéz feladat teljesítése várt. A Portán
nem ment ritkaságszámba az olyan eset, amikor a követ talpraesettségén

"Kocziány László: Alexandriai Philon hatásának nyomai Borsos
Tamás naplóiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Kolozsvár. 1969. XIII. 1 . 6 7 - 7 8 .
5
Vö. pl. : Thaly Kálmán : Konstantinápolyi magyar tudósítás a perzsa
és orosz háborúról. 1855. Történelmi Tár 1878. 1 8 8 - 1 9 0 . (Zay Ferenc
tudósítása.) - Szilágyi Sándor: Tholdalagi Mihály évkönyve 1 6 1 3 - 1 5 bol. Történelmi Tár. 1881. 1 - 1 1 . - Szüágyi Sándor: Tholdalagi Mihály
1619-iki követjárásának történetéhez. Történelmi Tár. 1 8 8 2 . 4 7 0 - 4 7 5 .
- Lénárt József : Nemes János követjelentése 1667-ből. Történelmi Tár.
1881. 3 8 6 - 3 9 0 . - Szilágyi Sándor: Naplók és emlékiratok a XVII. sz.
második feléből. Történelmi Tár. 1890. 2 4 - 2 9 . (Paskó Kristóf emlékirata 1668. okt. Apáczai Tamás portai követsége 1671.) Szádeczky
Lajos: Egy konstantinápoliy
követjelentés
1650-ből. Történelmi Tár.
1880. 7 9 9 - 8 0 0 . - Jósika Farkas követ jelentése. - Jakab Elek: Sándor
Pál kapitiha, s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei. Magyar
Történelmi Tár 1874. XIX. kötet. 1 2 3 - 2 4 7 . - Veress Endre: Baló
Mátyás kapitiha itineráriuma. Történelmi Tár. 1899. 3 0 9 - 3 1 6 .
6
Néhány példa az érdekesség kedvéért: „rettenetes rút iszonyú
havasos, kősziklás, erdős völgyes helyet mentünk", „igen rút, ocsmány
erdőn, köves utakon mentünk", „aznap jutottam amaz ondok-fertelmes
városba, Szászsebesbe", „nagy utálatos havasok", „átkozott Konstantinápoly". Borsos: i. m. 67., 69., 81., 82., 85.
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múlott az ország sorsa - és nem utolsósorban a maga élete. A Konstantinápolyban töltött idő is „félelmes várakozásban" telt, s bizony,
Borsos is alig várta, hogy „kiszínelhesse magát" onnét, abból „az nagy
purgatóriumból". Amit ma Borsos műveinek nevezünk, a kötelességteljesítés szülöttei: a fejedelemhez írt beszámolók, levelek, valamint
elméjének „labilis voltáért" készített napi feljegyzések, emlékeztetők.
Igaz, helyenként megszalad a tolla, magával ragadja az írás heve. Borsos
mint gondolkodó és író Justus Lipsius polgári követői közé tartozik. 1
Ezeken kívül is hagyott azonban ránk egy töredékes művet Egyiptomról és a környező országokról - amiről pedig senkinek sem tartozott jelentéssel. Nyilvánvaló tehát, hogy a maga és a mások számára
foglalta írásba mindazt, amit ezekről az országokról megtudott. Akár
fiktív útleírásnak is tekinthetjük, hiszen - és éppen ez az egyik érdekessége - Borsos sohasem járt Egyiptomban. Erről az Egip tusról c. írásról
«r igen kevés szó esett eddig,® pedig azért sem lenne szabad elsiklanunk
felette, mert a régi magyar irodalom igazán nem bővelkedik Egyiptom-

7
Borsos saját véleményét, önálló gondolatait megfogalmazó
mondatainak tartalma összecseng a kor szellemi életére döntő hatást
gyakoroló Justus Lipsius: Politico és De Constantia c. műveiben foglalt
egyes gondolatokkal. Vö. Somi Éva: Az újsztoicizmus (Lipsius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. ActaHistLittHung torn. XIII.
Szeged 1973. 9 1 - 9 7 . - De a kor eszmei áramlatai iránt fogékony
diplomata az Európában a 16. század végén és a 17. század elején
uralkodó stílusdivatra is odafigyelt. Prózájának stílusjegyei: a szentenciózusság, a halmozások kedvelése a Lipsiustól kiinduló anticiceroniánus prózastílusra is jellemzőek. Vö. Merényi Varga László: Thordai
János Epiktétosz-forditásának
stíluskérdéséhez. ActaHistLittHung. tom.
XIII. Szeged. 1973. 9 9 - 1 0 9 .

"Csupán a töredékes írás közlőjének, Dékány Kálmánnak a
magyarázó, helyesbítő megjegyzései tartoznak ide, ő adja meg a pontos
lelőhelyet is: Marosvásárhelyi Teleki Könyvtár Msc. VI. oszt. Hist. part.
Transsylv. 1077. sz. a. kéziratkódexben. A többi kiadó mind figyelmen
kívül hagyta ezt az írást (kivéve természetesen Kocziányt). Kovács
Sándor Iván úgy véli, hogy Borsos „Egiptusról készült leírása potenciálisan nemcsak Pécsi Simon vallási, de utazói-útleírói kelet-orientációjának is halovány visszfénye lehet". Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók
században. ActaHistLittHung tom.
- utazási irodalom a XVI-XVII.
X - X I . Szeged. 1971. 7 9 - 8 5 .
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leírásokban. 9 És bár Borsos csupán „onnat jött áros emberektől" tájékozódott, mégis ő az, aki ebben a földrajzi leírásban olyan kérdéseket is
érint, amelyek végül is feltétlenül hozzátartoztak a kor Egyiptom-képéhez. így ez a sajátos, mások tapasztalataira, mendemondákra és olvasmányélményekre támaszkodó leírás szerencsésen kiegészíti az Egyiptomot megjárt utazók egyéni tapasztalatokon, élményeken nyugvó hiteles tudósítását.
Borsos valóban sokat hallhatott Egyiptomról, hiszen az már
1517-ben török uralom alá került. Adózott a Portának és szövetségese
volt az Etiópia elleni harcban. Az oszmán birodalom uralkodói Egyiptom meghódítása után további hódító terveket szőttek. Elsősorban az arabok és a portugálok kelet-afrikai birtokaira fájt a foguk. 1 0
Borsos feljegyzéseiben már 1618-ban feltűnik Egyiptom (törökül
Miszir) neve. Tanúja annak, hogy valakit misziri pasává tettek, azaz
kineveztek Egyiptom pasájának. 11 „9 die Decembris" feljegyzésében pedig a kéneső, vagyis a higany árfolyamáról tudósít. 1 2 Majd
1619-ben „29 die Augusti" keltezéssel úja meg Bethlen Gábornak a
vezérrel való beszélgetését, melyben egy Uyen fordulattal él: „ . . . Én
immár régen elszántam vala magamban, hogy én örök búdosásra
Miszirbe menjek . . . " 1 3 Lehet, hogy ez csupán egy stilisztikai elem, de
az is lehet, hogy valóban foglalkoztatta ez a gondolat, hiszen nemcsaic
mint hazájának „romlást" o k o z ó követ, hanem mint az üldözött szom-

9

Huszti György Törökországi raboskodása és jeruzsálemi zarándokútja ( 1 5 3 2 - 4 2 ) . Közzéteszi: Tardy Lajos. In: Rabok, követek,
kalmárok az oszmán birodalomról.
Bp. 1977. - Jóllehet, már a 13. század
elején is eljutottak magyarok e tájra, útleírást nem hagytak ránk. A 15.
században, 1483-ban Lázói János, Mátyás király diplomatája és papja
utazott Palesztinába és Egyiptomba. Úti élményeiről azonban nem a
saját, hanem Felix Faber, az „expedíció" vezetője latin nyelvű útinaplójából értesülhetünk. A következő Egyiptom-utazó, aki - franciául útinaplót is ír, már a 19. század gyermeke: Geramb Ferdinánd, 1833ban. - Vö. Tardy Lajos: Régi hírünk a világban. Bp. 1979. 75., 53.,
230. és Lázóiról vagy Lászairól: V. Kovács Sándor: A humanista Lászai
János. Fii. Közi. 1 9 7 2 . 3 4 4 - 3 6 6 . és uő. : Egy középkori magyar Palesztina-utazó.
In: MIOK Évkönyv 1979/80. Szerkesztette: Scheiber
Sándor. Budapest, 1980. 4 1 3 - 4 2 0 .
I

°Sík Endre: Fekete-Afrika
Borsos: i. m. 164.
12
Borsos: i. m. 166.
13
Borsos: i. m. 296.

története.

II

14 Irodalomtörténet 1983/3

Bp. 1964. I. 160., 167.
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batos szekta tagja is okkal tarthatott volna attól, hogy sikertelen követség után Erdélybe visszatérve - mint írja - „még az fogakkal is
megszaggattak volna az emberek". Naplójában 1619 áprilisában is említi
Egyiptomot: „ . . . Egyptus . . . Alexandria annak főportusa", 1 4 majd
„27 die Junii" keltezéssel arról tudósít, hogy Egyiptomra három napig
tartó sötétség borult. 1 s „8 die Septembris" keltezéssel pedig egy két és
fél oldalas Tripolis-leírást' 6 olvashatunk, melyre - „kikről másutt
írtam" - visszautal az Egiptusról c. írásában.' 7 Ez az igeidő-használat
azt bizonyítja, hogy 1619 közepe táján készülhetett ez a leírás.
De Borsos nemcsak hallhatott, hanem olvashatott is Egyiptomról.
„Historikusokra, teológusokra" többször is utal, de konkrétan senkit
sem nevez meg. Ellentétben a tropikus és dél-afrikai országokkal,
amelyek a külvilágtól való teljes elszigeteltségben éltek egész a 15.
századig, Afrika északi partvidékét már az ókori népek is ismerték. A
perzsák az i. e. 6., a görögök az i. e. 5., a rómaiak az i. e. 2. századtól
érdeklődtek a fekete kontinens iránt. Római tudósok (pl. a legismertebbek: Plinius és Ptolemaiosz) expedíciók és egyéni vállalkozók
felderítései, valamint régebbi forrásokból vett adatok alapján állították
össze földrajzi műveik Afrikát tárgyaló fejezetét. Természetesen nem
kerülhették meg ezek a művek a Nílus forrásának a kérdését sem - és
éppen ez az, ami Borsos írásainak is egyik legtalányosabb pontja. A Nílus
eredetéről szóló részt Plinius és Ptolemaiosz egyaránt máshonnan vette
át: az előbbi jelentős mértékben felhasználta Numídia tudós királyának,
Jubának az értekezését. Juba szerint a Nílus összeköttetésben van a
Niger-folyóval, Nyugat-Mauritániában ered, átfolyik néhány tavon és
útjának egy részét a föld alatt teszi meg. Plinius pedig egyenesen
összetévesztette a Nílust a Nigerrel. Ptolemaiosz viszont egy Marinus
nevű szíriai kereskedő által összeállított földrajzi gyűjteményből idéz
majdnem szó szerint. Szerinte - azaz szerintük - a Nílus két hatalmas
tóból ered a Hold-hegyek lábánál, ahonnan a két ág egyesülve folyik
tovább Észak felé. 1 ' Ptolemaiosz ókori világtérképének megjelenése óta
- noha a középkori arab utazókat is érdekelte Fekete-Afrika és a Nílus
eredete - lényegében ez a nézet tartotta magát egész a 19. század
közepéig. 1 ' Csak ekkor sikerült ui. tudományos expedíciónak eljutnia a
Nílus, pontosabban annak egyik ága, a Fehér-Nílus forrásvidékéhez. A
14

Borsos: i.
Borsos: i.
16
Borsos: i.
17
Borsos:i.
•'Sík:i.m.
" S í k : i . m.
15

m. 247.
m. 278.
m. 3 1 8 - 3 2 0 .
m. 416.
97-107.
71.
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felfedezés az angol Speke és Stanley nevéhez fűződik elsősorban. Ha
hihetünk a legendának, egy mesésen gazdag országot, Puntot keresve
már i. e. 16. században eljutott egy óegyiptimi expedíció a Nílus forrásvidékénak tájára, és hírül adta, hogy ott különös lények, törpék és
óriások élnek. Az óegyiptomi felfedezéseknek arra a mondájára, mely
szerint a Nílus a Hold-hegyekben ered (Ptolemaiosznál is ez van), csak a
19. században derült fény, amikor Oskar Baumann német utazó megmászta a Viktória Nyanza forrásvidékének magas hegyláncait, melynek
neve a bennszülöttek nyelvén ezt jelenti. A közben eltelt időben pedig
nagyon sokan kutatták a Nílus forrását, ám a sok fáradozás egyetlen
eredménye az lett, hogy a megoldhatatlan és reménytelen feladatokra
Plinius új közmondást adott a világnak: Caput Nili quarere.2 0
És ekkor még nem is említettük a Nílus eredetére vonatkozó ősrégi,
mitológiai elképzelést, miszerint a Nílus a Paradicsomban ered. Pontosabban az Édent átszelő négy folyó egyike, a neve Gihon, és Khús,
azaz Egyiptom földjét öntözi. 2 1 A régi magyar irodalomból is idézhetünk olyan sorokat, melyek ezt a változatot őrzik. 2 2

20

Schrenzel: Abesszínia, Afrika Kánaánja. Bp. 1935.
Vö. R. Graves-R. Patai .Héber mítoszok. Bp. 1969. 63.
22
Czobor Mihály Aithiopika-fordításának első két strófája: „1. Az
tágh hyres Nylus hét szép ágainál / Aegeum tengerben dől sok
habiaiual / meszi iarast szerez hoszu utiaiual / uigh tartomaniokath
bénith ariaiual / Kazdagith nepeket morhás haioiual. // 2. Eredetith
ueszi ez paradicsomból / Mert ot buzogh tizta es hiues forrasbol /
Küellieb hogi erkezik uizek toldasabol / el béueöl vastagul azok sok
uoltabol. / S hatalmas naggia neö szaporodasabol II Czobor Mihály
(1571 k. - 1616) kb. 1600-ban ültette át magyarra Héliodoros 3.
századi bizánci író görög nyelven írt kalandregényét - ötsoros tizenkettes strófákban - Johann Zschorn német fordítását véve alapul.
Mintegy száz évvel később kelt, 1700-ban Gyöngyösi István ( 1 6 2 9 1704) Charicliája - amely a szerző saját bevallása szerint „némelly régi
versek rongy ábúl és azoknak sok fogyatkozásibúl újabb és jobb rendben
vétele" - szinte szó szerint átveszi az első két versszakot, s így tulajdonképpen csak ismétli Czobort: 1. A' Szép Nilus vize hét tág ágaival,/
Aegyiptum tengerben dől sok habjaival, / Sok tartományokat bővít
aranyival, / Gazdagít népeket marhás hajóival. // 2. A Paraditsomnak
ered forrásából, / És bellyebb érkezvén vizek toldásából, / El-bővül, 's
vastagól szaporodásából, / Hatalmas nagyra nő azok sok voltából." //
Vö. A magyar irodalom története 1600-ig. Szerkesztette: Klaniczay
Tibor. Bp. 1964. 445., 528. - A magyar irodalom története
1600-tól
21
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Láthatjuk tehát, hogy a Nílus eredetéről elmélkedő Borsosnak volt
érzéke a probléma nagysága iránt. Tudja ugyan, hogy erről „szántalant
írnak a bölcsek" - azért a maga módján ő is megpróbál magyarázatot
adni. A következőképpen: „Mely Nyílus vizének az fejének és eredetinek bizontalan volta így állhat meg, hogy az Nílus vize jő az Napnyugati
Indiákról, azkit az mi historicusink presbiter Johannes, azaz János pap
országának hinak. Azmely birodalom most is 48 koronás királyságból
áll, azmely egész birodalom felől bizonyosan mondják onnat jött áros
emberek, hogy christiánusok, egy Istent vallnak s környülmetélkednek,
szombatot tartnak. Csakhogy az hispániai király igen beleférkezett az
felőle való részébe, és jó darabot elvött benne, és oda az pápistás religiót
szállította, jezsuitákat, barátokat, minden ceremóniálókkal. Ebből az
rettenetes nagy széles világból jő ki az Nyílus vize . . . De azokból az
országokból oztán jő alá az Abissinusok országára . . . Mikor oztán ezek
közül az abissinusok közül kijő az Nyüus vize, úgy jő oztán arra az
rettenetes kősziklás hegyekre. . . azhol bészakad és száll Egiptusba.23
(Kiemelés tőlem S. É.)
Jóllehet - India részeit jelölendő - a szövegben szerepel az Occidentális Indiák, Orientális India kifejezés is, kérdés, hogy ezen a ponton
a Napnyugati Indiák megnevezés mit jelöl. Valóban az Újvilágot jelentené, miképpen Kocziány László véli magyarázó jegyzeteiben? Igaz,
amikor Borsos ezeket a sorokat írja, már több mint száz év telt el az új
földrész felfedezése óta. Ám, ha meggondoljuk, hogy nálunk először
1592-ben írja le az Amerika szót Szenei Molnár Albert 24 - akkor
Borsos nincs is nagyon lemaradva, hiszen az új földrészt sokáig a
felfedező Kolumbus adta néven ismerte a világ.
A másik érdekesség: János pap országának említése ebben az összefüggésben. Turóczi-Trostler József 2 5 szavával a János pap országa
egyike azon „ősképeknek", melyeknek sorsát végig lehet követni a
világtörténelemben, és „amelyek az emberiség rejtett történelmét alkot-

1772-ig. Szerkesztette: Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 195. - RMKT
Gyöngyösi István költeményei. Kiad. Badics Ferenc. Bp. 1937. IV. 23.,
valamint a Badics által írt jegyzetek, ahonnan a Czobor-strófákat
idézem.
23
Borsos: i. m. 412.
24
Kovács Sándor Iván : Szenei Molnár Albert utazási emlékei. In :
Pannóniából Európába. Bp. 1975. 8 0 - 1 1 0 . (elsősorban a Földrajzi
világkép. . . c. fejezet).
2 5

Turóczi-Trostler József: János pap országa. Magyarságtudomány,

1943. ésMagyar irodalom-Világirodalom.

Bp. 1961.1. 2 1 7 - 2 6 4 .
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ják". János pap országa: az elveszett és visszanyerhetetlen paradicsom
helyébe képzelt elérhető földi tündérvölgy,egy mesés gazdagságú ország
- irodalmi vetületében pedig az erről szóló európai mondakör gazdag
variációinak magyar változata. A monda kiindulópontjául egy valóságos
történelmi esemény szolgált: 1141-ben a kínai uralkodó legyőzte a
hatalmas perzsa uralkodót. 2 6 1144-ben a pápai udvarban már az hírlik,
hogy bizonyos „Johannes, aki Perzsián és Arménián túl lakik, király és
pap s népével együtt nesztoriánus..." Ezek az eredetileg antiochiai
eretnekek viszontagságos sorsuk, többszöri vándorlásuk során valóban
eljutottak Belső-Ázsiába. 2 7 A 17. század folyamán misszionáriusaik
hatoltak be Turkesztán, Mongólia és Kína területére is, majd a szétszóródás korában mint üldözöttek jöttek ugyancsak erre: a zöme
Mongólia és Kína felé, a többiek India irányába. Abban a bizonyos
presbiterlevélben, amelyet a hagyomány szerint maga János papfejedelem írt, állítólag az áll, hogy „mindhárom India, hetvenkét tartomány ura". Amikor azonban Marco Polo utazása nyomán kiderült,
hogy ilyen királyság nem létezik sem Kínában, sem Indiában, János pap
országa Ázsiából Afrikába vándorolt. A középkor zavaros földrajzi
fogalmai között ez megtörténhetett. A helyszín Etiópia lett, János
papkirály személyét pedig az etióp uralkodóval azonosították. Összefügg ez azzal, hogy a 15. századtól kezdve a portugálok kezdték
meghódítani - és ezenközben felfedezni - Afrikát. A két legjelentősebb expedíció, amelyet indítottak, ugyanazt a feladatot kapta: különböző útvonalon - elhajózni Indiába, megfigyelni a keleti partvidéket, és kideríteni, hogy valóban létezik-e Afrika belsejében „Johann
presbiter keresztény állama" 2 '. Abesszínia - vagy ahogy Borsos is
említi arab nevén: Habes - a régi Etiópia határaival lényegében egybeesett. Borsos korában Susneus, más néven Szisziniusz négus uralkodott
( 1 6 0 7 - 1 6 3 2 ) Eitópiában, aki alatt kezdetét vette az ország hanyatlása.
A tengermellék török kézre került (ezt a tényt Borsos is említi: „az
Abbissinusok országába török császár csak egy darabot vehetett el,
kiben egy pasája vagyon" 2 9 ), hosszú háborút folytatott a muzulmán
népek szövetsége ellen, majd portugál „segítséggel" sikerült az országot
megszabadítani az idegen támadásoktól. A négus nemcsak a portugáloknak adott szabad utat, hanem szélesre tárta az ország kapuit a jezsuiták
és a többi kalandor misszionárius előtt, erőszakkal igyekezett a nyugati

26

Binder Jenő: Prister Johannes. EPhK, X. 1886. 5 3 2 - 5 5 3 .
T i m k ó Imre: Keleti kereszténység - Keleti egyházak. Bp. 1971.
2
"Sík:i. m. 1 0 4 - 1 0 5 .
29
Borsos: i. m. 412.
27
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egyház tanaira téríteni. A nép azonban fellázadt ellene, mire a vallás
gyakorlatát jó érzékkel szabaddá tette, majd lemondott a trónról. Fia és
utóda pedig végleg elűzte előbb a hittérítőket, majd a portugál hódítókat is az országból. 30 A tartományok számáról itt nincs adat, de
érdekes, hogy Borsosnál konkrét tényként szerepel a negyvennyolc
koronás királyság. A presbiterlevélben a tartományok száma ennek épp
a másfélszerese: hetvenkettő. Valószínű tehát - ha a számjegyek nem is
egyeznek - , hogy a presbiterlevél keletkezésétől így, a tartományok
számának jelölésével meg is határozták ennek a talán sosemvolt birodalomnak a nagyságát. Találunk azonban olyan példát is, amely adatszerűségében jóval közelebb áll Borsos negyvennyolcához. A reformáció
jeles históriásének szerzője, Valkai András ( 1 5 4 0 - 1 5 8 7 ) krónikájának 3 1 "59. versszakában: „Az János papnak most is ő birodalma / Nagy,
mert vagyon negyven egész országa . . . " Ezt a kolozsvári kiadású krónikát esetleg Borsos is ismerhette.
Ezek alapján úgy látszik tehát, hogy Borsos azok közé tartozik, akik
János pap országát Etiópiával, azaz Abesszíniával azonosítják. Minden
ráülik az országra, kivéve a név. Mert Borsosnál ez a föld mégsem
Abesszínia, hanem a Napnyugati Indiák, s ne feledjük: a Nílus forrásának a földje. Elképzelhető, hogy a sok hallott-olvasott információ, a
hézagos földrajzi ismeretek hozhatták egymás mellé ezeket a fogalmakat, mert Borsos számára az újvilág is, János pap országa is ugyanolyan terra incognita lehetett, mint a Nílus-forrás földje maga.
Ám minden zavarossága ellenére Borsos eme megállapításából korának megfelelő, sőt az átlagot meghaladó földrajzi tudás olvasható ki. Ez
nem kis dolog, hiszen Borsos felsőbb iskolát nem végzett. Ha összegezzük mindazt, amit Borsos Egyiptomról tud - leszámítva most az
ugyancsak a korának megfelelő naivságokat a rettenetes férgekről, drágakövekből álló hegyekről stb. - megállapíthatjuk,, hogy nem kevés az
az információ, amit Borsos közöl velünk.
Legelőször is tudja tehát, hogy a Nílus forrását müyen sokan próbálták már megtalálni. Erről olvasmányélményei vannak, talán épp Ptolemaiosz, mert mindketten három Arábiáról tudnak: Arabia Deserta,
Arabia Petrea, Arabia Foelix. Tisztában van azzal, hogy a Nílus áradásának milyen jelentősége van az ország életében: „mindjárt megismerik az
víz áradásáról az egiptusbéliek, mennyire lészen bőség s mennyire nem,
3

"Sík:i. m. 1 6 8 - 1 6 9 .
Valkai András: Cronica, melyben megírattatik Prister Johannes
azaz a nagy János pap császárnak.. . birodalma. Kolozsvár, 1573. története
Vö. Binder: i. m. (innen idézem), és A magyar irodalom
1600-ig. id. kiadás 402.
31
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s ahhoz szabják magokat". 3 2 Tudja, hogy Egyiptom rendkívül gazdag
ország, „csudálatos bő föld". A Konstantinápolyba és a törökök szent
helyére, Kijabéba (Mekkába) vitt adó nagyságából következtet erre, és
még egy kósza hírrel is megerősíti állítását: „csakhogy igen sok alkimistát mondanak benne, kik azok is igen szaporítják az aranyat." 33
Végső soron azonban helyesen ítéli meg, hogy a gazdagság legfőbb
forrása „az földnek bő termése". Azt is tudja, hogy Egyiptom legfőbb
jövedelemforrása - ha nem is ezt a szót használja - a gabonakivitel.
Tudja, hogy f ő kikötője „amaz híres-neves nagy Alexandria", és
Kairóról pedig tudja, hogy nem azonos Memfissel: „az régi kerített
város azhol volt, az elpusztult. 3 4 A város lakosainak számát egy
állítólagos népszámlálás3 5 alapján túlbecsüli ugyan, de abban, hogy
soknemzetiségű város, nem tévedhet, ö t mindig vonzotta az ilyen
tarkaság, hiszen ez azt is jelentette, hogy szabad vallásgyakorlat van. 3 6
Talán tényleg gondolhatott arra, hogy végszükség esetén Miszirbe, azaz
Egyiptomba bujdosson.
3 2

