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MELCZER TIBOR 

„ERETNEK HADAK KÖZÖTT 
HŰSÉGRE PÉLDAKÉP" 

Biblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetében 

Egy költőt ünnepeltek itt, 
ki Krisztust kiált, mikor 
az erőst is megtörte már a próba, 
s bárány helyett a farkast hirdeti 
s kemény öklére büszke Európa. 

Társát köszönti most a gyermek, 
lélek a lelket, aki eretnek 
hadak között hűségre példakép; 
fiú köszönti apját, egy hitvány 
korban lelkéhez hű tanítvány! 

(Köszöntő; Egy Sík Sándor-ünnepély prológusa) 

A biblikus és hitbéli megnyilvánulásokat már a pályakezdő 
Radnóti Miklós műveiben ott találjuk, és ezek — részben 
változó szerepben — a Borban írt Nyolcadik ecloga ig kísérik. 
Károli Gáspár Bibliája — mint A könyv és az ember című 
vallomásából is tudjuk - állandó olvasmányai közé tartozott,1 

A Nyolcadik ecloga ó- és újszövetségi motívumai pedig alá-
húzzák az ismert tényt; azt, hogy a költő a Bibliát magával 
vitte utolsó munkaszolgálatára.2 

'Radnóti: A könyv és az ember. In: Radnóti: Próza. Bp. 1971. 
122. 

2 A Bibliáról: Kőszegi Ábel: Töredék. Bp. 1972. 18. 
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Radnóti biblikus és hitbéli élményeit azonban nem lehet 
csak a Biblia olvasásának szokásából, vagy egyéb, a kívülálló 
ember vallással kapcsolatos intellektuális tájékozódásából meg-
érteni. Baróti Dezső a költő egy - 1927-ben keletkezett — 
kiadatlan zsengéjével, a Templommal igazolja, hogy „a vallásos 
hitnek maradványai is kezdenek szétfoszlani lelkében". Amely 
- feltételezése szerint — sohasem lehetett erős benne.3 Ter-
mészetesen itt a zsidó vallásról van szó. Ha pedig ehhez hozzá-
vesszük kései önvallomását, miszerint tizennyolc éves korától 
katolikusnak érezte és vallotta magát,4 úgy beláthatjuk: 1927-
re már szakít a szülők és gyámja vallásával, s nem dogmák, nem 
tételes vallásosság szerinti világképpel és életfelfogással, de a 
katolicizmus vonzáskörébe kerül. Ennek lenyomatai pedig 
1928-tól, eddig kiadott verseiben is felismerhetők. 

Nem hagyományos értelemben vett vallásos versekről van 
itt szó. Az Újszövetséget illetően a Biblián kívül két, pálya-
kezdését bizonyosan befolyásoló műről tudunk eddig. Az 
egyik a kommunista Henri Barbusse forradalmár népvezért 
ábrázoló Jézusa., amelyet — 1928. január 14-i, Hilbert Károly-
nak írott levele tanúsága szerint — Reichenbergből megkért 
magának,5 s amelyből ismeretesen a Pogány köszöntő mottó-
ját vette. A másik Emil Ludwig Az ember fia című könyve, 
amelyet a részben általa szerkesztett kérészéletű lap, az 1928 
hasábjain a másik szerkesztő, Wagner György ismertetett.6 E 
forrásokból is eredt az 1928 körében honos, laicizált Krisztus-
kép, amely részben az általuk közreadott Jóság antológia esz-

3 Baióti Dezső: Kortárs útlevelére. Bp. 1977. 36. 
4 Radnóti 1943. április 23-i levele Zolnai Bélához. MTA kézirattára, 

Ms 4126/339. Ide vonatkozó önvallomását a levélből idézi Zolnai Béla: 
Vesztett tanítványok nyomában. Haladás, 1947/21. 15. A levél értéke-
lésére visszatérünk. 

5 Petrányi Ilona: Radnóti Miklós levelei Hilbert Károlyhoz. It, 
1978. 2 6 8 - 2 6 9 . 

'Baróti: i. m. 69. 
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meiségét is fémjelezte — mondja Baróti —, s éppen Barbusse és 
Ludwig példáján igazolja, hogy ez a fajta Krisztus-kultusz 
ebben az időben másutt is megjelent az irodalom baloldalán, 
sőt, az útját kereső szocialista költészet témái között is.7 És 
már a kezdetekben is nagy szerepe volt — verseiből kitetszően 
- a Károli-bibliának, amelyet - nyilvánvalóan nem előzmé-
nyek nélkül — legalábbis szegedi éveiben már, a szállásán 
mindig a keze ügyében tartott.8 

* 

Korai hitbéli témáinak első jelentős csoportját Az áhítat 
zsoltárai adják. Róluk a költő monográfusa méltán mondja, 
hogy a szakrális hangú tagversek jó részét Radnóti a Pogány 
köszöntőbe nem vette fel. Ám még így is elgondolkoztató, 
hogy a kötet harmincegy verséből tizenegyben szólalnak meg 
vallási motívumok, és csupán egyben — igaz, éppen a címadó 
versben — olvashatunk a szerelem pogány életörömét hirdető 
tagadásról. Mindazonáltal hajlamosak vagyunk elfogadni Baróti 
állítását, miszerint e szakrális motívumok — kivált a szerelmi 
lírában — jobbára profanizálások, (a tételes vallások követői 
számára bizonyosan azok), s az sem lehet kétséges, hogy — 
mint állítja —, mintát a szerelmi érzés efféle megérzékítésére a 
költő bőven találhatott hozzá közelálló költők műveiben, 
Juhász Gyulától André Bretonon át, René Charig vagy Paul 
Éluard-ig.9 Ám a Baróti emlegette minták tarka spektrumú 
költői világképei is arra intenek, hogy ne globálisan ítéljünk a 
jelenségről, hanem a művek vegyes tartalmú költői üzeneteit 
vizsgálva foglaljunk állást. 

* 

7Baróti: i. m. uo. 
"Baróti: i. m. 136. 
'Baróti: i. m. 9 8 - 1 0 1 . 
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Radnóti eddig kiadott versei közül, a zsidó reminiszcen-
ciákat már nem, keresztényeket pedig még nem mutató, egy-
értelműen hívő emberre valló Tájképek első két verse (1927. 
szeptember 14., 1928. szeptember 5.) után, nem véletlenül, 
szerelmes verseiben jelentkeznek először a szakrális motí-
vumok. Már jóval reichenbergi esztendeje (1927—1928) előtt 
megismerte majdani feleségét, Gyarmati Fannit,1 0 s e szerelem 
versbéli kifejezésére — visszatérte után — megfelelő szuperlati-
vuszokat a vallási képzetekben talált egy időre. Pontosabban 
azokban is. Hogy ezek a részben ugyan isteneket emlegető, 
politeista látszata, mégis, jobbára a keresztény, sőt, kifeje-
zetten a katolikus vallás köréhez tartozó képzetek ennyire 
képlékennyé váltak verseiben, ahhoz feltétlenül köze kellett 
legyen tizennyolc éves korától vallott katolicizmusának. S 
mert - újra mondjuk - itt nem tételes vallás, nem dogmák 
követéséről van szó -, aligha meghatározható, hogy korai sze-
relmes versei jó néhányában hol „végződik" a hit, s hol „kez-
dődik" ámor birodalma. 

f 
Szines miseruhát hoznak az alkonyok, hogy 
imádkozzanak hozzád egyszerű, szomorú 
szavakkal.. . 

Egyszerű szavak érnek csak hozzád, 
áhítatos jó papi szavak, és 
az istenek imádkoztató 
egyszerűsége fehérlik az 
ajkaid között és szemeidben 
felhó'sen kéklik az égnél kékebb 
virágoknak ártatlan kékje. 

Mindezeket Az áhítat zsoltárai köteten kívül maradt ver-
seiből vettük. Az ottani példák továbbsoijáztatása helyett te-

'"Baróti: i. m. 3 1 - 3 3 . 
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kintsük közülük azt a - megítélésünk szerint - legszebb 
darabot, amelynek szüzséjét Giotto képe, Assisi szt. Ferenc 
madárprédikációja adta11 : 

Pattanó virágú bogaras réten 
megáradt bennem egyszer a jóság: 
nyújtott nyitott tenyérrel hívtam 
az erdó'k és mezó'k madarait 
és ó'k eljöttek cikkázva hozzám 
tapsos röpüléssel bújtak meg 
hajamnak meleg sátra alatt. 
Azt hitted akkor hogy csodát látsz 
nagyranyílt szemekkel hátráltál 
tó'lem de én átöleltelek 
kibontottam forró aranyhajad 
és ugy szóltam a madarakhoz 
akik már nem fértek el rajtam: 
- Nézzétek ez az én kedvesem 
nagyszemü és ezerszer áldott! — 

Idézhetnénk még Az áhítat zsoltárai kötetbe került darab-
jaiból, (az ötödik különösen szép, a nyolcadikat pedig részben 
velencei ihletése teszi külön is érdekessé12), ám hit és érosz 
legharmonikusabb találkozását a cikluson kívüleső Meditáció 
mutatja: 

Most már elhiszek mindent csöndben: 
éjjel Mondschein szonátát és Áve 
Máriát hallgattam egy szál 
csöpögő' gyertya mellett, — az 
ablakon át fények feszültek a 
falra furcsán, - imára kulcsolt 
sziwel és kezekkel ültem, - ave, 
ave! - a gyertya is tövig ég majd, 

' ' A madárprédikációról: Bori Imre: Radnóti Miklós költészete. 
Újvidék, 1965. 20. 

1 2 A vers velencei ihletéséről Baróti: i. m. 98. 
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de a kedves keze mégis szép, 
hosszú, keskeny, úgy szeretem 
és ül rajtam a szerelem 
mint régi templomok falán 
fehér szentek fején megülő 
fényesszemű' és szelíd galambok. 

Mind a szerelmi témákat illetően, mind egyebeket tekintve, 
a Pogány köszöntő ben és az időben idevágó, köteten kívül 
maradt versekben kétségtelenül váltakoznak a nyersebben 
profán szakrális jelképek (pl. Sirálysikoly; Szegénység és gyű-
lölet verse), az elmélyültebbekkel, (Mária tegnap újra itt volt; 
Este; Asszony, gyerekkel a hátán; Téli vers; Ó fény, ragyogás, 
napszemü reggel; Advent; Kései ember). Ám még az elmélyül-
tebb „szakrális" versekben sem lehet többnyire pontosan 
meghatározni a lélek hajlamait a mondandó kifejezésére hasz-
nált toposzokkal. A Téli vers (1929. december 17.) e sorai -
„leesett már az első hó, / irgalom és béke, béke legyen / már 
mindenkivel." — például látszólag csak jámbor, téli, ádventi 
hangulatot sejtetnek. Holott Barbusse Jézusa ban Jakab apostol 
kérdésére, „— Miért mondod mindig: irgalom, szeretet he-
lyett?" - Krisztus így válaszol: „Mert ez tisztább és ez a 
szeretet joga." Majd ezt mondja Jézus: „— És azt se mondd: 
boldogság. Jobb azt mondani: béke."13 A gyámjához írott, őt 
megbékíteni szándékozó „És szólt és beszélt vala Káin Ábel-
lel"1 4 pedig először jelzi hajlamát a bibliai témák allegóriaként 
történő felhasználására, méghozzá egy meglepően éretten 
klasszicizáló szabadversben, korai költeményei között párat-
lanul, ám érett korszakában — ismeretesen — ennek is lesz 
folytatása. 

Külön kell szólnunk a Pogány köszöntőről, a költeményről. 
Jelentős versének tartotta Radnóti, hiszen kötetcímadóvá lett. 

1 3 H . Barbusse: Jézus. Ford.: Hajós Károly. Bp. 1927. XXXI. fejezet, 
2 7 - 2 9 . , 41. vers. 143 -144 . 

1 4 Életrajzi hátteréről: Baróti: i. m. 6 1 - 6 2 . 
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Baróti Dezső elemzése során arra a következtetésre jut, hogy a 
vers nem egyszerűen pogány, a szónak abban az értelmében, 
ahogy (mellesleg helytelenül) a görög-római világot szokás 
érteni rajta, hanem kifejezetten ateizmusról tanúskodik.15 A 
magunk részéről az ateista (vagy az ateistává lenni szándé-
kozó? ) Radnótit inkább az Újmódi pásztorok énekében látjuk 
„tettenérhetőnek", (a Pogány köszöntői, a verset, inkább tart-
juk a szerelem szabadsága görög-római értelemben vett „po-
gány" apotheózisának, mint világnézeti vallomásnak), de ha el 
is fogadjuk Baróti következtetését, nyitott kérdések így is 
maradnak. 

A vers pogánysága a szerelmesek testi boldogságát szem-
besíti a keresztény aszkézissel. Radnóti számára pedig a keresz-
ténység, pontosabban az ő profán-keresztény életérzése — 
beláthattuk — éppen nem aszkézist, hanem az ellenkezőjét 
jelentette. Igaz, az ő „vallásos" szerelmes versei időben rendre 
megelőzik a Pogány köszöntőt. Ehhez képest kevésbé lényeges, 
hogy a kötet kompozíciós rendjében e művek, sőt, mindenik 
szakrális hangütésű verse követi a címadó költeményt, s ezek 
így a verseskönyv eszmei egyértelműségét legalábbis nem 
erősítik. Az azonban már nem lényegtelen, hogy az 1930. 
január 11-én írott Pogány köszöntő után alig több, mint egy 
hónappal, az igaz, köteten kívül maradt Változat szomorúságra 
befejezésében a költőért imádkozás - első és második köte-
tébe felvett versekből ismert — óhaja kap kifejezést. 

Ó, csengenek a partok és remegnek; 
torkunk áhítatot küld a ködök után 
és megsimogatjuk a napot a 
szemeinkkel és a szemeink fájnak! 
Zenés üvegpartokon szeretlek 
és imádkozz 
ó, imádkozz értem! 

(Ó fény, ragyogás, napszemü reggel) 

1 5 Baróti: i. m. 122-126 . 
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Föléd kívánkozik a szél s 
gyertyásan csak a jegenye áll és 
egy öregembei éretten ott csak 
ráhajlik az útra, ahol szitálva 
leng a szomorúság; imádkozz 
lányom most zengő' imákkal értem! 

(Változat szomorúságra) 

Az érette imádkozás képzetének harmadik verse, a Szélesen 
már nem szerelmi érzéshez kapcsolódik, s átvezet második 
kötetéhez. Az elsó't — témánk szempontjából — summázva 
annyi bizton állítható: a tizennyolc-huszonegy éves Radnóti 
világképének egészséges, nyílt lélekre valló eklekticizmusában 
jelentős szerepe volt annak a jórészt önnön képére, életérzésére 
formált profán „vallásosságnak", amelynek forrásvidékéül -
előrebocsátott kései önvallomásában - a katolicizmust nevezte 
meg. 

* 

Radnóti Szeged előtt már átesett azon a változáson, amely-
nek révén valóban jogos az ifjú költő ateizmusáról szólni. Az 
Elégia egy csavargó halálára soraiban arról elmélkedik, hogy 
hőse „a szentekkel bizton összeveszett és / már jótőgyü szűz 
angyalokkal / viaskodik most az égi kazlak / tövén s összeszo-
rított combokat / feszeget átizzadt szerelemmel." Az Elégia, 
vagy szentkép, szögetlen soraiban pedig, (ez már szegedi vers), 
egy csavargó istenkáromlását meglehetősen eredeti módon 
idézi: „hogy ne legyen / egyedül, istent lehúzta az égből, / 
lábainál fogva maga mellé s hódolt néki, / ha kibicsaklott, 
kemény, rövidke imákkal." Ám legtöbbet közvetlenül az 
egyetem megkezdése előtt, (1930. szeptember 7-én) írott, 
Beteg a kedves megható lírájában mond hitetlenségének valódi 
érzéséről: 

. . . Hallod-é halott apám! te szoknyás 
koromban tanítottál lenge imákra: 
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imádkozz érte most, mert elfajzottam 
tőled én újmódi pásztorok közé, akik 
nem szoktak imákat énekelni! 

Az általunk aláhúzott elfajzottam szónak külön jelentősége 
van. Pejoratív jelentése annyit bizonyosan elárul, hogy ez az 
állapot nem volt mindig kedvére való. Ebből is magyarázható 
az Olasz festő szentkép-reminiszcenciája és reménytelensége; s 
hogy teljessé legyen az ambivalencia, folytatódnak a biblikus 
és hitbéli megnyilatkozások az ügyészség által vallás elleni 
kihágás bűntettével inkriminált Arcképben és a Két szent-
képben, (ennek első verse, a Mária ugyanazon vád tárgyát 
képezte); az istentől elhagyatott gyermekkort idézi az Emlék-
ben, (amelyen a Beteg a kedvesből már ismert kisgyermeki 
imádkozás képe dereng át). Mindezek az Aprószentek vers-
ciklusban találhatók, egy semmi vallási elemet nem tartalmazó, 
de az ügyészség által közszeméremsértés miatt szintén inkri-
minált vers, a Kis kácsa fürdik társaságában. S az Újmódi 
pásztorok éneke „legpogányabb" versével, az ugyancsak vád 
tárgyává tett Pirul a naptól már az őszi bogyóval zárul a sor.1 6 

Profán felfogás és romantikus szerep — vagy helykeresés; 
elmélyültebb érzések és gondolatok hitbéli témákkal történő 
megvilágítása, s a lázadás; vagy éppen hit és tagadás között az 
utólagos különbségtétel sikere sokszor esetleges. S mindez 
könnyen zavarba hozhatta a kortársakat is. Nemcsak bírói, 
ügyészi bornírtság értette félre például az Aprószentek két 
remek miniatűrjét, a Máriái és az Arcképet, de még az eljárás 
során a költő mellé álló Sík Sándornak is voltak e költemé-
nyeket illetően ízlésbeli fenntartásai. Holott az Arckép talán 
legszebb korai, önleleplező verse. 

Huszonkét éves vagyok. így 
nézhetett ki ősszel Krisztus is 

1 ' Radnóti peréről legrészletesebben: Markovits Györgyi: Üldözött 
költészet. Bp. 1964. 6 9 - 7 7 . 
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ennyi idősen; még nem volt 
szakálla, szőke volt és lányok 
álmodtak véle éjjelenként! 

Szintén inkriminált versére, a Pirul a naptól már az őszi 
bogyóra vonatkozóan is érvényes Sík Sándor állítása, hogy 
vallásgyalázást nem tartalmaz. S állítását — túl a Radnótinak 
küldött levél praktikus célján, tanítványa védelmén is — el kell 
fogadjuk. Nem úgy - ezt a verset is illető, (szubjektíve nagyon 
is érthető) antipátiáját, komoly ízlésbeli fenntartását, ilyen 
sorok láttán: 

Szőke, pogány lány a szeretőm, engem 
hisz egyedül és ha papot lát 
rettenve suttog: csak fű van és fa; 
nap, hold, csillagok s állatok vannak 
a tarka mezőkön. És elszalad. Por 
boldogan porzik a lábanyomán. 

Pedig fönn a kertek felé 
feszület is látja a csókját és 
örömmel hull elé a búzavirág 
mert mindig hiába megcsudálja őt 
egy szerelmetes, szakállas férfiszentség. 

Mert a pogány életöröm strófájában a kedves mintegy 
babonásan retten ugyan a paptól, ám a pap versbéli szerepével 
éppen ellentétes Krisztusé. A második szakaszt bevezető 
,pedig" ellentétes kötőszó is erre mutat. S amaz eufémiával 
jelölt szakállas férfiszentség első jelzője, a szerelmetes sem 
érdektelen. Aki, hogy megcsodálja a szeretett nőt, annak 
„örömmel hull elé a búzavirág". Ama jól ismert, Radnóti 
teremtette „profán vallásosságból" eredő profán csoda ez, — a 
szeretett nő dicséretére. 

* 
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A vallásgyalázási per után a szakrális témák átmenetileg 
eltűnnek költészetéből. A versek időrendjét követve, a Három 
részlet egy nagyobb lírai kompozícióból egy hasonlata 
1931-ben lezárja e motívumok első hullámát. 1936-ig szakrális 
megnyilatkozás csupán egy helyütt mutatkozik. 

E témák, motívumok átmeneti eltűnése nem a per okozta 
fenyegetettséggel magyarázható. Hiszen a Lábadozó szélben 
keserű, de dacos hangon ír az eljárásról. (1931 április 19 - Új 
könyvemet tegnap elkobozták; 1931 december 8 - Főtárgya-
lás). Könnyen lehet, hogy akkori, szociális indítékú, harcos 
antiklerikalizmusával, s a szakirodalom által sokoldalúan 
dokumentált, kommunista befolyásoltságú munkásmozgalmi 
kapcsolataival nem tartotta összeegyeztethetőnek az efféle 
profán „vallásosságot". Mindenesetre tanulságos menyasszo-
nyához írott, 1932. április 14-i levelének néhány mondata. „A 
Tisza, Jóságom, az árad. ( . . . ) De megnyugtatlak kicsi Fiam, a 
Fogadalmi templomot vagy a zsinagógát nem viszi majd el, sem 
a Pick szalámigyárát. A tanyai prolikat pedig elvitte már."17 

Sok naivitást is tartalmazó, tisztaszívű, ifjonti kommunizmu-
sukról pedig a tanú hitelével számol be Baróti Dezső.18 Ez már 
javában az a korszak, amit önvallomásában így jellemez: 

„Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx müve, holott 
csak Kautsky magyarázatából ismerem, s a körülötte duló irodalmat is 
hiányosan és tervszerűtlenül. . ." 

Ám a kép csak úgy teljes, ha ideírjuk vallomásából ezt is: 

ha a sokszor járt utakra gondolok,. . . kell írnom . . . Sík Sándor-
ról, a költó'professzorról, akinek öt éven át belső' tanítványi köréhez 
tartoztam, negyed magammal, s akinek húsz éves esztétikai és világnézeti 
orthodoxiám alól való felszabadulásomat köszönhetem.'" ' 

1 ''Négy Radnóti-levél. Bp. 1973. 2. 
"Baróti: i. m. 199-201 . 
1 ' Radnóti: A könyv és az ember. I. m. 119 ,121 . 



216 Melczer Tibor 

Mindezt összegezve : a költőnek elégséges oka volt arra, hogy a 
szakrális témákat illető, eddigi kifejezésmódjával, s azok lelki 
tartalmával válságba kerüljön. És ha ehhez mégis köze lett 
volna a pernek is, az abban a később közelebbről értékelendő 
tényben kereshető, hogy az eljárás során szemére vetették: 
más vallás tisztelete tárgyához hasonlította magát. 

Ami bizonyos: 1936-ig csupán a Tört elégia ban (1933. 
július 30.) sejlik fel a téma. E versének második részét Sallai és 
Fürst kivégzésének első évfordulója motiválta.2 0 Müvét pedig 
— aligha csak vagy elsősorban a hatóságok félrevezetése 
céljából — Sík Sándornak ajánlotta. Élete válságából tör fel a 
„gyónó" hang, és — érzésünk szerint — ekkorra már a fiúi 
panasz, az őt valóban fiaként szerető szerzetes tanárhoz, s 
verse kedvese érette szóló titkos imájával zárul. És noha nem 
önnön hitéről beszél, érdemes e vers zárását összevetni a Pirul a 
naptól már az őszi bogyó — hasonlóan nem az ő tagadását 
kifejező — már látott pogány életörömével. 

És mindennap újszülött borzalommal élek 
s oly nyugtalanul. Szeretőm karolásához is 
gond íze járul s egyre vadabb bennem 
a szomorúság. 

De néha azért ő, ha azt hiszi 
nem veszem észre, titkon hisz egy istent 
és ahhoz imádkozik értem. 

* 

A korai biblikus és hitbéli témák korszaka és az azt követő 
szemléletbeli elmélyülés —, amelynek eredményei végigkísér-
hetők a Járkálj csak, halálraítélt! kötettől a Nyolcadik eclo-
ga ig - , részben Kaffka Margit ilyen jellegű témáinak fejlődésé-
re emlékeztet. Radnóti Kaffka-disszertációjában íija: 

J 0 A versről részletesen: Baróti: i. m. 3 6 8 - 3 7 3 . 
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„A bontást és a lázadást szolgálja a . . . testamentomi jelenetek 
megverselése is. Kaffka Margitnál ez - a tárggyal adott igazságkeresésen 
túl - menekiilés-jellegű exotizmus, hisz a mélyebb átélés hiányzik itt 
még* s a tárgy, só't a sokszor igen sikerülten érzékeltetett bibliai levegő 
is csak dekoráció. Díszíti és kiemeli a lázadást és ezen az úton igen 
gyakran a profánságig jut el." 