Borsos: i. m. 411.
Borsos: i. m. 415.
34
Borsos: i. m. 414.
35
Borsos: i. m. 415.
36
Borsos számára ez létfontosságú kérdés, hiszen az üldözött
szombatos szekta tagja lévén 1595-ben saját bőrén tapasztalhatta, mit
jelent az állami beavatkozás, bár akkor ez még nem járt súlyosabb
következményekkel. Az 1638-as dési complanátiót előbb bekövetkezett
halála miatt nem érte meg, de okkal tarthatott a jó fejedelem eszményképét megtestesítő Bethlen utódainak kevésbé toleráns magatartásától.
Ezért emeli ki olyan előszeretettel, hogy János pap országában „szombatot tartnak", de lényegében ezért vonzó számára az „átkozott
Konstantinápoly" is, amelyet szintén sokféle nép lakott, s ahonnan ő
zsidó kalendáriumokkal láthatta el Pécsi Simon kancellárt. Az sem
véletlen, hogy épp egy hozzá írt, Konstantinápolyban kelt levelében
(Borsos: i. m. 2 2 0 - 2 2 7 ) nyilatkozik - igaz, csak áttételesen - arról,
hogy ő is a vallási tolerancia híve. - Vö. Általában a szombatosságról:
Kohn Sámuel: A szombatosok
- történelmük, dogmatikájuk és irodalmuk, különös tekintettel Péchi Simon főkancellár életére és munkáira. Bp. 1889. - Pirnát Antal: Gerendi János és Eössi András. ItK, 1970.
6 8 0 - 6 8 4 . - Régi Magyar Költők Tára XVII. század. 5. kötet. Szombatos énekek. Sajtó alá rendezte: Varjas Béla. Bp. 1970. - Borsos
szombatosságáról: Nagy Szabó Ferenc Memóriáiéja. - id. kiadás I. 29.,
32., - Kohn.i. m. 7 5 - 7 6 . , 83., 184., - Történelmi Tár 1881. 630. Dán Róbert : A szombatos kalendárium. Az Országos Széchényi Könyv33
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De legjobban az a probléma foglalkoztatja, hogy miért nincs Egyiptomban eső — és erről a számára lényegében teljesen ismeretlen földrajzi
jelenségről természettudományos fejtegetésbe kezd. A legvalószínűbbnek látszó magyarázatot fogadja el, mert emellett ott a megfellebbezhetetlennek tűnő érv is: „az oda járt és lakott emberek" szavahihetőségében Borsos nem kételkedik.
Néhány megjegyzésből úgy látszik, hogy Borsost magától értetődően
a Szentföld is érdekelte. „Innét Ázsia felől az szárazról csak Egiptusnak
az végénél határos az Palestinafölde,kit Chanan földnek is hívunk." 3 7 A
Tripolis-leírásban: „azazhogy szinte szomszédja Egyiptusnak az Szentföld. Az szárazon két nap Egyiptusból Kanán földére mehet száraz
lábbal."3 '
Az is valószínű, hogy Kelet-Afrikáról és Indiáról is többet szándékozott írni. Innen most csak egy érdekességet emelünk ki: „Ezmellett
vadnak az antipodák, kiket mi pulya embereknek híünk . . . Ezekbe az
országokba mennek tőlünk télre az darvak és fecskék, sőt az pulya
emberek csak alig lakhatnak az darvaktól, azmég ott kell lakniok az
darvaknak". 39 Szenei Molnár Albert szótárában is szerepelnek ilyen
különös lények nevei. Ott azonban ez áll: „Lábbal hozzánk fordult
népek (antipodes). Apró, népek Indiában, kik az darumadarakkal csatáznak (pygmaei)." 4 0 Az ókori hiedelemvilág eme fura lényeiről „oda
való lakos emberektől" nyilván nem hallhatott.
A leírás azonban befejezetlen, abbamarad egy mondat közepén. És
bár apjának, Borsos Sebestyénnek a krónikáját nem ő, hanem unokaöccse, Nagy Szabó Ferenc fejezte be, írói vénáját mégis tőle örökölhette. Követsége idején aztán az írás mindennapi teendői közé tartozott, és egyre bővült azon problémák, témák köre, amelyekről írni, a
„penna orrát koptatni" szükségesnek tartotta. Egyiptomról külön. Az
sem véletlen, hogy épp a szabadabb levegőjű Konstantinápolyban jutott

tár Évkönyve. Bp. 1 9 6 8 - 6 9 . 2 9 7 - 3 0 5 . - Konstantinápoly, pontosabban az egész török állam viszonya a vallás ügyéhez: toleráns. Vö.
„ . . . a török senkit sem hitben, sem pedig templomában nem háborít,
hanem ki-ki lássa, mit vall, tartsa azt; de másnak békét hagyjon, senkit
ne csúfoljon s ne disputáljon . . . Bizonyára jobban vagyon a török
birodalomban dolga a keresztyénnek, hogynem itt". Nagy Szabó Ferenc
Memóriáiéja. Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár 1855.1. 1 1 8 - 1 1 9 .
3 7

Borsos: i. m. 415.
Borsos: i. m. 318.
3
"Borsos: i. m. 416.
4
"Kovács Sándor Iván: i. m. 8 3 - 8 4 .
3S
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el az írói fejló'désnek erre a fokára, mert - amint írja: „nem lehet oly
titok, azmit ezen Konstantinápolyban meg nem hall az ember, csak
légyenek baráti, s légyen ember vigyázásban". 41 Amit Egyiptomról
leírt, annak nagy részét „igen szava meghihetó' főúri emberektől" szedegette össze, tehát Konstantinápoly - a kor jelentős politikai szellemi
központja - tágította Borsos szemhatárát a nagyvilág felé.
SOMI ÉVA

„HIT, ILLÚZIÓK NÉLKÜL"
JUSTUS PÄL KÖLTÉSZETÉRŐL
„Fontos kordokumentum ez a versgyűjtemény, egyúttal tisztelgés is
Justus Pál emléke előtt" - ezekkel a szavakkal zárja meleg hangú ajánló
sorait a Végrendelet (Szépirodalmi, 1981.) c. kötet fülszövege, s bár ez
kétségtelenül igaz, mégis úgy gondolom, hogy nem a teljes igazság.
Nemcsak egy kor egyedülálló lírai dokumentumát nyújtja át Justus Pál
verseinek ez a válogatása, s kiadása nemcsak tiszteletteljes főhajtás a
magyar munkásmozgalorr egy kiemelkedő és sokat szenvedett alakja
emlékének - de ugyanakkor irodalomtörténeti adósságtörlesztés is, egy
- számos körülmény folytán - elfeledett, háttérbe szorult költői teljesítmény, életpálya be- vagy visszaemelése az irodalmi köztudatba,
ahonnan talán éppen az életút szomorú szenzációi, tragikus fordulatai
szorították ki. Mert bár igaz, hogy Justus Pál életére és munkásságára
egyaránt igényt tart - vagy pontosabban igényt tarthatna — a történettudomány, az ideológia-történet is, - az irodalomtörténet érdeklődése
sem kegyeletes gesztus csupán, hanem olyan feladat, amelyet írói hagyatékának értékei önmagában is igazolnak és kötelezővé tesznek. Justus
nem csupán verselő politikus (mint mondjuk Szakasits Árpád volt),
hanem költő s jelentős horizontú műfordító - aki egyben a maga
idejében számottevő politikus is volt. S ez a két tevékenység, bár szerves
és meghatározó kapcsolatban van egymással - hiszen a politikum
hagyományosan is a líra legősibb és legjelentősebb ihletforrásai közé
tartozik - , mégis axiolóyai szempontból munkásságának önértékű
dimenziója. S mivel a politika nemcsak mint politikum (vagy mint
ideologikum) játszott szerepet életében, de a görög sorstra^cdiáknál is
kegyetlenebb végzetszerűségével szólt is bele abba, költészete ennek

41

Borsos: i. m. 108.
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következtében nem egyszerűen kordokumentummá vált - nem hiszek
ugyanis abban a lírában, amely ne lenne kordokumentum is egyben - ,
hanem leghitelesebb lírai tanúvallomása - és emlékműve - egy olyan
pernek és Justizmordnak, amelyet lélekben és jelképesen egy ország élt
a. /ele, s amelyben - egyetlen országos nevű túlélőként, és egyetlen
költőként (s vajon nincsen-e abban is valami jelképszerű, hogy egy költő
is a túlélők között van) - versei önsúlyukon túl a történelmi veretet, a
nemzeti ereklyék patináját is megkapták. Némi túlzással úgy mondhatnánk, hogy ha ifjú korában a történelmi feladatok ragadták el a költészettől - amelynek alighanem gazdagabb termését takarította volna be,
ha megmarad csak költőnek —, később a történelmi sors adta vissza a
múzsának — hiszen a kötet csaknem háromnegyed része börtönvers —
olyan feladatot bízva rá, amit csak ő végezhetett el. De pusztán annak a
ténynek is megvan a maga ritkasági és pszichológiai értéke és érdekesség! íogy verseinek jelentékeny része - szinte egész kései korszaka hétesztendős börtönbüntetés, öt és fél éves magánzárka megkínzottságának a termése, amikor már beszélni is elfeledve a vécépapírra írt,
titokban fordított Shakespeare-szonettek jelentik számára azt a láthatatlan köldökzsinórt, amely az élethez köti. Két szonettjében is vall
erről, amelyeket, mivel kötetben eddig még nem jelentek meg, most
revelatív, megvüágító jelentőségük miatt a maguk teljességében idézek.
Az elsőt még az Országos Börtönben írta 1955 szeptemberében és a
Shakespeare-szonettek fordítása, feleségének dedikált első kötetébe
másolta be kézírással; a második 1956. július 30-án, a könyv megjelenésének napján keletkezett, s maga volt a dedikáció.
A fordító

szonettje

Most megköszönöm könyved, Vajda Imre,
És zárkatársam, Káldor György, neked,
Hogy tárgyat adtál kísérleteimre,
S fordítgathattam e szonetteket.
Míg bennük éltem, kitágult a börtön,
Eltűnt ébresztő és babfőzelék,
A rácsok mögül sikerült kitörnöm,
S elindulhattam, én társam, feléd.
Megkérdezhettem, szavamra figyelsz-e,
S mint emléked át börtön-éveken,
Majd négy évszázadon át Shakespeare verse
A szabadságot hozta el nekem.
Heteken át, türelmesen, titokban
E szonetteket ezért fordítottam.
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szonett

így történt, kedves,elmondom neked:
Szóltam Shakespeare-nek, majdnem négyszáz éve,
Hogy írja meg e szép szonetteket,
Miket lassan te is tudsz már betéve.
Hogy elmondhassam az elmondhatatlant,
S a börtönévek mélyéró'l feléd
Üzenhessem, mit ottbent gondolatban
Elmondtam százszor, a régi Shakespeare lettem,
S akiket ó' szeretett, mind te vagy,
Az ő szavával néked én üzentem,
Verse tükrében lásd végre magad,
És engem is. Tiéid e szonettek,
Azért lettek, mert oly nagyon szeretlek.
Ez a sajátos és egyedülálló helyzet azonban ambivalens hatású is
költészete befogadásában. Míg egyfeló'l különös és különleges súlyt ad
verseinek az a tény, hogy a történelem fuvallata járja át legintimebb
sorait is, másfelől a történelmi pikantéria - ha egyáltalán szabad ezt a
frivol szót nasználnunk - valamiféle esztétikai árengedményre is
ösztönzi az olvasót, eltereli a figyelmet költészetének - mint költészetnek - sajátos értékeiről. Mi természetesen azt kívánjuk bizonyítani,
hogy ezeknek a verseknek nemcsak a mártírsors és a börtönéletérzés
adja meg az értékét, hanem a költő jelenléte is, aki - bár nem tartozik a
magyar líra legjelentősebb alakjai közé - a maga egyéni hangvételével,
bensőséges invenciójával kér helyet magának számon tartott költőink
között. Ha a kizökkent idő nem kárhoztatja ilyen rendkívüli sorscsapások, tragédiák át- és túlélésére, alighanem akkor is a tiszatá hangú, míves
kismesterek rangos sorában lenne a helye. De végzete nagyobb, súlyosabb tanúságtételre szemelte ki - s ennek a feladatnak a teljesítésében
költői jelentőségében megnövekedve állt helyt, olyan mementót hagyva
maga után, amely messzehangzóbb vallomás a korról, az emberi erkölcsről, a méltóságról, a szocialista öntudatról, mint amelyiket - az ellenkezőjéről, az ember megnyomoríthatóságáról - 1949-ben a vádlottak
padján hitvány eszközökkel szájába adtak és kikényszerítettek belőle.
II.
Justusnak (született 1905. április 7-én Pécsett, meghalt 1965-ben
Temesvárott) nemcsak az adja meg sajátos helyét a Rajk-per vádlottai
között, hogy szinte az egyetlen költő s a túlélők egyike, hanem az is -
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s talán ez a legkarakterisztikusabban - , hogy az egyetlen, aki a szociáldemokrata pártból az egyesüléssel - s annak egyik legfontosabb előkészítőjeként - került az MDP soraiba. Tragikus sorsú társaival csak az
a körülmény rokonítja, hogy ő is éveket töltött nyugaton, bölcsészeti
egyetemi tanulmányait Bolognában és Párizsban folytatta (bár körülményei alakulása folytán nem tudta befejezni), majd később 1933-tól
1936-ig néhány hónapi bécsi tartózkodás után ismét Párizsba emigrál.
Alighanem ez a tény „predesztinálja" arra, hogy helyet kapjon az
„elvetemült kémeknek és összeesküvőknek" azon a listáján, amelyet
egyébként teljesen önkényesen, valamiféle „pedagógiai" illusztráció
szándékával, állítottak össze konstruálói. Egyfelől azt akarhatták „bizonyítani" szerepeltetésével, hogy a nyugati emigráció mindenkit megront, lealjasít, „beszervez", másfelől talán azt a látszatot is kerülni
akarták, hogy csak a régi és „autentikus" kommunisták sorából kerültek ki a népnek ezek az ellenségei (ezért előzhette meg perével a volt
szociáldemokrata vezetők perét), s végül lehettek személyes okai is
ennek a „kiemelésnek". Nincs semmilyen adatunk arra, hogy Justus a
per előtt valamiféle különleges, a többi kommunista vezetőknél közelebbi kapcsolatot tartott volna fenn Rajkkal vagy a többi vádlotttársával.
Ez a szociáldemokrata pártból való indulás - amelynek a háború
előtt egyik legtehetségesebb, legképzettebb fiatal vezetője (Budapest
VI. kerületének párttitkára) és baloldalának mindvégig legkövetkezetesebb ideológusa — azonban nem egyszerűen „formai" különbséget
jelent a többiekkel szemben. Justus az egyetlen a vádlottak közjil,
akinek nincs sztálinista múltja, meggyőződése, sőt aki Párizsból - ahol
módja van tudomást szerezni és megbizonyosodni a törvénytelen perek
gyakorlatáról és következményeiről - olyan forradalmárként tér vissza,
aki már világosan látja a torzulásokat és szemben áll velük. Alighanem
éppen ezért keresi helyét a Szociáldemokrata Párt soraiban, a pártegyesülést megelőző és előkészítő kongresszuson, a vasas szakszervezetben, ő a szociáldemokrata szónok, aki - feltűnést keltően - csak
Marxot és Lenint idézi beszédében, Sztálint azonban nem. Révai, mint a
kommunista párt képviselője, a tőle megszokott vehemenciával válaszol
erre a maga idejében példátlan, páratlanul bátor ideológiai vétségre
(már-már diverzióra), s vannak Justus környezetében, akik tartanak is
attól, hogy ennek a „baklövésnek" még következményei lehetnek. Az
sem lehetetlen, hogy őt már akkor kiszemelték.
Mindez azonban azt is jelenti, hogy Justus az egyetlen a letartóztatottak közül, akinek van „bűne" (az tudniillik, hogy valóban szemben áll mindazzal, amivel a kommunista világmozgalom csak később, a
huszadik kongresszuson kerül szembe) és nincsenek illúziói. De ezt a
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tényt alighanem a pert megrendező szervek is tudják. S éppen ezért nem
is erről beszél a vádirat, s nem is erről beszéltetik a vádlottakat, hanem a
magyar nép és irodalom kitűnő barátjával - az egykori francia diplomata François Gachot-val - való kapcsolatát teszi a konstruált vád
tárgyává. De az ő esetében nincs szükségünk olyan magyarázatokra a
vallomás rejtélyének a megvilágítására, mint a Koestler-teória - mely
szerint a „bűneiket" elvállaló kommunisták a Pártnak tett utolsó szolgálatként tették meg vallomásukat - vagy a Merleau-Ponty-elmélet,
mely szerint ezen túlmenően szembe is kerültek azzal a tévedőnek ítélt
hatalommal, amelynek hittek történelmi küldetése végzetszerűségében,
s mert egyszerre váltak cinkosává és ellenzékévé, ez a belső meghasonlás
is közrejátszott megtörésükben, a kiosztott, önmagukat besarazó, s
életüket sírba taszító szerep eljátszásában a bírósági tárgyaláson. Justust
egyszerűen életekkel, felesége - s verseiből tudjuk, hogy Edith asszony
mit jelent számára —, hozzátartozói, barátai életével zsarolják meg. S a
család biztonsága, háborítatlansága az az ellenérték, amelyet beígérnek
számára vallomásáért cserébe (s amelyet később nem adnak meg, hiszen
felesége is internáló táborba kerül). S Justus talán az az egyetlen a per
vádlottjai közül, aki már az első pillanatban tudja - mint ahogy
emigrációjának társa, a felesége is —, hogy mi vár rá, hogy sorsát nem
kerülheti el, becsületét, forradalmár tisztességét sem védheti meg és
hogy nem áldozatot hoz egy nemes és nagy ügy érdekében, hanem egy
cinikusan brutális kényszernek, értelmetlen és bűnös önkénynek engedelmeskedik, s csak a családjával szemben teljesíti - férfiként - a
kötelességét.
Életének, politikai pályafutásának, mártíriumának ez a dióhéjban
való összefoglalása azonban nemcsak válaszol a kritikus kérdéseire
verseinek tartalmi-formai jegyeit, elemeit illetően, de újabb kérdéseket
is vet fel, igaz inkább a teljes biográfiát megalkotó történész (s ezt a
feladatot most nem tudjuk vállalni), mintsem a verseit elemző esztéta
számára. Valóban magyarázatot kíván, hogy ilyen előzményekkel és
ilyen ismeretek birtokában honnan merítette azt a bátorságot, s azt az
eltökéltséget, amellyel szerepet vállalt a háború utáni politikai életben.
Más forrásokból is tudjuk azonban, nem állt egyedül azzal az elképzelésével, hogy a győzelmesen befejezett háború — megszüntetve a mindenfelől ostromlott vár veszélyhelyzetét — egyszersmind és szinte szükségképpen a perkonstrukciók gyakorlatának is véget vet, s azzal a naiv —
de szilárd - hitével, hogy Magyarországon nem lehetséges ezt a módszert alkalmazni.
A lényeg azonban kétségkívül marxista meggyőződése, szocialista
elkötelezettsége - amelyek háttérbe szorítják esetleges személyes megfontolásait, s amelyek önfeláldozó nagyságát, rendíthetetlenségét éppen
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ez a tudás bizonyítja számunkra. Justus érzi, hogy szüksége van rá a
mozgalomnak, szüksége van rá a jövőnek és nem fontolgat, beleveti
magát - a kommunista párt egyik legfontosabb partnereként, szövetségeseként a szociáldemokrata mozgalomban - a koalíciós idők politikai küzdelmeibe. Teoretikus tevékenysége is ekkor bontakozik ki (bár
már a háború előtt is figyelemre méltó írásai jelennek meg) és szervezői
munkássága is. Szerkesztője a szociáldemokrata párt elméleti folyóiratának, a Szocializmusnak, vezetője a párt propagandaosztályának, parlamenti képviselő, az egyik legnépszerűbb szónok a munkások között, s
tanulmányaival, cikkeivel — amelyek szinte enciklopédikus műveltségről
és a marxizmus elmélyült ismeretéről tanúskodnak (ő szerkeszti az
1945 után megjelent első Marx-Engels válogatást is) - a haladó értelmiség körében tesz szert nagy elismertségre. Sokan őt tartják a Szociáldemokrata Párt - de legalábbis annak baloldala - Révaijának, vezető
ideológusának. (Túlmegy ennek az írásnak a keretein, hogy a teoretikus, a publicista, a népnevelő Justus munkásságát is elemezze, bár ez
nem kisebb jelentőségű, mint a költőé, s éppúgy adóssága mind könyvkiadásunknak, mind eszme- és párttörténészeinknek, mint ahogy feltétlen adósságunk a műfordító Justus Pál munkásságának összegyűjtése,
publikálása és megfelelő értékelése is.) 1948-ban, a két párt egyesülésekor a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének a tagja lesz, s
mint a rádió elnökhelyettesét tartóztatják le koholt vádak alapján, és
ítélik a Rajk-per egyik vádlottjaként életfogytiglani börtönbüntetésre.
Irodalmi munkásságát, költői tevékenységét Justus Pál - mint Vas
István is, és annyian mások - Kassák Munka-körében kezdi, ott jelennek meg első írásai, ott ismerkedik meg későbbi feleségével, s a Kassák
égisze alatt tevékenykedő diákmozgalomban találkozik valószínűleg először József Attilával is. Tiszteletét Kassák kánt mindvégig megőrzi, de
hogy költészete milyen hatást gyakorolt rá, azt további kutatómunka
feladata kideríteni. Első verskötete, az 1925-ben megjelent Fekete
ormok alatt, fellelhetetlennek bizonyult számomra — Justus Pál hagyatékában sem szerepel - és a mostani válogatás legrégebbi költeménye
(Vers, füttyszóra)
1926-tal datálódik, ami arra utal, hogy csak második
kötetéből, az 1930-ban publikált Az utak éneké bői válogattak a Végrendelet gyűjteményének (a könyvben meg nem nevezett) összeállítói
is. (Több önálló kötete megelőzően nem jelent meg.) Ezek a versek
azonban egyértelműen arról tanúskodnak, hogy Justus - mint Vas
István vagy Zelk Zoltán, vagy maga Illyés is - hamis tudatú „kassákista" lehetett. Költői világa, eszközei, szemlélete sokkal inkább a Nyugat
második vagy harmadik nemzedékének költőivel rokonítják - nem
eggyel, mint például Radnótival, személyes barátságban is van - , bár a
kor reprezentatív írói csoportosulásához - sem a Szép Szóhoz, sem a
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Válaszhoz - legalábbis láthatóan - nom kötelezi el magát. De nem
csatlakozik a szociáldemokrata munKásköltó'k (Benjámin, Vészi, Vaád,
Földeák stb.) csoportjához sem. Szinte az az ember benyomása, hogy intenzív mozgalmi tevékenysége, az antifasiszta harc szervezése kedvéért
- költői illegalitásba vonult, hogy abból csak ezzel a posztumusz kötetével - a Végrendelettel - lépjen ki.

III.
Hit, illúziók nélkül - ezzel a Károlyi Mihálytól kölcsönzött formulával fejezhetjük ki tehát azt a lelki hátteret, talajt, amelyből Justus Pál
poézise sarjad ki. Rendkívüli hit és rendkívüli illúzióvesztés. Ilyen
ellentmondást a személyes sors tragikus kilátástalansága és a nemzetiközösségi remények bizonyossága között talán csak József Attila és
Radnóti költészetében lelhetünk fel századunkban. Azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy Justus nem a fasizmus uralomrajutásának
éveiben és nem a náci haláltáborok árnyékában úja ezeket a szocializmusban, annak emberfelszabadító erejében töretlenül bízó verseit —
hanem a szocializmus börténőben, annak ellenségeként megbélyegezve
és elítélve.
Lesz még tanácshatalom a Dunánál
és velem most történhet akármi,
s ha nem tudom szabadságom kivárni,
mert messze van, s én nem élek soká már,
az új, igazi kommünt sejtem mégis.
Volt benne részem. És ennyi elég is.
- írja 1953-ban 1919 című versében.
Neked tört utat a történelem,
s neked törtem az utat én is, hidd el.
Nehéz volt és sokszor reménytelen,
de te úgy élsz már, embernek amint kell.
Ezt akartam megírni neked, Éva,
hogy tudd, hogy éltem és hogy verekedtem.
Szabad ember leszel. Gondolj reám néha
és sokszor öleld meg anyut helyettem.
vall 1950-ben (!) leányához írt Levél Évának című költeményében és
bőségesen sorolhatnánk még az ehhez hasonló idézeteket verseiből.
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Ugyanakkor, amikor tudni véli: „Nem. Sose jutsz el az esti mezőkig,
így, itt fejezed be." (Harmincötödik sor. Nem szabadulsz 1951.). És
hogy
Már mögötted is besötétedik,
előtted pedig csak sivatag van.
Ez az éved a negyvenhetedik,
s talán utolsó. Morzsolod magadban.
Út nincs tovább . . .

Az egész csak egy pillanat,
s bár még el sem búcsúztál,
hagyd abba, engedd el magad!
Eltűnhetsz már Justus Pál!
- ahogy az Utolsó sor. Hagyd abba cimű versében írja, ugyancsak
1951-ben és számos verset sorolhatnánk fel erre az életérzésre, önfeladó
reménytelenségére.
S az olvasóban joggal merül fel a kérdés: nincs ebben valami rejtélyes, emberfeletti, a józan ész számára megfoghatatlan, hogy valaki,
aki éppen magánzárkában tölti törvénytelen megaláztatásának esztendeit, lányának ezt írja: „de te úgy élsz már, embernek amint kell",
„szabad ember leszel" és tizenkilencet álmodja vissza a jövőbe, mintha
- némi túlzással - egyetlen „ellenvetése" a fennálló rendszerrel szemben az lenne, hogy az - a korabeli terminológiával - „proletárdiktatúra, szovjet hatalom nélkül", nem pedig tanácsköztársaság? Holott
tudjuk, korántsem ez volt - s ez lehetett - a „főkifogása". S nyilván ez
a verse sem erről beszél. S hogyan lehetséges, hogy a ressentiment, a
joggal vádoló számonkérés, a történelmi érvényű - hiszen beigazolódott
- denunciálás, a kétely, a fájdalom, dörömbölő költői jajkiáltása (pedig
oly emberi lenne) nem kap hangot ezekben a versekben? (Holott megszoktuk - más költők még a kritikával vagy a konkurensekkel
kapcsolatos konfliktusaiknak is metsző iróniával vagy prófétai hangú
átkozódásokkal adnak hangot verseikben.) Csak az elveszett éden - a
szeretett asszony és gyerek - visszasiratása, mitologikus megidézése, a
múlt harcainak emléke és a személyes sors kilátástalan reménytelensége
árad el versein. Hogy egyhúrú ez a költészet? Igen, az. De éppen ez az
egyhúrúság - ez az elnyúló, minduntalan fel-feltörő zokogás, amely
különösképpen Hét év börtön és harmincnyolc sor című, a mesterszonettek mintájára felépített (a nyitó vers egy-egy sorát kibontó)
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versciklusát (talán főművét), de egyéb börtönverseit is jellemzi — teszi
adekváttá poézisát azzal az élethelyzettel, amit kifejez. Bordalokat,
tréfás életképeket, tavaszi trillákat, lelkesítő ódát aligha várhatnánk
rabsága naplójaként, lírai tükörcserepeiként. Дг elégia világa ez - a szó
klasszikus értelmében - , amely azonban egyre mélyülő gazdagsággal
ontja variációit ugyanarra a témára. S éppen ezzel teremti meg a maga
zárt és teljes világát.
hallani egy-szerelmed hangját
e méter vastag falon át,
vagy egy darabka szalonnát,
mielőtt értelmed kioltják?
- írja a Hetedik sorban (A méter vastag falon át. 1949).

Ne mondd, hogy jó úgy is! Ne hagyd
a kérdéseket soha nyitva.
Mert akármit mondanak rólad,
te mégis kommunista vagy!
tesz hitet ismét л Nyolcadik

sorban (1950).

Mondjam, hogy mintha bánya mélyén
dolgoznám, vagy mély alagútban,
s előttem hosszú, sötét út van?
S hogy kijutok, miért remélném?