*„Itt még, mert később egyre mélyülő élménye lesz ez, s halála is 
egy ily tárgyú regényhez való jegyzetezése közben éri." (Radnóti Miklós 
lapalji jegyzete.)'1 

Ez a Kaffka-analógia azonban, legalábbis ami az elmélyülő 
élményt illeti, véletlenszerű. A Radnóti felmutatta elmélyül-
tebb biblikus ihletettségű költészet 1936-tól kezdődő, és a 
Nyolcadik eclogar'hoz vezető vonulata elválaszthatatlan a „for-
duló világ és az ordas emberek" Európájától, amelyben a kor 
írástudóinak újra kellett értékelniük saját helyzetüket, és 
mindenekelőtt felelősségüket az emberiség sorsáért. így nyert a 
Biblia új szerepet, így vált az Ó- és az Újszövetség — és itt nem 
túlzás a szó — a humánum fasizmus elleni fegyverévé. Ennek 
tekintette Thomas Mann is, aki - nem véletlenül 1933 és 1943 
között adja közre a — Radnótira is mély hatást tett — József-
tetralógia köteteit. S hogy itt nem valamilyen elvont ethosz 
intellektuális csillogásáról van szó, hanem valóban harcról, 
erről maga Thomas Mann vall. „Ki kell ragadni az intellektuális 
fasizmus kezéből a mythost és a humánum értelmében új 
funkcióhoz juttatni."22 S a jövendő üzenetét tolmácsolta 
Themas Mann, ama világét, amelyet Radnóti Náhuma is hir-
detni lesz eljövendő. „Mert nevetséges az, aki jog és józan ész 
ellenére csak azért él hatalmával, mert az az övé. És ha talán 

2 1 Radnóti: Kaffka Margit művészi fejlődése. In: Radnóti: Próza, 
i. m. 177-178 . A Kaffka-analógiáról: Bori: i. m. 31. 

2 2Thomas Mann 1941. szeptember 7-i levele Kerényi Károlyhoz. In: 
Thomas Mann és Kerényi Károly levélváltása regényről és mitológiáról. 
Ford.: Petrolay Margit. Bp. 1948. 72. 
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ma még nem nevetséges is, a jövendőben az lesz. Mi pedig a 
jövővel tartunk."23 

S nálunk is, az írástudók legjelesebbjei közül sokan éreznek 
rá az új és soha nem látott mérvű fenyegetettségre. Babits, 
Thomas Mannhoz hasonlóan, 1936-ban írt tanulmány-töre-
dékében, A legnagyobb magyar című Széchenyi-esszéjében az 
erő felelősségét hangsúlyozza, felhívásként a „má"-hoz szólva. 
S az erő felelősségének szerez isteni kánont, — szintén az 
Ószövetségből merítve —, Jónás könyvé ben.2 4 S Radnóti köl-
tészetében is így nyernek mély értelmet a megjelenő haragvó 
próféták, gyermekgyilkos heródesek és „pöttömnyi gyermek 
Jézusok". S e morál ilyetén felmutatásával egyidőben jut el a 
hit intellektuális kétségektől nem mentes, mégis mély áté-
léséhez. 

* 

így ismeri fel 1936-ban, nagy Berzsenyi-esszéjében a költő 
alakja mögött Dánielt, a bibliait, aki „Messzi és közeli, zordon 
és szelid sértetlen próféta az oroszlánok között, és testvér az 
elesettségben." — Halálos fenyegetettsége ellenére az igét 
tovább hirdető, ellenein diadalt arató vátesz, isteni dalnok, — 
vagyis költő. „Próféták s költők dühe oly rokon. . ." — előle-
gezhetjük már itt a Nyolcadik ecloga nagy gondolatát. S ezt 
tanulhatta, — a halhatatlan, prófétai erejű, isteni dalnok örök-
érvényű diadalát — attól az Apollinaire-től is, akinek költészete 
— kora ifjúságától kezdve — nagy élménye volt, s akinek 

2 3Thomas Mann: József és testvérei. Bp. 1963. 1342. Káldor 
György fordítása. Mindkét idézetet 1. A XX. század külföldi írói, Bp. 
1968. 2 6 6 - 2 6 7 . Az előzőt nem pontos fordításban. 

2 4 Babits: A legnagyobb magyar, Töredék Széchenyiről. In: Babits: 
Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. 2. 5 0 3 - 5 1 1 . Különösen: 5 0 8 - 5 0 9 . A 
Széchenyi-esszé és a Jónás könyve párhuzamáról először: Fodor Ilona: 
Babits és a Jónás könyve. Kortárs, 1967. 2 9 7 - 3 0 4 . 
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számos versét eztán fogja magyarítani. Croniamantal, Apolli-
naire A meggyilkolt költőjének főhőse, aki nemegyszer szem-
től szemben látta Istent, s aki az örökkévalóságot élte meg; és 
hasonló adottságú társai; meg a költő-varázslók, Amphion és a 
Radnóti fordításából ismert Saint-Merry muzsikusa, (költőnk 
Trisztánnal ültem.. . című versének rokona) - mindök egy 
eszményt szolgálnak. Az aere perennius újfajta hitét.2 5 

A halhatatlan költő s a ronthatatlan mű eszményét fedezte 
föl Radnóti — mint Sőtér István írja — az általa fordított La 
Fontaine-műben, (A kígyó és a ráspoly.)2 6 Ezt л Nyolcadik 
ecloga felé mutató eszmeiséget érezzük a Szent Pált idéző 
Chartresben - „testben éltem én, / de mégsem test szerint 
vitézkedém"2 7 — csakúgy, mint a Kosztolányitól búcsúzó 
Ének a halálról strófáiban, ahol a „zöld lobogás"-ban, a lomb 
szemléleti képében megbúvó, Esti Kornél énekére mutató 
allúzió a köztünk maradt művet is sejteti, s ugyanott a 
halhatatlan lélek útjait — eddig nála ismeretlen, religiózus 
hangvétellel - az Úr őrizetére bízza.28 Sokkal határozottab-
ban, — erőteljesen utolsó eclogája eszmeiségét előlegezve — 
fogalmazza meg a költői öröklét gondolatát a Sík Sándor 
ötvenedik születésnapjára „tanítványi és fiúi tisztelettel és sze-
retettel" néki írott Köszöntőben, — „Ötven év? / kit ünnepel-
tek, annak nincs kora." - és ugyanazt a Babits halálára írott 
költeményóriásban, amely — mint egy halotti mise — a re-
quiem-tö\ a lux aeterna-ig emelkedik.2 9 

2 5 Vö. Réz Pál: Apollinaire világa. Bp. 1974. 121 -128 . 
2 6 Sőtér István: La Fontaine és Radnóti Miklós. In: Sőtér: Roman-

tika és realizmus, Bp. 1956. 5 9 9 - 6 0 9 . 
2 7II . Kor. 10:2-4. 
2 'Ennek a nála később nem ritka „átspiritualizálásnak" korai, nem 

transzcendens előzménye jelenik meg az 1934-ben írott Elégiában. 
2 9 Hasonló jelentőséget tulajdonít a Babits-nekrológversnek Radnóti 

francia fordítója, Jean-Luc Moreau: Vallomás Radnótiról c. esszéjében. 
Nagyvilág, 1976. 1860-1869 . Különösen: 1868. 
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. . . íme, 
Balázs, kihez könyörgött, vedd karodba! 
Ó, requiem aeternam dona e i . . , Domine! 

gyászold omló göröngy, 
sírj rá a sírra most! 
jöjj, könnyű testű fátyol 
ó, takard be, 
s akit már régen elhagyott a hang, — 
gyászold meg őt, te konduló harang, 
lebegő lélek és gömbölyű gyöngy, 

Tudtuk már rég, minden hiába, rák 
marcangol és szemedben ott ragyog 
egy messzi és örök dolgokból font világ, 
s hogy oly időtlen vagy te, mint a csillagok, 

Halott keze nem fogja már a tollat, 
béhunyt szeme nem lát több éjszakát. 
Örök világosság, kibomló égi láng 
röppen felé a földi füstön át. 

Bármennyire is élne benne a vágy a béke, a jó hír, a szelíd 
Jézus-élmény iránt (Lapszéli jegyzetek Lukácshoz), a kor a 
Biblia harcos hangjait kényszeríti ki belőle. Habakuk prófétát 
idézi, s véle Ézsaiást, az örökké lángoló, aNyolcadik eclogában 
tetőpontra hágó prófétai dühöt. {Lapszéli jegyzetek Habakuk 
prófétához.) Bergsoni—prousti technéjű naplójegyzetében, a 
János jelenéseiben pedig az Anschluss következtében megszállt 
Bécs pályaudvarán az Apokalipszis félelmetes látomásai bom-
lanak ki előtte; s csak majd Strasbourg katedrálisának fensége 
ád feloldódást a nyomasztó üti élmények után; akár a Jele-
nések könyvének — általa idézett — berekesztésében Krisztus 
újra eljövetelének — majd a Nyolcadik eclogába is átszüremlő 
- ígérete . 3 0 

3 °In: Radnóti:Próza. i. m. 9 7 - 1 0 1 . 
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Szintén krisztologikus értelmezésű jövő-látomás kerül 
együvé a Vergilius IV. eclogajából származó aranykori jóslattal 
Radnóti Negyedik eclogájában. Nemcsak azért, mert a vergi-
liusi aranykori jóslatot, — mint egy Radnóti fordította Hui-
zinga-tanulmányból, A reneszánsz problémájából is tudjuk - , 
„már a legrégibb keresztény teológia is ügy értelmezte (. . .) 
mint Krisztus születésének megjövendölését"; hanem azért is, 
mert a Huizinga által idézett középkori — a kereszténységet és 
a keresztény újjászületés korszakát jelző — metaforákat (haj-
nalpír, fénylő napsütés), Radnóti a maga művébe helyezte. 
Hiszen, ha meggondoljuk, hogy a napsütés Huizinga interpre-
tációjában éppen a gazdagabb kegyelem, a szabadság és a 
szeretet, a keresztény újjászületés kora fölött fénylik, (a haj-
nalpír az első kereszténység korát ragyogta be), úgy aligha 
maradhat kétségünk Radnóti — a Huizinga-kötet fordításának 
évében, 1943-ban írott - Negyedik eclogája aranykoriságának 
eredetéről. „És megszületni újra új világra, / mikor arany 
gőzök közül vakít / s új hajnalokra kél a nap világa,"31 S 
mindezt abban a hatalmas szabadságkölteményben olvassuk, 
amelynek megannyi eleme már ott izzott a mű előzményében, 
az Előhang egy „monodrámához" soraiban, ám az újjászületés 
és a szabadság általunk aláhúzott huizingai metaforáit ott még 
nem találhatjuk. S a műnek — amelyet talán nem véletlenül 
fejezett be a költő 1943. március 15-én—, örök erejű, hősi, 
váteszi elszántsága, Ézsajástól eredő, s kora ellen zengő pró-
fétai haragja, akár a krisztologikus aranykor látomása, а Nyol-
cadik eclogában fog visszatérni. 

* 

3 ' Huizinga: Válogatott tanulmányok. Bp. 1943. Vál.: Tolnai Gábor, 
ford.: Radnóti Miklós. 1 2 1 - 1 2 3 . - Radnóti 1942-1943-as pokoli 
munkaszolgálatából történt leszerelése után fordította Huizinga tanul-
mányait, és szidalmazta a „kiváló szerzó't" pokoli körmondatai, defi-
níció-kolosszusai miatt. L. Hilbert Karolyhoz írott, 1943. június 26-i 
levelét, (közölte Petrányi Ilona, i. m. 270.), valamint Ortutay Gyulához 
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1943 hoz fordulatot — a már érintett önvallomása szerint — 
tizennyolc éves kora óta vallott katolicizmusának dolgában. E 
téren a látszólagos ellentmondások sorával kell számot vet-
nünk. Megkeresztelkedésével kapcsolatban igen eltérő nézetek-
kel találkozunk. Komlós Aladár például — hogy csak a legna-
gyobb visszhangot kiváltó vitára utaljunk —, Radnótinak a 
szocializmushoz való viszonyát éppen a katolizálás miatt nem 
látta problémamentesnek.32 Tolnai Gábor válaszcikkében33 

Radnótinak a polgári irodalomba való visszaperlését vetette 
Komlós szemére. A polémiát - , amelyhez Vértes György is 
hozzászólt, Radnótinak a Gondolatban vitt szerepét hangsú-
lyozandó34 - , Koczkás Sándor zárta le.3 5 Ezután írt széljegy-
zetet a vitához Rónay György az Új Ember hasábjain,36 

amelyben előadja, hogy ő egy katolikus költői antológiában 
megkülönböztetett helyet biztosítana Radnóti Miklósnak, nem 
dogmatikai meggondolásokból, nem is mint a fülbemászó kato-
likus hangok megszólaltatójának, hanem mint olyan költőnek, 
akinek sajátja a szenvedés és áldozat katolikus élménye, ama 
„Mysterium passionis", amely szerinte nem katolikusok szá-
mára aligha felfogható. 

írott, 1943. július 26-i levelét. (L. Ortutay: Fényes, tiszta árnyak. Bp. 
1973. 241.) A Negyedik eclogáx még budapesti munkaszolgálata idején 
írta. De Huizingát már korábban ismerte és becsülte, úgyannyira, hogy 
Ortutaynak Im Bann der Geschiehrejét ajándékozta - 1943. március 
21-i levele tanúsága szerint születésnapjára. (Vö. Ortutay: i. m. 239.) 

3 2 Komlós Aladár: Radnóti olvasása közben. Élet és Irodalom, 
1 9 6 2 / 1 . 6 - 7 . 

3 3Tolnai Gábor: A tények makacs dolgok. Élet és Irodalom, 
1962/4. 4 - 5 . 

3,1 Vértes György: A Radnóti-kérdéshez. Élet és Irodalom, 1962/5. 
7. 

3 5 Koczkás Sándor: Radnóti költészetének értékeléséhez. Élet és 
Irodalom, 1962/10. 4. 

3 6 Rónay György: Széljegyzetek egy vitához. Új Ember, 1962/10. 2. 
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Egy dolgot világosan látnunk kell. Radnóti katolicizmu-
sának megítéléséhez kivált életrajzi szempontból van köze annak 
a ténynek, hogy megkeresztelkedett. Az irodalomtörténet szá-
mára a költői attitűd a lényeges mindenekelőtt. De mert a 
keresztség felvételének tényét kiaknázni próbálta már (Rad-
nóti „antimarxizmusát" hangsúlyozandó) az emigráns jobb-
oldal, a katolicizmusának tényét bagatellizáló voluntaristák 
pedig jobb esetben átmeneti válságot, rosszabb esetben pusztán 
érdekcselekedetet láttak a kérdésben, s az utóbbi elképzeléshez 
itt-ott még Radnóti ,,zsidó-apológiája" vagy éppen elmaraszta-
lása is kapcsolódik, feltétlenül irodalomtörténeti érdekű a kér-
dés tisztázása. 

Koczkás Sándor Radnóti naplója egy részletét idézi. Eb-
ben a költő vallásgyalázási perére emlékezik vissza. Kese-
rűen íija, hogy a vádban hangsúlyozták: 

„Más vallás tisztelete tárgyához hasonlítja magát." (Tudjuk, hogy 
Arckép című, idézett verséről van szó.) „Akkoriban elhatároztam, hogy 
megtérek, hogy ne »más vallás« jelképeivel éljek, mert ez nekem nem 
»más<< vallás, az Újtestamentum költészete éppúgy az enyém, akár az 
Ótestamentumé s Jézusban is »hiszek«, nem tudok jobb szót rá, bár a 
hit. . . De aztán egyre rosszabb lett zsidónak lenni, itt-ott előnyöm 
lehetett volna a vallásváltoztatásból s ez megcsúfította."5 7 

A per (1931) körüli időben felmerült vallásváltoztatási szán-
dék indítéka kétségtelenül az az esztétikai katolicizmusa lehe-
tett, amelyből már áttekintett „profán-vallásos" versei is ered-
tek. A naplórészlet továbbá kiemeli azt, ami költészetéből is 
egyértelmű: hogy a teljes Biblia költészetét a sajátjának ismeri. 

3 1 A Koczkás i .m. idézte naplórészlet a költő 1942. május 17-i, 
Komlós Aladárhoz írott, és naplójába másolt levelének részlete. A Kom-
lóshoz írott levelet a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi. Idéze-
tünket Koczkás szövegközléséből vettük. Legutóbb Major Ottó idézett 
bővebben a levélből, (Az igazi Radnóti. Új Tükör, 1984/19.15.) ,egye-
bek közt a költő vallomását is: „Hogyha valláshoz egyáltalán közöm 
van, akkor a katolicizmushoz van közöm." 
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Majd az intellektuális kétség egyértelmű jeleként állapítja meg: 
„Jézusban is »hiszek«, nem tudok jobb szót rá, bár a h i t . . . " 
Ám a naplórészlet legelgondolkoztatóbb közlése az, amelyben 
az érdekből történő megtérés látszatától való félelméről vall: 
„Akkoriban elhatároztam, hogy megtérek . . . De aztán egyre 
rosszabb lett zsidónak lenni , . . . s ez megcsúfította." 1943-ban 
sokkal rosszabb volt Magyarországon zsidónak lenni, mint a 
harmincas évek első felében. S az a költő, az az ember, aki így 
gondolkodott már akkor, — „itt-ott előnyöm lehetett volna a 
vallásváltoztatásból, s ez megcsúfította" - , tehát ő 1943-ban 
előnyökért (ha lettek is volna), nem katolizálhatott. Indítékai 
(amelyeket tőle ismerhetünk) egészen másról vallanak. 1942. 
január 8-i, Sík Sándorhoz írott levelében olvassuk:3 8 

„Mélyen tisztelt Professzor Uram, 
ne haragudjék, hogy levéllel zavarom, de nagyon hosszú ideje meg-
szoktam már, ha bánt valami, ha nagy öröm, vagy nagy méltánytalanság 
ér (ez utóbbi gyakrabban fordul elő), akkor Professzor Úrhoz fordulok, 
Professzor Úrral beszélgetek. Ezt pótolja, egyoldalúan ugyan, - ez a 
levél." 

Ami Radnótit illeti, ismét nagy méltánytalanság érte. 
Horváth Béla, akkori ismert újságíró és fűzfapoéta ugyanis 
denunciáló kritikát írt a Vigília 1942. januári számában, 
Radnóti és több költőtársa ellen, akik szerepeltek a Mai ma-
gyar költők című antológiában.39 A költőt az inszinuáció 
tényén túl az bántja, hogy a katolikus Vigília adott helyet 
ilyen irományoknak. Úgymond: 

3 ' A levél és a még télhasználásra kerülő 1943 húsvét vasárnapján 
Sík Sándorhoz írott Radnóti-levél gépelt másolata a Piarista Rend Buda-
pesti Rendházának levéltárában található, Sík Sándor irodalmi hagyaté-
kában. A levelekre Rónay György hívta fel a figyelmem. 

3 'Mai magyar költök. Szerk. Dr. Vajthó László. Bp. 1941. Dante. 
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„Talán ez az, amiért mindezt megírtam Professzor Úrnak. Mit csi-
náljak? Mélyen katolikus léleknek tartom magam, talán Professzor Úr 
is annak tart, - íme a második kérdés: összefér ez az egész kimondha-
tatlan mocskosság Possonyi és Just urak katolikus lelkiismeretével, akik 
egy u.n. katolikus folyóirat tekintélyét és hasábjait odaadják ilyes-
mire? Horváth B. féreg, mondjuk lefricskázom magamról, ha Professzor 
Úr is így véli helyesnek, de abban még nem döntöttem,hogy Possonyit 
kioktassam-e a katolikus lelkiismeretre.. ," 4 0 

4 0 „Horváth B. féreg, mondjuk lefricskázom magamról. . ." - Ezt és 
eló'zményeit Vö. Radnóti: Egy verselőre, 3. A kis disztichonos gúny-
versek első kettejének eredete is benne van a levélben. - A diszticho-
nok második tagjával méltán veti össze Baróti Dezső az Eaton Darr 
strófáiból c. alatt összegyűjtött bökkversek Ballada c. tagját. Vö. 
Baróti: írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 4 4 3 - 4 4 5 . - A Horváth 
Béla-cikk kérdéséhez 1. Petőcz Pál: A Vigília irodalomelmélete és 
irodalompolitikája. (1935-1944 . ) ItK, 1964. 660. valamint Rónay 
László: Az ezüstkor nemzedéke. Bp. 1967. 170. - A kérdéshez - Réz 
Pálnak a sajtóvitát illető, rendelkezésünkre bocsátott adatainak felhasz-
nálásával - a következő adalékokkal szeretnénk hozzájárulni: Possonyi 
Lászlónak az ügyhöz nem volt köze, mert a cikk közlésekor nem 
tartózkodott Budapesten. Emberségére jellemző, hogy mikor Major 
Tamás egy évvel később Bajcsy Zsilinszky Endrénél közbejár Radnóti-
nak a munkaszolgálat alóli felmentése ügyében, a kérvény aláírói között 
ő is szerepel. (Vö. Ortutay: i. m. 4 4 3 - 4 4 4 . ) A cikk közzétételéért Just 
Béla volt a felelős, indítéka pedig - egyebek közt - a Dante-kiadó 
zsarolása volt. A kérdésről bővebben: Possonyi László: Tettenérés. Bp. 
1980. 2 2 3 - 2 2 8 . valamint az Országos Széchényi Könyvtár még feldol-
gozatlan Possonyi-fondjából, (Fond 162) Dr. Szalai Sándornak, a Dante 
kiadó munkatársának Possonyihoz írott, 1941. december 15-i levele, 
(amelyet Possonyi nem kapott kézhez), valamint Just levelének máso-
lata Mécs Lászlóhoz, amelyben beismeri, hogy ő íratta Horváthtal a 
cikket, mert őt, Mécset kihagyták az említett antológiából. (A zsarolási 
szándékról persze bölcsen hallgatott.) - Lényegesebb Horváth Béla 
szerepe. Azok közé tartozott, akik már a Pogány köszöntőre felfigyel-
tek. (Napkelet, 1930, 11. 1077-1078 . ) Radnóti pedig Horváth Legjobb 
a lehetetlen c. kötetéről írt a Nyugatban, (1936. I. 156.) mérsékelten 
ironikus hangnemű kritikát. Ez is „magyarázhatja", hogy a Dante-
antológia irodalmi alvilágba sorolt költői közül Horváth förmedvé-
nyében Radnóti az élre került. (L. Horváth Béla: Mai magyar költők 
avagy: az irodalom alvilága. Vigilia, 1942. január, 2 5 - 2 6 . ) Ugyanott 
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Figyelmet érdemel még 1943 húsvét vasárnapján Sík Sán-
dornak írott levele. Lényegében a vallásváltoztatással kapcso-
latos, hivatalos formaságokról szól. Az azonban nem közöm-
bös, hogy a költő mért szeretné a keresztelő szertartást a 
következő vasárnapra, május másodikára. Úgymond: „Szeret-
ném, ha másodikán lehetne mégis, ötödikén betöltöm a har-
mincnegyedik évemet, — ezért." Ennek az ,,ezért"-nek a benső 
tartalmáról, s a megalázott, kiszolgáltatott ember nem „tör-
vények" előli azilumkereséséről olvasunk Zolnai Bélához, má-
sik kedves volt professzorához és felkért keresztapjához írott 
levelében. 

„Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy har-
mincnegyedik évem betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus har-
minchárom esztendős múlt s még nem volt harmincnégy, mikor meg-
feszítették - ezért gondoltam így.. . Tizennyolc éves koromtól kato-
likusnak érzem és vallom magam. Spekulációnak vagy menekülésnek 
valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális 
előnye nincs . . . Erdélyben raboskodtam.. . lapátoltam a szenet és 
cipeltem a cukorzsákokat, azóta ( . . . ) egy angyalföldi faárugyárban 
lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át. . ." - (A levélrészleteket 
ekként közreadó Zolnai Béla az idézettekhez hozzáfűzi) „1943. május 
2-án Sík Sándor keresztelte. Még másfél évet élt."41 

(26 -27 . ) Just is támadta az antológiát. (Néhány kritikai észrevétel egy 
versgyűjteményről.) Hogy jobban minősíthető legyen Horváth eljárása, 
megjegyzendő, hogy ő maga is szerepelt az általa pocskondiázott anto-
lógiában. Igaz, midőn a nyilas lapban, a Magyarságban (1942. január 14. 
5.) Tagló (Németh Károly) megdicsérte cikkéért, a nyilas-elismerést 
visszautasította. Ekkorra már a Nemzeti Újság hasábjain gyűrűzött 
tovább a vita. (Puszta Sándor: Quo vadis irodalom? január 18, 4; 
ugyanott: Horváth Béla: Személyes kérdésben; a január 21-i számban 
Ijjas Antal szólt hozzá a kérdéshez, - 7. 1. - , s a január 23-i számban, 
- 7. 1. - Vajthó László zárta le a vitát.) 

4 1Idézi: Zolnai Béla: Vesztett tanítványok nyomában, i. m. Haladás, 
1947. 21. 15. Az ott szereplő „morális előny"nyilvánvalóan sajtóhiba. 
Helyesen: „reális előny". Két ott kimaradt szót [. . .|-lel jelöltünk. A 
levél az MTA kézirattárában, Ms 4126/339. jelzet alatt található. Teljes 
szövegét függelékben közöljük. 
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Vas István, — aki utóbb hozzájutott az Újmódi pásztorok 
éneke egyik lefoglalt, büntetőtörvényszéki példányához —, a 
Mért vijjog a saskeselyű? egyik poétikusan szép részletében azon 
tűnődött el, hogy a kötetben kék irónnal jelölt, inkriminált so-
rok láttán, a kamaszos blaszfémiákban megbúvó gyöngédségre, 
vagy az Arckép emlékezetes soraiban „Huszonkét éves vagyok, 
így / nézhetett ki ősszel Krisztus is / ennyi idősen. . . " az azo-
nosulás különös merészségére akkoriban fölfigyelt volna-e? Majd 
megvallja: „Később sem vettem észre. Csak most, hogy a kék 
ceruzavonal mellett az öt sort nézegetem, [az Arckép sorait,] 
látom derengeni mögöttük egy levélnek a mondatait. . . " S 
felidézi mellé a Zolnai Bélának írt, - imént látott — vallo-
mást.42 Amelynek sorai úgy vetülnek rá az Arcképre, mintha 
egy merész tárlatrendező Michelangelo ifjúkori, és síremléké-
nek szánt, kései Pietáját helyezné egymás mellé. 

* 

A Zolnainak szóló levélből ugyanakkor az is kitetszik, amit 
a Koczkás Sándor idézte naplórészlet már igazolt. Az, hogy 
korábban oka volt tartani az érdekből történő megkeresztel-
kedés látszatától. A „faji" alapra helyezett „zsidótörvények" 
azonban a megkeresztelkedettek (és kivált az újonnan meg-
keresztelkedettek) számára előnyöket nem biztosítottak. Ezen 
egyedül Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 
1942. december 21-i rendelete ütött erkölcsileg rést, amely 
elrendelte a zsidó származású, keresztény vallású munkaszol-
gálatosok számára a sárga helyett a fehér karszalagot. Nagy 
Vilmos azonban a munkaszolgálat egészét igyekezett ember-
ségesebbé tenni, így rendelete a fehér karszalagot viselők szá-

4 2 Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? Bp. 1981. I. 6 4 - 6 7 . 
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mára külön elbánást nem irt elő.4 3 Mindenesetre a fehér 
karszalag ténye, s némely egyházi vezetőnek a keresztény 
vallásúak érdekében történt időnkénti kiállása kelthettek bizo-
nyos illúziókat, ha - láthattuk - nem is Radnótiban. Ám az 
érdek látszatának félelmétől nehezen szabadulhatott. Ezért 
volt szükség arra, hogy felesége — féltő szeretetétől is indít-
tatva — rávegye a vallásváltoztatásra.44 Amely — láthattuk — 
egy hosszú lelki folyamat aktus szerinti lezárása volt. Amely-
ből leglényegesebbnek magát a folyamatot tartjuk. S azt sem 
úgy, mint többen jobbról és „balról" megkísérelték beállítani: 
hogy konfrontálják valójában nem dogmákhoz kötődő katoli-
cizmusát és ugyancsak nem dogmákhoz kötődő szocializmusát 
egymással, nem is szólva az olyan felfogásról, amely az egyik 
révén a másikat tagadná. Mint ahogy a müvek alapján abban 
sincs okunk hinni, hogy a katolicizmus amolyan közjáték lett 
volna Radnóti életében, amely előtt Radnóti szocialista költő 
lett volna, s megint azzá vált volna utána. A kettő — kivált érett 
korszakában — a léleknek, a világképnek nem különidejű való-
sága. Ezt látta világosan — említett glosszájának tanúsága sze-
rint - Rónay György, és Radnóti Miklós szocializmusáról, sőt, 
ha nem volna ilyen összefüggésben oly szokatlan a szó, bízvást 
írhatnók: kommunizmusáról tett tanúbizonyságot Sík Sándor 
is, aki tanítványáról tudván tudta: 

„Nem ismert megalkuvást sem világnézetben (s ez nem jelentéktelen 
dolog, ha meggondoljuk, hogy olyan világnézet hive volt, amelynek 
abban az időben börtön és megvetés volt az osztályrésze) - sem 
életformáiban, sem - és ez a döntő, ha írót szemlélünk, - munká-
jában."4 s 

4 3 Az erről is döntő, 55000. Ein. oszt. 1942. sz. honvédelmi minisz-
teri rendelet szövegét 1. ,.Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön. . ." -
Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon, Bp. 
1962. I. 4 9 0 - 4 9 9 . A fehér karszalagró! a 4. § 2. bek. a és b pontja 
intézkedett. 

4 4 Erről Radnóti Miklósné tájékoztatott. 
4 5Sík Sándoritfűdnófi Miklós. Vándortűz, 1947. 4. 4. 
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Éppen 1943 második felétől teljesedik ki - mostmár leg-
érettebb fokon — költészetének szocialista ihletettsége, s ez 
csakúgy sajátja marad mindvégig,46 mint ahogy a biblikus, 
hitbéli megnyilvánulások is tovább kísérik, hogy majd a bori 
fogság idején, a Nyolcadik eclogában teljesedjenek ki utoljára. 

* 

A Radnóti-versek figyelmes olvasója a továbbiakban sem 
csak a váteszi-prófétai hangütésekből fogja kihallani a biblikus, 
hitbéli reminiszcenciákat. Elgondolkozhat azon, vajon mi kész-
tethette Radnótit 1943 júniusában arra, hogy Kolumbusz című 
versében, (a nagy felfedező Szerb Antal által fordított úti-
naplójának4 7 több részletét pontosan átvéve), a megérkezést, a 
révbejutást, — a hajónapló utalásainak tudatos átrendezé-
sével - , mint valami „nagypénteki varázst" érzékítse meg. 
Töprenghet a már a német megszállás idején írott Sem emlék, 
sem varázslat kardos angyalának - talán Józsué könyvéből 
eredő — emblemáján csakúgy, mint a vers altruizmusán, már-már 
Assisi szent Ferencet idéző „érett és tűnődő, kevésszavú alá-
zat"-án, (A teremtmények énekét Sík Sándor fordításában 
olvashatta), amaz új falak pedig, amelyek tövében — hite 
szerint - felhangzik majd szava, újra mutatják, hogy mennyire 
nem válik szét költészetében a keresztény és a szocialista 
ihletettség.4 8 

*6 Melczer Tibor: Szocialista ihletettség a kései Radnóti-versekben. 
In: Tanulmányok a két világháború közötti hazai szocialista és anti-
fasiszta irodalom kérdéseiről. A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve. 12. 
1975-1976 . 1 1 9 - 1 2 2 . 

* 1 Columbus úti naplója. Ford. sajtó alá rend. bev. Szerb Antal. 
Officina könyvtár 2. Bp. 1941. 

4 8 A mű mélyenszántó teológiai megközelítése: Bibó István: Két 
verselemzés. Confessio, 1979/4. 7 5 - 8 0 . 
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Ugyancsak már a német megszállás idején íija a Zsivajgó 
pálmafánt. A költő, a „didergő földi testben / kuporgó égi 
lélek" vágyódása az emberi törzsfejlődés alatti, állati létbe, oly 
tragikus irónia, amelyben a tragikum válik uralkodóvá. Ezért 
komolyan kell vegyük amaz égi lélek toposzát csakúgy, mint 
„a jó halál kegyelmét". Hogy a lélek milyen fontos és több-
jelentésű fogalom Radnóti szóhasználatában, az immanenstől 
az egészen éteri transzcendenciáig, azt számos verse szemlél-
teti.49 Ami pedig „a jó halál kegyelmét" illeti, annak a szö-
vegkörnyezetből egyenesen következő ironikus felhangjával 
legalábbis egyenértékű a vágyakozás iránta, s amely nemcsak a 
legtöbb vallásnak és etikai rendszernek egyik alapkérdése, de 
ismeretesen — mint könyörgés — része a katolikus liturgiának. 

Ám mégis a vátesz-próféta hangjai az erőteljesebbek. A Nem 
birta hát... politikai cselekvésre szólító, földön túli hangú, 
mégis oly evilági próféciája, („Ember vigyázz, figyeld meg jól 
világod..."), — egy héttel a német megszállás előtt hozza a 
Népszava! —, és mindenekelőtt a Nem tudhatom.. . nagy, a 

4 9Elégia (I.), Háborús napló (Kedd este), Szilveszter és újév között 
(Hajnal, Reggel), Elégia (II.), Ének a halálról, Ősz és halál, Köszöntő, 
Előhang egy monodrámához, Csak csont és bőr és fájdalom, Téli nap-
sütés, Negyedik ecloga; valamint lélekre utaló megnyilvánulások: a hang 
belső sugallata és az illat az Ötödik ecloga ban. L. még:Gömöri György: 
Radnóti spiritualizmusa, Vigília, 1982/12. 9 1 4 - 9 2 1 . Dolgozatának 
néhány kitétele, kivált a Negyedik és a Nyolcadik ecloga befejezését 
illetően felfogásunktól erősen eltérnek. - A 918. lapon tévesen napló-
részletként idézi Radnóti Sík Sándorhoz írott, 1942. január 8-i leve-
lének néhány szavát: ,,Mélyen katolikus léleknek tartom magam. . ."— 
A dolgozat több érzékeny elemzése a tanulmányunkban foglaltakhoz 
közelálló. - Megjegyzendő, hogy témánkat illetően először Szegedi 
Gergely adott közre úttörő tanulmányt, (Radnóti Miklós útja. Vigília, 
1949. 10. 6 5 6 - 6 6 5 . ) amely ugyanakkor téves adatot tartalmaz Radnóti 
„1935-ben történt" katolizálásáról. Ezt vette át Haas György: Az abdai 
halott c. tanulmányában (Katolikus Szemle, 1979/2. 165-177 . , a 
hivatkozott téves adat: 169.) Fenntartásokkal hivatkozik rá Gömöri: 
i. m. 918. 
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Biblia ban csakúgy, mint a magyar múltban, - a prédikátor-
költőkben, Zrínyiben, Kölcseyben gyökerező — végső vallo-
mása, („Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. . .") , s a 
)TNagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg." zsoltároló 
fohásza. Amelyhez mintát - túl a Biblián — bőven találhatott 
Sík Sándor psalteriumában.5 0 

1944. május 19-én írja Radnóti töredékben maradt művét, 
az Észaiás átkát idéző, elemi erejű tanúságtételt, kora elleni 
félelmetes vádiratát. A mű befejezetlenül maradt — Töre-
dék -, költője ugyanis másnap bevonult utolsó munkaszolgá-
latára. A költemény többek szerint Radnóti „Hatodik eclogá-
jának" készülhetett. Ezt valószínűsíti az Első ecloga vergiliusi 
mottójának — mintegy — kibontakoztatása a Töredékben. „Itt, 
hol a bűn az erény. . ." Erről olvasunk a műben. S miután 
a költő A walesi bárdoké író Arany módján (és nemritkán 
eszközeivel!) részletezte a kor aljasságát, bűneit, felhangzanak 
Radnóti Ézsaiás átkát idéző szavai. A „méltó átkot" tudó 
próféta „rettentő" szavaiból jó néhányra a Nyolcadik eclogá-
ban rádöbbenhetünk. 

* 

S"P1. 104. zsoltár: Az Úr „Felhőt borított oltalmul föléjük." vagy az 
56. zsoltár: „Szárnyaid árnyékában / Én lelkem megvonul, / amíg a 
romlás elvonul." - Túl a Sík-zsoltárok és az ugyancsak bőven idézhető 
bibliai helyek bizonyságán, hogy itt valóban zsoltároló könyörgésiől 
lehet szó, két művön kívüli tényező is igazolni látszik. Az egyik Ortutay 
visszaemlékezése, aki Nem tudhatom.. . című írásában (i. m. 2 3 1 - 2 3 2 ) 
arról írván, hogy milyen értetlenül fogadták többen 1943 szilveszterén a 
Nem tudhatom. . ,-ot, ő maga - úgymond - az akkor még nem végleges 
utolsó sor ellen berzenkedett. Magam, már akkor ima-parafrázisra gya-
nakodva, megkérdeztem Ortutayt, hogy mi váltott ki benne az akkori 
befejező sorban visszatetszést. Ortutay vallásos végkicsengésre emléke-
zett. Hogy mi lehetett az a sor - variáns híján - nem tudhatjuk. De azt, 
ami végső változatként fennmaradt, azt a zárósort. úgy véljük, nem vé-
letlenül, hanem a zseni ösztönös ráérzésével mondta Latinovits Zoltán 
feledhetetlenül szép szavalatában imára tárt karokkal és imaszerűen 
recitálva. 
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E mű részletes vizsgálatát, a nagy szabadságvers allegóriá-
jának, dolgozatunkban is jelzett, örök költői erőt, szabadulást, 
krisztologikus értelemben is megújuló világot, és szabad hazát 
hirdető jelképrendszerének feltárását már korábban igyekez-
tünk elvégezni.51 Éppen a Nyolcadik ecloga bibliai hangvétele, 
ó- és újszövetségi allúziói, s a benne levő mítoszteremtés értel-
mezése ösztönzött arra, hogy Radnóti Miklós költészetének 
biblikus és hitbéli vonatkozásait fejlődésükben kíséreljük meg 
áttekinteni. 

"Melczer Tibor: „Mint tanú szólni a kései kornak' - Radnóti 
Miklós Nyolcadik eclogája. Jelenkor, 1979. 4 4 3 - 4 5 0 . 



KUN MIKLÓS 
EMLÉKEZÉSE RADNÓTI MIKLÓSRA* 

Szegeden ismertem meg Radnóti Miklóst. Én — ha jól 
emlékszem — 1929-ben kerültem a szegedi egyetemre orvos-
tanhallgatónak. Előzőleg Prágában és Bécsben tanultam, s 
akkor sikerült elérnem a hazai egyetemre való felvételt. Már 
egy évet töltöttem a Tisza-parti városban, mikor — az új tanév 
kezdetekor — a Kárász útcai zsidó menzán egy kedves kolléga 
ült mellém az ebédlőben, és bemutatkozott: Glatter Miklós 
vagyok. Beszélgetés közben kiderült, hogy ő már egy vagy két 
évet a reichenbergi textilfőiskolán eltöltött, de a textilszakma 
nem volt számára kielégítő, s ezért otthagyta. Szegeden ma-
gyar-francia-szakon tanult. A Csehszlovákiában töltött évek 
sok közös témát adtak, ő is s én is az ottani élményeket 
elevenítettük fel. Ezenkívül vicceket meséltünk egymásnak, 
tréfálkoztunk. Nagyon kedves fiú, volt benne egy jópofaság, 
minden mókában benne volt. Pár napos volt az ismeretségünk, 
amikor a menza előterében levő kis olvasóteremben kezembe 
került egy Kortárs nevű folyóirat, amelyben egy vers — nem 
tudom már, milyen című — megtetszett nekem. A vers alatt 
Radnóti Miklós szerzői név állott. Felkiáltottam: végre egy jó 
vers! Ki ismeri, ki ez a Radnóti Miklós? - Mire a mellettem 
ülő Glatter azt mondta: én vagyok a Radnóti Miklós. Erre 

* 1982. február 6-án Nagy Péter és M. Pásztor József beszélgetést 
folytatott Kun Miklós professzorral a Radnóti Miklósra vonatkozó 
emlékeiről. A magnószalagra vett beszélgetés szövegét M. Pásztor József 
rendezte sajtó alá. 
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megöleltem, és ezzel kezdó'dött a barátság, amelyik egészen a 
haláláig tartott. 

Radnóti a tanév után meghívott a lakására. Két nagynén-
jével lakott együtt, akik közül az egyik teljesen arterioszkle-
rotikus volt: egy fotelben ült és alig tudott megmozdulni. A 
másik nagynéni nagyon kedves, mozgékony, barátságos idő-
sebb hölgy volt, aki megvendégelt minket süteménnyel. Ő 
Miklóst egészen anyaként kezelte. Én szegedi származású va-
gyok, sok szegedit ismertem, s azok közül többekhez elvittem 
Radnótit. Jártunk Reitzeréknél, akiknek Új-Szegeden volt egy 
gyönyörű kis villájuk. №luk Reitzer Bélával került ismeret-
ségbe majd barátságba Radnóti. Reitzerék gyakran meghívtak 
bennünket vacsorára; a szűkös menzai ebéd után nagyon jól 
esett az óriási vacsora. Kárász Mariskának uzsonna-vendégei 
lettünk, ahol Ortutay Gyula is velünk volt. Elvittem őket 
Ligetiékhez. Ligeti nyomdatulajdonos és a Délmagyarország 
című újság egyik szerkesztője volt; Magda nevű lánya velem 
járt az orvostudományi egyetemre. így alakult ki szegedi közös 
életünk Radnótival és szűkebb baráti körével. 

Az akkor alakult szegedi fiatalok körének az egyik fővezére 
Buday György, a grafikus volt. Bibó Pista messze a legkultu-
ráltabb és legokosabb tag volt köztük; nagyon tiszteltük és 
szerettük. Én kültagként szerepeltem mellettük. Akkoriban 
meglehetősen vonalas kommunista álláspontot képviseltem, és 
túl népiesnek tartottam őket: idegenkedtem az ideológiájuktól, 
s mind Radnótit, mind a többieket balfelé igyekeztem elhúzni. 
Személyileg nagyon szerettem az egész társaságot, és közösen 
rengeteget sétáltunk, beszéltünk, vitatkoztunk. 

Radnóti Miklós már szegedi egyetemista korában íróként 
akart érvényesülni: elszántan költő volt. Én sokat vitatkoztam 
vele. Helytelenítettem, hogy otthagyta a textilességet. Azt 
magyaráztam neki, hogy az ő politikai beállítottsága mellett 
sosem fog tanári állást kapni. Politikailag ő akkor százszázalé-
kosan antifasiszta, polgári demokrata elveket vallott. Radikális 
és kommunista-szimpatizáns volt. Könyvei között Marx és 



235 Kun Miklós emlékezése 

Engels művei is ott voltak a kis szobájában. Baloldali volt, 
anélkül, hogy lekötötte volna magát akár a szociáldemokrácia, 
akár a kommunista párt mellett. Környezetünkben a diákság 
többsége jobboldali nézeteket vallott, a Turul és az Emericana 
szervezet tagjai voltak. A zsidó menzán belül is jobboldali és 
baloldali csoport állt egymással szemben. Emlékszem egy nagy 
csatánkra. Mi baloldaliak: Szebenyi Bandi, Erdődy Jóska, 
Vince Pista és mások javaslatot tettünk arra, hogy lássuk 
vendégül a Szegeden vendégszereplő Vasas futballcsapat tag-
jait. Ellenfeleink azzal az indoklással ellenezték, hogy a focis-
táknak nincs érettségijük, s ezért nem hívhatjuk meg őket. 
Végül mi győztünk. Radnóti egyik legnagyobb agitátorunk 
volt, mondván: micsoda marhaság érettségihez kötni, hogy 
társadalmilag érintkezünk-e valakivel vagy sem. Szegeden kap-
csolatunk volt a szociáldemokrata párttal: a munkásotthonban 
Radnóti és társai irodalmi előadásokat tartottak. 

Akkoriban Radnóti a frissen született verseit megmutatta 
nekem, s én szigorú kritikusa voltam. Az egyik levelében 
Fifinek meg is írja, hogy mutatott nekem egy verset, ami a 
papírkosárba került, mert túl kassákiasnak ítéltetett. Tényleg 
az is volt, de én nagyon nagyra tartottam a verseit, ő József 
Attilát tartotta nagyra, de bizonyos mértékben félt a hatásától. 
Ezért elhárította magától: azt mondta, hogy a legnagyobb 
kortárs költőnk, de keveset olvasom. Nagyon tisztelte 
Babitsot, s elpanaszolta nekem, hogy Babits távoltartja magát 
tőle. Apám jó barátja volt Babitsnak, s így évente egyszer-
kétszer én is meglátogattam. Ö tudta, hogy jó barátja vagyok 
Radnótinak. Megkérdeztem tőle, miért távolítja el magától 
Radnótit, hisz ő egy kitűnő költő. Erre Babits azt válaszolta, 
hogy érzése szerint Radnóti nem egészen őszinte a verseiben. 
Kifogásolta azt is, hogy eldobja a formát, a rímeket. 

Radnóti Szegeden tanult, amikor kötetben megjelent verse 
miatt vádat emeltek ellene. E sajtóper egyáltalán nem bán-
totta. Ez valahogy szentté avatás volt; a horthysta ügyészség 
elé kerülni —, ez egy baloldali kitüntetés volt. 
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Budapesten én a Pozsonyi út ötös szám alatt laktam, 
Radnóti - amikor megnősült — szintén oda, az egyes szám alá 
költözött. Majdnem naponta, másnaponként találkoztunk; 
vagy Miklós jött át hozzám, vagy én mentem át hozzájuk. 
Együtt jártunk kirándulni, együtt jártunk moziba. Együtt ke-
seregtünk a világ során, ami akkor nem volt valami örvendetes. 
Itteni társaságunkhoz tartozott Havas Bandi, Bálint György, 
Schöpflin Gyuszi. Gyakran voltunk meghívott vendégei 
Schöpflinéknek. Egzisztenciálisan a baloldaliság sok veszélyt 
jelentett. Radnóti — azt hiszem — stilisztikát tanított apósának 
az iskolájában. Nagyon sokat segített rajta Ortutay Gyula, aki 
akkoriban a Rádióban dolgozott és állandóan adott munkát 
neki. Francia nyelvtudásának erősítése érdekében Miklós 
anyámhoz járt franciát tanulni. Hetenként legalább kétszer 
feljött hozzá. Kevés érzéke volt az idegen nyelvekhez, és 
anyám mindig megjegyezte, hogy sose fog tökéletesen megta-
nulni franciául. 

Akkori anyagi helyzetünk nem volt rózsásnak mondható. 
Ideggyógyász segédorvos voltam a Szabolcs utcai kórházban és 
havi 110-120 pengő fizetésem volt. A lakásunkért 120 pengőt 
fizettünk havonta; szóval a fizetésem a lakbérre volt elegendő. 
Anyámnak kis nyugdíja volt, amit — francia—angol és német 
nyelvtanárként — nyelvórák adásával egészített ki. Nekem 
annyira nem volt pénzem, hogy gyalog jártam a Pozsonyi útról 
a Szabolcs utcába. Radnótiék is szűkösen éltek, de nem annyi-
ra mint én. Igaz, Miklósnak le kellett tagadnia, ha a kis Ilko-
vicsban egy helyett két mignont evett, mert ez egy megenged-
hetetlen luxus volt náluk. Kirándulásainkon az orvosok turista-
egyesületének visegrádi menedékházát vettük igénybe. A 
Tátrában és Párizsban anyagi okok miatt nem lehettem 
Radnótiék útitársa. Párizsból — a gyarmatügyi kiállításról -
hozott egy faszobrot, ami most is megvan. E szobor bizonyos 
oldalra fordítva egy penis, egy fölálló penist mutat, amire 
nagyon büszke volt, hogy: nézd, milyen érdekes. Általában 
Radnótiban volt egy kis pajzánság. Ennek egy kéziratban levő 
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elbeszélése is bizonyítéka. Hajlama volt a vagánykodásra, és 
sokkal több életöröm volt benne, mint bennem. Én akkor 
teljesen átéltem az emelkedő fasizmus nyomását, sokkal 
komolyabb és nyomottabb voltam, míg Miklós egy pohár bor 
után föllazult. 

A névváltoztatási hercehurca trauma volt számára. Kifej-
tette nekem, hogy magyar költő nem lehet Glatter. Magyar 
költőnek magyar név kell: Toldy Ferenc s más ilyen. Én ebben 
nem tudtam vele egyetérteni. Babits, az se magyar, hanem 
szerb név. Azt hiszem, ez a Fifi hatása volt, hogy magyar költő 
nem lehet textiles, magyar költő nem lehet Glatter. Az űj 
névvel ő nem a családtól akart menekülni, hanem annak a 
kifejezését jelentette számára, hogy ő magyar költő. 