és tán tényleg kijutunk a napra,
csak megvakulunk, amire felérünk.

ad számot illúziótlanságáról a Tizenharmadik sor című versében (1950).
Találomra idézem ezeket a sorokat hangulata érzékeltetésére, hiszen
bárhol ütjük fel a kötetet, hasonló érzésekkel, gondolatokkal találkozunk. A Harmincharmadik sor (Nincs senki más) szonettjét 1949-ből
azonban teljes egészében ideírom, mert talán a legtömörebben együtt
van benne a bent és a kint, a sivár valóság és a fantomként felette lebegő
reménység - hogy is mondjam csak - álma és valósága, a spirituális
létezés életben tartó, a fizikai létet is egyedül őrző horgonyaként.
15 Irodalomtörténet 1983/3
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Jövőm már nincs és múltam sincsen itt,
a semmiből a semmibe peregnek
napjaim. Százszor elmondom: szeretlek —
de nem tudja, s ha tudja is Edith,
mit ér azzal, hogy egy nagy, sivár, sárga
József-utcai ház egy cellájában
valaki egyre ezt mondja magában,
s bár nincs se múltja, se jövője, várja,
hogy újra lássa azt, akihez évek
sora és szerteágazó idegzetének
minden szála köti. Nincs senki más,
akihez tartozom még. Csak Edithez.
Edith, tudod-e, hogy itt is segíthetsz?
Azzal, hogy vagy. Az a szabadulás.

IV.
Ám, ha ezen az életérzésen nincs is mit csodálkoznunk, az már ismét
joggal lepi meg e kötet olvasóját, hogy a rabsors, a mártíromság nemcsak szabadságát, de becsületét is elrabló, tisztelt barátait hóhérkézre
juttató iszonyatos inzultusa nem jelent stiláris törést, változást Justus
költészetében; a hangvétel, az intonáció következetesen folytatja a
megelőző esztendőkét, sőt mintha — egy-két vers kivételével - tematikailag is folytatása lenne a megelőző korszakok világlátásának. S ha
ebben talán szerepe is lehet a börtöncenzúrától, a megtorlástól való
félelemnek is, éppen a megelőző és a börtön utáni versek hasonló hangvétele sugallja számunkra azt a meggyőződést, hogy másról, többről van
szó. Justus, a magánember vagy a politikus a börtönből kiszabadulva,
nem tér vissza többé a politikai életbe. Magatartása 1956 után intranzigens a hatalommal szemben, amely alighanem pályája folytatását,
betetőzését várná tőle és annak lehetőségét nyújtaná számára. Munkáját
- a Corvina Könyvkiadó szerkesztője - lelkiismeretesen végzi, de a napi
politikától megcsömörlött. Justus a költő azonban élete végéig elkötelezettje azoknak az eszméknek, amelyekkel ifjúkorában eljegyezte
magát. Ám költői pályája a számára - mint láthattuk - életre szóló
élményt jelentő tanácsköztársaság bukása után kezdődik és egy hosszantartó forradalmi apályhelyzetben bontakozik ki, amely a harmincas
vüágválság átmeneti fellendülése után tragikusan továbbmélyül a nácizmus győzelmével, a konstrukciós perekkel stb.
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. . . A százszor összetört fényt
hiába őriztem ez éveken,
mert velem együtt, nézd, kialszik,
s a vaksötétben fény nékem
nem kell már. Vesztett harctól harcig
nem tévedhetek már el én
ezen az úton.
- írja ő maga, nem a börtönben (holott ott is írhatná), de a kötet
címadó versében, amelynek datálása: Budapest, 1 9 3 3 - 1 9 4 8 . Ha személyes tragédiája csak 1949-ben teljesedik is ki, egész élete tragikus
légkörben, állandó aggodalomban, egyéni és közösségi létbizonytalanságban telik el. S vegyük ehhez hozzá azt a paradoxont, hogy ez a
forradalmi eltökéltségű férfi nem tartozik a par excellence forradalmi
vénájú költők közé. Nem Tyrtaios, nem Petőfi és még csak nem is Ady
vagy József Attila. Inkább a Juhász Gyula, Babits, Radnóti típusú
tűnődő-szemlélődő alkat (ha kisebb költői formátummal is), akinek
világnézeti és osztályelkötelezettsége a részvét és az együttérzés húrjain
szólal meg, de nem válik harcba hívó trombitaszóvá, mozgósító erejű
plakáttá. Még Carlo Rosselli című, a spanyol polgárháborúban dandárparancsnokként harcoló és Franciaországban bestiális kegyetlenséggel,
orvul az országúton meggyilkolt harcostársának emléket állító versében
is ilyen higgadt, szinte szelíd tárgyilagossággal ad számot felháborodásáról:
az életet nem könnyű elviselni,
s nemcsak a Pó mentén görnyedt az ember
és nyugtalan álmú a föld.
Meg fogjuk ölni azt, aki megölt
s míg múlnak az évek és sarjad a fű
és lassan elvész értelme a szónak,
a te árnyékod jó lesz lobogónak,
árnyékod, mely mindegyre magasul,
s mint jégverés egyszer csak rá borul
a félszigetre
Szicüiától az Alpesekig.
És a húrokat könnyelmű kézzel pengető, nem a szipolyt gyalázó
költőket is csak ilyen szelíd próféciával korholja, 1928-as (s ritka
kivételként kassákos, de József Attila „intelmeire" is emlékeztető)
ítélkezés némely költőkön című versében:
15*
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És ezért hulltok ki majd mind az emlékezet rostáján
s kimaradtok az egymásbafogódzó kezek acélgyűrűjébó'l,
mint ahogy kimaradtunk mi a ti szavatokból,
fületekből és szemetekből,
amik ezerszer hallják-látják:
mert elfelejtettétek az embert
s ezerfájdalmú zokogását.
Verseiben csak a tények lázitanak, az elsiratott barátok, az eltékozolt életek, a bizonytalan jövőtől való félelem, még a költői panteizmussal megidézett természet is - ő maga nem. Ha e kötet tükrében
pályáját korszakolni akarnánk, ezt csak az életével változó tematikai
motívumok nyomvonalán tehetnénk meg, s nem stílustörései, stílusmódosulásai alapján. így beszélhetnénk valószínűleg az egyelőre még
homályba vesző pályakezdésről, antifasiszta lírája kibontakozásáról, a
bori munkatáborban írt verseiről, a felszabadulástól letartóztatásáig írt
gyérszámú költeményéről, végül börtönlírájáról s az azt követő időszakról, amely lényegében az emlékezés jegyében folytatja, amit a
börtönben elkezdett. Négy esztendő - a koalíciós idők és a pártegyesülés néhány hónapja - egy-két versét leszámítva: a lázadó rab
költészete ez. Előbb a tőkés társadalom börtöne ellen, majd Borban ez
konkrét rabsággá változik, amelyet azonban még mindig áthevít a feladatokat adó közösség, a szenvedő társak jelenléte, a lázadás és szabadulás reménye, hogy végül a börtön magánzárkájában váljék ez a rabság
teljesen magányos és elszigetelt életélménnyé. Bori versei, bár nem érik
el Radnóti legnagyobb költeményei mélyről fakadó, bensőséges vallomásainak lírai virtuozitását, remekléseit, mégis, azt hiszem, hogy ha
közéjük keveredtek volna, senki sem gyanítaná, hogy nem a költőbarát
írta. Helyzetüknek azonos motívumait érzékelik, vágyaik megegyeznek
és stílusukban, szemléletükben is van valami hasonlóság, fme egy példa:
E vasfekete szerb éjszakán
mint a dolgok rejtett tulajdonságai
(hegyből távoli ágyúszó, csordába
taposott emberekből a magány)
úgy kezd a sötétből, oly természetesen
tegnapi arcod világítani.
(Vasfekete szerb éjszakában

1944.)

Ugyanaz az arc ez, ami később majd a börtönéjszakát is bevilágítja Justus Fannijáé - Edithé. Talán csak annyi a különbség helyzetértékelé-
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síikben, hogy Justusból ekkor még hiányzik a Járkálj csak, halálraítéltének az a sejtelmes előérzete, amely Radnótit áthatja, bár megelőző verseiben Justusnál is megjelenik ennek a lehetősége (mint ahogy
Radnótinál is az az ezer veszélyen átvarázsolás gondolata). De ha Vas
István joggal írhatta Radnótiról, hogy azért vállalta a munkatábor
szörnyűségeit s a benne leskelődő halál kihívását is - holott felkínálták
neki a lehetőséget a menekülésre —, mert költészete kiteljesedésének
történelmi lehetőségét érezte meg benne, Justus talán egy másik tanúságtétel előérzetének megsejtésében írta:
Akik némák, azok maradnak
és belenyugosznak a sorsba.
Légy nekik szél és légy vitorla
és mutass a falakon túlra,
hitetlen is, újra meg újra,
gyűjts dinamitot a szavakba,
s mondd el nekik, hogy ezer út
vezet ki a napos szabadba!
(Beszélj tovább

1944.)

Mert ekkor még volt út számára is, amely a napos szabadba vezet. A
felszabadulás után fennmaradt néhány verse arról tanúskodik, hogy
Justus mentes maradt a sematizmus kincstári lelkendezéseitől, konfliktusmentes áloptimizmusától, a szocialista jövőt vállaló, a szabadságot
ünneplő soraiban is ott kísért a múlt, az emlék.
Magamban hordozom, ami a halál volt,
s hiába várnak égő holnapok,
nem hull le rólam, mit reám kovácsolt
a gyilkosság, a rabság és gyalázat.
Csak te gyújthatod föl bennem a lázat.
(,Sötétből 1944.)
A magyar költészet nagy hagyományát vállalva fonódik össze költészetében a szabadság és szerelem, a politika és szerelem, a szellem és
szerelem, hogy sorsának, amely a koncentrikus körök egyre szűkülő
fázisain át vezet, talán a halálnál is súlyosabb életfogytiglani rabság
börtönébe, a pokol legmélyebb bugyraiban is vezérlő ikercsillaga
legyen. Joggal írhatta Önarckép című 1943-as (tehát még Bor előtti)
versében:
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Anyám vajúdott, hogy születtem,
s most bennem vajúdik halálom.
(Ami addig jön, azt kiállóm.
Harminckilenc éve születtem,
mohón és gyorsan növekedtem,
évek savában keseredtem,
acélkeménnyé öregedtem.
E testemre vert vers-keretben
állok, végleges kép, magamban.
Tudom, mi sem lesz már miattam,
s tudom, hogy mást mit sem tehettem.
GYERTYÁN ERVIN

JUSTUS PÁL ISMERETLEN VERSEI
Justus Pálné szívességéből közöljük az alábbi öt, eddig kiadatlan
Justus-verset. Ezek közül a Portré az Utak éneke c. Justus-kötet
dedikációjaként született. A dedikáció Nagy Étinek, Kassák mostohalányának szólt és Vas István birtokában maradt fönn.
A további négy kimaradt a Végrendelet c. kötetből, mely ezekkel
kiegészítve teljes csak.
A szerk.
PORTRÉ
Szép vagy, de én most nem szépséged felé fordítom szavaimat
és nem tested ruganyos fiatalságáról beszélek
tudom ki volt szeretőd
ő ismerte tested dicsérte karcsú lábad hajad lobogását
és csodálkozó tüzek fakadnak szemében ha néz
de én látom homlokod mögött az álmatlan éjszakákat
eltitkolt sebeket
kétségbeesésedet
és ezért nem szépséged felé fordulok most
hanem bátor harcaid felé
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életed töretlen rugói felé
homlokod tisztasága felé hangod hideg csengése felé
hited felé mely elbukott és véresre ütó'dött
de él
vívódásaid felé mik egyre tisztábbra és eró'sebbre nevelnek
tudom leveted emlékeidet hiszen túlnó'ttél rajtuk
egyedül vagy rejtett szerelmeddel mely olykor fellobog
szemeid alján
életed egyszerű feladat: erő' kell hozzá semmi egyéb
s még sokszor beleütközöl majd sorsod falaiba
s még sokszor meghajszolnak önmagad vak indulatai
de utad egyenes
életed egyszerű arcod tiszta
és megölhetetlen benned a láng
látom kíméletlenül bontogatod harcaid emlékeid salakját,
hogy közelebb
juss önmagad felé
és szeretném, ha segíthetnék neked
melletted állok
barátod vagyok.
(1930. II.

EGY PILLANAT

Nem érted ezt a ragyogást?
Nem baj! ragyogó szemed ásd
a fénybe és tavaszba!
Lehet, hogy csal csak, részegít,
de csordulón én élek itt
s nem kérdem, hogy mi hozta.
Nem kérdem és nem értem én:
szemembó'l szökken mind a fény,
szívembó'l mind az ének,
szavam, mint forrás, úgy fakad,
megöntözi az utakat,
amelyek összeérnek.
S ha holnap besötétedik,
e percet, ezt idézd, Edith,
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s a gondok messzemennek;
s ha egy-egy elmarad, megáll
minden sötétség új sugár
szemednek és szememnek.
(1937 táján)

EZT FELELEM

Mint aki költözködni készül,
s átnéz sok írást, levelet,
vagy öngyilkosként végső számvetésül
végső szót keres, úgy vagyok veled.
Veled beszélek - de csak én beszélek,
mert kérdésemre nem jön felelet,
ha csak belülről nem, a hajszolt lélek
sötétségéből. S mert ameddig élek,
te bennem vagy, s én ott vagyok veled,
kérdést és választ szabadon cserélek,
mint magam veled, mintha ölelnélek,
s egy már a kérdés és a felelet.
Vagy mégse egy? az egyben mindakettő,
mint benned én is és mint te is bennem?
benned is visszhangzik a kérdésektől,
s helyetted is nekem kell megfelelnem?
Két összenőtt, vagy kettészakadt egy tő,
s azért kettő, hogy egymásra figyeljen?
Tőled kérdezem, aki mindent ért és
mindent meglát, ami csak mozdul bennem.
Magamat kérdtem és neked feleltem
és ezért egy a felelet, s a kérdés.
Tágabb és szűkebb börtönökben,
sehová se vivő utakban,
mindig, mindenütt azt kutattam,
mi van mögötted és mögöttem?
hol van az út, amin veled futottam,
mi maradt meg a városokban
belőlük, sötét évek alján,
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reménytelen harcokban és reményben,
s azokból bennünk, oldatként, töményen?
a fiatalság és a dal tán,
s a szerelem? lásd, én sem értem.
S mi volt közöttem és közötted,
ami mélyebb a szerelemnél?
kérdés és válasz ütközött meg,
vagy valami még mélyebb ennél?
amid adtam, miért köszönted?
hisz én ujjongtam, hogyha vettél,
míg húsz éven át egyre adtál,
s ismeró'sen titok maradtál.
Hogy én adhattam, azt köszöntem
az éhezó't mentő falatnál
jobban és fájóbban szavaknál.
Mi volt hát ez közötted és közöttem?
S mi van eló'tted és előttem?
Több lehet-e és más a voltnál,
amit foszló szavakba szőttem,
amit te hangtalan daloltál
huszonhat évig és most betelőben?
S nem mindegy-e, hogy két vagy tíz év,
ha minden elmúlt napunk bennünk,
őrizzük minden óránk ízét
és nem szabad most sem pihennünk?
Mi lehet még előttem és előtted,
amit nem könnyű elviselnünk?
Az én erőmet mind te adtad,
s én adtam-e a te erődet?
Ha bírom még, csak temiattad,
te voltál, aki fénybe szőtted
a kormosra perzselt mezőket.
A vereséget te tagadtad,
az utat tovább te mutattad,
mi lehet még előttem és előtted?
S ez volt alattam és alattad;
a ki bontatlan néma ércdk,
az elakadt szavú halottak,
a sötét föld, mely egyre vérzett.
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S amíg az esztendők szaladtak
és szörnyű évek súlya érzett
minden napunkban, türelem
volt türelmetlen lépteimben,
mert tudtam, veszthetetlen minden,
míg lüktet bennünk szerelem.
Rések nyíltak tömör falakban,
mert mindig ott voltál velem.
Tápláltuk egymást szakadatlan,
s tápláljuk most is szüntelen,
s ki nem is mondható szavakban
lüktet alattad és alattam
a régi szomjas szerelem.
Megtépázva és félhalottan
ezt felelem
(add a kezed)
ha holnap majd megkérdezed,
mi volt alattad és alattam.
(Országos Börtön, 1955.

MINDEGY
Próbáljam mondani neked,
amit nem mondtak el a versek,
az évek, mik kopogva vertek,
mi dermesztett, mi égetett?
Hogy kerestem női testben,
szavak mögött és tömegek közt
a falakat kibontó eszközt,
ha fönn jártam, ha mélybe estem?
Könyvekben vagy véletlenül
meghallgatott Bartók-zenében,
kislányom tágranyílt szemében,
kéreg alatt védtelenül?
Amit soha meg nem talált
a türelmetlen keresés?
hogy minüen végleg üres és
mégse keresem a halált?

március)
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A napok évek. Századok
az esztendők, bárhogy szaladtak.
Nem épül meg és nem maradhat,
ha békülök, ha lázadok.
Tulajdonképpen hallgathatnék,
de én hallgatni nem tudok.
Zihálva is tovább futok,
bár unom, ami hátravan még.
Gyűjtöttem magam, s pazaroltam,
és romboltam és építettem,
volt, kinek kellettem, kinek nem,
magamnak fölösleges voltam.
Minden, amit mondtam, s tettem én,
ellenem, s maga ellen lázad.
Ártatlanul végső gyalázat
tapad rám. Ezért nincs remény.
Kimondta mindenki és senki
el nem mondhatja kívülem,
a csönd, mivel teli fülem,
csak a kimondhatatlant zengi.
Amit kerestem ajkakon,
nem ejti sem ajkam, sem ajkad,
nem mondhatom, mi egyre jajgat
benne, S el sem hallgathatom.
(1957. IV. 14.)

ÉVFORDULÓ
Amikor egyre fogynak a barátok
és hűl a hév és tűnik az egészség
én megtanultam s te is belátod
figyelni kell az évek rebbenését
mert úgysem marad nekünk egyéb semmi
a fogyva egyre nehezebb időből
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és minél kevesebb lesz számbavenni
annál tovább tart mint lefosztott tőről
nehéz a néhány megmaradt szemet
tallózva mégis megtalálni és
ízét ismerni bár legédesebb
fanyarulón vagy mint a napsütés
október hideg ege alatt melegít
legjobban így van velünk valahogy
mondom neked hogy legszebb éveid
ízleled figyelve amíg itt vagyok
melletted és az ő szájukkal mondja mindenik
sejtem külön-külön és együtt hogy szeretlek
mint mondták falak között évekig
hangtalanul és vallanák most embereknek
ha volna kinek de csak neked mondják
hogy mélyebb minden mélység s a magasság
is szédítőbb most és jégesőnyi gondját
az éveinknek fájó örömmé fokozzák
egymást idéző tükrei szemünknek
és pupillánkra vésett képei a másik
nem múló arcának nem sose tűnnek
belőlünk már a végső elbomlásig
csak annyit hát még hogyha úgyis
le kell merülni nemsokára
a máris sűrűsödő éjszakába
a lábam alatt örvénylő talaj akárhogy húz is
én learatom harminc esztendőnk vetését
veled neked ha érted ezt
vagy ha nem érted hidd el érdemes
együtt figyelni évek ólmos szárnyarebbenését.
(1959. október

17.)

SZEMLE

MAGYAR MŰVÉSZET

1890-1919

Mit kap az irodalomtörténész (tanár, diák, kutató) a századforduló
és a századelő' magyar művészettörténetét boltozó szintézisbe állító,
nagy alakú és nagy formátumú könyvtől? - kérdezhetjük az Irodalomtörténet lapjain, szem előtt olyan olvasókat tartva, akiknek szemében és
igényeiben az irodalom és a művészet ikertartománya egymásba nyílik.
Mindenekelőtt: a kor művészetének tartalmas és távlatos bemutatását, rendezett, értelmezett és értékelt összegezését. A magyarországi
művészet teljes történetét nyolc kötet hivatott nyomon követni; az
elsőként átnyújtott hatodik magas színvonalon képviseli a készülő sorozat formálási elveit. Főszerkesztőjének, Aradi Nórának beköszöntő szavával:
„A művészettörténetírás e nagy kollektív hazai vállalkozása célját
tekintve a kézikönyv feladatát tölti be, tehát azokat az ismereteket,
amelyek egy adott korszak művészetéről rendelkezésre állnak, történeti
diszciplína szerint rendszerezi és értelmezi. E sorozat célja azonban
nemcsak a szó hagyományos értelmében vett adatközlő-értékelő kézikönyvnek közreadása, hanem megkísérli a . . . korszak művészetének és
művészeti életének szintetizáló bemutatását, figyelemmel a történelem
mozgására, az eszmék, az esztétikai normák alakulására, az anyagi
kultúra változásaira, a társművészetek fejlődésére, a műfajok társadalmilag és történetileg, technikailag determinált változására." (15.)
A könyv követi e magasra tűzött célokat. A kötet szerkesztője
Németh Lajos. Huszonöt szerzője (Aradi Nóra, Веке László, Bernáth
Mária, Dercsényi Balázs, Dózsa Katalin, Egri Mária, Ernyei Gyula,
Gábor Eszter, Gellér Katalin, Kathy Imre, Keserű Katalin, Koós Judith,
Láncz Sándor, Mendöl Zsuzsa, Nagy Ildikó, Németh Lajos, Passuth
Krisztina, Sármány Ilona, Szabadi Judit, Szabó Júlia, Széphelyi F.
György, Szíj Béla, Telepy Katalin, Timár Árpád és Vámossy Ferenc)
688 oldalnyi elemző szöveggel, egy külön 598 oldalas, friss szemmel
válogatott, reprezentatív illusztrációkat tartalmazó kép-kötetben,
32 színes tábla, 213 szövegközi kép és 1222 reprodukció segítségével
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tart analitikus szemlét a századforduló kora felett (önálló alfejezetet
szánva a társművészeteknek); tűzi körül az építészet és a képzőművészet helyét a századfordulón (nem feledkezve meg a templomok
mellett a középületekről, a színházakról és könyvtárakról sem, s
felölelve a fesztészeti és szobrászati műfajokon kívül a lakáskultúra,
az öltözködés és a divat övezetét is); vonultatja fel a periódus művészeti életét, irányait, iskoláit, alkotóit (nem hárítva el magától
az ipari formatervezés, a díszlettervezés vagy fotóművészet határmezsgyéjét sem); tárgyalja a Tanácsköztársaság művészetét; és
jelöli ki a századforduló magyar művészetének helyét az európai művészetben. Olvasóját a munka tematikusan, irányok és alkotók szerint
áttekinthetően rendezett bibliográfiájával is eligazítja, mely többek között a századelő magyar irodalmának és képzőművészetének találkozására is kitér.
Ezt teszi a könyv egésze is. A historizmus (Benczúr Gyula, Madarász
Viktor, Székely Bertalan, Than Mór, Lötz Károly, Zichy Mihály, Gyárfás Jenő, Dudits Andor), a romantikus akadémizmus (Molnár József,
Keleti Gusztáv,Telepy Károly, Ligeti Antal), a realizmus (Fényes Adolf,
Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula, Koszta József, Nagy István,
Mednyánszky László) festészete, az új természetlátás (Hollósy Simon,
Ferenczy Károly, Réti István, Thorma János, Iványi Grünwald Béla), a
posztimpresszionizmus, a szimbolizmus és a szecesszió piktúrája (RipplRónai József, Vaszary János, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy
Lajos, Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor), a Nyolcak avantgarde
áttörése (Kemstock Károly, Czóbel Béla, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos,
Berény Róbert, Czigány Dezső, Orbán Dezső, Márffy Ödön) és az
aktivisták képkompozíciója (Dénes Valéria, Galimberti Sándor, Perlrott
Csaba Vilmos, Kmetty János, Máttis Teutsch János, Tihanyi Lajos,
Nemes Lampérth József, Uitz Béla, Bortnyik Sándor) úgy láncolódnak
sorba, ahogyan a korszak irodalmának egymást tagadó vagy emelő
irányzatai és stílusirányai. A kötet a párhuzamot látja és láttatja: „A
századvég és a századelő magyar irodalmának íve . . . ugyancsak széles
fesztávú: a népnemzeti iskola válságától, a polgári irodalom első tapogatódzásától kezdve a Nyugat korszakos jelentőségén és Ady fellépésén át
az aktivizmusig, az avantgarde adaptálásáig húzódik." (42.) E felismerés
igazsága Czigány Dezső telített és feszült Ady-festményéről (1907),
Tihanyi Lajos megfáradt és elgyötört Ady-litográfiájáról (1918) s markánsan szerkesztett Kassák-portréjáról (1918), Beck ö . Fülöp ifjú
szívekben élő Ady-relieféről (1925 k.) vagy Rippl-Rónai József magát
emésztő, tűnődő és talányos Babits-arcképcről (1923) is visszapillant.
Kirajzolódik Kozma Lajos Ady-illusztrációjában (Halálvirág a csók,
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1913) vagy Lesznai Anna könyvborítóján (Ady: Ki látott engem? című
kötetéhez, 1914), még ha e grafikai munkák - mint Reinitz Béla
Ady-dalai - a költő' szakadékos mélységű és gazdagon rétegzett lírájának jobbára csak szecessziós-dekoratív vetületét teszik is érzékletessé.
Ott munkál Rippl-Rónai József interieurjeinek a Babits-és Kosztolányiregények szobabelsőit felidéző urbánus érzékenységében vagy Tornyai
János tanya- és faluképeinek a Móricz-regények faluábrázolását felvetítő
népi látásmódjában. Perszonálunióban él a saját irodalmi alkotásait
illusztráló író, grafikus, festő és építész Kós Károly életművében és
Kassák Lajos költői, képzőművészeti s kultúraszervező munkásságában,
még akkor is, ha Kassák képarchitektúrákban szerkesztő konstruktivista
festészete a húszas években társul expresszionista és szürrealista költészetéhez. A korszak - éppen mivel a modern magyar művészet alapjait
veti meg - számos egyéb előreutalást is ismer: Koszta József Háromkirályok című, 1906-1907-ben készült, páratlanul finom és bensőséges
festménye például a maga fa alatt ülő, világító fehér fátylas „parasztmadonná"-jával és a „subapalástú pásztorkirályok" (251.), napkeleti
bölcsek előtte tisztelgő-bókoló csoportjával akár kísérőképe lehetne
József Attila 1929-es népi hangvételű, magyaros verselésű Betlehemi
királyokjának.
A képzőművészeti és irodalmi mozgalmak párhuzamossága a periódus társadalmi mozgásainak irányát követi; az áramlatok rokonságában
az egyénileg megélt korélmény áramlása érhető tetten; az életpályák
összefonódó sorsvonalában a polgári demokratikus forradalom és a
Tanácsköztársaság felé sodródó történelmi fejlődés vonulata tapintható
ki. Az élményanyag modernizálódása, a hagyományos értékek átértékelése, az értékrendszer állandó módosulása, az elidegenedés tapasztalata s a vele szemben felvonultatható ellenerők mérlegjátéka veti
felszínre ez időszak festészetének és irodalmának a művészi látásmódot,
alkotómódszert és stílust meghatározóan befolyásoló közös esztétikai
dilemmáját is: hogyan lehet festeni és írni, ha a művész úgy érzi, hogy a
közvetlenül adott valóságnak már nincs igazsága s a vállalt és vallott
igazságnak még nincs valósága? E kérdés a művészi megformálás kérdőjelenként jelentkezik Csontváry hatalmas és távlatos festményén, A
taorminai görög színház romjai (1904) című képén. A voltaképpeni
mondandó a háttérben kitárulkozó, narancsba játszó sárga és kék dekoratív háromszög harsányan pompás, expresszív színkontrasztja, a kozmikus távlatú, eltökélten keresett „nagy motívum". Az előtérben azonban
tüzetes részletességgel, aprólékos tárgyszerűséggel kirajzolt romok láthatók, mintha a tárgyi világ szecessziós borzoltságú, neuraszténiás szorítással abroncsolódnék a robbanni kész érzések belső világára, mely a
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nyomasztó, elhasznált abroncsot hasztalan igyekszik magáról lepattintani. A formateremtó' elvek sarkítottsága és a sarkpontok közötti stílusfeszültség a Nyugat-nemzedék költészetében és prózájában is újra s újra
feltűnik, és alapjává vált Karinthy irodalmi karikatúráinak, az így írtok
ti csúfondáros remekléseinek csakúgy mint Faragó Géza vagy Major
Henrik írói magatartásokat és modorosságokat célba vevő művészi karikatúráinak (Faragó Géza: A szimbolista, 1900 k.; Major Henrik: Csáth
Géza, Bródy Sándor és Tóth Árpád karikatúrája a Panoptikum című,
1913-ban közreadott torzkép-sorozatban). Tóth Árpád alkalmasint jól
értette (és jól fogadta) Major Henrik róla készített karikatúráját, amikor
finom szellemességgel ezt írta rá a rajzra: „Kedves Major! Hová meredt
el szép szemem vüága? " (449.)
Csontváry festészete nemcsak formába foglalja, kontrasztba állítja a
kor ellentéteit, hanem kijelöli azokat az irányokat is, amelyekben a kor
kísérletet tett az ellentétek leküzdésére. A Taormina-kép előterének
(vagy a Vihar a Nagy Hortobágyon hídpilléreinek) tárgyszerű részletezése, ha önállósul, a naturalizmus irányában egyneműsítheti a látványt.
Ugyané képek pompás kék-sárga-narancs színkontrasztja - csakúgy
mint a Fohászkodó Üdvözítő vagy A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című kép kifejezően torzított alaksora - az expresszionizmus felé
mutat. A Taormina-pannó monumentális hátterének egymásba ékelődő
háromszögei, a sárga és kék komplementer színekhez egymást kiegészítő
mértani formákat társító síkjai a Nyolcak és az aktivisták geometrizáló
törekvéseire s a későbbi konstruktivizmusra és kubizmusra utalnak
előre. A Sétakocsizás Athénben újholdnál, a Hídon átvonuló társaság
vagy a Tengerparti sétalovaglás impresszionisztikusan meseszerű, álomés látomásszerű atmoszférával teremt egynemű közeget. A két összefoglaló remekmű, a Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrusokhoz
Libanonban valóság és igazság, kép és képzelet, látvány és látomás
korszakos kettősségét szürrealisztikus felhangú, mitikus szimbolizmusban oldja fel: a valóságot a belső igazságnak, a képet a képzeletnek, a
látványt a látomásnak a szimbolista mozgalom jelképteremtő erejével
rendeli alá. Sikerének feltétele, hogy e jelkép - a festészetben és
költészetben egyaránt - nem elsősorban annak jele, aminek képe,
hanem kivált annak képe, aminek jele.
A korszak festészete tehát mintegy vizuális élménybe fordítja át a
periódus irodalmának törekvéseit, stílusirányait, módszereit. Ezt teszi
akkor is, amikor a Nyugatosok és az utánuk következő nemzedék
messze világító irodalmi teljesítményével egybevethetően Mednyánszky
Lászlótól Koszta Józsefig vagy Ferenczy Károlytól Egry Józsefig másmás módon és fokon, de egyként magas szinten áthidalja valóság és
igazság ellentétét, és modern realista összefoglalást ér el.
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Németh Lajos könyvének, a népes szerzőgárdának nem legkisebb
érdeme, hogy ez egyetemes értékeket teremtő modern szintézist szempontjaival és sugallataival egyaránt a figyelem fókuszába állítja. Megteheti: komparatív kötete maga is modern szintézis. (Akadémiai Kiadó;
1981.)
EGRI PÉTER