A spanyol polgárháború jelentette mindnyájunk számára az 
európai baloldal próbatételét. Radnóti is egészen extázisban 
volt. Állandóan hallgattuk a különböző rádiókat, vártuk a jó 
híreket, amelyek hol jöttek, hol nem. A fasiszták lépésről lépés-
re történő előrenyomulása fokról fokra tört össze bennünket 
lelkileg. El voltunk keseredve, és nem értettük meg a francia 
népfrontkormányt, hogy úgy viselkedett, ahogyan viselkedett. 
Föl voltunk háborodva, föl voltunk dúlva, s le voltunk törve. 
Éreztük, hogy itt valami szörnyűség folyik. Miklós is elvesz-
tette a szegedi évek harcosságát. Mindezek után pedig követ-
keztek a hazai zsidótörvények, s vele a munkaszolgálat. Én 
1942 tavaszától 1943 őszéig Szilágysomlyón voltam; mint 
honvédelmi munkaszolgálatost kórházi alorvosnak vezé-
nyeltek oda. Levelet kaptam F ifitől, melyben megírta, hogy 
Radnóti a közelemben van Margittán, az ottani munkaszolgá-
latos alakulatban. Erre én rögtön átmentem Margittára, de 
nem találtam meg Miklóst; a körletben — ahol csak a gyengél-
kedők voltak benn — azt mondták, hogy kimentek valahová 
földmunkára. Én erre hagytam egy levelet Radnótinak, hogy 
Szilágysomlyón vagyok, s mihelyt tud, jöjjön. Egy pár nap 
múlva reggel a dombtetőn álló kórházból kitekintve, látom, 
hogy egy munkaszolgálatos poroszkál fölfelé. Rögtön szóltam a 
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főnővérnek, hogy készítsen elő meleg fürdőt és két tojásból 
rántottát. Ez meg is történt, s mire Radnóti fölért, leült enni. 
Utána megfürdött, majd .elmondta, hogy nagyon fáj a foga. 
Csonthártyagyulladása volt. Erre én írtam egy orvosi bizonyít-
ványt az állami kórház papírján, hogy csonthártyagyulladás 
miatt okvetlenül kórházi kezelésre van szüksége. Ezt látta-
moztattam a városi tisztiorvossal, hogy még hivatalosabb 
legyen. Az le is pecsételte; rendes ember volt. Ezután Radnóti 
visszament, majd meg is kapta a kórházi kezelést. 

A szilágy somlyói találkozáskor úgy láttam, úgy éreztem, 
hogy Miklós megadta magát a sorsnak. Az általános politikai 
helyzetet nem látta kilátástalannak. Meg volt győződve, hogy 
Hitler el fog bukni. Saját maga kiszolgáltatottságából e gaz-
emberekkel szemben nem látott kiutat. Fizikailag is nagyon 
rossz állapotban volt, s valahogy föladta, megadta magát. Én 
ezt a katolicizálásával magyarázom. Ő szegedi professzora, Sík 
Sándor hatására tért át. Sík a nácizmussal szemben álló bal-
oldali katolikusok közé tartozott; így Radnóti antináci be-
állítottságán a katolizálás nem változtatott, de változtatott a 
magatartásán, melyben a belenyugvás a sorsba, a jóisten aka-
ratába hangulat lett úrrá. Én állandóan azt magyaráztam neki, 
hogy itten nem szabad szót fogadni, harcolni kell. Gyilkolni is, 
hogyha muszáj. Szóval nem megadni magunkat, mert az nem 
törvény, amit itt hoznak, hanem törvénytelenség. De ő csak 
legyintett. 

Radnóti életének megmentésére több kísérlet történt. 
Ortutay szervezett egy akciót, azt hiszem, Bajcsy-Zsilinszky is 
aláírta, hogy szereljék le. Ez a margittai tartózkodás idején 
történt. A kórházi kezelés után — ha jól emlékszem — Pestre 
került, ahol valami gyárban kellett dolgoznia, aztán leszerelték. 
Később megint behívták. E két idő között többször találkoz-
tam vele Pesten. Irtó csüggedt volt, és nagyon le volt törve. 
Nekem akkor már hamis papírjaim voltak és illegalitásba ké-
szültem. Ő nem volt hajlandó hasonló felkészülésre. Pedig 
Aczél Gyuri, aki sokakat — köztük Vas Pistát is — kimentett a 
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munkaszolgálatból, Radnótinak is felajánlotta a hamis papí-
rokat. Emlékszem, hogy Aczél tőlem hívta el Vas Pistát, hogy 
együtt beszéljék rá Radnótit a felajánlott menekülési út elfo-
gadására. Nem sikerült rábeszélniük. 

A Radnóti-barátság feledhetetlen; tudniillik Miklós rend-
kívül vonzó személyiség volt. Nehéz ezt definiálni. Először is, 
ha az ember beszélgetett vele, akkor abszolút őszinteséget 
érzett. Mentes volt mindenfajta alakoskodástól, előzetes meg-
gondolásoktól. Amit ő mondott, arról az ember érezte, hogy 
ez valódi, ez igazi. És volt benne — különösen barátságunk első 
felében, mielőtt a levegő sűrűsödött volna körülöttünk — egy 
nagy életöröm, és egy nagyfokú fogékonyság a természet, az 
emberi kapcsolatok iránt. Ahogyan ő egy hangulatos kocsmai 
estének az ízeit ki tudta hozni, az nagy átélőképességre vallott, 
s feledhetetlen maradt. Úgy, hogy rendkívül vonzó volt vele 
együtt lenni. 



PURCSI BARNA GYULA 

A DRÁMAÍRÓ SZÉP ERNŐ INDULÁSA 
(AZ EGYSZERI KIRÁLYFI, 1913.) 

Szép Ernő színpadi szerzőként 1912-ben jelentkezik a 
Vígszínház Nyugat-matinéján előadott Hasbeszélő vei, a művész-
magánynak ezzel a kissé szentimentális-önironikus, „fájdalmas, 
éneklő sóhajtásával". A kis egyfelvonásosban ötletesen ötvözi a 
színészi munkát a bábjátékkal — a marionettszínházat ez idő tájt 
„fedezi fel" a modern drámairodalom —, igen eredetien, s főleg 
sikeresen.1 A Nyugat lírikusának, az Énekeskönyv immár 
országos hírű költőjének egycsapásra megnyílik az út a szín-
házak felé, mégpedig kézzelfogható megrendelésekben. 1912 
márciusában Fényes Adolf kér a Szolnoki Művészetelepről kelt 
levelében egy kisebb előjátékot a város új színházának meg-
nyitójára.2 

Szép Ernő azonban nagyobb vállalkozásba kezd. Három-
felvonásos, népies mesejátékot ír, amelynek bemutatását 
Hevesi Sándor vállalja a Nemzetiben. 1912 végén írja Hatvany-
nak: 

„. . . Rettenetes lelki kínokat állok ki, mert nem tudok piszok 
ügyeim miatt nyugodtan dolgozni, s őrülten, halálos vággyal szeretném 
hamarosan befejezni ügynevezett mesejátékomat. Lehetetlen, munka-
kedvemet, életkedvemet, a dologhoz szükséges lelki csöndet s illúziókat 
tönkreteszi a szegénység, amely úgy ragadt rám mint a fekély, fáj, nem 
birok szabadulni tőle. . . úgy szeretnék egypár nyugodt napot, hátha 
dolgozom, végzek a darabbal, kimászok ezekből a kopaszodó fejemhez s 
érzékeny lelkemhez nem illő durva s nevetséges nyomorúságból." 

1 L. Tersánszky visszaemlékezését: Tersánszky J. J.: Nagy árnyakról 
bizalmasan. Bp. 1964. 1 5 2 - 1 5 3 . 

2OSzK Kézirattár, 81. f. 17. (1912. mára 26.) 
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1913 elején már a következőkről értesít: 

„. . . A darabom teljesen kész, csak egy ember ismeri, Hevesi Sándor, 
ő azt mondja, hogy ilyen még magyar színpadon nem volt. Ez kedves 
túlzás, gondolom, hogy van valami irodalom vagy mi benne - de az az 
érzés, hogy valamit csináltam, szintén lehangol és kétségbeejt. Minek 
csináltam? Kinek? A magyar közönségnek? Vagy a sajtó kritikáiért? 
Vagy pénzért? A világ, ahol élni és dolgozni érdemes, oly messze van 
ismét. Nem hiszem, hogy az idén még eló' lehessen adni, alkalmasint 
csak jövőre, de ez nem baj."3 

A színház nagy apparátussal készül a bemutatóra. 

„. . . Darabomból a Nemzeti Színház nemzeti ünnepet készít elő. 
Blaha Lujzát is felléptetik benne, mint hallom, egy egész kis szerepben, 
s az ügyre rengeteg ezreket költenek. Nem tudok érdeklődni darabom 
iránt, s nem örülök a várható nagy heccnek."4 

December 19-én mégis sor kerül a premierre: Ivánfi Jenő 
volt a rendező, a díszleteket és a jelmezeket Kéméndy Jenő 
tervezte, a zenét Kun László állította össze. A főbb szerepeket 
Mészáros Alajos, Pethes Imre, Rózsahegyi Kálmán, Rákosi 
Szidi, Lánczy Margit, Mátray Erzsi, Ligeti Juliska, Bartos 
Gyula, Rajnai Gábor alakította, s az ünnepi fényt emelve nem 
Blaha Lujza, hanem Jászai Mari jelent meg a színpadon.5 

Az egyszeri királyfi című darabról Kosztolányi így ír: 

„. . . Nem kisebb hőst választott magának (Szép Ernő) mint a halált, 
és nem nagyobb a vállalkozása, mint az, hogy a magyar lelken keresztül 
tükrözze az egyetlen, az ősi, a megfejthetetlen problémát.'" 

3Levelek Hatvany Lajoshoz. Bp. 1967. 151. lev. 1 5 8 - 1 5 9 ; 156. 
lev. 163 -164 . 

41. m. 168. lev. 1 7 4 - 1 7 5 . 
sSz. E.: Az egyszeri király fi. Bp. 1914. 3 - 4 . 
' Kosztolányi D.: Színházi esték. Bp. 1978. II. 87. 
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A keretjáték Öreg juhászának meséjéből elevenedik ki a 
királyfi története. A magyar népmesei környezetben - Kosz-
tolányi is megjegyzi — a Buddha-mítosz körvonalai rajzolódnak 
ki. A Királyfi elindul, hogy megtalálja azt az országot, ahol a 
halálnak nincs hatalma, de a fekete parasztgubát öltött Halál 
elől nem nyújtanak menedéket sem a gyermekek világának, 
sem az Ezüst királylány ölelő karjainak, sem a duhaj kocsmai 
mámornak, sem a tündérvilágnak stációi. A királyfi visszatér 
övéi közé, s megbékél a karakterében egyre emberibbé váló 
Halállal. 

Réz Pál — aki úttörő jelentőségű munkát végez Szép Ernő 
drámai oeuvre-jének válogatott közreadásával, s a drámákat 
kísérő utószavaival — a darab fő problémáját a halálfélelemben 
látja. 

A költő a népköltészeti és szecessziós stílusjegyeken keresztül 
is mindenkori obszesszióját fogalmazza meg, riadalmát, szorongását a 
haláltól, s tűi azon, vagy amellett, érzékenységét fejezi ki velük és 
bennük."7 

Mégis, a mese végkifejlete úgy tűnik máshová vezet. Az 
utolsó jelenet a halállal való megbékélést jeleníti meg, s a 
darabnak más megközelítésére is módot ad. Hasonló maga-
tartással találkozunk Maeterlincknek A halálról szóló írásában, 
amelyre Szép Ernő 1913-as noteszában találunk utalást.8 

„ . . . Eló'ttünk a nyílt tenger - írja Maeterlinck. Csodálatos kalandba 
vágunk, de méltó az emberi tudásvágyhoz, s magasabbra lendít a 
messzeröptű vágynál. Szokjunk hozzá, hogy a halált is életformának 
tekintsük, csak nem ismerjük; nézzük úgy mint a születést, és ha boldog 
várakozással üdvözöljük emezt, ugyanúgy telepszik a gondolat is a sír 
küszöbére."* 

7Sz. E.: Színház. Bp. 1975. Réz P. utószava 124. 
8Sz. E. feljegyzése: „Maeterlinck: La mort" OSzK Kézirattár, 81. 

f. 3.2. (1913). 
9 Maeterlinck, M.: A halálról. Békéscsaba 1919. 94. 
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Az egyszeri királyfi és a maeterlincki esszé szemlélete 
valószínűleg közös ős alapján rokon. Fenyő Miksa már a Szép 
Ernő darab bemutatója után schopenhaueri eredőkre gyanak-
szik,1 0 s joggal, hiszen ő sem kisebb célt tűzött maga elé, mint 
a halál katasztrófa jellegének „megsemmisítését". 

Az egyén élet akarata — szerinte - a halállal tér vissza a 
világ eredeti ős-egységébe, a lényegében öntudatlan, de teleo-
logikus Akarat-ba. Csak a jelenségek, a „látszat" világába tar-
tozó öntudat pusztul el, nem „igazi" léte: akarata. A meg-
semmisülés az agyműködés illúziója csupán, amely helyes 
megismerésre képtelen, mivel maga is jelenség, és az ugyan-
csak a „látszatot" képviselő tér, idő és okság torzító lencséin át 
képes szemlélni a világot: 

„. . . Az életet mindezek következéseképpen valóban álomnak tekint-
hetem, melyből a halál a fölébredés. Ekkor azonban a személyiség, 
az egyén, az álmodó öntudat része s nem az éberé; miért is annak 
számára a halál mint pusztulás jelentkezik. Mégis, a halál ebbó'l a 
szempontból semmi esetre sem tekinthető' úgy, mint átmenet egy szá-
munkra egészen új és idegen állapotba, inkább úgy, mint visszalépés az 
eredetileg miénkbe, melynek az élet csak rövid epizódja volt."11 

Az induló Szép Ernő költészetében valóságos kultuszát űzi 
a halálnak, az irodalmi divat rá is hatással van. „ . . . Ha meg-
ölném magam.. . most rögtön, / Pisztollyal. Egyet kell hörög-
nöm / És semmi, semmi nincs tovább, örökkön." „ . . . Két 
gyertya hogyha most kigyúlna, / Két gyertya fejtől, jobbra-
balra, I Fényük az arcomhoz simulna / S én így maradhatnék, 
halva." A halál „szép néma csók" lesz (Adynál a csók „halál-
virág"), „. . . Ha idebenn majd minden elaludt, / Nagy csönd 
lesz, leeresztem a zsalut."12 Szép Ernő „halálvágya" lírai 

1 "Nyugat, 1914.1. 6 1 - 6 2 . 
1 'Schopenhauer, /К.-.Parerga és paralipomena. Bp. III. 379. 
1 2 A z idézett versek: Szt. Ambrus (1911), Játék (1908), Nézni 

(1908). 
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elvágyódásának egyik kifejező eszköze, amelyben a háború hoz 
majd nagy változásokat. Szép példája prózai írásaiban a Híd, 
hogy mi mindent jelent a Szép Ernő-i „halál": a végtelen, a 
boldogság és szabadság szinonim fogalmakként bukkannak fel 
mellette vagy helyette. E fogalmak átrendeződését, az életnek 
való alárendelését színpadi munkáiban a Május hozza meg — 
pacifista költészetének kivirágzása után — 1918-ban. 

Szép Ernő noteszeiben Schopenhauer halálról való gondo-
lataival ugyancsak találkozhatunk.13 Az egyszeri királyfi 
álmából ébredve, a rengeteg erdő mellett így monologizál: 

„. . . Adjon isten jó reggelt. Körülnéz. Magam vagyok rengeteg erdő 
szélén. Aludtam . . . felébredtem . . . a világon vagyok. Én vagyok a 
királyfi, akit kerget a Halál. Minek ébredtem fe l . . . Jobb álmodni mint 
élni. Ö, ha álmomban élhetnék. . ." 

Az erdőből haláltánc-szerűen felbukkanó, s megszólaló 
alakok: a vak koldus, a cifra nőszemély, a három árva, a 
százéves ember és az öreganyó az élet szenvedéseiről, nyomo-
rúságáról beszélnek, a rengeteg a létért való küzdelem remegő 
sikolyaitól és vad hörgéseitől hangos. 

Maeterlinck irracionális titok- és végzetkultuszában az élet 
az ismeretlenbe merül, a tudás éppoly bizonytalan, mint a 
boldogság. {Intérieur, Joyselle.) Schopenhauerhez és részben 
Spinozához hasonlóan, egy a reális élettől független, belső élet 
eszményét jelöli ki, amely mint az aszketikus lemondás egy 
formája, mentesíthet az Akarat véletlenjeitől és fájdalmaitól. 
Maeterlinck elvégzi a dolgok sztoikus szétválasztását is azokra, 
amelyek tőlünk függnek, és azokra, amelyek nem. {La Sagesse 
et la Destinée.) De Scopenhauerrel ellentétben hisz valamiféle 
fejlődésben, s egyfajta értelemben, amely ura a természet 
igazságtalanságainak, {La Vie des Abeilles) irracionalizmusa 

1 3OSzK Kézirattár 81. f . 3.2. (1913). 
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megáll egy „felsőbb igazságban" való hitnél, a misztikánál, s 
elutasítja az antiszociális elkülönülést.14 

A fentieket figyelembe véve, Az egyszeri királyfi történe-
tében nem a halálfélelem látszik dominálni, hanem Szép Ernő 
modern, nyugati áramlatok hatására kialakuló halálmítosza, s a 
darab annak allegorikus megjelenítéseként is felfogható. Ért-
hető a kortárs bírálatok hiányérzete — a drámai meggyőzőerőt 
illetően — ha egészében el nem is fogadható, hiszen többnyire a 
konfliktusos dráma normatívái felől közelítik meg a darabot. 

„. . . Az én kedves Szép Ernőm - írja Ady - egy túlontúl buzgó, 
becsületes, magyar s egyben rafinált poéta. Az ő gyönyörű, színpadi 
mesepoémája, ha hiányos, azért hiányos, mert bőséges, s a meséjében és 
mégis lehető színpadi hatásban kettévágott, mohó, de igaz poéta hal-
mozva sietett elmondani mindent, ami magyar, szép s no, mondjuk mi 
is - népi és gyermeki.'" 5 „ . . . Szimbolikus jelentőségű dolgokat akart 
alakítani szimbólumok nélkül . . . A királyfinak Tündérországbeli sorsa 
már nem érdekel bennünket s visszatérését a kegyes Halál karjaiba nem 
találjuk indokoltnak." - mondja Fenyő Miksa,1 ' s Salgó Ernő is 
hasonló véleményen van: „ . . . Sokkal inkább az a benyomásunk, 
mintha valami . . . képeskönyvben lapoznánk, semmint hogy egy dráma 
kifejlődését követnénk . . . A királyfi megtérését kissé megalapozatlan-
nak érezzük.'" 7 

Réz Pál értelmezésében a darab tragikus kimenetelű. 

A mesejáték zárójelenetében Szép Ernőnek ismét sikerül egy-
ségbe fognia a széttartó stílusjegyeket, a dráma - talán ettől is - megint 
meggyőző erejű l e sz . . . Szép Ernő tragikus, vagy csaknem tragikus 
befejezést ad a történetnek."18 

14Baillot, A.: Influence de la Philosophie de Schopenhauer en 
France. 1860-1900. Paris, 1927 .115 . 

' 'Ady E. publicisztikai írásai Bp. 1977. III. 451. 
"Nyugat , 1914.1. 63. 
1 7 Salgó E.: írók és színdarabok. Bp. 1916. 199. 
" R é z P.: Lm. 125-126 . 
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Ha a darabot allegorikus történetként szemléljük, a „drá-
maiatlan megtérés" magából az allegorizált mondanivalóból 
következik: annak kissé túlontúl is következetes végigvitele. Az 
allegorizáló dráma a szimbolizmus kiüresedésével lép előtérbe. 
Hofmannsthal visszanyúl a középkori moralitások allegóriáihoz 
(Akárki, 1911), Maeterlinck egész dömpinget rendez A kék 
madárban az olyan figurákból mint a Kövér boldogságok, a Jó 
viselkedés boldogsága, a Tiszta levegő boldogsága, a Harmatban 
mezítláb futkosás boldogsága stb. 

Meggondolásra késztető, hogy a halállal való ennyire 
közvetlen küzdelem megjeleníthető-e egyáltalán az allego-
rizálás veszélye nélkül. 

„. . . A halál csak háttere lehet a drámának - írja Lukács György - , 
csak a közvetlenül küzdők között némán meghúzódó sors. A halállal 
szemben megvívott küzdelem formája csak egy legfeljebb lírikusán 
változatos, de a dráma perspektívájából egyhangú kitörés lehet. Ebben a 
küzdelemben nincsen belső fejlődés, itt a küzdő felek nem érintkeznek 
egymással, nem lehet köztük semmi kölcsönhatás. A halál mint moz-
gatóerő felül van a drámai kifejezhetőség határain. Tudjuk: csak em-
berek közötti viszonyok teszik lehetővé a küzdelem formájában szim-
bolizált életet: a drámát."1 ' 

Noha Csehov fellépésével erősen módosulnak a cselekmény, 
fejlődés, küzdelem, tragikum, dráma fogalmak tartalmai, talán 
mégis joggal állíthatjuk, hogy Az egyszeri királyfi világfájdal-
ma, rezignációja inkább lírai, elégikus jellegű, mint tragikus, 
amely Szép Ernő azon attitűdjéből fakad, amelyet Salgó Ernő 
így fogalmaz meg: 

„ . . . Nemcsak a létezővel szemben való elégedetlenség, másnak, 
szebbre képzeitnek az az óhajtása nyilatkozik benne, de nyugtalan 
hiányát is érzi a megbékítő oknak: miért olyan a világ, mint amilyen és 
miért nem másféle? "3 0 

1 9 Lukács Gy. : A modern dráma fejlődésének története. Bp. é л . 45 6. 
2 "Salgó E.: iJi. 
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A lírai tónust erősíti a színpadi párbeszédnek az olyan, 
szinte tiszta zenei kezelése, mint amit a darab talán legszebb 
részletében, a Királyfi és az Ezüst királylány szerelmi kettősé-
ben figyelhetünk meg, amely úgy szól — Fenyő Miksa szavaival 
— finoman, a legegyszerűbb szavakkal, mintha valaki 
egyetlen ezüst csengettyűvel csilingelné az egész dialógust".21 

Hatását a szavak muzsikája mellett tényleges zenei és fény-
effektusok, valamint a láthatatlan kórus korrespondenciái is 
fokozzák. A szerelmi vallomás hevén túl, a párbeszédet lazán 
érintkező monológokká választja szét a két vágyakozó, de soha 
összeforrni nem tudó emberi magány, mint a Maeterlinck vagy 
Krúdy hősöknél. A motívumok kölcsönös átvételével kötésük 
is inkább zeneinek mondható. 

Az egy-egy becéző szóra redukálódó, egyszerűségében meg-
ragadó párbeszédből kibomlik egy magasabb „zenei kompo-
zíció", amely a fúga-szerkezetére emlékeztet: a téma a II. 
fellépésével a téma I. másik szólamban való továbbélését. A 
jelenet végén már csak a rímek hiánya jelezheti, hogy mégsem 
verset hallunk, a ritmus is magyaros kötöttségbe vált. Az 
érzelemfestő zeneiség az egyik döntő energiaforrása annak, 
hogy Szép Ernő legihletettebb dialógusai a legegyszerűbb for-
dulatokkal és szavakkal, sőt közhelyekkel is valódi érzelmeket 
tudjanak közvetíteni. 

Az egyszeri királyfi lírai fogantatását őse, az 191 l-es A falu 
éjszaka is mutatja, ahol a feketeszűrös Halál képe először 
feltűnik, szecessziós ötlettel csizmába, szűrbe öltöztetve: 

De ijesztő sötét a vakablak, 
És a kutyák nyugtalan ugatnak, 
Csizma kopog, bus, nehéz: 
A halál sétál a pallón végig 
Fekete szűrben, kaszája fénylik, 
Minden ablakon benéz. 

21 Fenyő M.: L m. 61-62. 
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A zenei és festői hatások előtérbehelyezése, együttes alkal-
mazása, az impresszionizmus és a szecesszió betörését jelzi a 
színházakba. Az új szellem legfőbb hazai képviselői Bárdos 
Artúr és Hevesi Sándor, akik főként Craig és Reinhardt hatá-
sára, elméletileg és gyakorlatilag is a naturalista színjátszás és 
színpadtechnika meghaladásáért küzdenek. 

„ . . . A hang egyik legfontosabb festő, tolmácsoló eszköze a darab-
nak - íija Bárdos - , és ezen a ponton is bebizonyul, hogy az új színpad 
a zene és a piktúra abszolút színpada, az irodalom, a darab hü tolmá-
csolásának követelményéhez is mennyivel közelebb visz, mint a natu-
ralizmus, mely minden színpadi, érzéki szépséget a hűség jegyében 
üldözött . . . Az új színpadi deklamációnak erős összefüggését a zenével 
élénken jellemzi az, hogy modern rendezők nyakra főre íratják a kísérő 
zenét a darabokhoz . . . A színpadi hang hangulatfestő hatását valóságos 
zenével támogatják.. 2 

Bárdos Artúr később Szép Ernő legjobb darabjainak bemu-
tatását vállalja. 

A mesejáték jelentőségét nem filozofikus, allegorikus réte-
geiben találhatjuk meg, hanem — mint azt Réz Pál is kiemeli23 

- a modern világirodalmi áramlatok és a magyar népköltészet 
ötvözésével egy új, hitelesebb népiesség kialakítására való 
törekvés szellemében. 

A 80-as évek közepétől a magyarországi Art Nouveau kép-
zőművészeti törekvéseiben elevenedik meg, nyer új tartalmakat 
a nemzeti és európai elv összeolvasztásának reformkori 
hagyománya. Huszka József népművészet-kutatói kezdemé-
nyezései után Lechner és Lajta Béla építészeti törekvései 
Bartókra is hatnak, aki 1905-ben már a magyar zene korszerű-
ségét keresi Debussy inspirációjára; Kodály mindvégig a Nyu-
gát szövetségese is; Ignotus a falu irodalmi eszményeivel szem-
ben a világvárosi hang jogait védelmezi az irodalomban; 1905 

2 2 Bárdos A.: Az új színpad. Bp. 1911. 26. 
3 3 R é z P.: i. m. 123. 
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után a nemzeti és a szociális gondolat is ötvöződik a Társa-
dalomtudományi Társaság körüli áramlatokban, utakban; s ez 
az 1905 utáni szabadabb, szociális légkör hozza magával a 
magyar irodalmi modernizmust.24 

Az európai drámairodalomban Tolsztoj, Gorkij, Andrejev, 
Ibsen, Hauptmann, Yeats nyomdokain bontakozik ki a nép 
iránti érdeklődés. 

Az egyszeri királyfi talán legközvetlenebb előzményének 
tekinthető A kék madárban — amelyet Reinhardt társulata 
1912-ben mutat be a Magyar Színházban - Maeterlinck is a 
népmesekincshez nyúl: Tyltyl és Mytyl kalandjaiban nemcsak 
a Jancsi és Juliska motívum lelhető fel, hanem — még ha 
meglehetős általánosságban is — a gyermeki sorsokban a gaz-
dagság és szegénység ellentéte, igazságtalansága is megfogal-
mazódik.2 5 

Balázs Béla a szimbolizmus és a népballada eszközeinek 
ötvözésére törekszik misztériumaiban: Szép Ernő mesejáté-
kának népköltészeti elemei, a mesék, mondókák, gyermek-
dalok, népdalok felhasználása, a népmesei szellemben ábrázolt 
alakok hasonló szándékot mutatnak. A darabban mégis a nép-
színművek utóízeit érezzük, mintha nem tudna elszakadni 
azoknak még erősen élő tradícióitól.26 Miért tűnnek úgy a 
paraszti figurák „mintha üvegen keresztül rémlenének" — 
ahogy Kosztolányi írja? 2 7 Hiszen a játék gazdag az ismert 
népköltészeti vagy azt követő részletekben: mégis, többnyire 
vagy funkció nélküliek vagy nem állnak szerves kapcsolatban 
egymással, s így mintha az alapötlet bedíszletezéséül szolgál-
nának. Ez már a kissé hosszúra sikerült, a népmesei hangulat 
megteremtésére szánt keretjátéknál megfigyelhető, s a kor-
társak által leginkább elismert csárdai jelenetnél is. A népdal-

2 4Komlós A.: VereckétőlDévényig. Bp. 1972. 101 -120 . 
2 5Maeterlinck, M.:,4 kék madár. Bp. 1961. Nagy P. utószava. 142. 
2 6 Réz P.:i. m. 125. 
2 'Kosztolányi D.: i. m. 86. 
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ban beszélgető, évődő, vigadó alakok megerősítik a népszínmű 
technikájának átvételére irányuló gyanúnkat, amely úgy szán-
dékozott a népiesség illúzióját adni, hogy a paraszti figurák 
szájába népdalrészleteket vagy annak prózává tördelt válto-
zatait adta. 

A népszínmű színpadi hatásának legfőbb erejét jelentették 
azok a nép- vagy műdalok, amelyek egy-egy olyan kedvenc 
előadása után mint Blaha Lujza, közszájon forogtak. A műfaj 
kihalását Hevesi is sajnálta, értékeinek átmentését szívesen 
látta volna. Egy kései tanulmányában így emlékszik Pethes 
Imre játékára: 

„. . . A boldogult Pethes Imre, aki nagyon jól ismerte és nagyon 
szerette a magyar parasztot, Az egyszeri királyfi öreg haláljában szín-
padra varázsolta a legfantasztikusabb és legérdekesebb magyar paraszt-
típust. . ,"J« 

A mai olvasó minden bizonnyal igazat ad Hevesi Sándor-
nak abban, hogy a paraszti figura megformálásának hitelessége 
emberi érzéseinek valószerűségétől és beszédének természetes-
ségétől függ elsősorban,29 s ezért a darab népköltési betétei 
inkább zavarólag, mint illúziókeltőn hatnak reá. A kortársak 
számára ez nem lehetett annyira érezhető, ezt bizonyítják 
Kosztolányinak a csárda-jelenetről írott elragadtatott szavai.30 

Az irodalmi és népszínházi tradíciókon túl talán Móricz 
Zsigmond színpadi törekvéseinek hatásával is számolnunk kell, 
aki a magyar temperamentum igazi megformálóit Megyeriben, 
Újháziban és Blaha Lujzában véli felfedezni, a magyar élet 
drámai tükrét pedig a népszínművekben. Móricz legerősebb 
fegyverét, regényeinek és novelláinak tragikus látásmódját teszi 
félre, amikor a színpadon nem tragikus hősöket vonultat fel, 

1 'Hevesi S.:/4 drámaírás iskolája. Bp. 1961. 148. 
J ' U o . 
3 0 Kosztolányi D.: i. m. 88. 
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hanem tipikusabbnak tartja a kedélyes, atyaian bölcs magyar 
jellemet. Zsáneralakokat, miliőfestést vesz át a népszínművek-
ből, különösen egyfelvonásosaiban, amelyek a legnagyobb 
sikert aratták a nézőtéren idilli hangulatukkal vagy vastag 
humorukkal.31 Pedig, mint Nagy Péter megállapítja: 

„ha valakiben, Móriczban adva lett volna, ami a népdrámához kell: 
és mégsem volt, részben mert lenyűgözte őt az általa oly nagyra becsült 
népszínműi hagyomány (melynek befolyását egy tüzetesebb, sorról 
sorra, jelenetről jelenetre, jellemről jellemre menő elemzés bőven kimu-
tathatná), részben pedig mert saját tudati-világnézeti állapota (vagy az, 
amit joggal-jogtalanul közönségigénynek tartott) megakadályozta 
abban, hogy maradéktalanul legyen képes színpadra vinni érzelmei és 
indulatai javát: el kellett édesítenie, a bombából ki kellett vennie a 
gyújtószerkezetet, és marcipánnal bevonni az egészet.. 

A Nyugat Móricz-számában Szép Ernő — aki maga is von-
zódik az egyfelvonásosokhoz — éppen ezeket a darabokat 
méltatja. A tréfás természetűekről írja: 

„ . . . Rabelais-nak, Hans Sachsnak, Aristophanesnek, legalábbis 
ennek a háromnak kéne összecsókolózni, hogy olyan csurom nevetség, 
oly garázda igazság, annyi puttonyos humor, olyan ezer és ezer gyertya-
fényes kedvesség szülessen, mint Móricz Zsigának egy-egy efféle robba-
nása egy felvonásban." A Groteszk művész-magány problematikája, 
lírája, álomjátéka úgy látszik nagyon rokon húrokat pendít meg benne: 

Ebben az egy felvonásban legalábbis hét-nyolc felvonásra való élet 
és álom van, ebből valami gyönyörű magyar Maeterlinck tellett 
volna."38 

Szép Ernő népies, allegorikus mesejátéka, a modern, világ-
irodalmi áramlatokra figyelésével, népmesei, népköltészeti 
elemeivel, s a népszínművek reminiszcenciáival — az elmon-
dottak alapján — talán Balázs Béla és Móricz korabeli törek-

3 'Czine M.: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp. 1960. 308. 
3 2 Nagy P.: Drámai arcélek. Bp. 1978. 210. 
3 3 Sz . E .:A kicsi színdarabjai felől Nyugat, 1924.1. 277. 
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véseinek átmeneteként tájolható be. Ha ez az út — mint 
később bebizonyosodott — tovább már nem is volt folytat-
ható, Az egyszeri királyfi a Nyugat népiességének egyik igen 
jellemző, s egyéni kísérlete, ami történeti jelentőségét nem kis 
mértékben húzza alá. 

A darab további sorsáról ugyancsak egy Hatvanyhoz inté-
zett levélből értesülünk: 

Bródy Abbáziában van még, Lengyel a haláltól fél, én az 
élettói, s irodalmi, művészeti és társadalmi életünk éppoly komikus, 
mióta távoztál. Darabom egyre jobban bukik, végre egészen meg fog 
bukni. Megint igen kevésszer tűzték ki. Bánod? Én nem.. 

A Színházi Élet értesülése szerint a Nemzeti Színház 
1919-ben fel akarta újítani (Bajor Gizivel) Az egyszeri király-
fit, 3 5 de erre — valószínűleg a viharos történelmi események 
következtében — már nem került sor. Talán a Szép Ernő-
hagyatékban fennmaradt szövegátdolgozás erre az alkalomra 
készült. 

A háború alatt kabarészínpadokon találkozunk kisebb Szép 
Ernő-jelenetekkel - ezek ismertetésére itt nem térhetünk már 
ki. Jelentőségüket a belőlük kinövő olyan lírai egyfelvonásosok 
adják, mint a Kávécsarnok vagy a Május, amely Bárdos Artúr 
szerint a hazai egyfelvonásosok „legfinomabb kivirágzása".36 

De a világháborús évek — s az emigráció - keserű időszaka 
újabb távlatokat is megnyit Szép Ernő későbbi drámáiban: a 
Patika és a Vőlegény társadalomkritikáját, merész stiláris, mű-
vészi útkeresését.3 7 

34Levelek Hatvany Lajoshoz... 186. 
3 'Színházi Élet, 1919. 3. sz. 14. 
3 4 Bárdos A..-. Játék a függöny mögött. Bp. 1942. 42. 
5 7L.: Purcsi Barna Gy.: Szép Ernő drámái (1920-1937). ItK, 1983. 

3 5 4 - 6 7 . 



POSZLER GYÖRGY 

ARS POETICA - „ARS T E O R E T I C A " 

Szeretem a műfajt. Ahogy lebeg két szellemi tartomány, 
költészet és filozófia között. Izgalmas, mint minden átmenet, 
vagy inkább minden határeset. Átviszi az egyik lehetőségét a 
másik felé, feszíti a másik tartományát az egyik felé. Lírának 
bölcselet, bölcseletnek líra. Objektívvá teszi a költészetet, 
szubjektívvá a filozófiát. Általában a művészet és különösen 
az irodalom reflektálja magát benne. Úgy, hogy rajta van 
még a szemlélet egyszerisége, rajta van már a fogalom érvé-
nyessége. Indulása-valósága a művészet, iránya-nosztalgiá-
ja az elmélet. Praktikus, személyes-érzéki bölcselet a művé-
szetről. Annak bölcselete, aki csinálja. Arról való bölcselet, 
amit csinál. Ezért nem a teóriától közelít a művészethez, 
hanem a művészettől a teóriához. Szerzője nem a mások 
művészetét elemző teoretikus, hanem a saját művészetéről 
elmélkedő művész. így oldhatja fel az esztétikai magatartás 
és az esztétika magatartása közötti ellentétet, amelyről 
Hartmann beszél. 

Az esztétikai magatartás a művészet magatartása. Érzéki-
érzelmi- élményszerű felfogás jellemzi, elragadtatottság és 
beleélés. Az esztétika magatartása a teoretikus magatartása. 
Az érzéki- érzelmi- élményszerű felfogás, elragadottság és 
beleélés elemzése jellemzi. Nem érzéki- érzelmi- élményszerű, 
hanem fogalmi- gondolati- általánosító. Az első éli az eszté-
tikai magatartást, és egyedi műveket teremt belőle. A máso-
dik vizsgálja az esztétikai magatartást, és általános fogalmakat 

4 Irodalomtörténet 1984/2 
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formál belőle. Az első műalkotásokat alkotó művész. A 
második a műalkotásokat és művészeket értelmező filozófus. 

A másodiknak az első a tárgya, de más a módszere. A 
magáról valló művész és műfaja, az ars poetica mindkettő. 
Úgy fogalmi, hogy még nem szakad el az érzékitől; űgy 
gondolati, hogy benne az érzelem melege; úgy általánosít, 
hogy rajta az élmény vízjele. Elemzi az elragadottságot, de 
elragadottan elemzi; értelmezi a beleélést, de beleéléssel ér-
telmezi. Költő és bölcselő, költészet és bölcselet egyszerre. A 
költészetre vonatkozó költői bölcselet. A bölcselet felé 
lendülő bölcseleti költészet. 

Az anyagot — majd húsz év távolsággal — két könyv is 
kínálja. A világirodalom ars poeticái (Gondolat) 1965-ből és 
az Ars poeticák a XX. századból (Gondolat) 1982-ből. 
Gazdag összegzések. Alkalmat adnak az elmélkedésre. A vala-
melyest rendhagyó esztétikai meditációra. 

Mert esztétikát a filozófia felől szoktak írni. Úgy mint 
bölcseletet. Persze a művészet mibenlétére és természetére 
vonatkozó speciális bölcseletet. Talán meg lehet fordítani. 
Vázolni az esztétikát a művészet felől. Ez is bölcselet marad. 
A művészet mibenlétére és természetére vonatkozó speciális 
bölcselet. De nem a filozófiától „süllyed" a művészet tényei-
hez, hanem a művészet tényeitől „emelkedik" a filozófia 
absztrakcióihoz. Itt válik megkerülhetetlenné, elméleti 
csomóponttá az ars poetica. A műfaj, amelyben a művészet 
magáról töpreng. Benne érhető tetten, hogy látja magát, 
hogyan gondolkodik magáról. Nos, egy szellemi forma nem 
azonos az önmagáról való tudatával. Nem feltétlenül olyan, 
amilyennek magát látja. De az önmagáról való tudat, a 
magát-látás-értelmezés módja adalék a tényleges mibenlét és 
milyenlét megközelítéséhez. Csak korrigálni kell, ami az ars 
poeticában, a művészet magáról való tudatában túlzottan 
tapad a művészethez, hogy jobban reflektálhasson. Csak 
távolítani kell, ami az ars poeticában, a művészet magáról 
való tudatában túlzottan közel van a művészethez, hogy 
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jobban értelmezhessen. Ez a korrekció és távolítás a kettőzés 
megszüntetése is. Ami a művészet és ars poetica természe-
téből fakad. Mert a művészet az ember magáról való tudata, 
azaz öntudata. Az ars poetica a művészet magáról való tu-
data, azaz öntudata. Vagyis az ars poetica a magáról való 
tudat magáról való tudata, az öntudat öntudata. Ha a kettő-
zést megszüntetjük, minden egyszerűbb lesz. Világosabbá 
válik az embernek és magáról való tudatának, öntudatának, a 
művészetnek egymáshoz való viszonya. Vagyis a művészet 
mibenléte és milyenléte egyaránt. Legalábbis új, testközelibb, 
önmaga természetéhez közelebb álló szempontból lesz vizs-
gálható. Erre teszek kísérletet. 

Csak úgy tehetem, ha az ars poeticát ars teoreticává ala-
kítom. A művészet magáról való tudatát szembesítem a művé-
szetelmélet magáról való tudatával. Pontosabban: az utóbbit 
közelítem az előbbihez. A művészet önelemzéséhez az elmélet 
önelemzését. Mert az elméletnek is szüksége van önelemzésre 
és abból fakadó önkorrekcióra. Méghozzá művészetközelibb és 
éppen ezért művészibb irányban. Az esztétika magatartását az 
esztétikai magatartás felé hajlítva, merevségét azon oldva, 
hidegségét attól melegítve. Ezért izgalmas az ars poeticák értel-
mezése. A művészibb művészetelmélet, az esztétikaibb eszté-
tika miatt. Amely nem a filozófiai szintet módosítja, hanem a 
filozófiai kiindulópontot és a filozófiai tárgyalásmódot. Mind-
kettőt közelebb viszi a művészethez és a művészeten kondi-
cionálja. Mert az esztétikában nem filozófiát lát általában, 
hanem művészetfilozófiát különösen. És úgy véli: a filozófia 
tárgyának természete érződjön a filozófia kiindulópontján, a 
filozófia tárgyának természete érződjön a filozófia tárgyalás-
módján. Ehhez ad alkalmat a meditáció az ars poeticák felett. 
Ezért ez a vázlat. Nem szeretném túldimenzionálni. Bátortalan 
kísérlet, hogy a művészettörténet ars poeticáiból kiszűrjem a 
magam ars teoreticáját. 

A dolog nem könnyű, de nem is megoldhatatlan. Nem 
könnyű, mert az idő igen nagy. A homéroszi kor és a tegnap 
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között — csak Európát tekintve is — majd háromezer év. Nem 
beszélve az eltérő kultúrák és eltérő művészeti ágazatok gond-
jairól. De nem megoldhatatlan, mgrt valahogy folyamatosak a 
dilemmák, legalábbis visszatérnek. Persze a klasszikus korok-
ban és a modern művészetben másképp. Lényeges hangsúly-
eltolódással, de ezek mögött lényegi azonossággal is. 

Az anyag — szinte önmagától — furcsán rendeződik. A 
felszínen evidenciák jelentkeznek, mögöttük antinómiák. De 
nem ilyen egyszerű. Mert az antinómiák visszanyúlnak az 
evidenciákig. Az evidenciák előre világítanak az antinómiákig. 
Vagyis antinomikus evidenciák és evidens antinómiák? Nem 
egészen. De az antinómiák az evidenciákban ágyazódnak meg; 
sőt, az evidenciákban oldódnak fel. Ettől az evidencia evidens 
jellege többé-kevésbé megszűnik, mert ellentéteket tartalmaz. 
Az antinómia antinomikus jellege is többé-kevésbé megszűnik, 
mert egyneműséget tartalmaz. 

Négy ilyet, antinómiával terhelt evidenciát és evidenciával 
enyhített antinómiát érdemes megkülönböztetni. A valóság és 
lényeg művészi összefüggésének evidenciáját, és ami ebből 
következik: a lényeg kimondhatóságának vagy kimondhatat-
lanságának antinómiáját. A művészi személyiség polifon jel-
legét és az egyén és közösség összekapcsolásának ellentétrend-
szerét. Az ihlet és mesterség világos együttesét és a szenvedély 
és ráció feszítő dilemmáját. A természet és ember egyértelmű 
szimbiózisát és a mítosz és tudomány feloldható-feloldhatatlan 
dichotómiáját. 

Első evidencia: valóság és lényeg 

Szánkon tarka hazugság, mind a Tudom már, ki voltál, 
valóra hasonlít Maszkod lehullt, színész, lényed: 

tudjuk zengeni mégis a színigazat, a l ényeg . . ." 
ha akarjuk (Hugo Von Hofmannstahl) 

(Hésziodosz) 
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„Úgy látszik, a költészetet egészé-
ben két ok hozta létre, mégpedig 
természeti okok. Az utánzás vele 
született tulajdonsága az ember-
nek gyermekkorától fogva. -
mindegyikünk örömét leli az 
utánzásban. Ezt bizonyítja a mű-
vészi alkotások példája." 

(Arisztotelész) 

„A művészet szemfényvesztés, 
amely testközelbe hozza az igaz-
ságot." 

(Pablo Picasso) 

„ . . . a lényeg az, hogy a művészet 
mindig és a legnagyobb mérték-
ben hű a valósághoz.. . 
Nemcsak mindig hű a valósághoz, 
de nem is lehet hűtlen kora való-
ságához. Különben nem igazi 
művészet." 
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij) 

„A művészetben a süketek halla-
nak, a vakok látnak, a bénák jár-
nak, minden fogyatékosság terem-
tó' és magasrendű eró'vé válhat." 

(Pilinszky János) 

Az evidenciák tehát adottak, de éppen evidens jellegükben 
ellentmondásokkal terhesek. Csak példaképpen; hogy lehet 
hazugság, ami a valóra hasonlít, szemfényvesztés, ami testkö-
zelbe hozza az igazságot. Hiszen a hazugság — per definitionem 
- nem hasonlít a valóra, hanem különbözik tőle; a szemfény-
vesztés — per definitionem — nem testközelbe hozza az igaz-
ságot, hanem fényévnyire távolít tőle. És a sor még folytat-' 
ható. De mindez a művészet természetéből következik. Bonyo-
lult jelenség. Evidenciái is antinomikusak, harmóniái is disz-
harmonikusak. Végleteket kapcsol össze, ellenkező partokat 
hidal át. Ettől maga is végletes lesz, és ellentétes pólusokon 
valósul meg egyszerre. 

Az elején minden egyszerű. A kiindulópont a valóság. Ezt 
emlegeti Hésziodosz, meg Dosztojevszkij is, Picasso is. No meg 
annyian mások — évezredektől fogva. Ezt közelíti az utánzás, 
amely szüli a művészetet — ahogy Arisztotelész óta mindany-
nyian gondoljuk. De mi is az utánzás? Csak másolás vagy 
teremtés is? A kérdést az ősi művészetmítoszok is felteszik, 
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meg a mai tankönyvesztétikák is. Nos, másolás vagy teremtés 
— mindenesetre felfedezés. így véli — példaképpen — Apol-
linaire is, meg Gaudi is. Csakhogy minek a felfedezése? A 
lényegé vagy a törvényé! Lucretius feltárt törvényről beszél, 
Hofmannstahl felvillanó lényegről. Ez a törvény és lényeg 
törvényszerű pont és lényeges pont a gondolatmenetben. 
Körülbelül idáig jutnak el a tankönyvesztétikák. 

Miként lesz a másolásból és felfedezésből, a felfedező máso-
lásból és másoló felfedezésből - a törvényéből és lényegéből -
teremtés? Itt kapcsolódik be a hazugság és szemfényvesztés. 
Úgy, hogy a másolás vagy felfedezés megidéz valamit. Valamit, 
ami nincs. Az érzékekben sejtettet varázsolja a képzelet elé, 
vagy a képzeletben felködlőt realizálja az érzékekben. És amit 
megidézett, ezt az érzéki-képzeletszerűt, árnyképet és káprá-
zatot valóságként kezeli. Méghozzá a valóságnál valóságosabb 
valóságként, törvényként vagy lényegként. Vagyis hazudik, de 
igazat hazudik. A mindenkitől ismert triviális igazság vagy 
részigazság helyett a csak a művésztől ismert rejtett igazságot 
vagy egész igazságot hazudja. Amely lehet, hogy nem létezik, 
de biztosan érvényes. És szemfényt is veszt. De csupán a látás 
hétköznapi rendjét zavarja meg. Azt, amelyik csak az esetle-
ges-megvalósulót látja, de nem a törvényszerű-lenni kellőt. 
Fantomképeket villant, amelyekben a dolgok létezése helyett a 
dolgok rendje sejlik. És mindezzel nem csupán megidéz és 
megszemélyesít, hanem behelyettesít is. Szerepeket cserél. Az 
esetleges helyébe a törvényszerűt lépteti, a valóságos helyébe 
az érvényeset, a létező helyébe a lenni kellőt. És fordítva is. 
Ezzel nemcsak világok cseréjét valósítja meg, hanem a lebe-
gést-közlekedést is létszférák között. Ahol az esetleges tör-
vényszerűvé lényegül, az érvényes valóságossá konkretizálódik, 
a létező lenni kellővé nemesedik. Ez pedig teremtés is, csoda is, 
mert minden teremtés csoda. A hazugságból és szemfényvesz-
tésből fakadó teremtés, a behelyettesítésből és szerepcseréből 
fakadó csoda. A valóságosnál igazabb, a létezőnél érvényesebb 
álomvilág, amelyben a süketek a törvény üzenetét hallják, a 
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vakok a lényeg körvonalait látják, és a bénák elindulnak az 
igazság felé. Tehát egy másik világ teremtése. De milyen vi-
szonyban van a teremtés az eredetivel, a teremtett világ a 
létező világgal? 

Bonyolult viszonyban. A bonyolultságnak legalább két ösz-
szetevője van. Az egyik, hogy a teremtett világnak azonos vagy 
más előjelei lehetnek, mint a létező világnak. A másik, hogy a 
teremtett világnak más léttörvényei vannak, mint a létező 
világnak. 