A MAGYAR IRODALOM SVÉDORSZÁGBAN
Maria Müller és Thomas Kertész Ungersk skönlitteratur
i svensk
oversättning.
1845-1978
(Magyar szépirodalom svéd fordításban) c.
1980-ban Svédországban megjelent bibliográfiája régóta esedékes öszszegzés eredményeit tartalmazza. A munka az 1 8 4 5 - 1 9 7 8 közötti
fordításirodalmat gyűjti össze a teljesség igényével.
A bibliográfia mindenekelőtt az antológiákat, a monográfiákat ill. a
könyvformában kiadott egyes műveket vonultatja föl, de részletes képet
nyújt az időszaki kiadványokban megjelent és a témába vágó, egyéb
írásokról is. A szerzők külön fejezetet szentelnek a magyar irodalomról
svéd nyelven publikált áttekintő jellegű cikkeknek, tanulmányoknak.
A függelékben (mintegy 4 0 oldalon) magyar írók svéd színpadokon
ill. a rádióban elhangzott darabjait találhatjuk, valamint azoknak a
magyar szépirodalmi műveknek a felsorolását, amely svéd filmfeldolgozások alapjául szolgáltak. A zárófejezet Svédországban élő magyar
írókat és néhány magyar származású műfordítót mutat be.
A bibliográfia összeállításában egészséges, előrevivő szakmai kíváncsiság és be nem vallott, de tagadhatatlan kultúrmissziós cél vezette a
szerzőket: „Szándékunk az volt, hogy széles képet nyújtsunk a magyar
szépirodalom - elvben lehetséges - helyéről a svéd kulturális életben . . . Tudjuk, milyen kevéssé ismerik a tájékozott olvasók a magyar
irodalmat Svédországban. Ezért fontos növelni az ismereteket a Svédországban fordításban hozzáférhető magyar művekről" (VII. o.). A terjedelmes bevezető tanulmány legérdekesebb része a svéd fordításban
már megjelent magyar művek és a magyar irodalom egészének viszonyát
szolgálja. A statisztikai adatok teljességgel nem tükrözhetik ugyan az
irodalmi értékeket, de fontos információkkal szolgálhatnak. A bibliográfia f ő része 4 2 7 címet sorol fel, ebből 136 önálló kiadvány (5
magyar műveket tartalmazó antológia és 131 mű pedig egyes szerzőktől
származik). A mellékletek három részben 82, 10, 106 címet tartalmaznak, összesen tehát 198-at.
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Az első svéd fordításban megjelent magyar mű Kisfaludy Károly
Stibor vajda c. drámájának egyfajta próza-dialógusban történt átültetése, amely 1845-ben látott napvilágot és meglehetősen nagy érdeklődésre talált. A fordítások zöme a líra területéről származik. Ez a műfaj
reagált leggyorsabban es a legegyértelműbben a történelmi és politikai
eseményekre, ill. a gyakori változásokra. Három vüágirodalmi rangú
nemzetközi költőnk, Petőfi Sándor, Ady Endre és József Attila költeményeinek válogatásai több kiadást is megértek, de Balassi Bálint,
Csokonai Vitéz Mihály és Arany János verseivel is megismerkedhettek
az idők folyamán a svéd olvasók. A második világháború után kiteljesedett és ma már klasszikussá emelkedett költőnemzedékek legnagyobbjai, Szabó Lőrinc, Nagy László, Weöres Sándor, Illyés Gyula és
Juhász Ferenc svédül megjelent költeményei nyomán a jelen és a
közelmúlt magyar valóságának egy-egy jellemző, művészi igénnyel megrajzolt mozzanatában ill. korszakába nyer bepillantást a svéd olvasóközönség.
Sajnálatos hiányossága az egyébként figyelemre méltó svédre fordított magyar irodalomnak, hogy József Attüa versei még nem jelentek
meg önálló kötetben, csupán különböző antológiákban és folyóiratok
hasábjain. Még ennél is sajnálatosabb azonban, hogy a kitűnő svéd
fordítógárda eddig még Radnóti egyetlen versének fordítására sem
vállalkozott.
A drámai műfaj a leggyengébben képviselt irodalmi terület. Igaz
ugyan, hogy ez a műfaj valójában sohasem volt irodalmunk domináns
része, de Madách Imre Az ember tragédiája c. remekművén kívül, amely
1936-ban jelent meg svéd nyelven, nem elsősorban az ugyancsak lefordított Dóczi Lajos A csók és Háy Gyula A ló c. művei képviselik a
magyar drámairodalom élvonalát.
A prózatermésből svéd fordításban megjelent művek összessége
sokkal jellemzőbb, megnyugtatóbb s a valóságos értékeknek megfelelő
képet nyújt, annak ellenére, hogy a századunk elejéről származó fordításirodalom nem a fővonalat követi, hanem egy konzervatívabb, értékét
tekintve másodrangú névsort vonultat föl (Herczeg, Harsányi, Biró,
Heltai, Zilahy stb.).
A legnépszerűbb magyar prózaíró Svédországban Jókai Mór, akinek
22 könyve - regények és novelláskötetek - jelent meg ebben az északi
országban. Ez a feltűnően nagy siker Jókai fordulatos, lebilincselő
írásmódjának és nem utolsósorban az általa ábrázolt magyar valóság
sokoldalúságának szól, amelyre egész Skandináviában (tehát a megállapítás nemcsak Svédországra vonatkozik), az olvasók még ma is kissé,
egzotikus szemmel tekintenek. Babits Mihály Gólyakalifája és Móra
Ferenc Ének a búzamezőkről
c. regénye, Móricz Zsigmond novellái,
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Németh László Gyász és Iszony c. regényeinek, valamint Karinthy
Frigyes Utazás a koponyám körül c. művének megjelenését a svéd
olvasó — és mi magunk is — tagadhatatlan örömmel nyugtázzuk a
fordítások sorában. A modern magyar próza fordítása folyik a leggyorsabb ütemben. Szabó Magda hat, Déry Tibor három regénnyel áll
az élen, de Fejes Endre, Somogyi Tóth Sándor, Kertész Ákos, Ottlik
Géza, Kardos György és Örkény István művei is gazdagítják a sort.
Az ifjúsági és gyermekirodalomnak viszonylag csak jelentéktelen
szerep jut a bibliográfiában, mert igen kevés a fordítás. Ennek oka
részben a klasszikus és modern magyar gyermekirodalom ismeretének
hiányában, valamint a hazai gyermekkönyvek hihetetlenül magas számában keresendő'. Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. regénye és lanikovszky Éva öt könyve képviselik irodalmunknak ezt a hazai vonatkozásban örvendetesen gyors fejlődésnek indult ágát.
A legjelentősebb svéd műfordítókról is olvashatunk a bibliográfiában; ők a magyar nyelvi ismereteik alapján eredetiből fordítottak.
Birger Schöldström (az ő nevéhez fűződnek a legkitűnőbb Petőfi-fordítások) és Valdemar Langtet (aki 1942 és 1944 között a Budapesti
Egyetem svéd lektora volt) tették talán a legtöbbet irodalmunk méltó
svéi-. tolmácsolásáért.
M. Müller és T. Kertész néhány magyar származású műfordító nevét
is megemlítik. Elsőként Leffler Béláról és feleségéről, Signe Liljenkranzról kell szólnunk, noha a kor divatját követő, irodalmi ízlésük, a
konzervatív irányzatok felé fordult. (Ezzel is magyarázható az említett
típusba tartozó magyar művek magas száma.) Cálmán de Pándy Hans
Eric Stenborg-jal közösen fordította az Ungers dikt (Magyar versek)
című, 1944-ben napvilágot látott, kitűnő antológia verseit. Az 1956 —
57-ben Svédországba került magyar műfordítók közül Thinsz Géza
próza- és líra-fordításai, valamint a Svédországban született szlovákmagyar származású Maria Ortman érdemük a legtöbb figyelmet. A többi
magyar műfordító kisebb mértékben ugyan, de magas színvonalon járul
hozzá a magyar irodalom svédországi bemutatásához és elfogadtatásához. Közülük Csatlós János, Gulyás Miklós és Kádár Péter nevét kell
kiemelnünk. Az említett műfordítók azonban nemcsak fordítói tevékenységükkel, hanem a svéd sajtó hasábjain megjelent cikkeikkel és
tanulmányaikkal is népszerűsítik irodalmunkat, s ennek jelentőségét
fölösleges külön hangsúlyoznunk.
Általánosan elfogadott tény, hogy hazánk irodalmáról — még
európai méretekben gondolkodva is - keveset tud az olvasóközönség.
Ennek elsó'sorban nyelvi okai vannak. A fordítások jelentős része éppen
ezért valamilyen közvetítő nyelv - többnyire német ill. angol, esetleg
francia segítséggel készül, - tehát nem közvetlenül magyarról. így a
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fordított mű gyakran még kevésbé azonos értékű az eredetivel, mint
egyébként, és a zavaró félreértések, só't hibák sem ritkák.
A bibliográfia egészét tekintve azonban örömmel nyugtázhatjuk,
hogy a fordított művek irodalmunk reális keresztmetszetét adják, színes
és sokoldalú képet festenek. A munka elsősorban svédországi használatra készült (a címleírások a svéd katalogizálás szabályait követik), de a
legfontosabb szakkifejezések magyar fordítása lehetővé teszi, hogy a
svédül nem beszélő magyar érdeklődők is „haszonnal forgathassák"
M. Müller és T. Kertész értékes és ténylegesen hézagpótló munkáját.
(Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgeusis. Vol. XX. Göteborg,
1980.)
MERKL HILDA

GÖRÖMBEI A N D R Á S : A CSEHSZLOVÁKIAI
MAGYAR IRODALOM 1 9 4 5 - 1 9 8 0
Öröm szólni e kötetről. Mindenekelőtt azért, mert hatályát vesztette
megjelenésével az az évtizedekig nyomasztó -sajnos objektív — érv,
mely abból fakadt, hogy nem készült el hosszú ideig a csehszlovákiai
magyar irodalom (és kritika) története. Fábry Zoltántól — mindmáig
csak fejezetek láthattak napvilágot. Miért történt ez: ennek sok összetevője van, illetve volt. Mindenesetre, Görömbei András könyve összefoglalása, méltó indító-befejező aktusa annak a törekvésnek, mely
korábban Turczel Lajos Két kor mezsgyéjénnsl (1967), s nem kevésbé
Csanda Sándor Első nemzedékével
(1968) indult el. A két jeles csehszlovákiai irodalomtörténész kétféle megközelítéssel igyekezett a korszak ( 1 9 1 8 - 1 9 3 8 ) kulturális-irodalmi képét felvázolni.
Most az övekéhez csatlakozik Görömbei András összefoglalása.
Elemzés és szintetizálásra való törekvés; portrérajz és korfolyamat-ábrázolás. Ami a módszert illeti: sikeresnek mondható e kettőnek ötvözete,
mivel a kort (s az ,,al"korszakokat) a portrékon át, s az utóbbiakat az
előbbibe ágyazva törekszik szintézisbe vonni. Mindjárt el kell mondanunk: más-más okok miatt kötetének középső része a leginkább meggyőző; tehát a teljes II. fejezet (Az indulás), valamint a III., nagyobb
fejezet első hét része (tehát: Az indulás főcím alattiak: A kibontakozás
folyamata; Az Irodalmi Szemle; Késő indulások; Az első nemzedék
kibontakozása I. és II.; A második nemzedék; Az irodalomtudomány).
Ti. e nagy fejezetekben sikerült a szerző eredeti célkitűzését a megközelítően optimálisan megvalósítani, bemutatni és értékelni.
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Ezekhez képest - talán érthetően - a sok átvétel miatt elnagyolt,
túl sommás a teljes I. fejezet, amely - be nem vallottan is - arra való,
hogy megértesse - a tágabb témán belül - Görömbei András kifejezett
tárgyát, vagyis az 1945 utáni korszak kulturális-irodalmi képének
bemutatását és értékelését. Más szempontból nem megnyugtató a III.
fejezet 8. része, s ami utána következik, az már nem is lehet más, mint
vázlat; egy kritikus lapszéli jegyzetei. Meg kell kockáztatni a kérdést:
nem lett volna-e helyesebb az Utószó ban (ha már ilyen amúgy is
létezik) összegezni, valóban összegezni, semmint darabokra tördelni a
képet? Úgy látjuk, az előbbi sokkal inkább simulna a rendkívül szimpatikus (objektive) II. és III. fejezethez. Arról nem is beszélve, hogy
méltóbb is lenne a kötet egészének bátor szókimondásához, az elmúlt
harminc év csehszlovákiai magyar irodalma kritikai megközelítéséhez.
Mert amit e korszakról elszórtan-szétszórtan olvashat(ott) az érdeklődő,
most egy kötetben, tudományos rendszerezéssel, az objektivitás higgadtságával - együtt találja.
Csupán a kötetről kialakított fő vonásokat, a képet tudjuk ezúttal
rögzíteni. Mert tényadatokkal, történelmi háttérrel stb. nincs mit vitatkozni; ezeket pedig ismételni felesleges. Azon lehet vitatkozni: mennyire, mily intenzitással kötődik (és miben? ) a csehszlovákiai, a jugoszláviai, a romániai magyar irodalom a magyarországihoz? Csak nyelvében? Költői-irodalmi világképében? Az utóbbival legalább annyira a
világirodalomhoz is; kiváltképp, ha a csehszlovákiai magyar líra legutóbbi vonulataira gondolunk (Görömbei András is szem előtt tartja a
modern világirodalmi hatásokat, a tudati kötődést stb.). De az irodalom, mint par excellence - társadalmi produktum elsősorban ahhoz
az országhoz kapcsolódik, melynek állami-társadalmi keretei között
kialakult, s amelyben immáron - ha csak az elmúlt harminc esztendőt
vesszük figyelembe — már hagyományai vannak, s ezek alapvetően
eltérnek a magyarországiétól. E sorok írója ezt tapasztalja — két évtized
óta - Csehszlovákiában (Szlovákiában), ezt Erdélyben stb. Mások a
tágító-világba repítő lehetőségek, a kiindulás (a szellemi „katapultálás"),
de mások a szűkítő tényezők-indítékok is. Röviden: a csehszlovákiai
irodalom (beleértve pl. a Fábry-életművet) nem jöhetett volna létre, s
nem fejlődött volna olyanná - mint amilyen; ez jellemző pl. az erdélyi
magyar irodalomra is stb. Tehát mi (szem előtt tartva a hasonló, netán
azonos vonásokat) az eltérő vonásokat látjuk-tartjuk erősebbeknek,
jellegzetesebbeknek. Ezt ki kellett mondanunk, s nem azért, hogy a
„más államok belügyeibe való beavatkozás" vádja ne érjen bennünket,
hanem az irodalom belső viszonyítási rendszere (amelyre Görömbei
András, egyébként nagyon helyesen, oly erős hangsúlyt helyez) megköveteli ennek figyelembevételét.
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Más megrázkódtatások, s más helyzetben érték a magyarságot Csehszlovákiában pl. 1938-ban, 1945-46-ban, 1948-ban, avagy 1968-ban,
mint a hazait ugyanezen idó'pontokban (csak 1956-ot kell írnunk 1968
helyett stb.). Ebbó'l pedig más eredmények születhettek. Vannak hasonlóságok, persze hogy vannak! A nemzetközi munkásmozgalomban is
vannak, itt Közép-Kelet-Európában, de . . . de másként érvényesülnek
létrejöttükben, másként eredőjükben. Mindennek megfelelően: az integritás sem mutat oly meggyőzően egyértelmű képet; nem is mutathat.
Csak hasonló vonásokat fedezhetünk fel, de nem azonosat. És itt válik
el a csehszlovákiai magyar irodalom a magyarországitól, a romániaitól
stb. Körülbelül úgy állunk ezzel a kötettel: Görömbei András tételesen
kifejti az integritás eszményét, de - szerencsére - tárgyalásában, a
plasztikus és nagyszerű portréiban már a csehszlovákiai magyar irodalmat, annak kor- és portrérajzát, s e kettőnek igen jól sikerült ötvözetét kapjuk. Szerencsés kézzel ragadja meg a folytonosság képviselőinek portréját, a kínálkozó lehetőséget arra, hogy szervesen kapcsolja az
1945 utáni első nemzedék indulásához. Ebben éppúgy remekel, miként
abban, hogy hozzá mert nyúlni a legendákhoz, s Fábry Zoltán ellenében
újra merte és tudta értelmezni a harmadik nemzedék (a „harmadvirágzás") fogalmát, s az ezzel összefüggő (Fábrytól eredő) periodizációt. Ti.
Görömbei András 1945-tel indítja e korszakot, s alaposan meg is indokolja. Ha későn jött produktumként fogadjuk el az 1948 után jelentkező irodalmi próbálkozásokat: igaza is van. Mert azok a próbálkozások
- látensen vagy kimondottan - magukban hordozzák az 1948-tól 45-ig visszavezethető élmény- s írói motívumokat. Éppen ezért figyelemre méltó - történelmi vetületében vizsgálva - Balogh Sándor történészprofesszor kötete, mely A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945-47
címmel jelent meg. Igazságtalan (és tudománytalan)
lenne pl. ezt számon kérni Görömbei Andrástól, de részletei már
korábban ismertek voltak. Vagyis ezúttal azt tesszük szóvá: Görömbei
András a történelmi háttér előtt mozgó irodalmat vizsgálja, holott a
tárgyalt korszakban az irodalmat csakis a történelemben mozogva lehet
e vizsgálódást elvégezni. Még úgy is, hogy a tudati szféra: ne valami
esztétikai produktum maradjon. Az is, de ne csak az. Inkább kellene
társadalomtudományi érdekűnek lenni, mint csak irodalomcentrikusnak. Éppen ő, Görömbei András mutat-nyújt erre kitűnő példát, az
egyébként kifogásolt Egyszemű éjszaka stb. kötetekkel szemben: ti. a
társadalmi távlat-, majd pillanatnyi talajvesztést hozza fel indokként e
kötetek megértéséhez. Igaza van. A történelem, sőt a politikum hozta
létre ezeket, mégha negatív előjellel is. Mozgóbbá lehet és kell tenni a
képet, s ehhez csak (az esztétikai normákkal mérhető) irodalom - nem
elég. Még viszonylagos önállósága ellenére sem. Ne csak Fábryt hozzuk
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fel példának. Ott van Bábi Tibor, Ozsvald Árpád vagy Dobos László,
Duba Gyula, Tó'zsér Árpád, Gál Sándor eddigi életműve (hogy a többieket ne is említsük). Életművük a történelem futószalagán bontakozott
ki, s irodalmilag lett azzá — amivé.
Ök így lettek korunk írói, költői, így kapcsolódnak - hídszerepet is
betöltve - a magyarországi irodalomhoz, de így a világirodalom távlataihoz is, melyeket Görömbei András oly szépen, s biztos kézzel rajzol fel
a kelet-európai égboltra. Egyszóval: amit, egyfelől, nagyon is tudatosan
tágít, ugyanazt önmaga, hirtelen az irodalom gombaernyője alá bújva,
gyakran összeszükít. Pedig bátran kinn lehet maradni, az ernyőn kívül.
Fábry Zoltán is kinn maradt, s ugyanezt tette és teszi Bábi Tibor,
Ozsvald Árpád, ezt Dobos László, Duba Gyula és a többiek is. Történelem és esztétikum náluk, bennük oly szorosan összefonódik. Tulajdonképpen - gyakran - Görömbei András is ezt követve, nyújt sikeres
portrékat, melyek belső (s tegyük hozzá, külső) viszonyításaiban éppen
ezért tudnak meggyőzőek lenni.
Görömbei András kötetének elolvasása után, beható tanulmányozása nyomán viszont az olvasónak és a kutatónak egészen új
fogalomrendszert kell kialakítania. Mert mit jelent most már az első
nemzedék? Meg a harmadik? Stb. Egyelőre „kettős könyvelést" kell
folytatni: ha a csehszlovákiai irodalmi életet 1918-tól vagy 1945-től
származtatjuk; és így tovább. Az eddig volt és élt kategóriák - egy
bizonyos összefüggésben: érvényüket vesztik. Pontosabban: más összefüggések részei lesznek.
Külön fejezetet érdemelne a kitűnőre sikerült Irodalmi Szemle bemutatása. Nem is akad itt vitatkozni való a szerzővel, sőt kitűnő a
karakterrajz, melyet a szerkesztő Dobos Lászlóról, illetve Duba Gyuláról nyújt. Az egyéni-alkati eltérésekben stb.
Nem kívánjuk я szerző bátor szókimondását, kutatói erényeit
kisebbíteni azzal, ha szóvá tesszük: A vádlott megszólal valószínű, hogy
akkor kerül „helyére", ha majd a Fábry Z. összegyűjtött írásai megfelelő kötetében lát majd napvilágot. Mert túl sokfélék és túlságosan
eltérőek a vélemények ahhoz, hogy ezt a nem is könnyű, érzelmileg
túlfűtött Fábry-művet kellően értékelni tudjuk. Sokkal inkább társadalomtudományi (tehát komplex) igényű elemzésre lett volna, s még
lenne szükség ahhoz, hogy e Fábry-írás besorolható legyen a Fábryoeuvre egészébe. Ezért gondoljuk azt: bizonyos előtanulmányok híján a
Fábry összegyűjtött írásaiban kap majd megfelelő helyet. Görömbei
András véleménye - egy a lehető létezők közül. Bizonyos elfogultságot
ő sem tudott mellőzni. Bár objektív megállapításokra törekszik.
Tudományosan elemző, ugyanakkor szintézisre törekvő tanulmányt
kapunk e kötettel a csehszlovákiai magyar irodalomról; a folyamat- és
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portrérajz kellő dialektikával párosult. Megteremtette Gorömbei András
a jogfolytonosságot az Első Köztársaság és az 1945 utáni Csehszlovákia
magyar irodalmának történetében. Nagy vállalkozás, s a szerző ezt tűzte
ki céljául. Ezt méltóan kell folytatni. Neki vagy másoknak. Az alapokat
Gorömbei András lerakta, tehát övé az úttörés érdeme; persze — mint
lenni szokott - a „töviseket" is ő kapja most. így gondoljuk, tudományos felkészültségénél fogva, s azért is, mert ez úttörő mű megjelent
- vállalja is e „töviseket", a pálmaágakkal együtt. (Akadémiai Kiadó,
1982.)
KOVÁCS GYÖZÖ