Az előjelek alternatívát jelentenek. A mű utánozza-ábrá-
zolja-felfedezi az adott világot, vagy utánozza-ábrázolja, de 
megtagadja az adott világot. Persze mindez sarkítás eredmé-
nye. Mert akkor is tagadhat, ha egyszerűen ábrázol, és akkor is 
felfedezhet, ha élesen tagad. Mégis érdemes kiélezni. Lehet szó 
az adott világgal párhuzamos tagadó teremtésről, és lehet szó 
az adott világgal ellentétes teremtő tagadásról. Az előbbi a 
megszokottabb, általánosabb, az utóbbi a rendkívülibb, külö-
nösebb. Az elsőnek a tagadás ellenére hajlama van a harmo-
nizáló klasszicitásra, a másodiknak a teremtés ellenére hajlama 
van a diszharmonizáló avantgardra. Sőt éppen a teremtésből 
következően. Ugyanis a teremtés ez esetben ellenteremtés. 
Amely a létező valóságos világból indulva, azt opponálva, azzal 
dacolva hoz létre egy nem létező, illuzórikus, de lenni kellő és 
művészileg megtervezett világot. Ez a művészet a fiatal Lukács 
Györgytől, a fiatal Balázs Bélától és az egész Vasárnapi Körtől 
annyira szuggesztíven hangsúlyozott luciferi jellege. Amelyben 
a teremtő tagadásra és a tagadó teremtésre egyszerre esik 
hangsúly. A teremtő tagadásra, amely baudelaire-esen sátános 
ellenteremtés, és a tagadó teremtésre, amely faustian heroikus 
felfedezés. Mindenesetre az első a robbantóbb, A művészet 
öntörvényű, szuverén, az „intelligibilis" létet megvalósító anti-
világa. 

A más léttörvények egymásból következést, de nem azonos-
ságot, szimbiózist, de különbséget jelentenek. Ez evidencia, de 
már az antinómia küszöbe. Ugyanis ellenét feszül benne. És az 
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ellentétet feloldani akaró, de feloldani nem tudó mozgás. A 
két világ közelíti, de el nem éri, nosztalgizálja, de meg nem 
valósítja egymást. Ha nagyon távol maradnak, nem kapcsol-
hatók, ha nagyon közel kerülnek, kioltják egymást az áram-
körök. A művészet az életből lesz, de már nem azonos az 
élettel. Az élet művészetté lesz, de még nem azonos a művé-
szettel. A művészet az életből és a világból alkotott külön 
élet és külön világ. És éppen azért, mert alkotott, benne nem 
csupán eredetének, hanem alkotott voltának törvényei is 
érvényesülnek. A jelenség régóta ismert, most mégis Piran-
dello-szindromának nevezném. Talán ő fogalmazta meg a leg-
világosabban a művészeti és művészetelméleti fogalommá lett 
hat szerepben. A szerzőt és színpadot, azaz művészi felismerést 
és formát kereső hat nyers sorsképletben. Amely művészetté 
akar lenni, de nem tud művészetté lenni. Amikor azonos 
önmagával, még nem művészet; amikor művészet, már nem 
azonos önmagával. A formálttal szemben nyers, az artisz-
tikussal szemben hétköznapi. Ostromolja a határt, de nem 
tudja túllépni. Ebben az ostromban két veszély fenyegeti. Az, 
hogy teljesen innen marad a határon, és az, hogy teljesen túljut 
a határon. Teljesen innen még vérszagú, teljesen túl már vér-
telen. Csak a szüntelen közlekedés, az innen és túl közötti 
lebegés, az állandó már megindultság és még meg nem érke-
zettség igazi megvalósulás. Amelyen még rajta van az élet 
vitális-triviális melege, és már rajta van a művészet poétikus-
teleologikus ihlete. így lesz esetleges és lényegi, jelenségszintű 
és törvényszerű egyszerre. Élettől el nem szakadt művészet, 
művészi felfedezésért kiáltó élet. A teljes sikertelenség a meg 
nem valósulás, a teljes siker a halál. Az elsőben az élet erősza-
kot tesz a művészeten, a másodikban a művészet sterilizálja az 
életet. 

Csakhogy egy kérdés még megkerülhetetlen. Éppen a lé-
nyeggel és a törvényszerűséggel kapcsolatban. Hogy milyen 
lényeg, és milyen törvényszerűség? Válaszolni csak egyféle-
képpen lehet, de ez meglehetősen komplikált. Mert csak em-
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beri lényegről és emberi törvényszerűségről lehet szó. De 
milyen lényeg az emberi lényeg, milyen törvényszerűség az 
emberi törvényszerűsg? 

Nos, erre szokás mondani: antropocentrikus. Szemlélet, 
amely az embert helyezi a világ középpontjába. Mindent az 
emberből indít el, és mindent az emberre vonatkoztat. Ez a 
művészet látásmódja, és csak a művészetben megvalósuló és 
csak ott lehetséges látásmód. Érdemes végiggondolni: a tudo-
mányban mindez másképpen van. Ott az ember porszem, itt 
óriás, ott legfeljebb mikrokozmosz, itt biztosan makrokoz-
mosz; az egyikben a periférián van, a másikban a centrumban. 
Az a tudomány objektív, ez a művészet szubjektív világképe; 
az tendenciálisan tisztán tárgyilagos, ez tendenciálisan tisztán 
önkényes. Archaikus, mágikus-mitikus életérzés és világmagya-
rázat. A tudománynak le kell győznie, hogy tudomány lehes-
sen; a művészetnek meg kell őriznie, hogy művészet marad-
hasson. Ezért a tudomány fejlődése előrehaladás, egyértelmű 
progresszió. A művészet fejlődése előrehaladás és hátramara-
dás, progresszió és regresszió egyszerre. Az egyik úgy humánus, 
hogy detronizálja az embert mint a kozmosz középpontját. A 
másik úgy humánus, hogy megkoronázza az embert mint a 
kozmosz középpontját. Mindez persze nem ilyen sarkított. A 
tudomány is tudja, hogy valamilyen értelemben központ az 
ember, hiszen neki és érte fedez fel. A művészet is tudja, hogy 
valamilyen értelemben periféria az ember, hiszen érte és miatta 
aggódik. A művészet világa mégis emberre néző, ember alkotta 
és emberarcú világ. Amelyben az ember kreatúra és kreátor, 
titokfejtő és meg nem fejtett titok, első ok és végső cél. Azaz a 
művészet nem egyszerűen az ember magáról való tudata, földi 
öntudata, hanem magáról való ideálja, kozmikus önérzete is. 
Ezért nem a tudományos világkép, hanem a művészi életérzés, 
a tudományos világképpel szembe állított művészi életérzés 
végső megfogalmazása Goethe híres állító kérdése vagy kérdő 
állítása: „Nem az emberszív a mag a természetben? " folytatva 
a metaforát: mag a költő számára, héj a gondolkodó számára. 
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Első antinómia: kimondható és kimondhatatlan 

„A szimbolika a jelenséget esz-
mévé, az eszmét képpé változ-
tatja, méghozzá úgy, hogy az 
eszme a képben mindig végtelenül 
hatékony és elérhetetlen marad, 
valamint ha minden nyelven ki-
mondják is, kimondhatatlan." 

(Johann Wolfgang Goethe) 

Tizenöt éve írok költeményt és 
most, amikor költő lennék végre, 
csak állok itt a vasgyár szegletén s 
nincsen szavam a holdvilágos égre, 

(József Attila) 

„Nincs megszokottabb jelenség 
annál, hogy az emberek az állí-
tólagos művészet termékeit na-
gyon jó műveknek tartják, ame-
lyeket azonban igen nehéz megér-
teni. . . holott azt mondani, hogy 
egy művészeti alkotás jó, de érthe-
tetlen, nem más, mint azt mon-
dani, hogy egy étel nagyon jó, de 
nem lehet megenni." 

(Lev Nyikolajevics Tolsztoj) 

a művészek csak abban kü-
lönböznek a többi embertől, hogy 
ők rögtön a lényeget látják, s azt a 
maga teljességében ábrázolják... 
ezért nem is mester az, akinek 
megértéséhez egy bizonyos ízlés-
irányzatra vagy művészi iskolá-
zottságra van szükség." 

(Gottfried Keller) 

„Hogyan kívánhatják, hogy meg-
értsék a képeimet, amikor én 
magam, aki csinálom, én sem ér-
tem ő k e t . . . jelentésük olyan 
mélységes, bonyolult, tömör, ösz-
tönös, hogy a logikai intuíció 
puszta elemzése képtelen felfog-
ni." 

(Salvador Dali) 

„Ami művészet, nem lehet min-
denkié, ami mindenkié, nem lehet 
művészet." 

(Arnold Schönberg) 

Megragadni a lényeget és kimondani — eddig az esztétikai 
evidencia. Hogy mi a lényeg, és milyen a lényeg — láttuk a 
dilemmát. Még mindig evidens dilemmát. De ki lehet-e mon-
dani a lényeget? Kimondható-e a kimondandó? Itt kezdődik 
az antinómia. Az evidenciából, de már önmagában is ellenté-
teket teartalmazó evidenciából következő, evidens antinómia. 
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A kimondandó kimondásának két — szinte feloldhatatlan — 
nehézsége is van. Az első a kimondandó természetéből, a 
második a kimondás természetéből következik. 

Mert a kimondandó maga a világ. Az ember világa teljes 
egészében. Egyetlen műalkotásban. Szonettben vagy monu-
mentális freskóban; négysorosban vagy nagyoperában. Az el-
lentét világos. A világ végtelen, kaotikus és dekoncentrált. A 
mű véges, kozmikus és koncentrált. Hogyan fér a végtelen a 
végesbe; miként lesz a kaotikusból kozmikus; mitől lesz a 
dekoncentrált koncentrálttá. A hogyanra, a mikéntre, a mit öl-
re nehéz válaszolni. A folyamat kezdete és eredménye ismert, 
de maga a folyamat nem. Ez az egész művészet titka általában, 
és az egyes mű titka konkrétan. Vonzó titka. Nem nagyon 
tudjuk megfejteni, és nem is nagyon kell megfejteni. Amit 
tudunk róla, szinte elég. Tudjuk, hogy kívül van a világ, amely 
még nem művészi. És tudjuk, hogy belül van a világ, amely 
már művészi. Tehát a nem művészi világból művészi világ lett, 
pontosabban: a művészet világa. De nem egészen. Mert a művé-
szi vüágban, a művészet vüágában ott sejlik a nem művészi 
világ. Amit megragadott, de le nem győzött, átalakított, de 
nem asszimüált. A végesben ott feszül a végtelen, a kozmikus-
ban a kaotikus, a koncentráltban a dekoncentrált. Éppen ez a 
feszülés a legizgalmasabb. Érezni, hogy előbb még nem volt, 
utóbb már nem lesz. Pillanatnyi egyensúly, ami felbillenhet, 
egyszeri harmónia, ami visszahull a diszharmóniába, villanásnyi 
rend a rendetlen felett. Ez a most és ma, tegnap még nem volt, 
holnap már nem lesz a művészet egyetlen pillanata. Az alkotás 
törékeny és efemer hatalmát érezteti. A szellem kivívott, de 
kétes erejét. Győzelmet, amelyben borzongás is van, kilátót, 
amely alatt szakadék rejtőzik, szárnyalást, amely a tengerbe 
zuhanhat. 

Mert a kimondás maga a művészet. De nincs művészet 
általában - legalábbis nehezen ragadható meg —, csak művé-
szetek vannak konkrétan. Művészetek a maguk egyedi és egy-
szeri, speciális közegével. Amely érzéki szféra is, érzéki vagy 
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érzéki sajátosságokat hordozó matéria is, és érzéki, a matériát 
érzékivé tevő formálási elv is. Nos, éppen ebből, az érzéki 
szférából, a matériából, a formálásból fakad a második nehéz-
ség. Mert ennek a közegnek — a művészet közegének — saját 
természete van és a saját természetből fakadó, természetes 
közegellenállása. Arról van szó, hogy a költői nyelv, a formál-
ható kő, a színek és vonalak rendszere, a mozgófénykép, a 
ritmikus mozgás - és így tovább - , valamit meg tud ragadni a 
világ összefüggéseiből és azok minőségeiből, és valamit nem. 
Vagy valamit jobban meg tud ragadni, valamit kevésbé. Vala-
mit tisztán tud megragadni, valamit csak torzítottan. Vagyis: a 
kimondott tárgy minősége és a kimondás minősége között 
mindig van némely - a kimondás közegéből fakadó - , szük-
ségszerű diszkrepancia. Érdemes tisztázni: ez nem csupán a 
művészi kimondásban-kommunikációban, hanem mindenfajta 
kimondásban-kommunikációban így van. Ez a közlési közeg-
nek és csatornának, az egész közlésnek leküzdhetetlen tökélet-
lensége. Abból következik, hogy a jel - mindenfajta közlő jel 
- leszegényíti a világot, azt, amit közöl. Éppen azért, mert jel, 
azaz absztrakció, és minden absztrakció szegényebb, mint az 
absztrahált tényanyag. És minden absztrakció más is, mint az 
absztrahált tényanyag. Mert a közege sajátos jelrendszer. Ez a 
jelrendszer pedig átalakít, a maga természetéhez igazít, rosz-
szabb esetben torzít is. Nem érdemes folytatni. így is — meg-
lehetősen - világos. A művészi kimondás kísérlet. Amely egy 
eleve adott, meghatározott természetű valamit egy maga csi-
nálta, ugyancsak meghatározott természetű valami által akar 
kimondani. Kísérlet, amely nem sikerülhet egészen. Mert az 
eleve adottnak és a maga által csináltnak meghatározott ter-
mészete közelíthet, de nem fedheti egymást, érintkezhet, de 
nem azonosulhat. 

Tehát a kimondandó kimondása a kimondandó és a ki-
mondás oldaláról is mélyen problematikus. A lehetetlenség 
árnya vetődik minden művészi alkotásra. Ez adja a tragikumát 
is, a heroizmusát is, a tragikus heroizmusát. Csakhogy ezzel a 
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kimondhatatlansággal-lehetetlenséggel és az ehhez tapadó tra-
gikus heroizmussal kapcsolatosan érdemes végiggondolni 
valamit. Aki ki akaija mondani a kimondhatatlant, meg akaija 
kísérelni a lehetetlent, annak a végleges kimondás és végleges 
siker a reménye. De nem bizonyos, hogy jogos reménye. Mert 
a művészet lényege talán éppen a kimondás vágya, és nem a 
kimondás, a lehetetlen megkísértése, nem megvalósítása. Sőt, a 
végleges kimondás és végleges megvalósítás maga a veszély. 
Erről beszélt Goethe: hogy az eszme a képben hatékony, de 
elérhetetlen, kimondandó, de kimondhatatlan. Méghozzá a 
szimbólum és allegória kapcsán beszélt róla. A szimbólum — 
nála az igaz művészet szinonimája — éppen ez a lebegés. A vágy 
a kimondásra, az erőfeszítés a megvalósításra, a közelítés a 
célhoz. Az allegória - nála a nem igaz művészet szinonimája — 
pedig a lehorgonyzás. A megtörtént kimondás, a megvalósult 
megvalósulás, a megérkezés a célba. De amit kimondták, sze-
gényebb annál, amit kimondani akartak; amit megvalósítottak, 
szürkébb annál, amit megvalósítani akartak, a cél laposabb az 
útnál. És a költő, ha egyet kimondott, azonnal érzi az ezret, amit 
nem mondott ki. A vasgyár szegletén a holdvilágos eget. Körvo-
nalazódik a képlet. Erről, az erőfeszítésről és közelítésről van 
szó. A titok megfejtésének erőfeszítéséről, lényegének megkö-
zelítéséről. Ha nem akaija megfejteni, nem feszíti meg erejét, 
nem közelíti, innen van a költészeten, még nem költő. Ha meg-
fejtette, gyümölcsöztette erejét, utolérte, túl van a költészeten, 
már nem költő. Megfejtés közben, erejét feszítve, közelítve, a 
sokszínű szimbólumot sejti. Megfejtetlen, erejét betöltve, 
megérkezetten a szürke allegóriát ragadta meg. A ki nem 
mondott szimbólum az élet árnya, fátyol mögött a varázs; a 
kimondott allegória az élet váza, lemeztelenített trivialitás. 
Amíg úton van, költő, nosztalgizálja a célt; amint megérkezett, 
dilettáns, elveszítette az utat. Ha kevesli, amit kimondott, és 
vágyja a ki nem mondottat — még van reménye. Ha kielégíti, 
amit kimondott, és nem látja a ki nem mondottat - elve-
szett. 
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Nos, még mindig nincs vége. Ezt az el nem érhető célt, 
közölhetetlen közlendőt meg kell mutatni, el kell 
mondani mindenkinek. Mert ez is belső kényszer, amióta 
a művészet levált vagy félig levált a mágikus rítusokról. Magá-
nyos vándorlás közös megérkezéssel, individuális passió az álta-
lános megváltás reményével. Csakhogy ez sem ilyen egyszerű. 
Hogy egyedi küzdelem a kimondásért, amit mindenki halljon 
és értsen. Mert itt is csak rossz végletek vannak. Tolsztoj és 
Keller az egyik véglet, amely a popularitáshoz való áttörés 
gyönyörűen demokratikus pátoszában nem érti a kimondható-
ság és megérthetőség alapvető dilemmáit. Dali és Schönberg a 
másik véglet, amely az alkotás magányos vajúdásának gyönyö-
rű kínjában nem érti a befogadó szemek és fülek alapvető 
szükségességét. Tehát itt is a tertium datur kerestetik. Karin-
thy megoldása, a senkinek sem elmondható mindenkinek el-
mondása. Legalábbis a kísérlete. Aki a mindenkitől felfogha-
tóban hisz, a közhelyek klasszicitását áhítja, és szimplifikál. 
Aki a senkitől sem felfoghatóban hisz, a rejtelmek arisztok-
ratizmusát védi, és misztifikál. Mindkettő, tiszta formájában, 
bénít és felszámol. A szimplifikációba kell valami a rejtelem-
ből, hogy lássa a szakadékokat, és megtanuljon repülni. A 
misztifikációba kell valami a világosságból, hogy lássa a távla-
tokat, és megtanuljon ködöt oszlatni. Szimplifikáció és miszti-
fikáció között lendül magasra a bonyolulton edződő, egyszerűt 
áhító archaikusan modern vagy modern módon archaikus 
művészet. Ki akarja mondani, „mit fül nem hallott", láttatni 
akarja, „mit szem meg nem jára". Tudja, hogy lehetetlen, de 
nem nyugodhat bele. 

Második evidencia: a költő proteuszi alkata 

Szomjan halok a forrás vize Tűzben égek és mégis vacogok 
mellett; Parazsas kályhánál vad láz 

diderget; 
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Hazám földjén is száműzött 
vagyok; 

Van pénzem, s egy vasat se 
keresek, 

És reggel köszönök jó éj-
szakát: 

Várom, senkitől, örökségemet; 
Befogad és kitaszít a világ. 

(François Villon) 

Hogy nem „két világ" csodája 
Lettem csak népemből egy: 
övé (ha van) lantom bája, 
övé rajtam minden jegy. 

(Arany János) 

Vagyok az egy s vagyok a kettő, 
vagyok a hüvely és a tőr, 
vagyok a szülő és a nemző, 
vagyok a hóhér s akit öl, 

vagyok a szegény és a gazdag, 
vagyok a lényeg és a váz, 
vagyok jel és tudás az agynak, 
vég vagyok én és indulás. 

(Stefan George) 

Megzavarodhat a víztükör, 
futhat a szín-csoda: tündököl 
és éles a kép. 
Csak ott, hol a kezdet s a vég 
egybeesik, lesz a dal 
örök-fiatal! 

(Rainer Maria Rilke) 

„Hát nem léteznek-e népek, amelyeknek nincsen konzerva-
tóriuma, akik úgy tudnak zenéül, ahogyan lélegzetet vesz-
nek? Az ő konzervatóriumuk a tenger örök ritmusa, a levelek 
közt susogó szél és az ezerféle zaj, amelyet figyelmesen hall-
gatnak, anélkül, hogy bármilyen zeneszerzési tankönyvet 
olvasnának. Hagyományaik: a régi népdalok és a századok 
folyamán kialakult táncok." 

(Claude Debussy) 

Még mindig a világ és a mű. Hogy miként fér össze a kettő. 
Mi módon lesz az egyikből a másik. A világ sokféleségéből a 
mű egysége. Valami nézőpont kell hozzá, ahonnan megszervez-
hető. Arkhimédészi pont, ahonnan nem kimozdítható, inkább 
megszilárdítható. Legalábbis annyira, hogy a műbe kerülhes-
sen. Persze a feszültségeivel, mozgásaival, lezáratlanságaival, 
megoldatlanságaival együtt. A nézőpont lehet belül, de ak-
kor végletesen hordozza mindazt, ami a világban van, nincs 
felső-külső rálátása. A nézőpont lehet kívül, de akkor nem 
egészen éli mindazt, ami a világban van, nincs szubjektív-belső 
megszenvedettsége. Olyan kell, ami kívül és belül is van, azo-
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nos és különböző egyszerre. Ilyen a művész, a költő egyéni-
sége. Ez a közege és „organonja" az egyesítésnek. Esélye van, 
hogy ne ragadjon bele a dilemmákba, mert mindenütt otthon-
talan. Esélye van, hogy ne legyen csak néző, mert mindenütt 
otthonos. Illetőleg az otthontalanságban otthonra vágyik; az 
otthonosságban a távolságot nosztalgizálja. A tengeren a tűz-
hely felé hajózik, mint Odüsszeusz, a tűzhely mellett a tenger-
re készül, mint ugyancsak Odüsszeusz. Ha belülről néz, van 
annyira otthontalan, hogy kívülről is tudjon ítélni. Ha kívülről 
néz, van annyira otthonos, hogy rajta legyen az elfogultság 
meghitt védjegye. 

Proteuszi alkat. Minden „jóslatkor", a titok, a lényeg, a 
törvényszerű — mindegy a fogalmazás — minden kimondásakor 
formát vált. Két okból is. Egyrészt azért, mert minden titok, 
lényeg, törvényszerű más- és másfajta. Másrészt azért, mert 
maga is ezer alakú. Mássá kell legyen ahhoz, hogy az ezerféle 
kimondandót kimondhassa És kimondhatja az ezerféle ki-
mondandót, mert mindig képes mássá lenni. Tévedés ne essék: 
nem azért, mert mindig feladja magát. Hanem azért, mert 
minden más énben benne van. Minden mássá levésben önmaga 
marad. Ez a mássá levés és önmaga maradás a művészlét keserű 
dialektikája. Kíván némi magyarázatot. 

Először a mássá levésről. Ez beleérző képesség és azonosulás. 
Mindenfajta művészi ábrázolás ábécéje. Ettől tud megjeleníteni 
valamit, pontosabban szólva valakit. Nem feltétlenül azt jelen-
ti, hogy egy vele, osztja az igazát. De azt igen, hogy belülről 
látja. A teljes motivációs rendszerrel együtt. Amitől ilyenné 
lett, vagy ilyenné kellett lennie. Azt is, hogy mikor hogyan 
döntött, esetleg hol rontotta el. Finomítva: annyira belülről 
látja, hogy megértse, és annyira kívülről látja, hogy megítélje. 
Hiszen ez, az ítélet is hozzá tartozik a művészethez. Úgy, 
ahogy Ibsen megfogalmazta az önmaga fölött ült bírói szék 
komor művészetfilozófiáját. Ahol az önmaga a másikat is je-
lenti, és a másik önmagát is. Persze ebben a megértésben-meg-
ítélésben, belülről-kívülről látásban - alkotói alkat szerint -
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fokozatok vannak. Végletekben gondolkodva: például Ben 
Jonson vagy Swift, aki mindig kivülről lát és megítél, cseppet 
sem azonos, ettől repül az ábrázolás — egyenes vonalban — a 
szatíra felé. Vagy például Schiller és Németh László, aki 
mindig belülről lát és megért, cseppet sem idegenít el, ettől húz 
az ábrázolás — egyenes vonalban — a líra felé. Az első kettőnél 
alkotó és hős között semmi azonosság, a hős teljesen külön-
bözik. A második kettőnél alkotó és hős között teljes azonos-
ság, a hős tisztán önmaga. A kettő között - mondjuk -
Flaubert. A híres igével: Madame Bovary magam vagyok. 
Tényleg ő volt, mert a mérgezés tüneteinek átéléséig azonosult 
vele. És tényleg más volt, mert könyörtelen iróniával mérlegre 
tette. Könyörtelen iróniával, amelyben csak a süket nem hallja 
a fájdalmat, csak a vak nem látja a megrendülést. Kell ez a 
szüntelen mássá levés. Láttuk már: a művészet alakváltás, 
szemfényvesztés és káprázat. Éppen ezáltal, hogy behelyet-
tesíti magát a más sorsába, és közben kívül marad rajta. És 
ezzel mást is — az olvasót, nézőt, hallgatót — hozzásegít ahhoz, 
hogy behelyettesítődjön és kívül maradjon. Ettől válik a másik 
sorsa átélhetővé, mintha az övé lenne, és megítélhetővé, 
mintha idegen lenne. így lesz a művész és a befogadó minden 
és mindennek az ellentéte is. Otthonos és otthontalan, kezdet 
és vég, születés és halál, gyilkos és áldozat — és így tovább. 