SZABÓ JÁNOS:
KARL KRAUS ÈS KARINTHY FRIGYES
SZÁZADUNK ELSŐ HARMADÁNAK KÉT SZATIRIKUSA
Csak örömmel lehet üdvözölni Szabó János könyvét, amely a századforduló és a két háború közötti osztrák-magyar irodalmi kapcsolatok feltárásához járul hozzá néhány érdekes adattal, megfigyeléssel.
Kár, hogy a szerző nem tudott teljes egeszében eleget tenni az. önmaga
elé kitűzött célnak, nevezetesen annak, hogy a két író között „nem a
közvetlen kapcsolatot" kívánja feltárni, hanem életművük „tipológiai
összefüggéseit". Ahhoz ugyanis, hogy az itt említett, és a komparatisztikában egyedül követni érdemes elvet következetesen végigvihesse, nem
elegendő csak felállítani a tipológiai kategóriákat.
A sokat ígérő fejezetcímek, tehát a könyv szerkezete azt sejteti,
hogy Kraus és Karinthy munkásságának elemzésekor levont következtetésekből megtudjuk, milyen általános érvényű párhuzamok és különbségek állapíthatók meg a Monarchia két vezető államának, Magyarországnak és Ausztriának a kultúrájában, művészetében, mi több, politikai életében. Ezzel ugyanis jelentős lépést lehetett volna előre tenni a
korszakról kialakult képzeteink és tévképzeteink tisztázásában. A
szerző azonban ezekkel a konklúziókkal sajnos adósunk marad, mert
fejezetről fejezetre nem tesz mást, mint felsorol különböző műveket,
illetve idéz belőlük, elmondja a történetüket, megállapítván: Karinthy
ezt írta, Kraus azt írta a háborúról, a nőkről stb. Karinthy így élt, Kraus
meg úgy élt, Karinthy a nevető szatírát művelte, Kraus a büntetőt . . .
Következésképp mindvégig úgy érezzük, hogy a szerző nagyon a felületen mozog, bárki számára könnyen érzékelhető jelenségeket ír le, de e
jelenségek segítségével nem tátja fel a lényeget, az egész korszakra
vonatkoztatható általános összefüggéseket.
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Talán ezért megy el néhány fontos, tovább gondolandó és tovább is
gondolható tény mellett. Például: ha mindenáron ragaszkodott az
életrajzi párhuzamok megvonásához, akkor nem lett volna szabad megállnia ott, hogy a két író nagyjából egy idó'ben született, iskolába járt,
az egyik jól tanult, a másik nem. Itt - véleményem szerint - , elsőrendüen nem ez a fontos. A fontos az, hogy Kraus elsó' generációs
bécsinek tekinthető' (nem is Bécsben, hanem Csehországban született), a
Karinthy család viszont „belakta magát" már Budapesten, együtt élt,
lélegzett a várossal. Kraus - mint egyébként a szerző is említi ambivalens érzelmekkel viseltetett városa iránt, ami különben az ő
műveiben és mások műveiben is, sokszor mintegy a Monarchiát szimbolizálta. Karinthy érzelmei koránt sem voltak ilyen ellentmondásosak: ő
jól érezte magát Pesten, mégha bosszankodott is néha. Kraus ambivalens
magatartása tipikus: a korszak majd minden, a Monarchia különböző
tartományaiból és koronaországaiból Bécsbe vándorolt és itt letelepedett művész hasonlóképpen viselkedett, ö k voltak azok, akik éles
szemmel, bizonyos értelemben kívülről tudták szemlélni ezt az egész
intézményrendszert, mert „osztrákságuk" — mely fogalom jogosultságát
ma is sokan vitatják, s helyette inkább a „monarchiabeliséget" javasolják - sem volt egyeítelmű. Talán éppen ez a feszültségekkel terhes
viszony az egyik oka annak, hogy ebben a korszakban épp Bécsben
született meg az a jelentős kultúra és irodalom, amely Közép-Európa
kulturális arculatát bizonyos mértékig mind a mai napig meghatározza.
Magyarországon, Budapesten más volt a helyzet. Noha ide is áramlottak a környező országokból a különféle nemzetiségű kereskedők,
pénzemberek, iparosok, akiknek fiai később értelmiségi, literátus foglalkozást választottak, azért Budapestről korántsem mondható el, hogy
olyan nagy mértékben lett volna a nemzetek kohója, mint Bécs. Ez a
tény távolabbi szociológiai, politikai és nemzetiségpolitikai kérdéseket
vet fel, amelyeket természetesen itt nincs hely kifejteni. Szorosan a
témához kapcsolódva annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy
Karinthy mindenképpen homogénebb, erősebb nemzettudattal rendelkező környezetben dolgozhatott, mint Kraus, s ez nem csak az ő
esetükben mérvadó, hanem általánosságban is érvényes a századforduló
és a két háború közötti magyar, illetve osztrák irodalomra.
A kérdések a könyv többi fejezetével kapcsolatban is csak úgy
sorjáznak. Itt van például a szatíra. Nyilvánvaló, Szabó János kiváló
ismerője a műfajnak, s könyvében behatóan elemzi a szatíra fogalmát,
történeti fejlődését a magyar és osztrák irodalomban. A szatirikus
Krausszal kapcsolatban többször utal HaSekre, Öapekre, Kafkára. Ezeknek az utalásoknak az alapján néha úgy érzi az ember, hogy a szatíra
ürügyén célravezetőbe lett volna Kraust velük, és nem Karinthyval

4

Szemle

összevetnie. Nem látszik ugyanis elég meggyó'zó'nek, hogy a szatíra
„büntető'" és „nevető" kategorizálásának segítségével az előbbit szigorú
szatirikusnak, a másikat megbocsátónak, de szatirikusnak tartja.
Kettőjük között, úgy vélem, sokkal nagyobb a különbség: annyi, hogy
Karinthy nem nagyon mondható szatirikusnak, sem üyen, sem olyan
értelemben, de megbocsátónak sem. Valójában mind a mai napig eldöntetlen, hogy mi is volt Karinthy tulajdonképpen, és nem is kell
minden áron eldönteni. Ottlik Géza írja a Próza c. kötetében Karinthyről: „Azt tartom, hogy mindenestől nem más - függetlenül attól, hogy
utánozhatatlan, a szeméremnek és szemérmetlenségnek, útszéli nevettetésnek és mély gyengédségnek, pongyolaságnak és zenei fegyelemnek,
ítélő férfiasságnak és kisfiús tisztaságnak egyszeri, megismerhetetlen
vegyülete, melynek kémiája, magfizikája kifürkészhetetlen marad - ,
mindenestül pedig nem más, mint művészetfilozófiai, ismeretelméleti,
létbölcseleti releváció.". Karinthy - nagyon leegyszerűsítve - leginkább
még az abszurd műfaját művelte, s éppen ez az abszurd késztet nevetésre, az, hogy hozzá hasonlóan kevesen látták és láttatták a földhözragadt, köznapi dolgokat teljes képtelenségükben, a józan ész számára
szinte felfoghatatlan mivoltukban. Kraus viszont soha nem rugaszkodik
el, ő inkább valósággal földhöz lapítja témáját, körüljárja, csűri-csavarja
és innen is, onnan is belemar. Kraus könyörtelenül, szívósan indul újabb
és újabb rohamra a Közép-Európában tenyésző, nagy hagyományokkal
rendelkező népbutítás, hipokrita farizeuskodás ellen, míg Karinthy
legyint egyet, és otthagyja az egészet.
Az előzőkhöz hasonlóan kételyek merülnek fel A nyelv c. fejezettel
kapcsolatban is. Szabó János könyvének ez az egyébként legjobban
sikerült, elemző és viszonylag árnyaltan megírt része is adósunk marad a
konklúzióval, mert az, hogy „a nyelv iránti érdeklődés át- meg átszövi,
alapvetően meghatározza és specifikussá teszi Kraus és Karinthy írói
munkáját" - nem sokat mond. Ez bármelyik íróról, bármely korszakban elmondható, hisz különben nem lennének írók. Itt talán érdemes
lett volna inkább arra utalni, hogy miért vannak Krausnak (és Wittgensteinnek), azaz a nyelvfilozófiai szkeptizicmusnak olyan jelentős
követői a mai osztrák irodalomban, mint Ilse Aichinger, Peter Handke,
Gert Jonke, H. С. Artmann, s hogy a Karinthy-féle irány - noha
Karinthy sokkal erősebben volt és van is jelen a magyar irodalmi
köztudatban, mint Kraus az osztrákban — gyakorlatilag miért szűnt
meg létezni, szinte teljes egészében, miért nem akadt követőkre.
Mindezek után, ha csak külön-külön nézzük az egyes fejezeteket,
nyilvánvaló, hogy mindegyik, önmagában is, egy-egy önálló könyv
témája lehetne, mely téma érdemi feldolgozása nem csak irodalomtörténeti, hanem filozófiai, nyelvtudományi, kultúrhistóriai és törté-
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nészi felkészültséget igényel. Ezért talán célravezetőbb lett volna, ha a
szerző könyve témái közül egyre vagy kettőre koncentrál, így a kevesebb több lett volna. (Akadémiai Kiadó, 1982. - Modern Filológiai
Füzetek.)
KAJTÁR MÁRIA

POMOGÁTS BÊLA:
AZ ÚJABB MAGYAR IRODALOM

1945-1981

1. A Pomogáts könyvében vizsgált korszak időhatára 1 9 4 5 - 1 9 8 1 .
Ez ugyan a semmilyen releváns eseményhez nem kötődő 1981 miatt
szokatlannak tűnik, mégis elfogadható, hisz benne az fejeződik ki, hogy
a szerző semmiről sem akart lemondani, ami könyve megírásáig megjelent. így a legfrissebb irodalmat is ide tudta vonni. Az Előszó ban a
vizsgálat tárgyát a majdnem négy évtizedes periódus „irodalmi fejlődésében" jelöli ki, amit Illyés Gyula metaforájával az irodalom „mozgó
világának" nevez. Munkáját jellege szerint az irodalomtörténetírás és a
kritika között helyezi el, a szaktudomány és a kritika eredményeire
építi. Egyetértéssel fogadhatjuk azt a megjegyzését is, hogy könyve
„egy lehetséges »fotográfia« szerepét" tölti be (12.). És igaza van abban
is, hogy az irodalom fejlődésének ez a képe egy a több lehetséges közül.
Mindegyik jó lehet a maga nemében, de mindegyik másképpen tükrözi
ugyanazt a korszakot, ugyanazt a fejlődési folyamatot. Ilyen felfogás
alapján állíthattunk emellé egy másik hasonló tartalmú és ugyancsak
frissen megjelent munkát: A magyar irodalom története 1945-1975.
I.
és IV. (szerk. Béládi Miklós). A közelebbi cél és szándék, valamint a
módszer jellege tekintetében van különbség a két munka között. Ebből
következően hasznosíthatóságukban is van eltérés.
A könyv jellege szerint szintézis, ami a vizsgálat sajátos tárgya miatt
bonyolult feladatok elvégzésének az eredménye. Bonyolult és kivitelezésében problematikus, hisz egyrészt élő irodalommal foglalkozik,
másrészt viszont a periódus első szakasza ( 1 9 4 5 - 1 9 5 6 ) történelmileg
lezárt időszakasz. Bonyolult és problematikus továbbá azért is, mert
mint irodalomtörténész fejlődési folyamatokat vizsgál, mint kritikus
ellenben „az időben egymás mellett élő művek értelmét keresi" (19).
De magában az irodalomtörténeti vizsgálatban is adódik egy sajátos
nehézség, az, hogy az időbeli közelség miatt a periódus irodalmát alig
lehet a kívánt történelmi távlatba állítani.
Minderről azért is szót kell ejtenünk, mert ez a kettősség a tárgyalási
rendet elég nagy mértékben megszabja. És már itt előre jeleznünk kell,
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hogy az említett kettősségekből fakadó vizsgálatnak mind a logikája,
mind pedig a megoldási módja jó, kivitelezése a szerzőnek kétségkívül
nagy érdeme.
Az Előszó és a kitekintés értékű utolsó rész (Határokon túli magyar
irodalom) mellett könyvének törzsanyagában két nagy részt különíthetünk el: az első a hosszmetszetként felfogott történeti áttekintés, a
második pedig a keresztmetszet értékű rész, az „írók és művek". A
szerző más műszava szerint az első az „irodalomtörténeti kép", a
második a „panoráma".
Az első részben a vizsgálat anyagát a három műnem (költészet,
elbeszélő irodalom, drámairodalom) szerint csoportosítja. A bevezető
fejezet az irodalom életével foglalkozik. Tulajdonképpen itt jellemzi a
tárgyalási rend tagolásául szolgáló ncgy szakasz belső tartalmát. Az
ezzel összefüggő szemlélet könyve egészét áthatja. Kiindulópontja
mindig az előzmények számbavétele. Ezt követi a négy belső szakasz:
újrakezdés
és folytatás ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) , a szocialista fordulat
( 1 9 4 8 - 1 9 5 6 ) , az új magyar irodalom kibontakozása ( 1 9 5 7 - 1 9 6 8 ) , új
korszak kezdetén ( 1 9 6 9 - 1 9 8 1 ) . Az első rész utolsó fejezete a vizsgált
periódus irodalomtudományáról (az elméletekkel való foglalkozásról, az
irodalomtörténetírásról és az irodalomkritikáról) szól.
A második rész (a keresztmetszet, a panoráma) vizsgálatának alapját
egy hármasság alkotja: nemzedékek, irányzatok és ezeken belül a műnemek. Ebbe a hármas tagolású tárgyalási rendbe ágyazva tárgyalja a
korszak sok-sok, szinte valamennyi íróját. Kiindulópontja itt is az
előzmény (az élő hagyományok: pl. Heltai, Áprily, Tersánszky, Szabó
Lőrinc). Ezt követi a Nyugat örököseiről (a harmadik nemzedékről : pl.
Vas István, Jékely Zoltán, Rónay György, Palotai Boris, Passuth
László), valamint a népi mozgalom íróiról (pl. Erdélyi József, Illyés
Gyula, Németh László, Veres Péter) szóló két fejezet, majd a következők : irodalom és szocializmus (pl. Hidas Antal, IUés Béla, Nagy Lajos,
Kassák Lajos, Benjámin László), a felszabadulás nemzedékei (írók 1945
után: pl. Pilinszky János, Nagy László, Sarkadi Imre, Mesterházi Lajos,
Sánta Ferenc), az új magyar irodalom nemzedékei (írók 1956 után:pl.
Váci Mihály, Gyurkovics Tibor, Galambos Lajos). E puszta felsorolásból
is kiderül, hogy melyek a Pomogátstól számon tartott nemzedékek és
irányzatok. Ez utóbbiakat mint a továbbiakban még szóba kerülő
kategóriákat külön is kiemelem: a konzervatív, a polgári humanista, a
népi és a szocialista irányzat.
2. Pomogáts könyve beosztásának a puszta felvázolása is jól tájékoztat anyagáról, tárgyalási módjáról, mindarról, amiről külön is szólni
akarunk Könyve a mához közeli, a mához vezető fejlődési folyamatokat és a mai helyzetet bemutató — tehát bizonyos mértékig —
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történeti szintézis. Érthető, hogy először e szintézis történetiségének
alapjaival, szempontjaival kell foglalkoznunk.
Ezzel kapcsolatban az első, spontán módon felmerülő kérdés a
magyar irodalomtörténeti szintézisekben még mindig ritka jelenségnek
számító és elméletileg alig vitatott belső fejlődési törvényekre vonatkozik. Az irodalomtörténeti szintézisekben ugyanis az egyik megvalósítandó célnak ezek felfedését kellene tekinteni. Persze nagyon igazságtalanok lennénk, ha ezt épp az ,állandó és a-változó" amúgy is sok
nehézséget jelentő vizsgálatában, a közelmúlt irodalmának az összegezésében követelnénk meg, elhanyagolását épp egy ilyen határesetnek
tekinthető, egy sajátos korszakot feldolgozó munka szerzőjétől kérnénk
számon. De talán az sem lenne egészen helyes, ha szót se ejtenénk róla.
Valahogy úgy állunk ezzel a kérdéssel, mint korábban az irodalmi
mű elemzésével: sokkal többet foglalkoztunk a műalkotás külső kontextusaival (az életrajzi mozzanatokkal, történelmi feltételekkel stb.), mint
azzal, ami benne van az irodalmi mű szövegében. Az elemzésekben
persze az elmúlt évtizedben sok minden megváltozott, a figyelem már
elég nagy mértékben a belső kontextusra (is) vonatkozik. De az irodalomtörténetírásban, legalábbis a szintézisek nagy részében még
mindig az a helyzet, hogy a külső meghatározó tényezők számbavétele,
részletes tárgyalása mellett elsikkad a fejlődés belső indítékainak a
vizsgálata, a szóba jöhető fejlődési törvények felfedése. Az erre irányuló
korai és ma is imponáló próbálkozásokról a nyelv- és irodalomtudomány 19. századi története jól tájékoztat. Hogy egészen pontosan mire
gondolok, hogy nem a külső mellőzésével akarom a belsővel való
foglalkozást erősíteni, azt Lunacsarszkij analógiájával szeretném megvilágítani: „Nemcsak külső okok determinálják a víz mozgását a folyóban, de magának a víznek a hidraulikus sajátságai is" (idézi Markiéwicz:
Az irodalomtudomány fő kérdései. Bp., 1968. 236).
A belső viszonyok elhanyagolásának viszont mindenféleképpen
szóvá teendő következményei is vannak. Elsősorban a — különben sokat
vitatott - irányzatokra gondolok. Ezek Pomogáts könyvében nemcsak
hogy nem ismeretlenek, hanem - mint láttuk - a tárgyalási rend
hármas tagolásában az egyik egységet alkotják. Nem nehéz azonban
felismerni bennük azt, hogy jórészt társadalmi és történelmi meghatározó tényezők foglalatai, kevésbé vagy alig foglalnak magukba valamit a
belső viszonyokból.
Az, ami az irányzatokkal kapcsolatban problematikus, nem önmagukban rejlik, nem bennük keresendő, hisz bár elnagyoltak, mégis
eléggé tartalmas és megkülönböztető értékű kategóriák, hanem inkább
abban, hogy mellettük (nem mondanám, hojjy helyettük), esetleg nekik
alárendelt minőségben más, belsőbb tartalmú és jellegű irányzatok (vagy
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ugyan szűkebb körű, de a fejlődésről, a belső mozgásról esetleg többet
eláruló „tendenciák") is helyt kaphattak volna. És ezeket nem kívülről,
nem egy stílustörténeti szemléletből akarom bevinni Pomogáts könyvébe, hanem mint a kötet anyagában benne levőket szeretném kiemelni és
az előbb jelzett szintre felemelni. Pomogáts ugyanis egy-egy író vagy
csoport jellemzésében olyan műszavakat használ, amelyek irányzatok
megnevezései vagy legalábbis jelzői lehetnek. Csak néhány példa: elvont
tárgyiasság, fegyelmezett tárgyilagosság, költészetbeli értelmes rend,
mitologikus költészet, szürrealista technika és vívmány, népköltészeti
archaizmus, archaikus, balladás formák stb.
Kiderül ezekből, hogy a két világháború közötti korszak több
(számon tartott vagy alig számon tartott, sokat vitatott vagy alig vitatott) irányzata tovább élt és ma is hat. Ilyen a tárgyias és intellektuális
költészet, neoavantgarde-ként a nem is egészen csekély szürrealizmus és
a népiesség a maga sokféle elágazásával. Ha ezek és az ezekhez hasonlók
nagyobb, átfogóbb kategóriaként szerepelnek, Pomogáts könyve irányzati szempontból kétségkívül árnyaltabb, gazdagabban variált lenne, és
valahogy a belső összefüggések is jobban meg lennének világítva. Az
irodalom „mozgó világának" nemcsak a külső mozgató erőit, hanem
belső rugóit is jobban lehetne látni (bennük esetleg egy feltételezett
belső fejlődési törvény, a hatás és az ellenhatás érvényesülését is láttatni
lehetne).
3. Végül, de nem utolsósorban Pomogáts szintézisének egészét is
értékelnünk kell. Igaza van abban, hogy „merész vállalkozás" (13) egy
ilyen összegezést írni. De — tehetjük hozzá - nemcsak merész, hanem
egyben hálátlan feladat is, mert a könyv nagyon sok olvasója, „használója" — ahogy általában a szintézisekkel lenni szokott - olyasmit, főleg
olyan részleteket is keres benne - és mert nem találja, méltánytalanul
olyasmiért is elmarasztalja - , ami a kifejtő tanulmányok, monográfiák
tárgy- és feladatkörébe tartozik.
Gondolom, nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a szerző az
Előszóban jelzett szempontjait következetesen érvényesítette, eleget
tett mind irodalomtörténészi, mind pedig irodalomkritikusi feladatainak. A ,.hosszmetszet" és a „keresztmetszet" tárgyalásrendbeli kettősség produktívnak bizonyult.
Jó megoldásai közül mindenekelőtt azt emelném ki, hogy következetesen ragaszkodik a vizsgált periódust megelőző fejlődési szakasszal
való kapcsolatteremtéshez: az 1945-1948-as szakaszt tárgyaló fejezeteket áthajtásként minden esetben az előzményeknek mint továbbélő
hagyományoknak a bemutatásával vezeti be. Ezzel és az egymást követő
nemzedékek közötti kapcsolatok megvilágításával a szintézis diakróniáját még jobban elmélyíti. A „hosszmetszetben" viszont a fejezetek
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műfaji összefoglalásai nemcsak fejló'désrajzok, hanem állapotrajzok is,
amelyek az összegezés szinkróniáját eró'sítik. Tulajdonképpen itt (az
összegező fejezeteken belül és a többi fejezettel való összefüggésében)
mutatkozik meg a legjobban a szinkrónia és a diakrónia egysége, egy ma
már eléggé általánosult módszeres alapelvnek az érvényesítése, amely
szerint a fejlődésrajz nem más, mint a kronológiai sorrendbe állított
szinkronmetszetek egymásutánja.
A szintézis egészének értékelése mellett külön kell szólnunk az azt
alkotó részletekről is. A szerzőnek az egy-egy íróra vonatkozó tömör
megállapításai, minősítései találóak, a lényegre tapintanak rá. Majdnem
mindegyik megállapításával egyet lehet érteni. Értékítéletei az olvasók
számára a legtöbb esetben világos eligazítások,jól láthatja ezek alapján,
hogy hol a helye például Szilvási Lajosnak vagy Moldova Györgynek
vagy Vészi Endrének. Ezért tartjuk helyesnek azt is, hogy az egyik
nagyobb fejezetben külön kategóriaként szerepelteti - az irodalmi,
művészi értéke szerint vitatható — szórakoztató és ismeretközlő irodalmat (pl. Passuth Lászlót, Darvas Szilárdot). Itt-ott azonban (pl.
Esterházy Péter esetében) csak a valahová való besorolás ténye jelent
értékelést. Persze az ilyen esetekben azzal is számolnunk kell, hogy egy
fiatal író még viszonylag rövid pályája többet nem tesz lehetővé. Különben megállapításai, minősítései nagyon sok helyen feltűnően tömörek.
És ebben az sem zavarja, hogy ilyen helyeken fogalmazása hasonlít a
lexikonokéhoz (ezt az Előszó ban előre jelzi).
Pomogáts könyve nemcsak mint teljesítmény, hanem mint későbbi
kutatások kündulópontja, alapja és forrása is minősítendő. Ilyen szempontból produktivitása a határterületeken is nyilvánvaló. Az újabb
irodalom stílusait leíró munkában minden bizonnyal jó alapként lehet
majd hasznosítani. (Gondolat, 1982.)
SZABÓ ZOLTÁN