Másodszor az önmaga maradásról. Van itt egy paradoxon. 
Csak úgy tud igazán mássá lenni, ha közben mindig önmaga 
marad. A mássá levés nem az önmaga maradásnak ellentéte, 
hanem másik oldala. Sőt, bizonyos értelemben záloga is. 
Akkor lesz művészileg gyümölcsözően mássá, ha szüntelenül 
magára vonatkoztat. És ezzel éri el, hogy a befogadó is a mássá 
levésben magára vonatkoztasson. Mássá levés, aminek önmaga 
maradás a záloga, azonosulás, aminek önazonosság a mércéje. 
Ellentétes értelmű szállóigékben fogalmazva: a művész szünte-
len változtatja éltét, ahogy Rilke sugallja; és szüntelen hű marad 
önmagához, ahogy Shakespeare tanítja. És erre, a változásra és 
hűségre, változó hűségre és hűséges változásra készteti befő-
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gadóját is. Érdemes végiggondolni: az egyik a másik nélkül 
rossz véglet. A művészetet is felszámolja, meg a személyiséget 
is. A művész-személyiséget, amiből minden következik. A 
tiszta változás hűség nélkül a személyiség elvesztése, a vál-
tozónak nincs állandója. Ezt — Ibsennél — beolvasztja a 
Gomböntő, mert nem valósult meg. A tiszta hűség változás 
nélkül a személyiség megmerevedése, az állandónak nincs 
változója. Ezt — ugyancsak Ibsennél — az őrültek házába 
zárják, mert csak önmagát valósította meg. Tehát mozgás 
szilárd mag körül. Ahol a szilárd mag körülírja a mozgás terét, 
a mozgás oldja a mag szilárdságát. Megint nagyon kényes 
egyensúly. A tiszta mozgásban léggömbbé válik, amit minden 
szél elfúj. A tiszta szilárdságban tömbbé lesz, ami a vihart sem 
veszi észre. Persze itt is széles a skála. De a legtisztábbak a 
határesetek. Mondjuk, Goethe, aki minden változással — egy 
mag körül — változva mondta ki a német középkor alkonyának 
és az új bűnöket szülő német kapitalizmusnak emberi tragédia-
lehetőségeit. Vagy, mondjuk, Babits, aki állandó hűségben — a 
változásokra reagálva — mondta ki egy antihumánussá és 
szellemellenessé fordult korban a humánus és szellemi maga-
tartás költői igéit. 

Szeretném elkerülni a gondolatmenet patetizálásának 
könnyen kínálkozó lehetőségeit. Egy dologgal azonban szembe 
kell nézni. Az azonosság és mássá levés, hű maradás és változás 
a művészlét óriási terhe. Lehetővé teszi, hogy a személyiség a 
világ kifejezésének organonja legyen, de éppen ezzel és ezért 
végletek közé is feszíti. Mert — esett már szó róla — a világ 
végletek, ellentétek és folyamatok együttese, törvény és 
kozmosz is, de a jelenség mögött rejlő törvény, a káoszban 
felsejlő kozmosz. A végleteket egyesíteni, az ellentéteket össze-
kapcsolni, a folyamatokat kimerevíteni, a törvényt előbányász-
ni, a kozmoszt megfogalmazni csupán a művésznek az alko-
tásra koncentrált személyisége képes. Ez pedig hihetetlen intel-
lektuális-pszichés megfeszitettség, amelynek ára — sok esetben 
— éppen a személyiség egysége és harmóniája. A végleteket 



Ars poetica - ,,ars teoretica' 271 

egyesítve maga is végletessé válhat; az ellentéteket összekap-
csolva ellentétekre eshet szét; a folyamatokat kimerevítve 
megszűnhet az állandósága; a törvényt bányászva a mélybe 
zuhanhat; a kozmosz teremtése közben kaotikussá lehet. Ez a 
művészi én dilemmája a tépettség és a koncentráltság, a disz-
harmónia és harmónia között. Az egyik póluson a másikra 
vágyik. De éppen ez a vágy tartja életben. És a vágyban levő 
elégedetlenség. Ezt is Babitstól tudjuk a legjobban. A költészet 
a soha meg nem elégedés apoteózisa. A megelégedettség pilla-
natában kihunyt a hajtóereje. Minden alkotásban érzi a töké-
letlenséget. Ha nem törekszik a tökélyre, még nem művész. Ha 
úgy érzi elérte, már nem művész. Fausti alkat. Sohasem mond 
megálljt a pillanatnak, mert nem érkezett el számára a betel-
jesültség. Ez ismét csak kettős veszély. Ha visszafogja magát, 
tompaság fenyegeti, ha túlfeszíti, aberráció. 

És a legnagyobb dilemma még hátra van. Nemcsak alakot 
és pólust kell váltani, mássá lenni és azonosnak maradni, 
hanem a dimenziók is szüntelenül módosulnak. Hogy az egye-
di-egyszeriről van szó, vagy a kollektív általánosról; az egészen 
egyéni találmányról vagy a közös kincsről; a most létre jövő 
felvillanásról vagy az ősi tűzhely felfedezéséről. Tehát nem 
arról, hogy az egyik személyiség a másikká lesz, az egyik 
individuális pólusról a másikra lendül, hanem arról, hogy az 
egyedi személyiség kollektív személyiséggé lesz, az egyedi 
pólusról a közös pólusra lendül. Ez az igazi alakváltás. A 
művészet és a művészlét nagy metamorfózisa. Hogy miként 
lesz a népi psziché egyénivé, vagy az egyéni népivé. Hogyan 
szólal meg az egyedi dúdolásban a tenger ritmusa, hogyan 
pendíti meg a szél az eltéphetetlenül személyhez kötött líra 
húrjait. De ez már túl van az evidenciákon. Az a kényes pont, 
ahol az evidenciában is meglelhető ellentét antinómiába fordul. 
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Második antinómia: egy és minden 

Az én-t énekelem, az egyszer 
különvált személyt, 
de en masse ejtem ki, demokra-
tikusan értem e szót. 
és önzést árasztok és megmuta-
tom mindennek a mélyén, és én 
leszek a személyiség dalnoka, 

(Walt Whitman) 

Csak én birok versemnek hőse 
lenni, 

első és utolsó mindenik dalomban: 
a mindenséget vágyon versbe 

venni, 
de még tovább magamnál nem 

jutottam. 

Én maradok: magam számára 
börtön, 

mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega és az alfa. 

(Babits Mihály) 

A költőket, ama kor és nemzet 
viszonyainak megfelelően, amely-
ben színre léptek, a világ korábbi 
korszakaiban törvényhozóknak 
vagy prófétáknak mondták; 
s a költő lényegében magában 
hordozza és egyesíti mindkettő 
jellemző vonásait. 

(Percy Bysshe Shelley) 

S ilyen legyen dalom: egy villám 
fénye, 
Egy könny, kimondva ezrek kínjait: 
Kit nem hevít korának érzeménye, 
Szakítsa ketté lantja húrjait. 

(Eötvös József) 

Messziről jön s messzire megy az 
élet 

S csak élet ez, summája ezrekének. 
(Ady Endre) 

Egyre küzd bennem lelkesedésem 
a virágzó almafák láttán 
és döbbenetem a mázoló 

beszédein. 
De csupán az utóbbi parancsol 

íróasztalomhoz. 
(Bertolt Brecht) 

„ . . . minden ember az emberi állapot teljes formáját 
hordja. . . A szerzők néhány sajátos és különleges ismertető 
jegy útján közlik magukat a néppel. Én vagyok az első, aki 
egyetemes lényem útján teszem ezt, mint Michel de Mon-
taigne, nem mint nyelvtudós, vagy költő, vagy jogtudós." 

(Michel de Montaigne) 

I 



Ars poetica - ,,ars teoretica' 273 

Az antinómia - látszólag — tényleg feloldhatatlan. Elát-
kozottan magányos, sőt, magába zárt, elidegeníthetetlen, 
egyszeri individuum, egyedüli példány egyfelől. Sorsok meg-
szólaltatója, próféta és vátesz, népi pusztulások és születések 
énekese másfelől. Spontán, ősi törvényhozó. A közösségben 
élő, de abból kiemelkedő egyed, aki kapcsolatot tart a transz-
cendenciával. Azzal, amely a törvényt hozza. Az istenség láto-
gatása az emberben. így látta Shelley is, és még mennyien 
mások, ősidők óta. Típusokat teremtett a népi képzelet, de 
azok ezt variálják. Nem a magányos individuális költőt és a 
közösségi-vátesz költőt állítják szembe, hanem az utóbbinak 
két változatát. A népek hajnalát zengő, napsütötte-derűs 
Homéroszt (Hornért) és a népek alkonyát sirató, ködös-komor 
Ossziánt. Az irodalmi köztudatnak van a dilemmára egy köz-
helye, pontosabban szólva egy közhelymegoldása. De ez a 
felszínen marad, mint minden közhely, sőt, a torzításig egy-
szerűsít, mint ugyancsak minden közhely. Szól arról, hogy 
vannak költők, akik vállalják, és vannak akik nem. Mármint a 
közös sors megszólaltatását. Nos, megoldást az elmélet sem 
tud. Legfeljebb az ars poetica. Legalábbis megadja a kiinduló-
pontot. 

De az ars poetica költészet. A költészetről szóló költészet. 
Ezért a megoldása vagy a kiindulópontja is költői, azaz meta-
forikus. Persze igen beszédesen metaforikus. Hogyan lehet egy 
élet summája ezrekének? Miként sirathatja Ady egyszerre 
magát és népét? Miért vélheti József Attila, hogy nem ő kiált, 
a föld dübörög? A válasz igazán nem nehéz, de a helyzet mégis 
furcsa. Ugyanis az egyszerű belátás megadja a feleletet. Az 
egyszerű belátás válasza annyira egyszerű, hogy nem is igen 
szabad leírni. Legfeljebb a költői metaforát lehet áttenni logi-
kus prózába. Azt pedig nem érdemes. De fogalmaink nincsenek 
rá, amikkel a belátást teoretizálni tudnánk. A fogalmak hiánya 
pedig azt jelenti, hogy az összefüggés költőileg könnyen meg-
ragadható, és kifejezhető; az élményszerű felfogásban evidens. 
De elméletileg nehezen vagy egyáltalán nem ragadható meg és 



274 Poszler György 

nem fejezhető ki; a teoretikus értelmezésben nem evidens. 
Valamilyen fogalom mégis van rá, de inkább történetfilozófiai, 
mint esztétikai. Illetve úgy történetfilozófiai, hogy esztétikai 
vetülete is van. 

A világtörténeti egyén — a hegeli történetfilozófiából. Az 
egyén, aki felismeri, hogyan lép előre a história, a történelmi 
ész a szabadság egyre magasabb fokozatai felé. Mégpedig konf-
liktusok, olykor tragikus konfliktusok árán lép előre. Ezt az 
előrelépést segíti. De úgy és azért, mert a progresszió konflik-
tusai saját konfliktusai is. Egyéni sorsában összegződnek. Hogy 
a történetfilozófiai kategóriában esztétikai összefüggés is vil-
lan, majdnem világos. Természetes, hogy a tragikus hősről van 
szó. Mármint a klasszikus tragédia hőséről. Hamletről, akinek 
helyre kell tolni a kizökkent időt. Azért neki, mert az ő 
életében zökkent ki a legtragikusabban, és ő ismerte fel a 
legvilágosabban, hogy kizökkent. És Bánkról, akinek bosszút 
kell állni a merániakon. Azért neki, mert az ő életére tört rá 
legjobban az önkény, ő szenvedte el a bánki sértődést, és ő 
ismerte fel legvilágosabban, hogy elszenvedte. 

Nos, a költő nem azonos a világtörténelmi egyénnel, a 
világtörténelmi egyén nem azonos a költővel — de hasonlít 
hozzá. Benne is összegződhetnek egy kor emberi sorsprob-
lémái. így lehet énje ezrek summája, önsiratása a nép siratása, 
kiáltása a föld dübörgése. Erre is van összefoglaló költői meta-
fora. Megint Goethe és megint a mag és héj. A német költőfeje-
delem bölcseleti lírájának Lukácstól értelmezett tanítása a 
személyiség két lehetőségéről. A mag-létről, ami a középpont-
ban való élés, a legsűrűbb légrétegben való lélegzés, a sorsprob-
lémák kereszteződésére kerülés metaforája. És a héj-létről, ami 
a periférián való élés, a ritkább légrétegekben való lélegzés, a 
sorsproblémák peremére kerülés metaforája. A mag-létet meg-
valósító költő közelít a világtörténelmi egyénhez, a közönség 
gondjainak megszólaltatásához, a vátesz- és próféta-képlethez. 
A héj-létet megvalósító költő távolodik tőle. Az első kilépés a 
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magányból, a második bezárkózás a magányba. Persze mind a 
kettő egyszeri individuum, csak az a kérdés, hogy milyen. 

Ennek az összefüggésnek megy utána az antropológia és a 
személyiségelmélet. A személyiségelméletet megalapozó antro-
pológia és az antropológiára építő személyiségelmélet. Először 
az emberi lényegről szóló tanítással. Hogy az emberi lényeg a 
társadalmi viszonyok összessége. Tehát az ember olyan lény, 
amelynek lényege neki külső, és mivel a társadalom szünte-
lenül változik, szüntelenül változik az ember is, amelynek 
lényege éppen a társadalmiság. Vagyis az embernek története 
van. Nem olyan, amely tisztán vele történik; és nem is olyan, 
amelyet tisztán maga csinál. Hanem történik is vele, és csinálja 
is. Csinálja, de meghatározott körülmények között. Persze nem 
csupán a történelmet csinálja, hanem önmagát is. önmagát a 
történelmében és a történelmét önmagában. Másodszor a 
személyiségről szóló tanítással. Amely az emberi lényeg fel-
fogásának függvénye. És a személyiséget a született lehető-
ségek és az életút összegének fogja fel. Benne a született 
lehetőségek közül az életút realizál egyes variációkat, és nem 
realizál más variációkat. Vagyis a megélt élmény, a megszerzett 
tapasztalat, az elsajátított ismeret dönt, bizonyos, a születés 
adta lehetőségektől megszabott határok között, a személyiség 
összetételéről és minőségéről. Van valami, ami ennél is fon-
tosabb. A szűkösség és tágasság problémája. Hogy egy szemé-
lyiség annál szűkebb, minél kevesebb társadalmi-történelmi-
közösségi tapasztalat összegződik a megtett életútban; és annál 
tágabb, minél több társadalmi-történelmi-közösségi tapasztalat 
összegeződik a megtett életútban. A szűkösség szűk, a tágasság 
tág azonosulási képességet jelent. Nos, a társadalmi-történel-
mi-közösségi tapasztalatoktól gazdaggá-tágassá tett költői 
személyiségnek több esélye van, hogy mag-létté lehessen, világ-
történelmi egyénné válhasson — az ősi képzet szerint — a 
széltől megzendített eolhárfaként szinte magától szólaltassa 
meg egy népközösség, egy kollektív sors spontán muzsikáját. 
Mindez persze — a fogalmazásból is kitűnik — még metafora 
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marad. Költőileg evidens, teoretikusan félig megerősített, az 
ars poeticában nyugodtan használható, a filozófiai esztéti-
kában fenntartással kezelendő, archaikusan szép metafora. De 
ez a metaforaszinten megragadott azonosulás-különállás már 
egy másik dilemma küszöbe. 

Hogy mi ez, az eolhárfa-hasonlat mutatja. Az ugyanis a 
széltől zendül, nem a költő szólaltatja meg. És éppen ez a 
probléma. Hogy a végponton a költő muzsikája és a szélé egy. 
Ebben az egységben pedig — kár lenne észre nem venni — 
kihunyt a költő. Mert a költészet — és mindenfajta művészet — 
a személyiség produktuma. Az egyszeri és megismételhetetlen, 
egyedüli személyiségé. Amely, ilyen-olyan feltételek mellett -
esett már szó róla — eggyé válhat a közösséggel. De nem 
egyszerűen, és nem véglegesen. Hanem az egyéni életút meg-
küzdése árán, pillanatnyi csúcspontként, villanásszerűen. Ahol 
egyszeri összekapcsolás eredményeként lesz eggyé az egyéni és 
népi sors, az egyéni és közösségi hang. Méghozzá úgy, hogy az 
erejét közösségi volta adja, hitelét egyéni volta. Az elsőtől 
röppen a mű magasra, a másodiktól lesz rajta az egyéniség 
vízjele. A személyiség történeti kialakulását és a művészet 
történetileg létrejött személyiséghez való kötöttségét sem-
milyen azonosulás sem vonhatja vissza. A költő egyénisége 
kibontakozásának csúcsán, az alkotás egyszeri lázában elérheti 
a közösséggel való problematikus egységet. Magasabb szinten, 
bonyolultabb módon visszavillantva valamit a hajdani álla-
potból. De nem hullhat vissza egyéniség és közösség problé-
mátlan egységébe. Amely nem az egyéniség kibontakozásának 
csúcsán van, hanem még az egyéniség kialakulása előtt van. 
Nem túl van a költészeten, mint individuális produktumon, 
hanem innen van a költészeten, mint individuális produk-
tumon. Nem érdemes hosszan folytatni. Megint egy a művészet 
létével összefüggő kényes átmenet és egyensúly. A művészlét 
állandó Szküllája és Kharübdisze. Ha nem indul meg az egység 
felé, őrizheti a személyiségét, szűk személyiségét, de elvész 
vagy létre sem jön a közösségi kötöttsége. Ha végleg lehor-
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gonyoz az egységben, csak virtuálisan teljesíti ki személyiségét, 
tág személyiségét, valójában éppen az egyszeriségét számolja 
fel. Vagyis az út élteti a művészetet, és az egyszeri, ritka szép 
összevillanás, a kiteljesedett személyiségé és a széles közösségé. 
A végletek leszerelnek. Törekedni kell rájuk, de a teljes siker a 
művészet önfelszámolása. A tiszta egyedülállás még az indulás 
előtt van, innen a nagy, egyéni művészeten, nincs kollektív 
mélységélessége. A tiszta azonosság már a megérkezés után 
van, túl a nagy, egyéni művészeten, nincs személyes érvénye. 
És még egy nem lényegtelen dolog. Az egyik végponton sincs 
igazi személyiség. Az egyiken a kollektív dimenzió hiányzik 
belőle, a másikon az egyéni. Pedig a személyiséget éppen a 
kettő egysége, problematikus egysége alkotja. Ez az én egye-
temessége, amelyről Montaigne beszél a legszebben. 

összefügg ezzel — egyén és közösség költői találkozásával — 
még valami. Brecht figyelmeztet rá. A virágzó almafáknak és a 
mázoló beszédeinek ellentéte. Meg az, hogy az utóbbi készteti 
írásra, nem az előbbi. Szélesítsünk, de pontosítsunk is. A nem 
művészi anyagnak és a művészetnek, a tradicionálisan szépnek 
és a művészetnek viszonya a tényleges gond. Az utóbbi az 
egyszerűbb. A tradicionálisan szép akkor van otthon a művé-
szet világában, ha otthon van a művészet világán kívül is. Az 
almafa zavartalanul virágozhat a műben, ha zavartalanul virá-
gozhat a világban. Vagy jellemző lehet a műben, ha jellemző a 
világban. Mert akkor mű és világ harmonizál. De ha a világot a 
mázoló beszédei jellemzik, nem jellemezhetik a művet a virág-
zó almafák. Mert akkor mű és világ diszharmonizál. A virágzó 
almafa - ez esetben — nem a való világ tükörképe, hanem a 
való világ torzképe. Amely széppé avatja a rútat. Nem szépen 
ábrázolja a szépet, nem is szépen ábrázolja a rútat, hanem 
szépnek ábrázolja, azaz meghamisítja a rútat. Ezzel pedig meg-
teremti a giccsképződés alapelemeit. Ezért figyel a költő a 
virágzó almafák helyett a mázoló beszédeire. Noha nem csupán 
halk művészi nosztalgiát, hanem heves költői vágyat is érez a 
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virágzó almafa iránt. De ennek megéneklése nem adatott meg 
neki. Ha mégis megadja magának, művészete szenved csorbát. 

Az előbbi bonyolultabb. Mert a művészet mindig nem 
művészi anyagból dolgozik. A nem művészit teszi művészivé. 
Hogy ezt teszi, világos; hogy miként teszi, titokzatos. Most 
nem is a titkot kell megfejteni, inkább csak a tényt rögzíteni. 
Meg egy folyamatot végiggondolni. Azt, hogy amikor a művész 
egyéni sorsa a közösségi sorssal azonosul, a művészet érint-
kezik ennek nem művészi, esetleg a művészettől idegen, talán 
művészetellenes elemeivel. Érintkezik vele és megkezdi az 
asszimilációját. Nem úgy, hogy a művészetellenest, a művészet-
idegent, a nem művészit művészivé lépteti elő, hanem úgy, 
hogy egymáshoz közelíti a kettőt. Megformálja a megformá-
latlant, megkomponálja a megkomponálatlant, átlényegíti a 
lényegtelent. Azaz bevonja a művészetbe, feltisztítja, kiégeti 
belőle a nem tisztát, kihagyja belőle a salakot. Pontosabban 
szólva megkezdi a bevonás, feltisztítás, kiégetés, kihagyás 
műveletét. Megkezdi, de nem fejezi be. Mert ha befejezi, 
veszélyzónába érkezik. A teljes bevonás idillizálás lehet, a 
végleges feltisztítás sterilitás, a teljes kiégetés desztilláció, a 
tiszta salaktalanság életidegenség. Itt is éppen a folyamat a 
lényeg, nem a véghezvitel. Ha nem kezdi átlényegíteni az 
anyagot, amit bevont, még nem művészet. Ha átlényegítette az 
anyagot, amit bevont, már csak művészet. Az első túl közel 
van az élethez; a második túl messze van az élettől. A túl közel 
és a túl messze között, az úton, magában a folyamatban, a 
bevonás és megkezdett, de be nem fejezett feltisztítás mene-
tében van a mű és a művészet élete. Amely még nem kelt 
életre, nem töltődött fel a folyamat és menet előtt; amely már 
meghalt, kiürült a folyamat és menet után. 

Harmadik evidencia: ihlet és mesterség 

a költő valóban légies, s 
szárnyas és szent lény, s csak ak-
kor alkothat, ha előbb ihletté vált, 

„Az írás csodás, édes jutalom — 
de minek a jutalma? Az éjszaka a 
gyerekkori képes oktatások vilá-
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önkívületbe esett, és megszűnik 
józanul gondolkodni. Amíg az 
emberben megvan a józan gondol-
kodás képessége, sem verset írni, 
sem jósolni nem tud." 

(Platón) 

gosságával rajzolódott ki előttem, 
hogy az ördög szolgálatának jutal-
ma. Azé, hogy leszállunk a sötét 
erőkhöz, elszabadítunk a termé-
szet által megkötözött szelleme-
ket, kétes ölelésekbe bonyoló-
dunk, s mi mindenbe még, amiről 
azután idefenn nem tudunk aztán, 
ahogy napfénynél immár törté-
neteket írunk. Talán van másmi-
lyen írás is, én csak ezt ismerem; 
éjszaka, ha a szorongás nem hagy 
aludni, ezt ismerem csupán." 

(Franz Kafka) 

„Az ihlet határozottan a minden-
napi munka húga. Ezek az ellen-
tétek - ihlet - mindennapi mun-
ka - semmivel sem zárják ki job-
ban egymást, mint a természetet 
alkotó egyéb ellentétek. Az ihlet 
éppúgy engedelmeskedik, mint az 
éhség, az emésztés vagy az álom." 

(Charles Baudelaire) 

„Ma is látom magamat abban a 
döntő hónapban - 1920 máju-
sában - amikor A Thibault család 
megszületett, Berry-i magányom-
ban, elszakadva mindentől, egye-
dül jegyzetkötegeimmel.. . Azok-
hoz az ólomkatona-gyűjtőkhöz 
hasonlítottam, akik maguk kita-
lálta környezetben bontakoztat-
ják ki miniatűr hadseregeiket, s 
csapataikkal napokon át végeztet-
nek hadmozdulatokat... Apró-
lékosan végig kellett kutatnom és 
végleges sorrendbe raknom cé-
duláimat." 