HIÁNYDRAMATURGIA
FIATAL MAGYAR DRÁMAÍRÓK
A tanulmánykötet, mely az ún. „fiatal" drámairodalom bemutatását, helyzetének tisztázását és esztétikai minősítését, rendszerezését
tűzte ki céljául, izgalmas és tanulságos olvasmány színházkedvelőknek,
színházi szakembereknek és a mai irodalom iránt érdeklődőknek egyaránt. A kötet első felét az egyes drámaírók portréi foglalják el, eddigi
drámatermésük konkrét elemzése. S miután így némi összképet kap-
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tunk már az egyes szerzők gondolat- és formavilágáról, a kötet második
részét képező három tanulmány az összegzés igényével lép fel, megpróbál áttekintést nyújtani a fiatal drámaírók dramaturgiájáról, s annak
közös vonásairól. S az olvasó további ismeretigényét kielégítik a szerzők munkásságára, életrajzára vonatkozó Függelék adatai és bibliográfiája.
Koltai Tamás írja az előszóban: „A létező drámairodalom azonban
nem föltétlenül élő drámairodalom. Ahhoz, hogy a drámai művek az
irodalmi és a színházi köztudat részévé váljanak, számos kedvező feltétel összejátszására van szükség." (7.) Ez a könyv a maga eszközeivel
legfőképpen ahhoz járul hozzá, hogy a köztudatba kerüljön ez a létező
drámairodalom. De ahhoz, hogy valóban élővé is váljék, természetesen a
legfontosabb feltétel az, hogy a színházi életben elfoglalják az őket
megillető helyet ezek a művek. Egyrészt ez a tény, másrészt az, hogy a
tanulmányok szerzői színikritikusok és dramaturgok — tehát munkájukból következően színházi szemléletűek - indokolja, hogy az elemzéseknél és a dramaturgiai vizsgálódásoknál a színházi szempont hangsúlyosabb, mint az irodalomesztétikai értékelés.
Bereményi Géza portréját Tarján Tamás rajzolta meg. Bereményi
epikai világképéből kiindulva közelít a drámákhoz, s ez a nézőpont
lehetővé teszi, hogy feltáruljanak azok a motívumok, hőstípusok, társadalomszemlélet és szerkesztési elvek, melyek az epikából átnőve meghatározzák a drámák egész világát. S így tudja kimutatni Tarján Tamás a
dramaturgiai következetlenségeket is, az epikus küzdelmét a drámai
anyaggal és technikával. A Halmi két színpadi változatának összevetése
is igen tanulságos, s teljesebb kifejtése már egy újabb tanulmány magja
lehetne a drámai forma színházesztétikai összefüggéseiről.
Szekrényesy Júlia némileg egybemossa a drámai (irodalmi) és a
színházi szempontokat Czakó Gábor drámáinak elemzésekor. „A színház türelmetlen, harcias műfaj, a bölcs, harmonikus, joviális regényhez
képest pedig minden tekintetben izgágának minősíthetjük" - írja (39).
A dramaturgiai elemzés pontossága kedvéért talán jobb lett volna tisztábban megkülönböztetni a fogalmakat. Hiszen a regény és a dráma
mint irodalmi műalkotások, csak bizonyos áttételeken keresztül valósulnak meg egy másik művészeti ág, a színház közegében.
Szekrényesy Júlia tanulmányának erőssége az, hogy az írói világkép
karakteréből, az anyagmegközelítési módból eredezteti a drámává formálódás hiányosságait Czakó Gábornál. „ . . . a drámai világegyetem
etikája alapvetően különbözik a moralisták beállítottságától. (. . .) Ez a
fajta morál, bármennyire is emberszerűnek, optimistának tűnik, valójában lefegyverzi a hőst, elismeri tehetetlenségét - amikor minden baj
forrását a társadalmi körülményekben látja. A dráma művészi etikája
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ennél sokkal kegyetlenebb, sohasem ad efféle engedményeket - törvénye kíméletlen: az embert saját tetteivel szembesíti, s egyetlen pillanatig sem tűri, hogy ne küzdjön, akár reménytelenül is, a világegyetem
gonosz hatalmasságaival." ( 3 9 - 4 0 . )
A kötet egyik legkiemelkedőbb s a vizsgált művekhez legadekvátabb
tanulmánya Duró Győző munkája, aki Nádas Péter három drámáját
veszi nagyítólencse alá. S ez nemcsak abból adódik, hogy Nádas Péter
darabjai összetettségükkel, polifóniájukkal — újraértelmezve drámai
formát és színházat egyaránt - kínálják a lényegretörő, többsíkú értelmezést és értékelést. Duró Győző a drámákat autentikus műalkotásoknak tekintve — s nem pusztán a színházi vetületet kísérve figyelemmel a drámai szerkezetből, a drámai szituációt megteremtő viszonyrendszerből indul ki, s vizsgálja a drámai struktúrába sűrített tartalmakat. A
különböző — világnézeti, filozófiai, zenei stb. - jelentéssíkokat a
drámai építkezésből bontja ki, s így jut el végül összegzésként a Nádas
által megteremtett új dráma- és színházmodell felvázolásáig.
Nánay István portréja Schwajda Györgyről szintén rendkívül igényes
munka. Elemzései során következetesen érvel, írói világkép, tartalom és
forma összefüggéseit, dialektikáját szem előtt tartva közelít a művekhez. Az egyes drámákban a közlendő esztétikummá formálódását vizsgálva bizonyítja: ha leegyszerűsített vagy hamis a valóságszemlélet, a
drámai forma is csődöt mond; és megfordítva: ha a formai megoldás
tökéletlen, a mondanivaló válik hamissá. Vagyis a műnemi törvényszerűségek az írói szándéktól függetlenül is aktivizálódnak, s az „írói erőszaktétel az anyag öntörvényű alakulásán" (84) félresiklatja a művet.
Berkes Erzsébet a Spiró György drámáiban rejlő ember- és történelemszemléletet próbálja fölfejteni vizsgálódása első lépéseként. Ebből
vezeti le azt a sajátos dramaturgiát, melyet megkíván ez a történelemlátás. A darabokat végigkísérve megmutatja a drámai szerkezet alakulását, forrását egészen addig, míg — Berkes Erzsébet szerint — A békecsászárban Spiró rátalál a történelemvíziójának megfelelő dramaturgiára. „Már nem törődik azzal, hogy cselekményt kreáljon, hogy konfliktust teremtsen, mozgásba hozza, majd mozgásban tarsa a figurákat.
Beéri' annyival, amennyi mozgást a vizsgálat s az ahhoz szükséges
kísérleti anyag, anyagmivoltánál fogva eleve ad. (. . .) Nem dráma-dramaturgiai a szöveg logikája, hanem költői." (97) S végül azt is szemügyre veszi Berkes Erzsébet, hogy milyen színpadi következményekkel
jár ez a „rapszodikus asszociációs rendszerrel" (97) megformált világ.
Vámos Miklós portréja zárja a sort Balogh Tibor tollából. A tanulmány a művekben megjelenő világszemlélet alakulását, differenciálódását követi nyomon, a szerzőnek hőseihez fűződő viszonyát vizsgálva. „Ez az attitűdváltás fokozatos, több stációja van. Az ábrázolt
17 Irodalomtörténet 1983/3
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közeg szatirikus elutasításával kezdődik, s a műveit benépesítő lények
iránt ébredő ironikus részvétbe torkollik." (102.) E folyamat során
rajzolódik ki „a Vámos-életmű vezérmotívuma" (106), a generációk
„összesimulása". „A felnőtt világ erkölcsrendjét korábban mindenben
tagadó Najn Ivánok egyszercsak azonosakká válnak megvetett elődeikkel. Eltűnnek a nemzedéki ellentétek, a fiak az apák nyomdokaiba
lépnek." (106.) A tanulmány befejező része pedig azzal foglalkozik,
hogy mennyiben drámák Vámos Miklós darabjai, s itt is, ahogy a
kötetben szereplő legtöbb fiatal szerzőnél az epikus és a drámaíró harca
mutatható ki.
A kötet Áttekintés
című részének három tanulmánya már inkább
összegzésre, általánosításra törekszik (amennyiben lehet ilyen közvetlenségben, e folyamatos erjedés közben általánosítani). E munkák szerzői arra kíváncsiak, mi az, ami összeköti e drámaíró nemzedék tagjait.
„Beszélhetünk-e egyáltalán fiatal drámaíró nemzedékről? Tekinthetjük-e a hetvenes évek derekát-végét korszakváltásnak? " - kérdezi
Vinkó József (115), s végül is ,,a világhoz való újsz erű viszonyulás "-ban,
horizontváltásban (116) találja meg a közös gyökereket, „ami kétségbe
vonta a valóság közvetlen megragadásának lehetőségét, és olyan többszólamú, összetett formát keresett, amelynek segítségével korunk lényegi ellentmondásai árnyaltabban kifejezhetők." (116.) Szerinte tehát
ebből eredeztethető a drámai hősök cselekvésképtelensége, a közelmúlt,
a család faggatásának hangsúlyossága, az asszociációs dramaturgia, a
nyelv és a dialógus átértékelése, funkcióváltása a drámában.
Hasonlóképpen korszakváltást érzékel Radnóti Zsuzsa is. „Napjaink
drámáiban ez a kérdés a középpontba került, és most már nem is a
cselekvés diszharmóniáiról van szó, hanem a cselekvés hasznosságának
megkérdőjelezéséről vagy egyenesen a cselekvésképtelenségről. Ezt a
szemléleti változást tekinthetjük generációs életérzésnek is, hiszen a
konszolidáció alapja, hogy a helyzet adottá vált, megmerevedett, és az
új nemzedék zárt kapukon dörömböl, nem érzi a cselekvés értelmét és
szükségességét." (130.) Ez természetesen formai következményekkel is
jár a drámára nézve: „a cselekvés fogalma átértékelődik, és klasszikus
értelmezése megkérdőjeleződik." ( 1 3 0 - 1 3 1 . ) Ezeket a következményeket, a drámavüág átszerveződését Radnóti Zsuzsa konkrét drámaelemzésekből vezeti le, s próbálja kitapintani e sajátos hiánydramaturgia erővonalait.
E „Kapcsolathiány, Múlthiány, Hithiány, Szeretethiány, Apahiány,
Légköbméterhiány, Énhiány, Cselekvéshiány" (Vinkó József szavai,
129.) kifejezésének minden konzekvenciájában végigvitt megvalósítását
mindkét tanulmányíró Nádas Péter: Temetés című drámájában találja
meg. De Vinkó József Radnóti Zsuzsánál továbblépve a gondolatmenet-
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ben eljut annak felismeréséig, hogy a Hiány formaként való létezése, a
kifejezhetetlen kifejezése átcsap önmaga tagadásába. „A Hiány megszüli
önmaga ellentétét. ( . . . ) A Temetés nem csak a hiányok végső' konklúziója, a végpont. A Temetés több ennél. A Temetés: könyörgés a
színházért." (129.) Ezt a (látszólagos) paradoxont (ami egyébként a
becketti abszurd drámák létjogosultságát és humanizmusát is biztosítja)
nem fogadja el kötetzáró tanulmányában Mészáros Tamás, amikor ezt
úja: „a színház nemlétének ez az állapotdrámája végül képtelenné válik
egyszerűen azáltal, hogy estéről estére előadatik egy színházban." (150.) Mészáros Tamás nézőpontjával egyébkent kiteljesedik a
kép, ő azt firtatja, hogy a fiatal drámaíró-nemzedék dramaturgiája
mennyiben jelent Játékmódbeli kihívást ( . . . ) a mai magyar színház
számára"(144), s ezt két reprezentatív dráma (Nádas Péter: Takarítás;
Kornis Mihály: Halleluja) színpadi megvalósulásának elemzésével ragadja meg.
így a tanulmánykötet végkicsengése a fiatal drámaírók és a színház
viszonyának továbbgondolására ösztönöz, ami kétélű tanulsággal jár.
Egyrészt nem lehet nem észrevenni, hogy a nemzedék legkiemelkedőbb
képviselői a drámai forma megújításával, átértékelésével, egy új dramaturgiával a színház újraértékeléséig jutnak el, s ez a színház számára
valóban méltó, továbblendítő kihívást jelent. Másrészt viszont sokaknál
megfigyelhető a dramaturgiai bizonytalanság, a kifejezésbeli félrecsúszás, melyben nem kis szerepe van a színház visszahatásának, jobban
mondva a „színháztalanság" visszafogó hatásának. Mert igaz ugyan,
hogy a dráma nem a „színház szolgálólánya"; mint irodalmi műalkotás,
nem „félkész mű". Mégis elbizonytalanodik a drámai tehetség, ha nincs
lehetősége arra, hogy visszaigazolást kapjon a színpadtól, s legföljebb a
biztosabb epikai talajból meríthet. (Népművelési Propaganda Iroda,
1982.)
KISS ESZTER

ВАТА IMRE:
WEÖRES SÁNDOR KÖZELÉBEN
Weöres Sándorról tekintélyes irodalom gyűlt össze már, de egész
pályáját, életrajzát, művészetét, világképét és poétikáját, valamennyi
műfaját áttekintő monográfia sokáig nem született. A 70-es évek végén
azután egyszerre kettő is a közönség elé került: Bata Imréé és Tamás
Attiláé. Köszönhető ez talán annak a megújuló érdeklődésnek is, melyet

804

Szemle

a 70-es években előbb a Psyché fogadtatása, majd az 1975-től Weöres
egész költészetéről kibontakozott vita tanúsít.
Bata Imre kezdeményező munkája, mint címe is jelzi, a vizsgált
jelenség „közelében" született. A biztos tárgyismeret és az általában
szubjektív, a gondolatmenetet érzelmi felhangokkal kísérő előadásmód
mellett ennek legfőbb következménye az, hogy a könyv belső értelmezés: célja egyelőre az volt, hogy Weöres versvilágát, életművének
belső összefüggéseit tárja fel. Az értekező nézőpontja is a mű körén
belül van, gondolatmenete eredendő megértésen alapul. A Weöres-életmű elutasítása, majd részleges elfogadása és feldolgozása után Bata Imre
könyve most a teljes mű egységére és egységes értékeire irányítja a
figyelmet.
A monográfiát Bata a költői fejlődéstörténetre építi. Ennek részletező vizsgálatát az egyes fejezetek jól csoportosított, nemegyszer „első
kézből" való életrajzi adalékokkal alapozzák meg : ezek főként az induló
Weörest s a fordulat évének, az ötvenes évek elejének pályaszakaszát
segítenek megérteni. Az életrajznak, különösen a Medúza-kötet megjelenéséig (1944), ill. annak fogadtatásáig mindenekelőtt néhány fontos
szellemi kapcsolatról, találkozásról kell számot adnia, Weöres mesterkultusza értelmében, melyet hitelesen, meggyőzően jellemez Bata a
zárófejezetben. Elsősorban Várkonyi Nándor és Hamvas Béla jut
eszünkbe: közülük Várkonyit emlegeti többet a könyv, már csak
Weöres hozzá írott, kulcsfontosságú, önérteimező levelei miatt is.
Nemcsak a leveleket idézi, de prózai, sőt versbeli megnyilatkozásokat is
mindvégig nagy hangsúllyal vesz figyelembe a könyv Weöres önértelmezése szempontjából.
A költői fejlődéstörténet, mint egy Weöres-monográfia legfőbb
tárgya, máris irodalomtörténeti újdonság, s e könyv egyik lényegi értéke. A Weöres-jelenség nem változatlan, nem időtlen - sugallja ez a
monográfia. Változatossága, melyet korábban eleve adottnak, egyidejűnek véltek, most az idő lineáris menetében is kibontakozik. Az életmű e
történeti tárgyalása egyszersmind az újabb Weöres-irodalom útja és
módszere lett.
Az életmű időbeli változásait követi végig a könyv, de ez nem azt
jelenti, hogy a történetiség, az irodalomtörténeti szempont mindvégig
egyazon fokon érvényesül. Erősebb ez az induló költő ismertetésekor,
nagyjából ismét csak a Medúza megjelenéséig, amíg „a harmadik nemzedék körén" tartották számon Weörest. Később megritkulnak az egykorú
irodalom összefüggéseire tett utalások, s nemcsak az egyes elemzések
tárgya, hanem a viszonyítások kontextusa is a Weöres-mű lesz.
Röviden, jelzésszerűen, de mindig hitelesen ismertetik az első fejezetek az ifjú Weörest ért hatásokat. Már a fiatal költő is (s ez esetben
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csakugyan fiatal költővel van dolgunk!) legfőképp ana törekszik, hogy
kikerülje, meghaladja az élménylírát, az életrajzi költészetet. Ehhez a
törekvéshez persze nem Szabó Lőrinc vagy Illyés költészete szolgált
mintául, nem a Nyugat második nemzedéke, hanem még az első nemzedék kct alakja: Babits és Füst Milán. Weöres önálló, úgy is mondhatjuk: magányos próbálkozásait, elméleti megfogalmazásait Bata nemcsak Babits költészetéhez, hanem irodalomelméletéhez is joggal köti.
Csak az az érdekes, hogy az induló költő olyan műfajokkal, olyan lírai
helyzetekkel él, melyek éppen a hagyományos élménylíra verstípusai:
helyzetdallal, zsánerképpel. Bori Imre felfedező értékű tanulmánya is,
melyet a Weöres Sándor közelében többször megemlít, az életkép
átmeneti jelenlétéről beszélt, arról, hogy az ifjú Weöresben már objektivitásra való hajlam él, de még nem talált rá lírájának megújító forrására,
legfőbb formaszervező elvére.
Átmeneti tehát a weöresi életkép, de nagyon fontos. Bata két
vonatkozásban is a bontakozó szuverén líra előzményének tekinti: egyrészt pl. a Fü, fa füst és a Hazaszálló már a létegységet állítja fő
értéknek, melyet az első a személyes élet kezdetéhez, a második a falusi
család ősi kriptájához köt (a Hazaszállót ilyen értelemben Bata könyve
tárgyalja először), másrészt a weöresi művész- és művészetfelfogást
előlegezik olyan leíró vagy szerepversek, mint a Fazekas, A holdkóros
biciklista, a Fajankó. Szemlélődés, rejtőzés, céltalanság, a költészet
techné-természetének vállalása, mediumitás: ezeket a vonásokat tárja föl
belőlük Bata. Némelyik fogalomnak hosszú élete lesz még e könyvben,
a költő médiumszerepét pl. Weöres irodalomtörténeti preferenciáival,
manierizmus iránti vonzalmával kapcsolatban említi úira.
Mindez azonban csak bevezető a Weöres sajátjaként felfogott nagy
költészet tárgyalásához. Ennek új formáihoz, objektiváló módjaihoz a
mítosz révén jut el Weöres. A mítosz az a legfőbb formaszervező elv,
melyre Bori tanulmánya nyomán az imént utaltunk. Bata Imre e költői
fejlődés hátterét is feltárja, a 30-as évektől kibontakozó kultúrkritikát,
a krizeológia világnézetét, melyet Weöreshöz elsősorban Hamvas közvetített. Hamvas Medúza-kritikája időponthoz köthető, személyes felszólítás volt; hatását Kenyeres Zoltán már korábban elemezte. Bata a
hatás elismerése mellett Weöres viszonylagos eszmélkedői szuverenitására veti a hangsúlyt, s ez annyival is jogosabb, mivel már korábban
ismertette mester és tanítvány, Várkonyi Nándor és Weöres lappangó
vitáját a Pastorale с. szonettről. A verset Várkonyi kihagyatta A teremtés dicsérete c. gyűjteményből (1938), de a költő a gondolati - s
egyúttal érzéki - költészet új, objektiváltabb, ha úgy tetszik, mítoszibb
felfogása alapján védelmébe vette versét.
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Bata könyvének egységes fogalomrendszere is a mítoszi ihlet kapcsán épül ki. A Medúza nagy teljesítményeitől fogva néhány kulcsszó
segítségével tárgyalja a verseket. Bináris oppozíció, határhelyzet, kétszeres forma, deduktív és induktív vers megkülönböztetése: ezek lesznek a weöresi költészet legfőbb jellemzői. A szerző nem definiálja
egyszer s mindenkorra fogalmait, használatuk során világosodik meg
jelentésük s egyúttal alkalmazhatóságuk sokfélesége. Bináris oppozíciók születnek a megosztottságból, az eredendő egység kettőre bomlásából (élet-halál, nő-férfi, tétlenség-működés stb.). A határhelyzet a
szubjektum állapota, aki e meghasonlásban ébred magára, de ebben a
közös sorsban egyúttal „kiemelkedik az életrajz sorozatosságából". A
határhelyzet Bata Weöres-értelmezésében értékképző kategória, szembeállítható a pusztán életrajzival, élményszerűvel. A kétszeres forma is
abból származik, hogy a műben objektiválódik az élmény, a személyeshez más, pl. épp mítoszi anyag keveredik, s már ez rendezi az élményösszefüggést. Mindezek a fogalmak Weöres legtöbb, itt tárgyalt versére,
rendszerint a legértékesebbekre vonatkoznak. Fellép azonban deduktív
és induktív vers ellentétpálja is, mely esztétikai érték szerint is különböztet: deduktív szövegeknek tartja pl. Bata Imre A teljesség felé c.
gondolati prózaciklusra épülő verseket, elsősorban A fogak tornácakötet darabjait (1947). Ezekben az eszmei indíttatás, esetenként a
didaktikus funkció uralkodik. Az induktív versek viszont a mítoszi
ihletből származnak: bennük dramatikus szerkezet valósul meg, s az
(ősi) egység érzéki alakot ölt.
Értékelő és rendező fogalmai segítségével Bata sorra veszi Weöres
legnagyobb teljesítményeit, valamennyi műfaját. A kötet csomópontjai
a mítoszi eredetű költemények s a nagy ciklusok elemzései. A kezdőponton a Medúza-kötet két verse: a Háromrészes ének meg a Batától
„fölfedezett" Széltornya. Két különböző lírai hanghordozás, sőt szerkezet: Bata mégis a közös vonásokra összpontosít, pl. a hármasság
szerkezeti és látványképző szerepére. A hármasság pedig a kettőre
bomlott egység, a bináris oppozíció kiegyenlítése, helyreállítása: itt s a
később elemzett versekben is. Idézzük a Széltornya elemzéséből az
alaptételt, amely át- meg átszövi a későbbi értelmezéseket is: „A költői
tartalom nem az élmények sorozatában jut szóhoz, . . . , nem a vers
időbeli kifejlésében, hanem annak térbeliségében, szerkezetében, konstrukciójában". Ez a könyv legfontosabb poétikai hozadéka.
Bata ugyanis nem annyira mítoszi narráció és dramatikum, mint
inkább mítoszi struktúra és tagolás alapján elemzi Weöres költeményeit.
Márpedig ez a struktúra a „hosszúverset" éppúgy jellemezheti, mint a
négysorost vagy épp egysorost, a szürreális képalkotásút, az elliptikus
mondatfűzésűt, mint a naivul, meseszerűen kidolgozottat, a MedeiaX

Szemle

807

éppúgy, mint a Tavasz-ünnep előestéjét. A struktúrának, a vers térbeliségének e kitüntetett szerepe révén az elemző képes az oly mérhetetlenül változatos Weöres-versvilág egységét láttatni; tudatosítani ősköltői
és mesteremberi attitűd, népi vagy éppen gyermeki fantázia és manierista szerkesztés végső közösségét. Irodalmi, eszmei eredetük is gazdagabban tárul fel, a Tao Te king, a buddhizmus indíttatása mellett
említéshez jutnak egyéb hatások, a misztikusoké, a manieristáké. Irodalomtörténeti szempontból pedig magyarázatot kap - bár Bata nem
szól róla - az oly lényegi különbség, mely Weöres mítoszfelhasználását
pl. a hazai népi irodalom egyik-másik költőjének mitikus lírai helyzeteitől elválasztja, vagy - ezúttal kimondva - Weöres távolsága a szürrealizmustól, melynek eljárásai e költészetben is föllelhetők.
A fejezetek középpontjában egy-egy nagy kompozíció áttekintése
áll, de a szerző módszere, fogalomkészlete a dalok, a „ritmuspróbák''
vagy a konkrét versek poétikumát is feltátja, sőt a „Tojáséj" egysoros,
azaz egyszavas versét is átvilágítja (bár ebben mintha csak a hangtani
poétikum érdekelné). A Mahruh veszése, a Mária mennybemenetele,
Az
elveszített navernyő, a Medeia, a Graduale-cikius, a Venus és Tanhuser
példáján Weöres valamennyi mítoszformáló eljárását bemutatja. A szöveget lineáris előrehaladtában deríti föl, nemcsak explicit, de implicit,
virtuális mitológiai mezejét is leírja (egyetlen példa: a Salve Regina
személyeinek sokrétű azonosítása). Nélkülözhetetlen szövegmagyarázatok ezek. S az elemzések középpontja mindig a határhelyzet, a „megkülönbözés", majd ennek meghaladása. A folyamat főbb motívumai: a
létegység mitikus inkarnációjának, női ideálképének felkutatása, a hős
zarándokútja, az ideális lény önáldozata, az egyesülés vagy az élet
szétszakadottságának kárhozata. Bata Imre dramatikus struktúrát ismer
föl a költeményekben: azonban a létegység mindvégig ható feltételezése, az egyéniség és az idő tagadása miatt a drámaiság sokszor kétségbevonható. Érdemes összevetni pl. Weöres Orfeus, Eurydiké, Hermés c.
versét Rilke azonos című költeményével: Rilke harmadik személyben
szól hőseiről, elkülöníti őket, sajátos szerepét osztja ki mindegyiküknek; Weöres viszont az egységet láttatja, folyamatos egyes szám első
személyű beszédben olvasztja össze a három szereplőt. Végső soron lírai
helyzet ez, kezdőpont és kifejlet, narráció és vallomás egybejátszatása.
Weöres lírai világképét Bata lírikusi önreflexiónak, költészetszemléletnek is tekinti. Könyvében sajátos módon már A teljesség felé sem
létmagyarázatként, hanem költészettanként, a költői képzelet meghatározásaként jelenik meg. Fontosabb, hogy a lírai életművet egy személyes költészetfelfogás tükrében is vizsgálja: Héphaisztosz, Marsyas,
Orfeusz és Tanhuser e költőképzet mitikus alakjai: múltbeli eredetük
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ellenére valamennyien a „Jövendő költészeté"-nek, „angyalok szent
geometriájának" hírnökei.
Bata Imre a weöresi költészetben tehát elsősorban a struktúra jelentését kutatja; de nemcsak az egyes vers, hanem a versből képzett sorozat
szintjén is. így lesz a könyv módszertani újdonsága a cikluselemzés.
Tárgya mintegy kihívja, már korábban is igényelte volna ezt a módszert,
hiszen Weöres egyéb vonásai mellett azért is oly sajátos jelenség a
magyar lírában, mivel az egyes vers az ő számára sokszor csak eleme egy
sorozatnak, melyben a műalkotás-egyéniségen túlnyúló kontextus törvényei érvényesülnek. Az összefüggés ismeretében új jelentést tulajdoníthatunk a ciklus egyes darabjainak. Bata Imre tanulságos, leleményes cikluselemzései főként a sorozatok számszimbolikáját magyarázzák meg, s a világ jelenségeinek weöresi csoportosításából a világképre vonnak le következtetéseket (Orbis Pictus: 100 négysoros; Átváltozások: 40 szonett; a tíz egységű Graduate stb.). Meggyőző, adekvát
eljárás, mely a könyv egyik fő tárgyához, Weöres költészetfelfogásához
is kapcsolódik: e költő nemcsak a személyes egyéniség, de az elszigetelt
műegyéniség hagyományos — főleg romantikus hagyományú — abszolút
érvényét is megkérdőjelezi. Tanulságos e szempontból egybevetni verseinek különböző kötetkiadásait. A szimfóniák sorozatában, a 111 vers
(1974) tízes ciklusaiban módosul a korábban önálló vagy más ciklusba
sorolt müvek jelentése. Bata Imre a 111 vers 10 szubjektív vers c.
ciklusát a könyv végén külön is áttekinti, noha egy-egy verséről már
korábban is szólt. Érdekes megfigyelni, hogy a versek ilyen összeállításban csakugyan szubjektívebbnek hatnak; még itteni elemzésük is szem
elől téveszti, hogy személyes vallomás ürügyén ugyanúgy érvényesül
bennük a „kettős forma", az élményobjektiváció, mint egyéb darabokban. A módszer buktatója az is, hogy némelykor elsikkad az egyes
költemény belső elemzése, individuális értékelése; így pl. homályban
marad, hogy az Orbis Pictus vagy zz. Átváltozások mely darabjai tűnnek
ki. A nem ciklusba tartozó verseket is jobbára önálló ciklusként tárgyalja a könyv. Bár szerkezetük hibátlanul feltárul, de közülük sem emeli ki
eléggé az értékelés az olyan nagy verseket, mint pl. - személyes véleményünk szerint — a Háromrészes ének vagy a Salve Regina.
Részben e sorozatszerű vizsgálódás következménye, hogy az egyes
művek irodalomtörténeti tárgyalása, viszonyítása legalább is a negyvenes évek közepétől háttérbe szorul. Jóllehet hivatkoztunk már
néhány történeti érvényű tanulságára - érdemes újból kiemelni az
avantgarde-hoz való viszony árnyalt elemzését - , mégis hiányolható pl.
Weöres egyes verstípusainak történeti-poétikai megvilágítása (nem
olvasunk pl. a szonett-cikluson belüli változatokról, melyek különféle
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irodalmi előzményekhez kapcsolhatók, más lírai műfajainak irodalomtörténeti hátteréről, 20. századi megvalósulásairól).
A kötet, fülszövegben jelzett szándéka szerint, „bevezetés Weöres
Sándor verseinek olvasásába". Valójában több ennél, az első Weöresmonográfia, amely önálló fogalomrendszer és módszer révén a teljes
életművet tárgyalja; olyan területeit is, melyekről itt nem szólhattunk,
pl. a drámákat és Weöres műfordítói munkásságát. Számot ad a Weöresirodalom eredményeiről, a vitákról, sőt, maga is megfogalmaz kritikus
megjegyzéseket: így pl. utal e költészet „tagadhatatlan dekorativitására". Alapja azonban a tárgyalt életmű benső megértése, törvényeinek teljes ismerete. így tud magától értetődő hangon szólni Weöres
sokszor értetlenséggel, csodálkozással fogadott életművéről, s megvilágítja a számtalan műfajban, műalakban, hangnemben ható költői
világképet. (Elvek és utak — Magvető, 1979.)
BÁRDOS LÁSZLÓ

JÓZSEF ATTILA PÁRIZSBAN
önbírálattal kell kezdenem: megkövetem Bokor Lászlót, korán elhunyt kartársunkat, barátomat. Szabolcsi Érik a fény c. kötetének
bírálatában kétségbe vontam állítását, hogy József Attila Szegedről már
1925-ben Párizsba készült, s csak kényszerűségből elégedett meg
Béccsel. (Kortárs, 1978. 622.) Megfeledkeztem a költő tanúságtételéről:
a Viszem a földem című verséről, amely e most ismertetendő bibliofil
gyűjteményes műnek is nyitó darabja. A Népszavában jelent meg 1925.
augusztus 25-én (talán nem tűnt volna föl túlzó filologizálásnak, ha
keltezése is szerepel a vers alatt, hiszen így teljes a tanulsága), tehát
kétségtelen bizonyíték kételyemmel szemben, Bokor László igaza
mellett.
Szabolcsi Miklós említett monográfiarészletében részletesen tárgyalta József Attila párizsi esztendejének életrajzi mozzanatait, költői és
világnézeti hozadékát, az életműben betöltött szerepét. Ezúttal e szép
papíron, elegáns betűkkel, régi hangulatot árasztó, barna tónusú képeivel megjelent albumban nem a tudománynak, hanem a József Attila
költészetét szerető, a róla szóló műveket gyűjtő könyv- és költészetbarátok számára szedte össze a párizsi év főbb dokumentumait, s látta
el tömör, nagyvonalú bevezetővel. Talán saját könyvét sem vette kezébe, így eshetett meg, amit a Népszabadság kritikusa, Antal Mariann
(1982. jún. 2.) is szóvá tett: mindjárt első mondatába zavaró adat
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csúszott. A költő ugyanis nem 1926 októberének elejétől tartózkodott
Párizsban, hanem mint e könyv 48. lapján, a Hont Erzsinek már
Párizsban írt vers keltéből (1926. szept. 23.) valószínűsíthető, s mint
maga Szabolcsi írta ( Érik a fény, 572), már szeptember 20-a körül
megérkezett a francia fővárosba. Sőt, ha komolyan vesszük szeptember
25-i levelének, melyet haza írt nénjének, Jolánnak (e könyv 2 6 - 2 7 .
lapján is olvasható), azt az állítását, hogy addig nem akart írni, amíg
nem tud franciául, s hogy már nyolcszáz szót megtanult, nyilván még
néhány nappal előbbre, szeptember 15-e tájára tehetjük kiérkezését.
Sokkal korábbra azért nem, mert Bécsben is töltött nyolc napot (JAVL
115); ő maga úgy tervezte, hogy „15-e táján" lesz Párizsban (JAVL
112). Ha valóban 2-án indult útnak Bécsbe, már 10-én tovább utazhatott, s akár 11-én meg is érkezhetett a Szajna partjára. Minden
bizonnyal Jolán várta. Kovács Ákos közölte József Attilának Hatvanból
Jolánhoz írott keltezetlen levelét (Élet és Irodalom, 1979. ápr. 7.). Nem
Budapestre és nem 1926. augusztus elején írta, mint közlője vélte,
hanem - tartalmából egyértelmű — a Párizsban tartózkodó Jolánnak,
augusztus második felében, hiszen aggodalmát fejezte ki benne, vajon
megkapja-e még Jolán e levelét. „Tehát viszontlátásra, de nem az
Eiffel-toronynál, hanem az állomáson, ahol várni fogsz rám." Minden
bizonnyal így is történt: Jolán megvárta öccsét, azután jött haza. József
Attila utána kereste meg Hont Ferencet és Erzsit. (Egyébként az
említett levelet is hasznos lett volna közölni, már csak azért is, mert
nincs benne a válogatott levelezéskötetben, tehát hozzájárult volna
közkinccsé válásához. Ez a levél a Párizsba való készülődés érdekes
dokumentuma: „Azt hiszem, izgatott lehetsz, én magamnak szeretnék
valami módon hasonló izgatottságot teremteni, mert szinte illetlen,
hogy Párizst csak mint olyasvalamit nézem, ami kijár nekem.")
A József Attila-ikonográfiából, a Szántó Judit készítette képeskönyvből, kiállításokból ismert képeken, dokumentumokon kívül is
tartalmaz a kötet néhány olyan képet, nyomtatványt, amely a kort
idézi. Némelyik lehetett volna nagyobb, de áldozatául esett a tipográfia
és a képszerkesztés Prokrusztész-ágyának. Nem egy dokumentum Szabolcsi Miklós saját gyűjteményéből való: párizsi vendégtanársága idején
(amikor 1966 augusztusában engem is elkalauzolt a József Attila-emlékhelyekre) volt alkalma e rendkívül becses dokumentumokat összegyűjteni. (Mint pl. a L'Esprit Nouveau röpcéduláit.)
A versekből, levélrészletekből egybeálló költői vallomásokat kortársi
emlékezések egészítik ki. Nem egészen érthető, miért csak Cserépfalvi
Imre kapott bő teret ( 1 0 3 - 1 2 7 . ) , ugyanazzal a könyvrészletével, amely
a Kritikában (1980. 8. sz.) már ízelítőt adott Egy könyvkiadó
feljegyzései címmel megjelenendő önéletrajzából, a többiek (Hont Ferenc,
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Sándor Kálmán, Vághídi Ferenc) csak rövidke idézetekkel. Holott a már
megjelenésekor is alig hozzáférhető József Attila Emlékkönyv (1957)
anyagából többet és még másét (pl. Sarló Sándorét) is közzé lehetett
volna tenni. Úgyszintén sajnálom, hogy Szabolcsi nem tért ki a könyvének említett ismertetésében hivatkoztam műnek kínálkozó tanulságaira
(Elliot Paul: The last time I saw Paris, 1942), s nem közli a cikkemet is
illusztráló képet: a Rue de la Huchette két oldalának homlokzati képét.
A New York Herald párizsi tudósítója ugyanis 1923-tól 1940-ig volt az
utca lakója, s megírta minden házának, minden lakosának históriáját.
E szeplők ellenére a szép kötet - szerkesztette Szabolcsi Miklós bizonyára örömet szerez mind a művészi kiállítású könyvek, mind
József Attila barátainak. (Szépirodalmi, 1982.)
PÉTER LÁSZLÓ

LACZKÓ G É Z A :
ÖRÖKLES ÊS HÓDÍTÁS
„Az 1870-71-es francia-porosz háború után egy este a párizsi
Comédie Française egyik páholyában két érdekes fejű óriás jelent meg:
a hatalmas termetű, gall bajuszú Gustave Flaubert hozta el a színházba
nemrég állandó párizsi lakossá lett orosz barátját, a hasonló termetű,
hajas-szakállas Ivan Szergejevics Turgenyevet." - Egyetlen mondat,
egyetlen kép. fgy indítja el a nagy orosz író bemutatását Laczkó Géza,
tucatnyi regény és novelláskötet szerzője, a francia kultúra és nyelv
területén különösen jártas szakember, rangos műfordító, neves szerkesztő, később a Dante Könyvkiadó vezetője. A megidézett kép ízelítő
a most Öröklés és hódítás címen megjelent gyűjteményből, amely a
szerző eddig kötetben nem szereplő írásait tartalmazza.
Véber Károly jóvoltából Laczkó munkásságának az a része kerül itt
felszínre, amelyet eddig csak az író kortársai vagy a közelmúlt folyóiratait böngésző ki tatók ismerhettek. 1909-ből való az első cikk, 1947böl, az utolsó. Végigkísérik Laczkó életét, de zömükben a 20-as, 30-as
években keletkeztek. Véber Károly nyolc nagyobb egységbe csoportosítja a kötet anyagát, elsősorban a tematika változása szerint, ugyanakkor az írások jellege és terjedelme figyelembevételével. Laczkó Géza
három elméleti, elvi jellegű eszmefuttatását találjuk az első, bevezető
részben: stílusról, humorról, történelmi regényről (Korok és műfajok).
Irodalomtörténeti dolgozatokat fog egybe Magyar Pantheon címmel, s
ma már szintén történeti értékké vált feljegyzéseket, emlékeket Társak
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és kortársak elnevezéssel. Mindkét tárgykört érintő, rövidebb recenziók,
megemlékezések kapnak helyet a Figyelő című kötet-részben. A világirodalommal, — főként a francia irodalommal - foglalkozó írásokon
belül is külön csoportba sorolódnak a portré jellegűek (Öröklés és
hódítás), illetve az egy-egy művet tárgyalóak (Kalauz). Végül a nyelvművelés kérdései (Magyarul) után a legszemélyesebb: Emlékek, vallomások-soiozaX záija le a gyűjteményt.
Az első áttekintés is jelzi, hogy a kötet képet ad Laczkó sokoldalú
érdeklődéséről, ennek főbb irányairól. S mivel az első és utolsó darab
végén feltüntetett évszámok között négy évtizednyi a különbség, egy
írásmód alakulásának is tanúi leszünk; természetszerűen nem egyenletes
az írások színvonala.
Ügy tűnik, legértékesebbek, legmaradandóbbak a kortársakról,
közelmúltunkról megőrzött feljegyzései. Ide tartozik az egész kötet
leginkább tanulmány jellegű darabja: Ady költői nyelve. Önmaga „vázlatos, ötletszerű kutatások"-nak nevezi ezt, a megjelenésekor: 1909-ben
úttörő szerepű látleletet Ady jellegzetes nyelvi megoldásairól, példatárat ad, rendszerező igénnyel. Elsők kczt jelöli meg Ady jellemző,
kedves szavait; találóan nevezi el és emeli ki „imafoszlányait", „mondatosított szavait", „mozaikos, szaggatott" stílusát. De ez a fajta: elemző, taglaló tárgyalásmód nem jellemző Laczkó írásainak többségére.
Sokkal inkább erőssége egyfajta megelevenítés, amelyre utalásnyi példa
lehet a recenziónk elején idézett kép is: Flaubert és Turgenyev megjelenítése a párizsi színház egyik páholyában.
Adyról alkotott képünket is gyarapítja, árnyalja a költő személyes
fellépésének, hatásának megörökítésével, a vele való találkozás szubjektív benyomásainak, részletes megfigyeléseinek feljegyzésével. Híven
idézi meg a Centrál-kávéház törzsasztalánál egybegyűlök jellegzetes
alakjait, szokásait, vitáit, gondolkodásmódját. S megjelenik a Franklin
Társulatnál végzett napi munkája után betérő Schöpflin Aladár körül
rendszeresen kialakuló társaság, ma már nevezetes, és elfelejtett embereivel; szellemi légkört, írói műhelyt, irodalmi közvélemény formálódást
is érzékeltet. Hiteles vallomás a közeli példa: az ismétlődő, kötetlen
beszélgetések nyomán, hogy bukkan felszínre és ölt regényformát
Schöpflin kezdeményező ösztönzésére Laczkó Géza egyik regénye.
Osvát Ernőt egy józsefvárosi kávéházban láthatjuk, egyik oldalán a
külföldi s magyar vidéki lapok halmazával, másik felöl kéziratok tömegével. Szerkesztői módszeréről szintén saját élményei nyomán ad számot, visszautasított verseitől, kínai műfordításaitól a megrendelt prózáig. Babitsról szokatlan, de igen jellemző képet ad, amikor egy baráti
kiránduláson jeleníti meg, amint Izbcg és Dobogókő között, a tetőre
kapaszkodva egy matematikussal a differenciál- és integrálszámításról
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vitatkozik. Móricz Zsigmond egy baráti interjú alanyaként szerepel,lakása nagy ebédlőjének hangulatát is megőrizve. Karinthyról, művei méltatásán túl megtudtunk néhány jellemző, apró különcséget, a meghökkentőhöz vonzódása mindennapi, személyes jegyeit. Szerb Antalról megrendítő vázlatot rajzol, utolsó képeslapjainak egyszerű mondatait megidézve, a végsőkig megőrzött fegyelem és emberi tartás hősi jegyeiként.
Kortársai közül legtöbbet ír Kuncz Aladárról, a jóbarátról, akit
diákkori beceneve után Franciaországban is „Monsieur Dadi"-nak szólítottak, s akivel összefűzi a közös ifjúkor ezernyi emléke, a francia
kultúra iránti odaadó tisztelet, a Párizsba vágyódás lelkesedése. Kevésen
múük, hogy nem együtt indulnak el arra a párizsi útra, amely Kuncz
számára sorsdöntővé vált, a „fekete kolostor"-ba vezetett. Laczkó Géza,
aki még az „öreg Kunczot", az apát, a nagy tekintélyű főigazgatót is
diákként ismerte, egyforma gonddal őrzi meg barátságuk írásos dokumentumait és a tanúvallomás értékű emlékeket. Mozaikot ad Kuncz
hozzáírott leveleiből, egymás mellé állítva egy 1909-es, eufórikus párizsi
beszámolóját és az 1914—1919-ből való, egyre ritkásabb, szűkszavúbb,
fásultabb üzenetekkel, amelyeket a tengerparti Carantec-bó'l, illetve már
Noirmoutier-ből juttat el hozzá. Megidézi a ragyogó kedélyű, elegáns
életművész alakját, majd a háború után hazatérő barátot, reszkető,
alázatos, „fogolylelkű" emberként.
A kortársi vallomásokhoz csatlakozik a kötet végén elhelyezett
Emlékek, vallomások-sorozat
s a Figyelő című rész számos darabja. Az
előbbi csoportban kiemelkedő mindaz, amit a legendás hírű Eötvöskollégium - akkor: 1 9 0 3 - 7 - b e n , Csillag utcai - életéről, szokásairól,
légköréről feljegyez. Megörökíti a hagyományos Mikulás-napot, „családi
meccsek"-et, Géza-napot, kirándulásokat, s olyan diáktársakat idéz
meg, mint az akkor Specinek becézett Balázs Béla vagy a kotkodálynak nevezett Kodály Zoltán. Külön portréban állít emléket „Bégé
úrnak": Bartoniek Gézának, a Kollégium kitűnő igazgatójának és Zemplén Győzőnek, a híres fizikussá felnövő kollégistának. A Figyelő rövid
megemlékezései között találjuk Kodály különc egyetemista korabeli
arcképét, s a hajdani, nagy hatású egyetemi tanárok portréit, az egykori
diák szemszögéből felvázolva. így állítja elénk a folklorista Katona
Lajost; a két nagy nyelvészt: Melich Jánost, s az „Ukko"-nak (öregnek)
keresztelt Szinnyei Józsefet; s a Kolozsváron elszigetelődő romanista
Haraszti Gyulát.
Nyelvművelő cikkeiben a purizmussal szemben foglal állást, hangsúlyozza, hogy nem általában az idegen szavak, hanem az idegen gondolkodás ellen kell hadakozni. Felhozott, vitatott példái ma már mindennapi nyelvünk részeiként cáfolják vagy bizonyítják igazát. Például
természetessé vált a „rangadó" kifejezés a „derby" helyett; de senki
18 Irodalomtörténet 1983/3
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sem mond „távbeszélő"-t, ha a „telefon"-ról van szó. Itt kell megemlítenünk Laczkó Géza egyéni nyelvhasználatának jellegzetességeit.
Kifejezésmódja színes, képekben gazdag. Merészen bánik a nyelvvel,
mintha Ady, Szabó Dezső példája vonzaná. De ez a nyelvújító hajlam
többször vadhajtásokat terem. Például „sebtiben fölkazalozott" gondolatokat említ a Shakespeare-fordításokról írva; Baudelaire egyesek
szerint „marka köpi módra" állt ki; s ő az is, aki „hideg megjelenésű
angol összetett lelkűség hódprémes selyem gallérköpenyében" kísérte
bálra az Életet. Olvashatunk „vakapád !-ozás"-ról, s arról, amikor valaki
„elirrantotta magát". Ezek a stilisztikai kilengések szélsőséges formában
hozzák közel az eddig nem említett írásokat, s az eddig föl nem merült
szempontokat.
A kötet fele olyan darabokból áll, amelyek egy-egy íróval vagy
egy-egy művel foglalkoznak. Részben a magyar irodalomtörténet
(Magyar Panteon), részben a világirodalom, főként francia irodalom
kórében mozogva (a címadó Öröklés és hódítás ciklus, Kalauz). Nem
könnyű meghatározni, milyen jellegűek ezek az írások. Ahhoz, hogy
tanulmányok legyenek, kevés bennük a tárgyi tény, kevéssé elmélyültek; ahhoz, hogy esszének tekintsük őket, szubjektivitásuk túl általános,
a szerző személyisége nem jelentkezik egységes felfogásbeli, stiláris
karakterként. Inkább ismeretközvetítő, hangulatkeltő, a művekre ráhangoló bevezetőket, kalauzokat ír Laczkó Géza, s ezek elég különböző
színvonalúak. Szélsőségeire példa lehet a szép, erőteljes Zrínyi-portré
(Sors bona, nihil aliud címmel; érződik, hogy történelmi rengényt is írt
erről a témáról), s a rövid, keveset mondó, annál inkább hangzatos,
fellengző Eötvös József. Hasonló végleteket jelez világirodalmi tárgyköreiben az, amit Rabelais-ról ír, színesen, anyagszerűen; illetve
E. Th. A. Hoffmannról, főleg E. A. Рое-val való párhuzamra, ezen belül
is az alkoholizmusra és a félelem kifejezésére szorítkozva.
Laczkó Géza nem tanulmányíró, nem esszéista. Elsősorban szépíró,
szerkesztő, aki alkalomszerűen kalandozik az irodalomtörténet, élő
irodalom különböző területein. Nem találkozunk meghatározott, önálló
esztétikai felfogással nála, amelyet elfogadni vagy vitatni lehet; inkább
magánemberi véleményként bukkan fel egy-egy nézete. Például az, hogy
Jókait, s főként történelmi regényeit nem becsüli sokra, Pákh Albertet
pedig méltatlanul elfeledett íróként tiszteli. Csak kijelent, nem bizonyít,
nem fejteget. A kötet élén elhelyezett, „elvi"-nek nevezett írása elmefuttatás, csevegés jellegű, ezen belül is túl didaktikus. Ezeket, éppúgy,
mint a szónokias, túldíszített nyelvezetű darabokat jobb lett volna
kihagyni a kötetből. Szigorúbb válogatás méltóbb képet adna Laczkóról, aki ma, számunkra elsősorban (írói mivoltán túl) a kortársait
megőrző emlékezőként jelentős. (Szépirodalmi, 1981.)
SZÉLES KLÁRA
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E. CSORBA CSILLA:
BARÁTI EMLÉKÜL - JÓKAI MÓR
JÓKAI MÓR ÖSSZES FÉNYKÉPE
Százhuszonkilenc Jókai-fénykép reprodukciója sorakozik egymás
után a Fototéka sorozat második kötetének lapjain: az első az 18614
országgyűlés képviselőjét ábrázolja, az utolsó már az üvegfedelű
koporsóban nyugvó halottat. Nagy számuk ellenére eléggé egységes
típusúak a fotók: legtöbbjükön az írófejedelem áll előttünk, öntudatosan, ünnepélyes tartással, amelyet még jobban kiemel a derékba
szabott császárkabát vagy a pompás díszmagyar. A fényképezés technikai fejlődése s az öregedés hozza magával, hogy a fényes írói jubileum 1894 - után már kényelmesebben otthonos fesztelenséggel lép a lencse
elé Jókai. Megörökítik szüretelés közben, íróasztalánál, kedves rózsái
között vagy a nizzai tengerparton sétálva. Dolgoztatott a főváros minden valamirevaló „fényírójával", de igénybe vette balatonfüredi, debreceni, fiumei, kolozsvári mesterek szolgálatait, sőt Abbáziában, Berlinben, Nápolyban, a Riviérán is készült róla felvétel.
A kiadvány nemcsak az anyaggyűjtés nagysága és a képleírások
pontossága miatt érdemli meg az irodalomtörténészek elismerését. A
bevezetésben E. Csorba Csilla találó megfigyeléseket tesz a Mester
„pompára, ünneplésre, népszerűségre" való hajlamáról, dedikációinak
„egyszerű, személytelen" voltáról, joggal fejtegeti, hogy Jókai fotója
„népszerűsítési eszköz és médium közte meg olvasói" (tegyük hozzá:
kivált külföldi olvasói, műfordítói) között. Fontos észrevételt olvashatunk a dedikált felvételek címzettjeinek személyéről: „ . . . feltűnően
nagyszámú fényképet küldött szerkesztőismerőseinek, színházi szakembereknek, színészeknek" (18), másfelől igen kevés olyan ajánlás van,
amellyel politikai elvrokonait, írótársait tisztelte meg. A következő
költőkre, írókra bukkanhatunk gyors szemle után: György Aladár,
Szigligeti Ede, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, Balla Miklós (korán elhunyt
lírikus), s a kurta névsort legföljebb Vámbéry Armin említésével egészíthetnénk ki.
Vaskos tévedés lenne mindebből azt a következtetést levonni, hogy
nagy elbeszélőnket nem fűzte ismeretség a századvég, századforduló
literátoraihoz. Levelezéséből, emlékiratokból tudjuk, jó néhány esztendeig irodalmi szalonnak számított a Bajza utcai ház, ahol Bródy
Sándor, Justh Zsigmond, Herczeg Ferenc éppúgy megfordult, mint az
imént említett Gárdonyi Géza avagy Heltai Jenő. Ha az utóbbi kettő
kapott dedikált fotográfiát, nyilván kijárt ez a többieknek is. De miért
ne részesült volna ily apró megtiszteltetésben a Jókai nagyságát kanoni16*
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záló Beöthy Zsolt, az olykor személyi titkárként eljáró Vadnay Károly,
a jogtanácsosként is szereplő' Eötvös Károly, hogy történelmi regényeinek anyagszállítójáról, Thaly Kálmánról ne is beszéljünk? Csakhogy e
felvételek lappanganak, s talán sohasem kerülnek már közgyűjteménybe. Ám ne legyünk pesszimisták! Ha a közelmúltban terjedelmes
munkáinak teljes kézirata — köztük a már végképp elveszettnek hitt
Emléksorok - került haza Caracasból, akkor bízhatunk néhány tucat
fénykép felbukkanásában is. Annál inkább, hiszen rendszeres kutatás
eddig csak itthon, s részben Csehszlovákiában folyt, holott a szomszédos országok gyűjteményei még sok meglepetést tartogathatnak.
(Jókai többször képviselt erdélyi választókerületeket az országgyűlésen,
sok szál fűzte osztrák írókhoz, politikusokhoz, tudósokhoz.)
Éppen bécsi kapcsolatai ismeretében határozható meg, ki volt az
1896 augusztusában arcképpel megajándékozott Frauenberger Ferenc,
akinek kilétét E. Csorba Csilla nem tudta tisztázni (vö. 1 1 2 - 1 1 3 . ) .
Kunszery Gyula adatközlése (Jókai Mór és a bécsi szabadelvűek. It,
1980/3.) adja kezünkbe a megfejtést. Eszerint Frauenberger, bécsi liberális politikus — tiltakozásul a császárvárosban tért hódító antiszemitizmus ellen — a mülennium évében politikai elvbarátai kíséretében látogatást tett a magyar szabadelvűeknél. Ekkor kapta a fényképet, amelyen
Jókai meg is magyarosította, Franzból Ferenccé tette. Végül két apró
tévedést kell kügazítanunk: az író nagy szerelmét nem Lukmics (82, ill.
259.), hanem Lukűnich (Lukanics) Ottíliának hívták. Boleslawa Jaroszewska, lengyel Jókai-fordító esetében pedig a családnév cserélődött
fel. Vezetékneve Jaroszewska, eszerint kellett volna bekerülnie a névmutatóba, nem pedig keresztneve, Boleslawa alapján (257).
Mindenesetre a Fototéka sorozat - Láng József szerkesztése —
megérdemli a folytatást, E. Csorba Csilla pedig hivatott arra, hogy Jókai
mindenfajta képi ábrázolásának ikonográfiáját összeállítsa. (Népművelési Propaganda Iroda, 1981.)
NAGY MIKLÓS

T. ERDÉLYI ILONA:
ERDÉLYI JÁNOS
Az Akadémiai Kiadó hasznos sorozatának, A múlt magyar tudósainak legújabb kötete a 19. századi magyar szellemi élet kiemelkedő
egyéniségének, Erdélyi Jánosnak sorsát és alkotói pályáját mutatja be.
Tanulságos - máig szólóan tanulságos - , akár szimbolikusnak is
nevezhető sors Erdélyié. 1842 januárjában a Kisfaludy Társaság költői
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tevékenységének nagyrabecsülését kifejezve tagjainak sorába választotta
- ám Erdélyi a székfoglaló alkalmával mégsem költó'ként, versét felolvasva áll a társaság elé. „Az irodalompolitikus: a szerkesztő' és a
kritikus győzi meg hallgatóit, a Kisfaludy Társaság tagjait az addig alig
becsült népköltészet értékeiről" - úja T. Erdélyi Ilona.Népköltészetről
című értekezésében Erdélyi János valóban szuggesztív szavakkal vázolja
fel programját: „mikép mondatik, hogy isten az embert önképére s
hasonlatára teremté, úgy kell a művelt költészetnek is a népi hasonlatát
viselni, azaz fölvenni a népi elemet, különben nem igazi, hanem korcs,
fattyú, sehonnai".
Országos kampánnyá szervezi a népdalok gyűjtését, lázas munkával
rendezi a szövegeket, mecénást kerít kinyomtatásukhoz, maga intézi a
terjesztést, tíz esztendőt áldoz életéből a hatalmas munkára - amely
1851-ben a haditörvényszék fenyegetéseivel való szembenézést is jelentette. S amikor a gyűjtemények kötetei közkézen, eszméi pedig közszájon forognak, azt kell látnia, hogy isten arculata helyett az ördögé
vigyorog vissza reá a népivé vált divatköltészetből: a népnemzeti iskola
Petőfi-epigonjai korcsabbá, fattyúbbá, sehonnaibbá tették irodalmunkat, mint amilyen valaha is volt. S akkor - 1853-ban - megírja
Népköltészet és kelmeiség című nevezetes tanulmányát a folklorisztikus
cifraság, külsőségesség ellen, a korszerűség igényét hangoztatja, de
mindez már késő. Késő azért, mert a népnemzeti iskola feltartóztathatatlanul tör a hivatalos irodalom piedesztálja felé, hogy egyeduralomra jusson a Magyar Tudományos Akadémiától a Kisfaludy Társaságig, de késő azért is, mert saját eszmei fejlődésének múltja is köti: az
„egyszerűség" dogmájától nem tud megszabadulni, s így korszerűségigénye provinciális keretek közé szorul-.
Ugyanilyen ellentmondásos filozófiai tevékenységének arculata is. A
korszak magyar közgondolkodásában ekkor a Szontágh Gusztáv által
meghirdetett „egyezményes bölcselet", egy - neokantiánus színezetű sajátosan magyar filozófia hódított teret, míg Erdélyi, az ötvenes évek
első felében végzett Hegel-stúdiumok hatása alatt, a hegelianizmus szószólójává válik. Szontághgal folytatott vitájában kétségtelenül övé a
fölény - a kismonográfia szerzője, T. Erdélyi Ilona azonban fontos
igazságra hívja fel a figyelmet, amikor megállapítja, hogy „Hegelianizmusa európai viszonylatban megkésett jelenségnek tekinthető. Igaz,
hogy termékeny ösztönzéseket köszönhet Hegelnek, ami nem változtat
azon a tényen, hogy ebben az időben az önkényes konstrukciókban
bővelkedő hegeli filozófia inkább akadályozója, semmint segítője a
tudományok előrehaladásának." Csak az ötvenes évek végén fordul
érdeklődése a kor vezető eszmeáramlata, a pozitivizmus felé, megállapítva, hogy „itt az ideje alább hagyni a föllengéssel s alább eresz-
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kedni a bölcsészeti állapotok kezdetéhez, becsülni a tapasztalást". A
pozitivista gondolatok fonását, Bacon munkásságát kezdi tanulmányozni, de tervezett elemzését félbe kell szakítania, s betegsége, majd
halála megakadályozza a mű befejezését.
A kismonográfia műfaja meglehetó'sen nehezen megoldható feladatokat támaszt a szerzó'kkel szemben. Teljességre kell törekedniük,
átfogó képet kell nyújtaniuk a tárgyalt személyiség életéró'l és munkásságáról, a szükséges társadalomtörténeti-eszmetörténeti háttérrajzzal,
méghozzá nemcsak a hazaival, hanem a legfontosabb nemzetközi vonatkozások felrajzolásával is. S tenniük kell mindezt igencsak szűkre
szabott terjedelmi korlátok között mozogva, úgy, hogy minden egyes
gondolat rögzítése előtt latolgatniuk kell, helyet kaphat-e még, vagy
kihagyásra ítélendő. A jelen esetben pedig fokozza mindezeket a nehézségeket, hogy Erdélyi János életművének jelentős részét teszik ki filozófiai írásai, s itt az eredendően elvont-ezoterikus problémák közérthető megfogalmazása, a szélesebb olvasóközönség igényeinek teljesítése is külön gond. T. Erdélyi Ilona feladatmegoldását a szolid, megbízható, alapos munka, a megfontoltan kialakított arányok és a világos
fogalmazás erényei jellemzik. Különösebb felfedezések, merészen átértékelő gesztusok nincsenek művében, polemikus hajlamai sincsenek,
de a szakirodalmi előzményekre gondos mérlegeléssel támaszkodik, s
anélkül, hogy nyílt vitát kezdene - amire az adott terjedelemmel
gazdálkodva aligha lett volna módja - ezek számos megállapítását
korrigálja. (így mindenekelőtt Heller Agnes 1953-ban, Erdélyi János
Válogatott esztétikai tanulmányainak kiadása elé írt bevezetőjének jónéhány túlzását.) Egy ponton, az irodalmi népiesség Erdélyi által kialakított koncepcióinak elemzésében azonban — legalábbis szerintem —
a gondos latolgatás túlzott óvatosságba hajlik nála. Abban nyilván igaza
van, amikor azt állítja, hogy Toldy Ferenccel szemben, aki Kazinczy,
Berzsenyi és Vörösmarty munkásságát a csúcsra állítva epigonként
marasztalta el Aranyt és Petőfit, Erdélyi János értékelése volt a helyes,
aki Petőfi és Arany költészetében látta a „népi elem" kiteljesedésének
diadalát. Am - 1855-ről lévén szó - a Petőfi és Arany-példa követését
„a korszerű, a modern" költészet útjának nevezni ekkor már aligha
lehet: T. Erdélyi Ilona itt elmulasztja azt, hogy - miként Erdélyi
hegelianizmusának megítélésénél tette - a magyar fejlődést a nemzetközi horizonttal szembesítve értékelje. Mert hiába érzékelte Erdélyi
János népies költészetünk „kelmeiségének" tüneteit, ha ez ellen gyógyírként azt ajánlotta: „irodalmunkba talán legsükeresebb volna egészen
átellenes művészeti világból kölcsönözni új elemet s irányt; s ez az
éjszaki vagy skandináv népköltészet tanulmányozása volna". A valóban
modern, korszerű költészet ebben az időben már nemcsak az Erdélyi
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János által meghaladni vágyott „keleti" népiességen, hanem mindenféle
népiességen túllépett, s így Erdélyi programja nem nyújthatott reális
alternatívát irodalmunk megújulásának. (Akadémiai Kiadó, 1981.)
SZERDAHELYI ISTVÁN

KÖLCSEY FERENC:
„MI AZ ÉLET TŰZFOLYÁSA?"
KILENC VERS
Alig néhány évre tekint vissza a Petó'fi Irodalmi Múzeum Kézirattár
sorozata, s máris a tizedik kötetéhez érkezett. Előbb úgy tűnt, hogy
afféle évfordulókhoz kapcsolódó és ínyenceknek szánt ajándékkötetek
következnek egymás után, később azonban kiderült, hogy jóval nemesebb szándék vezérli Taxner-Tóth Ernőt, a kiadványok szerkesztőjét:
nem az esetleges aktualitást keresi, hogy szóhoz juttasson egy-egy
kötetet, hanem a kéziratokban látja meg a közlésükkel előadható új
felfedezéseket. így történt ez a „Mi az élet tűzfolyása? " címen közreadott Kölcsey-versek
esetében is, mert jól vette észre, hogy kötetbe
kívánkozó és újdonságokat tartalmazó verscsomóval lehet dolgunk.
Arról persze már aligha ő tehet, hogy mire megtörtént a versek egységbe
rendeződött feldolgozása, újabb idevágó kéziratok kerültek elő a
Múzeumban.
A kötet kilenc vers bemutatását ígéri a címében, a valóságban ennél
többet teljesít, 15 Kölcsey-vers kéziratát tartalmazza. Ez a szám úgy állt
össze, hogy a kötet képei között már szerepel az újonnan előkerült öt
vers is (Búcsú В . ,-től, Géniusz száll. . . , Rácz nyelvből, Rózsa, Zápor) és a bemutatásra szánt kilenc költemény (Az Ivó, Rákos Nimfájához, A bor-király, A tudatlanság, Elfojtódás, A Lyány dala, Vanitatum vanitas, Költői panasz, Egy nagy hatalmú de igazságtalan Bíróra),
valamint az utóbbiak közül Az Ivó című vers eddig áthúzott, de most
olvashatóvá tett, máig kiadatlan első változata.
Nem igazán irodalomtörténeti újdonság ez a kis kötet, még akkor
sem, ha a verscímek láttán hamarjában ismeretlen Kölcsey-versekre
gondolunk, mert nem erről van szó. Kerényi Ferenc egy nyolc lap
terjedelmű kéziratcsomót mutat be, amelyben Kölcsey kézírásában, a
keletkezés helyének és idejének feltüntetésével maradtak ránk a fenti
címen olvasható költemények. Közzétételüket az indokolja, hogy a
Kazinczynak elküldött A Lyány dala című versen kívül egyiket sem
ismertük eddig a költő kézírásában, s nem láthattunk be pl. abba az
alkotáslélektani folyamatba, amelyik a kézírásos első változattól a
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nyomdai előkészítésig lejátszódott Kölcseyben az 1832-es kötete gondozásakor vagy a Szemere Pálék kiadásában 1840-ben meginduló
életmű sorozat szerkesztésekor, amikorra az irodalmi nyelv, de az akadémiai helyesírás szabályai is új törvényszerűséggel mérték az alkotásokat. De érdekes lehet a megjelentetés azért is, mert magánál Kölcseynél megőrzött kéziratokkal van dolgunk és filológiailag önálló vizsgálatra kínálja magát az egységes kéziratcsomó.
Az elemzés elvégzésére Kerényi Ferenc vállalkozott. Megtehette
volna, hogy összehasonlításokkal feltárja, melyek a költő autográfjainak
jellegzetességei vagy melyek ortográfiájának változásai az 1814-ben
keletkezett hat és az 1823-ban íródott három költemény alapján, de
megtehette volna, hogy a versépítkezést vagy a mondanivaló változását
mutatja be, vagy akár verselemzéseket végez, verstípusokat különít el.
Kerényi inkább arra vállalkozott, hogy elhelyezze a bemutatott verseket
az életműben, s közben figyeljen az életrajzi háttérre, hogy mindkét
szempontja alapján új adatokkal is szolgálhasson. Az Almosdhoz kapcsolható 1814-es évből a szabadság, a hérosz és az antikvitás egymáshoz
sorolása és egymásból következtetése szép egységet ad Kerényi tanulmányának, talán csak a Szauderre hivatkozott gondolatsor (40. lap) hoz
némi ellentmondást addigi fejtegetéseibe. A héroszi kísérlet éve lendületes rész, sok az apró jó megfigyelés, és az oknyomozás még némi
izgalmat is ad sorainak. Az 1815-től kezdődő szakasz és így a Csekéhez
fűződő 1823-as év feltárása kevésbé látszik sikeresnek: érződik a terjedelem szabta kényszer, s ennek szükségszerű velejárója, az állítások
tényszerű megokolásának hiánya.
Máshonnan részletesen tudjuk, hogy mit jelentett a művelt ifjak
társasági élete a 19. század kezdő évtizedeiben, amikor is közösen
olvastak, vitatkoztak és tájékozódtak a szépirodalom és a politika
legfrissebb termékeiről és híreiről. Kölcsey az 1814-es esztendő jelentős
részét Péczelen tölti, ahol Szemere Pál a vendéglátója. Természetesnek
tarthatjuk, hogy a nemesi udvarházban tájékozódó szórakozás és termékeny alkotómunka rendszeresen s egymást váltogatva folyik. Bizonyosan nem tévedünk nagyot, ha ezekből azt a következtetést vonjuk
le, hogy egymás szellemi termését a kor műveltségi szintjének cs természetesen saját ízlésüknek megfelelően is elemezgetik, értékelik. Ebből
a mozzanatsorból is kapunk ízelítőt a kötetben, amely itt úgy maradt
ránk, hogy teljesen eltűnt egy vers a keletkezése után alig valamivel, s
mára csak az a rejtély, vajon azért, mert az alkotónak nem tetszett vagy
pedig a közös megbeszélés vetett rá rossz fényt. A Kölcsey-versek
mostani hasonmás kiadásának ezzel összefüggésben van igazi szenzációja
ebben a kötetben: a költő Az Ivó című versének valószínűleg az első
változatát el akarta zárni a nyilvánosság elől, ezért hurokvonallal
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minden sort eltakart. A költemény olvashatóvá tételére a Belügyminisztérium Bűnügyi Technikai Intézete vállalkozott, és megkísérelte
szétválasztani a szöveg és az áthúzás kétfajta vonalrendszerét. Az első
eredmények nem a várt igazi, hanem további részeredményeket hoztak,
nevezetesen, hogy azonos tintával írta és húzta át a vers sorait a költő', s
a megírás és eltakarás között nem hosszú idő telt el. Az elfedett sorok
végül úgy váltak láthatóvá, hogy sikerült megfelelő színösszetételű és
sűrűségű retusfestékkel borítani az áthúzó vonalakat, s egy nagyfokú
kontrasztosság elérése után fototechnikai módszerekkel papírra másolni
a felismerhetó'ségig kezelt eredeti sorokat. Ennek részleteiről számolnak
be írásszakértői vélemény címen Kárászi Attila és Polgárfi István, a
szakma kitűnő ismerői.
Sok lelemény van a könyv megszerkesztettségében, a gondolatkörök
feltárásában, de a képi anyag beválogatásában és a sorozat egyéni
jellegét erősítő mellékletek csatolásában is. Fontos dolog, hogy színesben is napvilágot lát a Kölcsey-arc és rajzban is megjelenik az az
együttes, amelyből indult és ahol önkínzó gondolataiba merülve naggyá
tudott válni. A kötet egészének gondozásában ügyes és ténylegesen is
szép munkát végzett Kerényi Ferenc. (Magyar Helikon 1981.)
CSORBA SÁNDOR

JÓKAI-KÓDEX X I V - X V . SZÁZAD*
A Codices Hungarici sorozat VIII. köteteként megjelent Jókai-kódex
egy, Assisi Szent Ferenc életét és csodáit leíró, több forrásból kompilált
latin szöveg fordítását tartalmazza. Jelenlegi tudásunk szerint a kódex
1440 körül létrejött manuscriptum, egy korábbi, 1370 után keletkezett
magyar kézirat másolata. Ez a feltételezett korábbi kézirat a mai napig
nem került elő.
Kódexünk latin forrásainak megállapítása foglalkoztatta a könyv
felfedezőjét, Ehrenfeld Adolfot, első ismertetőjét, Toldy Ferencet, valamint Szarvas Gábor és Volf György nyelvészeket is. A legtöbb eredményt azonban Katona Lajos érte el Paul Sabatiernek a századfordulón,
Párizsban kiadott két kötete segítségével. Az ő kutatásait folytatta,
egészítette ki P. Balázs János. Katona nyomán eljutott az ún. Budapesti
*A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. Bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátva közzéteszi P. Balázs János
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kódexhez, elsőként vetette egybe a teljes Jókai-kódexet és a Budapesti
kódexet, sok esetben pontosabb szövegváltozatokat fedezett fel azokmegnál, amelyeket Katona megjelölt, és a Liber conformitatumbm
találta л Jókai-kódex utolsó, még hiányzó alapszövegét.
A Jókai-kódex latin eredetije így végső soron négy forrásra vezethető vissza (a két első a már említett Sabatier-féle kiadás): Speculum
perfectionis; Actus Beati Francisci et sociorum eius; Bonaventura: Vita
beati patris Francisci Assisiatis; Bartholomaeus de Pisis: Liber conformitatum, ezenkívül az első két forrás variánsaira (kompilációs
kódexek - ide tartozik a Budapesti kódex is). Az a latin kézirat
azonban, amelyből a fordító dolgozott, elpusztult vagy lappang.
Nem ismerjük sem a fordító, sem a másoló nevét, nem tudjuk
biztonsággal megállapítani, mikor és hol keletkezett az alapszöveg és a
másolat. Több levéllel együtt a kódex utolsó levele is elveszett, pedig
talán egy bejegyzés válaszolhatott volna valamelyik kérdésünkre. így
viszont meg kell elégednünk közvetett bizonyítékokkal.
A kiadás a nyomtatásban rendelkezésre álló jelekkel igyekszik a
lehető legpontosabban megőrizni az eredeti szöveg írásképét; ahol ezt
nem teheti, ott jegyzetben adja meg a magyarázatot, a szóban forgó lap
leírását,sok helyütt még a fordítási anomáliákat is, a látott vagy rekonstruált írásképből levont következtetésekkel. Tagolásában megtartja a
kódex sorait és oldalait, a párhuzamos latin szöveget is ehhez igazítja. A
magyar kézirat csonkasága folytán érthetetlen részleteket a latinban
kiegészíti. A latin szöveg oldalán jegyzetben tünteti fel a szükséges
variánsokat is.
A kötet bevezetőjében P. Balázs ismerteti a kódex történetét, latin
forrásait és azok szövegváltozatait, végül a kiadás olvasásához és az
egyes jelölések értelmezéséhez szükséges tudnivalókat.
A kiadás végén táblázatba foglalva található a magyar fejezetek
szerinti felosztásban a felhasznált latin források megfelelő lapszáma.
P. Balázs János felsorolja A bibliai idézetek és utalások lelőhelyeit is.
Itt azonban némi hiányérzete marad az olvasónak. Tudjuk, hogy Assisi
Szent Ferenc minden legendája (természetesen a Jókai-kódex
is)
szívesen von párhuzamot Ferenc és Jézus Krisztus között. Az összehasonlítás nemcsak a szövegek értelmezéséből derül ki, mint más
szentek esetében, hanem nyÜtan kimondatik és meg is jelenik a stigmatizációban. Mivel ez a párhuzam teljesen nyilvánvaló és az egész
kódexen végighúzódik, a szövegben jó néhány, Bibliából vett idézet is
található, ám ennél sokszorta több az utalás. A mutató az idézeteket
közli ugyan, de az utalások jelentős részéről nem tesz említést. Pl: az
angyal Masseusnak adott válasza (J. k. 19. 1. 8 - 9 . s.) utal 1 Mózes 32,
30-ra; a farkastörténetnek az a része, ahol Szent Ferenc a farkas elé
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indul (J. k. 147.1. 25. s.), Pál Efez. 6-ra; a madárprédikációnak (J. k.
140. 1. 3 - 4 . s.) pedig még szavai is azonosak Mt 6, 26 kifejezésével.
Ezért helyesebb lett volna, ha a címben csak A bibliai idézetek lelőhelyei szerepel.
A Névmutató a kódexben előforduló személy- és földrajzi neveket
tartalmazza: elsőként a szövegbeli alakot, ezután a latin formát, majd a
mai olasz nevet és a magyarázatot.
Csaknem egy emberöltő munkája van ebben a kötetben, amelyet
már régen vártunk. A belőle eredő konzekvenciák pedig újabb kötetet
tennének ki. P. Balázs János a nyelvész szemével nézte a Jókai-kódexei,
és bevezetőjében szigorúan a kiadás használatával kapcsolatos ismeretekre szorítkozott, jóllehet kutatásai során kétségkívül számos irodalomtörténeti, kultúrtörténeti problémára is megoldást talált. Ha rendkívül korrekt - és elvégzett munkájához képest túl szerény - eligazítóbevezetőjét tanulmánnyá bővítette volna, az olvasó könnyebben el
tudná helyezni a Jókai-kódexet a középkor eszmeáramlataiban, többet
tudna meg keletkezésének miértjéről (ha nem is keletkezésének mikéntjéről), jobban érezné a kódex, s ezáltal a kiadás súlyát és jelentőségét. Kár, hogy P. Balázs János a feladata oroszlánrészét elvégezve ezt átengedte másnak. A szövegkiadásból ugyanis közvetlenül adódnak
bizonyos következtetések, s közülük is igen fontosak azok, amelyek a
fordító személyére, iskolázottságára, gondolkodásmódjára vonatkoznak.
A Jókai-kódex magyar szövegének keletkezésekor a magyar nyelvű
írásbeliség még nem támaszkodhatott hagyományokra, fordító-írója
olyan nehézségekkel küszködött, amelyek a mostani olvasó számára
felfoghatatlannak, olykor talán még nevetségesnek is tűnnek. Pedig az
ismeretlen fordító (valószínűleg szerény műveltségű ferences barát)
roppant feladatot vállalt. Szűkös latin tudásával meg kellett értenie az
előtte fekvő — sok esetben romlott latinságú - kéziratot, amely sűrűn
meg volt tűzdelve az akkor általánosan használatos, és a kompilátor
egyéni alkotású szórövidítéseivel, amelyek feloldása még a mai kutatót
is próbára teszi. Miután a fordító ezt jól-rosszul elvégezte, szövegét
magyarrá is kellett formálnia, úgy, hogy az mások számára érthetővé
váljék. Sok esetben új kifejezéseket, szókapcsolatokat alkotott olyan
fogalmak megnevezésére, amelyek latin megfelelőjét az egyházi
nyelvben századok óta használták. így keletkezett például a ,kontempláció' megjelölésére az isteni édesség nézése' formula.
A feltételezést, mely szerint apáca fordította volna a kódexet,
kevéssé látszik alátámasztani az a tény, hogy két Szent Klára-történet
található benne. A magyar szöveg itt az Actus fejezeteit követi, s az
Actusban több Szent Klára-fejezet is van. Még ha el is fogadjuk, hogy a
fordító szövegéből az utóbbiak hiányoztak, a „fratres Minores" for-
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dítása „ez zerzettnek fraterry "-ra azt mutatja, hogy franciskánus szerzetes dolgozott a saját rendje számára.
Valószínűleg ugyanaz a személy fordította az egész legendát.
(P. Balázs bevezetőjéből is tudjuk hogy kódexünk teljes egészében
északi nyelvjárásban íródott.) A szövegen egységes szóhasználat vonul
végig, a fordítás hibái ugyanazokra a műveltségbeli hiányosságokra
vezethetők vissza.
A fordító latin tudása eléggé bizonytalan lehetett, bonyolult mondatokba igen gyakran belezavarodott, s ilyenkor már csak arra ügyelt,
hogy a kiötlött szöveg legalább terjedelmében megfeleljen az eredetinek. Akárhányszor be sem fejezte a mondatot. Nemcsak a ritkább latin
szavakat nem ismerte, időnként a gyakoribbakat is összetévesztette
(aptus - altus). Bizonytalanságából következik az is, hogy néha „rejtett" értelmet keresett a legegyszerűbb mondatokban.
Ha latinul rosszul, olaszul egyáltalán nem tudott, Itáliában nem járt,
a szövegében előforduló olasz helyneveket nem ismerte. Latin kéziratából minden bizonnyal hiányoztak az olasz mondatok latin megfelelői,
ezért a következő megoldásokhoz folyamodott: saját szövegébe beleírta
az olasz szót olyan formában, ahogyan el tudta olvasni, vagy „lefordította", de értelmezésének semmi köze nincs az olasz szöveghez:
„pecorella Dei" - „kerem azzokott kyk vadnak yStenne". Az olasz
mondatokat egyszerűen kihagyta. Járatlanságának ékes bizonyítéka,
hogy ,PerugiábóP helyett (a latinban „de Perusio") „pariSbalol"-t
fordít, hiszen Párizs nevét hallotta már, Perugiáét ellenben, úgy tűnik,
soha. Tekintve, hogy rendalapítója életében meglehetősen fontos városról van szó, ez eléggé meglepő. (Két lappal előbb egyszer már „ParuSia"-nak írta!)
A „sponsa" szó megfelelőjeként a magyarban
következetesen
„lyány" szerepel (1. a két Szent Klára-fejezet), pedig a szót a fordító
ismeri, mert a 123. lapon értelmének megfelelően megtaláljuk:
„gyewrewSet" - gyűrűséi, jegyesét'. Ezenkívül a „frater"-t meghagyja
ebben a formában, de a „soror"-t nem; ezt is .leány'-ra vagy ,asszony'-ra
változtatja. Ha a kódexet apáca fordította volna, egyrészt nem mond le
az eket megillető „Krisztus jegyese" formáról, másrészt a „soror"-t
ugyanolyan természetességgel használja, mint a „frater"-t.
Fordítónk a rövidítések feloldásának legegyszerűbb módját választotta: amit a szóból el tudott olvasni, vagy ki tudott következtetni, azt
fordította le, tekintet nélkül a mondat értelmére. Általában keveset
törődött a lefordított mondat értelmével. Javításai egyes szavakra vagy
betűkre vonatkoznak, sohasem teljes mondatra. Amíg tehette, ragaszkodott a latin szöveghez, olyannyira, hogy a szóról szóra való fordítás
hibáit nem tudta elkerülni. Ezenkívül mindent megtett, hogy saját
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gondolatait kirekessze kéziratából, ellentétben néhány más kódex fordítójával vagy másolójával, akik sokszor személyes megjegyzéseket is
fűztek szövegükhöz.
Körülbelül ennyit tudhatunk meg a szövegkiadás alapján a Jókaikódex fordítójáról. A további megállapítások már maginak a szövegnek
részletes elemzését kívánnák meg.
Csak dicséret illetheti a lektort, az Akadémiai Kiadót és Nyomdát,
nemkülönben a felelős szerkesztőt, amiért ezt a lankadatlan figyelmet
követelő munkát ilyen pontossággal végezték. Az a módszer, amely
szerint dolgozniok kellett, kizáija a logikát, hiszen a fontos épp a kódex
következetlen írásmódjának, elválasztásainak reprodukálása volt, s mert
a szövegben a betűjelek közül jó néhány több hangjelölésére is szolgált
felváltva.
A Jókai-kódex jelen kiadása fontos eredménye és egyben nagy
nyeresége a magyar középkorkutatásnak. (Akadémiai Kiadó, 1981.)
ACÉL ZSUZSANNA

TÁRSASÁGI HÍREK

KOVÁCS KÁLMÁN
1930-1983

Messziről érkezett Debrecenbe, tudományos pályájának és felnőttkori életidejének színterére. Dunántúli szegényparaszt családból származott, a felszabadulás utáni éveklen került a debreceni egyetemre,
ahol legközvetlenebb mestere, Barta János mellett sajátíthatta el az
irodalom ismeretét s az irodalomtörténetírás módszertanát. Ahol diplomáját szerezte, ott lett aspiráns, majd oktató; ez utóbbi feladatkörében
végül tanszékvezető professzor.
Kiemelkedően tehetséges volt. Fiatalon jól megalapozott tudása
rendkívül fejlett irodalmi érzékkel, ösztönös érzékenységgel s fogékonysággal párosult. Eszményként olyan irodalomszemlélet lehetősége vonzotta, amelyben összeforr az élményszerűség és az elméleti igény, s a
személyesség megnyilatkozása együtt járhat a tárgyszerű témafeldolgozással. A művek, alkotói egyéniségek és az irodalmi problémák
megközelítésében éppenúgy támaszkodott roppant kifinomult megérző
s átélő képességére, mint teoretikusan is megerősített erudíciójára.
A 19. századi magyar irodalom elhivatott kutatójaként kezdte pályáját. Ebből az időszakból merítette kandidátusi disszertációjának témáját
is. A Fejezet a magyar kritika történetéből című 1963-ban napvilágot
látott Gyulai-monográfiája ma is úttörő érdemű könyvként méltatható.
Gyulai Pál életműve később is foglalkoztatta; szépprózájáról a 70-es évek
közepén kismonográfiát írt. Átfogó tanulmányokban és mélyreható
műelemzésekben mondott rendre valami lényegeset múlt századi irodalmunk olyan mestereiről, mint Eötvös, Jókai, Madách, Mikszáth,
Arany, Tompa, Vajda.
A feladatvégzés kényszerénél is erősebb motiváló szerepe volt talán a
belső vonzalomnak abban, hogy többször átlépett — tanárként s tanulmányíróként - a 20. század területeire is. Ily módon nyflt alkalma rá,
hogy a nyilvánosságnak szánt esszékben is legalább részlegesen számot
adhasson két nagy művészi élményéről, az Ady-líra bűvöletéről s a
Móricz-epika vonzásáról. Eszmék és irodalom (1976) című kötetében
olvashatók az idevágó írások, s mellettük Németh Lászlótól Kodolányi
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regényein át Pilinszky költészetéig terjedő skálán helyezkednek el az
érdeklődés nyitottságáról és a befogadókészség tágasságáról oly meggyőzően tanúskodó szépen formált, megragadó esszék.
Kovács Kálmán nem zárkózott be a szűkebb szaktudományi témák
körébe. Kritikusként a hazai irodalom új fejleményeit s a nemzetiségi
magyar irodalmak friss eredményeit egyaránt figyelemmel kísérte. Érdekelte az irodalmi élet és a szerkesztői munka gyakorlata is; ez magyarázhatja, hogy 1968-tól majd egy évtizedig az Alföld főszerkesztői tisztét is
betöltötte.
Szuggesztív egyéniség, szuverén alkat volt. Nagy hatású tanárként
évjáratok sorát nevelte irodalomértésre és irodalomszeretetre. Életének
s tudósi pályájának akadhattak vívódásoktól és válságpillanatoktól sem
mentes stációi, de ilyenkor is bizton hihettük, hogy szellemének ereje és
vitaiizmusa minden küzdelmesebb szakaszon átsegíti. Újabb jelentékeny
feladatok megoldását várhattuk tőle, amikor szervezetét váratlanul megtámadta az alattomos, legyőzhetetlen betegség. Nagyon korán elveszítette Kovács Kálmánt az irodalomtudomány, az irodalmi közélet s
az egyetemi oktatás, de ő a megrendítően rövidre szabott időben is
teremtett annyi értéket, hogy művének és emlékének maradandóságában jó okkal reménykedhetünk.
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