(Roger Martin Du Gard) 

Az ellentét látszólag óriási, önkívület, túl a józan gondol-
kodáson. Az éjszaka sötét erőihez való ölelkező leszállás. Az 
ihlet mint a munka húga, az éhség és emésztés testvére. A 
jegyzetköteg rendezése és a cédulák sorba rakása. De csak 
látszólag. Igaz: két teljesen különböző elképzelés a költészet-
ről. Platón ki is mondja: a versírás és a jóslat egy tőről fakad. 
És Baudelaire ki is mondja: a mindennapi élet és az ihlet egy 
tőről fakad. Csakhogy ami itt az ars poetica sarkított költői 
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megfogalmazásában külön van, a költői alkotás bonyolult folya-
matában együtt van. Nem a költői teremtés kétféle, egymással 
szögesen ellentétes lehetősége,- hanem a költői alkotó folyamat 
kétféle, egymástól ténylegesen különböző fázisa. Csak a költé-
szetről szóló költészet, a művészi önreflexió választja élesen 
külön. Aszerint, hogy miként értelmezi magát. A transzcen-
dens titkokkal kapcsolatot tartó látnoknak vagy a felismert 
törvényt racionálisan kimondó szellemi alkotónak. 

A folyamatban — valószínűleg - egyik a másikból követ-
kezik. Úgy, hogy a tapasztalás, az ismeret, a fel- és ráismerés 
kényszeríti ki a felvillanást. Az összefüggések hirtelen, inkább 
érzéki, mint intellektuális, inkább sejtésszerű, mint kauzális 
megvilágosodását. Talán ez a megvilágosodás az ihlet születése. 
A hirtelen minőségi változás, ami összekapcsol korábban távo-
linak hitt pólusokat. Egyben intuíció is. Beleérzés és rátalálás. 
Tudatos és tudattalan mozzanatok keveredésével, egymást 
erősítő összjátékával. Értve ezen, hogy ami korábban lerakó-
dott a személyiségben, de nem volt a tudat homlokterében — 
tudat alá került — most hirtelen aktivizálódik, tudatos vagy 
félig tudatos hatóerővé lesz. És a tudatküszöb alól előkerült 
őstapasztalás mélyáramával fűti az alkotás folyamatát. Ez a 
tudatos én számára is reveláció. Hirtelen teremtett kapcsolat az 
elfedett-eltemetett éjszakai énnel, amelyen át ismeretlen vagy 
ismeretlennek hitt világok üzennek. így lesz belőle jóslat vagy 
cimborálás az ördöggel, kapcsolat a földre szállt istenséggel 
vagy a mágikus világkép más, félig feledett, de felfedezhető 
archetípusával. És még valamire rávillan az ihlet és az intuíció. 
A formára. A heidelbergi esztétikai kéziratok egyik nagy reve-
lációja.. A művészi zsenialitás az átélés módjában rejlik. A sub 
specie formae átélésben. Abban, hogy nem csupán a formában 
van benne az élmény, hanem már az élményben is a forma. 
Vagyis egy meghatározott alkotói alkatban és alkotói tehet-
ségben az válik élménnyé, ami az alkatának és tehetségének 
megfelelő anyagban megformálható; és úgy válik élménnyé, 
ahogy az alkatának és tehetségének megfelelő anyagban meg-
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formálható. Tehát ez az alkotásnak egy meghatározott útja. A 
tapasztalattól és tapasztalatban villan az ihletszerű intuíció 
vagy intuíció jellegű ihlet. Ettől lesz összefüggés a tudatos és 
tudattalan között. Áramlik be az utóbbi az előbbibe, hatja át 
az előbbi az utóbbit. És ebben már benne van a forma. Amely 
nem egyszerűen egy meghatározott élmény formája, hanem 
bonyolultan egy meghatározott forma élménye is. Persze ez 
még nem maga a forma. Csupán a forma lehetősége. Mond-
hatni ideája, ami a későbbiekben megvalósul vagy nem. Rész-
legesen valósul meg, esetleg torzítottan. 

Természetesen van másik út is. Szinte fordítottja az előbbi-
nek. De ezúttal nem érdemes túlzottan sarkítani. Lehet, hogy 
minden a felvillanásszerű megvilágosodással kezdődik. Az 
összefüggések hirtelen megteremtődő kapcsolatával. Vagyis az 
ihlettel. És ezúttal nem a tapasztalat és megismert törvény 
váltja ki — kényszeríti ki az ihletet. Hanem az ihlet, a nagyrészt 
intuitív ihlet gyűjti-szervezi maga köré a tapasztalatot és meg-
ismert törvényt. Persze úgy, hogy az ihlet és intuíció logikája, 
mondhatni végeredménye szerint szelektálja és koncentrálja 
azt. Pontosabban szólva, nem is arról van szó, hogy összegyűlik 
egy tapasztalat- és ismeretmennyiség, és az az ihlet és intuíció 
természete szerint utólagosan szelektálódik. Hanem arról, hogy 
a szelekció már a kiválasztásban, sőt, magában a percipiá-
lásban, a tények észrevételében is jelen van. Vagyis nem utóla-
gos, hanem előzetes kiválasztás érvényesül. Úgy ahogy azt a 
mű születésének már az ihlet és intuíció természetében benne 
rejlő teleológiája meghatározza. Ebből az is következik, hogy 
az alkotás folyamata a végeredmény, vagyis a mű felől van 
meghatározva. Talán még tovább is lehet menni egy lépéssel. A 
mű kiváltotta hatás felől. Azaz a mű és a műhöz vezető alkotó 
folyamat intencionált. Eleve a befogadó tudatára gyakorolható 
hatáshoz igazodik. Minden részlet e célszerűségi elv alapján 
alakul ki. És ezen belül majdnem mindegy, hogy a tapasztalás 
és ismeretélmény van elöl, amely kiváltja az ihletet és intuíciót, 
vagy az ihlet és intuíció van elöl, amely kiváltja a tapasztalás-
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és ismeretélményt. Mert mindkettőben — ihlettel-intuícióval 
együtt, a folyamat első vagy második fázisban megvalósítandó 
lehetőségként — megjelenik a forma. Amelyben nem benne 
rejlik a végeredmény, hanem maga a végeredmény. Ami már 
közvetlenül célozza a befogadói tudatra gyakorolható maxi-
mális vagy optimális hatást. 

A különbség persze, hogy a tapasztalattól indul, és kikény-
szeríti az ihletet, vagy az ihlettől indul, és vonzza a tapaszta-
latot, lehet alkotói tipológia. A folyamat lényegén és össze-
tevőin azonban nem változtat. Legfeljebb a folyamat végbe-
menetelén és összetevőinek sorrendjén. És persze az eredmény 
spontán vagy kiküzdött jellegén is. A közismert nagy tipoló-
giák — a naiv és szentimentális vagy extravertált és introvertált 
— lényegében ezt variálják. Persze az első a művészet felől 
indul a teória felé, ezért ars poetica jellegű; a második a teória 
felől indul a művészet felé, ezért tudományos jellegű. Termé-
szetesen mindkettő úgy, hogy a tipológiának-pszichológiának 
karakterisztikus történetbölcseleti háttere és következtetés-
rendszere is van. A lényeg azonban nem a különbség, hanem az 
egység. A tudatos és tudattalan elemek egymást váltó egy-
másba játszása, amely létrehozza a formát és a formában — a 
forma által a befogadóra gyakorolható hatást. 

A tudatos és tudattalan tényezőkkel kapcsolatban van 
azonban egy lényegi kérdés. Az arány és egyensúly. Mindkét 
véglet — megint csak — igen veszélyes. Ha a tudattalan egyér-
telműen dominánssá lesz, uralkodóvá válik az intuitív alkotás, 
az ihlet elröppen a forma mellett, és végső lehetőségként 
robban a kompozíció. Ha a tudatos egyértelműen dominánssá 
lesz, uralkodóvá válik a racionális alkotás, megvalósul benne a 
forma, de végső lehetőségként elszárad az éltető élmény. Per-
sze — alkatok szerint — más-más variációk lehetségesek, de 
mindegyikben létkérdésként merül fel a kényes egyensúly. 
Erről beszél a két halhatatlan kortárs is. Shakespeare arról, 
hogy a költő a légi semmit ruházza fel megszállott tekintetével 
állandó alakkal. Cervantes pedig arról, hogy a költészetben a 
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születés és a művesség egymást támogatja, természet és művé-
szet — természetesen — szövetkezik. De ez már majdnem 
antinómia is. Evidenciából következő Antinómia. 

Harmadik antinómia: szenvedély és ráció 

Mindenben ez legyen célunk: a 
Józan Ész; 

ám útja síkos, ott kitartani 
nehéz; 

nyakát szegi, aki csak kissé 
félretéved. 

Sokszor bizony csak egy ösvénye 
van az észnek. 

(Nicolas Boileau-Despréaux) 

„. . . A Költő' azzal válik látnokká, 
hogy hosszú, roppant, meggon-
dolt munkával összezavarja összes 
érzékeit; a szeretet, szenvedés és 
őrület minden formáját; . . . Ki-
mondhatatlan szenvedés, amely-
ben szüksége van minden elkép-
zelhető hitre, emberfeletti erőre, 
amelyben nagy beteggé, nagy 
bűnössé, nagy átkozottá válik - s 
a legfőbb dolgok tudójává! -
mert elérkezik az ismeretlenhez." 

(Arthur Rimbaud) 

„Hogy valóban halhatatlanná 
váljék, a műalkotásnak túl kell 
lendülnie minden emberi határon: 
a logika és a józan ész csak aka-
dály. Hanem ha ezeket a gátakat 
ledöntötte, a mű eljut a gyermeki 
látomás és álom világába." 

(Giorgio De Chirico) 

Semmi, ami barbár 
nem kell soha nékem, semmi ami 

bárgyú. 
Nem kellenek ők se, kik titkon az 

éggel 
rádión beszélnek, a jósok a 

boncok, 
a ferde vajákos, ki cifra regéknek 
gőzébe botorkál, csürhe süányok, 
kik csalva csalatva egy jelre le-

hullnak 
s ugy fintorog arcuk, 
mint a bolondé. 

(Kosztolányi Dezső) 

„Szeretem az érzelmet, mely kiigazítja a szabályt. Szeretem a 
szabályt, mely kiigazítja az érzelmet.. . A művészetben a 
haladás nem abban áll, hogy határait kitágítjuk, hanem, hogy 
igyekszünk azokat jobban megismerni." 

(Georges Braque) 
Ismét végletek között. Érdemes megfigyelni, hogy jutot-

tunk ide. Az ihlettől és mesterségtől. Amiről láttuk, az alkotás 
folyamatában, egymást váltva-erősítve, mindig együtt van. 
Csakhogy felborulhatnak az arányok, módosulhatnak a hang-
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súlyok. Mert az ihlet húz a szenvedély, az irracionalitás felé. A 
mesterség húz a rendezettség, a ráció felé. Az egyik az érzékek 
összezavarását kívánja, és túllendül a logikán. A másik az 
értelem fékjeit kívánja, és megmarad a ráció ösvényén. Csak ki 
kell vonni az egyiket a másikból, a másikat az egyikből, és 
megkapjuk a tiszta végleteket. A tiszta ihlet, rendezettség és 
ráció nélkül, merő szenvedély. A tiszta mesterség, szenvedély 
és irracionalitás nélkül, merő ráció. A véglet tehát az alkotás 
egyik eleme a másik nélkül. Úgy, hogy a meglevő kitölti a 
hiányzónak a helyét is. Persze a művészet értelméről való fel-
fogás is meghúzódik mögötte. A szenvedélynek a művészet 
látomás, mágia és megidézés. A rációnak a művészet megfigye-
lés, felismerés és utánzás. És van egy másik analógia is. A 
gyermekkor és a felnőttkor világa. De ez már mélyebbre vezet. 
Hogy is mondja Bräncusi? Ha már nem vagyunk gyermekek, 
meghaltunk. Ennek kell utána járni. 

Előbb még egy hivatkozás. Ezra Pound íija: vannak, akik-
nek a sólyom gyönyörű jelkép. Vannak, akiknek csak sólyom 
— semmi több. Erről van szó. A világ szemléletének-értelme-
zésének kétféle lehetőségéről. Az egyikről, amelyben egy dolog 
minden lehet. Jelentés és értelem, megidézett összefüggés és 
magyarázat. És a másikról, amelyben egy dolog csak önmaga 
lehet. Tárgy jelentés nélkül, magába zárt-elszigetelt értelem. Az 
előbbi teremti a művészetet, a másik megszünteti. Az a szem-
lélet, ahol a sólyom sokat jelentő szimbólum, a gyerekkoré; 
ahol csak egy madár neve, a felnőttkoré. Csakhogy itt a gye-
rekkor és a felnőttkor kettős jelentésű. Egymásra csúszik 
benne az egyed és a nem fejlődése. Jelenti az egyednek, az 
emberiség egy tagjának gyermek- és felnőttkorát; és jelenti az 
emberiségnek, az egyedek összességének gyermek- és felnőtt-
korát. Illetve az egész nem ilyen egyszerű. 

Nem kétséges: a művészet születése és további élettörténete 
összefügg egy meghatározott világképpel. Ez a megjelenítésen-
megszemélyesítésen- szimbolizáláson alapszik. A mágiához áll 
közel mint egykori tudatformához és életszemlélethez; és a 
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mítoszhoz mint egykori közös anyanyelvhez és világmagya-
rázathoz. Ebben jelenti minden önmagát, meg valami mást is. A 
tárgyaknak jelképi erejük van, a szavaknak kettős jelentésük, a 
képeknek mélységélességük. Ami itt van, hív valami itt nem 
levőt, a megérinthető kapcsolatban van valami megérinthetet-
lennel. A központban, egyben vonatkozási pontként is, az 
ember áll, de a világ, ami körülveszi, lelkes és titokzatos. 
Lelkes, tehát befolyásolható, legalábbis megkísérelhető a befo-
lyásolás; titokzatos, tehát megfejthető, legalábbis megkísé-
relhető a megfejtés. A művészet megidéző-megigéző, utánzó-
varázsoló praxis, gyakorlatilag pótcselekvés, pszichológiailag 
tényleges tevékenység. Kísérlet a befolyásolásra és megfej-
tésre. Sőt illuzórikus befolyásolás és virtuális megfejtés. 

Ez a félig természeti lényként élő primitív ember világképe 
és életérzése és ez a félig természeti lényként élő gyermek 
világképe és életérzése. Persze nem szoros analógiával, de mel-
lőzhetetlen hasonlósággal. Nos, a civilizált lét és a felnőtt lét 
mindezt leküzdi. Attól civilizált és attól felnőtt, hogy leküzdi. 
De a leküzdésnek ára van. Ismeri a kultűrhistória és fejlődés-
lélektan is. A leküzdötthöz kötődnek a nagy nosztalgiák. Az 
aranykor mítoszok a kollektív-népi emlékezetben, a gyerekkor 
mítoszok az egyéni-magán emlékezetben. Rossz szájíz tapad 
mindkettőhöz. A kiábrándulás-ráébredés józansága, és „a világ 
nem olyan" illúziótlan felnőttbölcsessége. De a leküzdés nem 
tökéletes. Ez a tökéletlenség a művészet életlehetősége. 

Az ars poeticák tudják a kettősséget. A leküzdés szükség-
szerűségét, a leküzdés tökéletlenségének nélkülözhetetlenségét. 
Valéry vallja, hogy a vers az értelem ünnepe, tehát legyőzi a 
mágiát. De Apollinaire vallja, hogy a költészet a képzelet 
produktuma, tehát megőrzi a mágiát. Vagyis az embernek le 
kell győznie, ki kell lépnie belőle, hogy felnőtté és civilizálttá 
lehessen; de meg kell őriznie, hozzá kell tapadnia, hogy 
gyermek és művész maradhasson. Küzdelem kettős téttel. A 
teljes vereség történelmileg és lélektanilag infantilissá tesz, a 
teljes győzelem történelmileg és lélektanilag koravénné. Ebből 
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fakadnak a költőről-művészről szóló mítoszok-képzetek is. A 
küzdelem elejéről a vátesz költő illuzórikus-archaikus mítoszai; 
a küzdelem végéről a vátesz költő detronizálásának illúziótlan-
modern mítoszai. Itt van elrejtve a történelem és a művészet 
összefüggésének nagy dilemmarendszere. Abban, ahogy az 
elkerülhetetlen fejlődés legyőzi, de megőrzi a gyermeket, létre-
hozza, de korlátozza a logikát. 

Ebben az országban él a költészet. A teoretikusan nehezen 
megragadható senki földjén. A mágia után és a tudomány előtt. 
Ahol a képzet már nem tisztán érzéki képzet, a fogalom még 
nem tisztán kauzális fogalom. A látomáson túl, a logikán 
innen. Ahogy Vas István mondja: makogás és matematika 
között. Amelyben a makogás az egyik véglet, a teljesen értelem 
alatti. A matematika a másik véglet, a teljesen képzelet feletti. 
Az analógia birodalmáról van szó, ahol a felvillanó összefüggés 
már több a puszta megérzésnél, de még kevesebb a tiszta 
megokolásnál. Ide regrediái a költői nyelv is. A hasonlat meg-
hökkentő kapcsolása, a metafora mágikus asszociációja, az 
ismétlés szuggesztív-igéző sugallata — és így tovább. De nagyon 
kell vigyázni. Mert a költői nyelv tényleg regrediái, de magával 
viszi annak a szférának a hozamát, ahonnan regrediái. És az 
egész művészet is tényleg regrediái, de az is magával viszi annak 
a szférának a hozamát, ahonnan regrediái. A költői nyelv és az 
egész művészet nem ismeri a logikát és a kauzalitást, hanem -
visszafelé — túlmegy rajta. Túlmegy, de nem felejti, amit tanult 
tőle. Maradjunk a metaforánál, mint alapképletnél. Nemcsak 
meghökkentő ereje van, hanem fegyelme is. Logikán innen és 
logikán túl felszabadítja a mágikus-analogikus asszociáció 
energiáit, de rádobja az értelem fékjét. Ebben az első tanítja a 
költőt a repülésre, a második a repülés módjára és irányára. 

Ez a művészegyéniség nagy dilemmája is. Szenvedély és 
ráció viszonya. És egyik vagy másik hatalma. A szenvedély 
röpíti az alkotót, a ráció visszafogja. Ha nincs szenvedély a 
ráció mellett, nem repül. Ha nincs ráció a szenvedély mellett, 
elrepül. A nem repülés és az elrepülés között van a szenvedély-
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tői fűtött, rációtól temperált költészet humánus-értelmes ter-
tium datura. Ettől jobbra és balra csak rossz végletek. Az egyik 
a súlyos tapadás a földhöz. A másik a testetlen lebegés a föld 
felett. Fék nélkül elszáll a költészet és felrobban, vagy lehull a 
tudattól nem kormányzott ösztönök-indulatok lelki alvilágába. 
Szenvedély nélkül el sem mozdul a mindennapi életszemlélet 
és praktikus okosság földközeléből. Az egyensúly az emberi-
művészi lehetőség. Az egyensúly, amelyben villan a két véglet 
mint veszély és lehetőség, veszélyes lehetőség. A fenyegetett 
egyensúly a termékeny állapot. Pontosabban: nem az egyen-
súly mint állapot, hanem az egyensúlyozás mint folyamat. 
Persze ebben is fel lehet őrlődni. Ez az igazi költészet lehet-
séges ára. 

Természetesen a mélybe hullás is létrehoz nagy költészetet. 
Archaikusan hátborzongató üstökösvillanást. Gondoljunk 
Holderlinre, Blake-re, Rimbaud-ra, a kései Vörösmartyra. De a 
kibontott-megvalósított életmű az egyensúlyozásból születik. 
Nem a szenvedély nélküliségből, hanem a megszelídített szen-
vedélyből. Ahol egyszerre érződik a belső feszítés és a külső 
szorítás. Gondoljunk Berzsenyire, Baudelaire-re, Füst Milánra, 
a korai Vörösmartyra. De a törvény, a kényes törvény így is 
világos. 

Negyedik evidencia: természet és művészet 

. . . neked édesarányú 

zengő versben előadván a mi 
nézeteinket 

múzsái mézzel eképp elegyítve 
hogy a mi tanúnkhoz 

hajlíthassam erős lelked, 
versekkel igézve, 

mígnem a természet titkába 
hatolva belátod 

„Sok évnek kellett eltelnie, míg 
érzéssel és gondolkodással arra az 
egyszerű megoldásra jutottam, 
hogy a természet és a művészet 
céljai (és így középpontjaik is) 
lényegükben, szervesen és világ-
történelmileg különbözőek - és 
ugyanolyan nagyok, tehát ugyan-
olyan erősek. . . akkor most vége 
volt minden kínnak, s a természet 
és művészet öröme tiszta maga-
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a törvényt, amely a dolgok össz-
hangját alakítja. 

(Titus Lucretius Carus) 

Művészet és természet 
a színpadon legyen csak egy; 
ha természetté vált már a 

művészet, 
a természet művészi tett. 

(Gotthold Ephraim Lessing) 

sokba emelt. Azóta élvezem mara-
déktalanul a világnak ezt a két 
alapelemét. Az élvezethez pedig a 
hála megrázó érzése társul." 

(Vaszilij Kandinszkij) 

„Ama törvények, melyek a művészeti kultúrában egyre meghatáro-
zóbbá váltak, a természet rejtett, nagy törvényei, s a művészet formálta 
megannyit a maga képére. Hadd hangsúlyozzuk a tényt: ezek a törvé-
nyek többé-kevésbé rejtve húzódnak meg a természet felszíni látványa 
mögött. Ezért az absztrakt művészet szemben áll a dolgok „természet-
elvű" ábrázolásával, de nem áll szemben a természettel, mint általános 
elvvel." (Piet Mondrian) 

„A kétségek órájában vissza kell térnünk az alapelvekhez, melyek az 
embert és környezetét meghatározzák: az embert úgy tekintjük, mint 
életteli egységet - pszichofizikai értéket; majd újra vizsgálat alá vesz-
szük a környezet legbenső lényegét: és ez a lényeg a természet lesz; 
tehát újra meg kell találni a természet törvényét . . . Mert úgy kell te-
kinteni az embert és környezetét - mint az igazi embert és a valódi ter-
mészetet. Kutatni, megtalálni, újra felfedezni az egységet, amely az em-
ber, valamint a természet alkotásait igazgatja." 

(Le Corbusier) 

Természet és művészet — „két nagy dolog, két régi fejtö-
rés". Mármint a viszony a kettő között. Hogy egység jellemzi-e 
vagy ellentét? Hogy kinőhet-e az egyik a másikból, a művészet 
a természetből? Vagy nem belőle, hanem ellenére, tőle külön-
bözve lehet naggyá? Előhívja az összes régi kérdéseket. Ha az 
egység a lényeg, utánzásról van szó, legfeljebb rátalálásról. Ha 
az ellentét a lényeg, teremtésről van szó, legfeljebb felfede-
zésről. A teória itt is sejti-közelíti, amit az ars poetica eleve 
tud. Persze nem elméletileg, tudatosan tud, hanem művészileg, 
sejtésszerűen. 



Ars poetica - ,,ars teoretica' 289 

A közelítésnek filozófiatörténeti, de inkább történetfilo-
zófiai alapja van. Az ember mibenlétével, lényegével kapcsola-
tos. Csak nagyon röviden, mert sok itt a közismert dolog és a 
bizonytalanság, a közismert bizonytalanság. Arról van szó, 
hogy a művészet az ember produktuma, az ember őrá leg-
inkább jellemző és csak őrá jellemző, tehát legemberibb pro-
duktuma. Az ember pedig a természet része. De úgy része, 
hogy ki is válik belőle. К is válik, és benne is marad. Megőr-
ződik az ember a természetben, és a természet az emberben. 
Kiválni is csak úgy tud, ha elsajátítja. Tényleg közhely: szub-
jektivizálja a tárgyiasat, beépíti a természetet az emberbe. És 
tárgyiasítja a szubjektívat, beépíti az embert a természetbe. Ez 
egyben a természet humanizálása és az ember naturalizálása. 
De nem érdemes játszani a fogalmakkal. A dolog így is világos. 
Az ember kiválik a természetből, és vele szemben második 
természetet épít. És benne marad a természetben. Azaz egység-
ben és tőle különbözve keresi-közelíti a saját egyedi-eredeti 
természetét. Amely nem valóságként, csak lehetőségként 
adott. Ezért meg kell hódítania. Persze az egység és különbség 
is tele van rossz végletekkel. A művészet létét fenyegető rossz 
végletekkel. Ha teljesen különbözik, denaturalizálja magát; 
steril lesz és szuprahumán. Ha teljesen azonosul, naturalizálja 
magát; animális lesz és szubhumán. 

Érdemes egy kicsit folytatni. Mert az egész összefügg egy 
fontos kérdéssel. A természet legyőzésének ideológiai idólu-
mával. Nem a probléma érvénytelen, hanem a szokványmeg-
oldás rossz. Ha ugyanis az ember nem válik ki a természetből, 
nem áll szembe vele, természeti lényként része marad, és rá is 
érvényes annak kemény szükségszerűsége. Még meg sem kezdte 
történelmét. Ha ugyanis az ember harcot indít a természet 
ellen, le is győzi, természeti lényként magát is legyőzi, saját 
életfeltételeit szünteti meg. Már be is fejezte történelmét, Csak 
együttműködésről lehet szó. Az emberéről és a természetéről. 
A humanizálás-naturalizálás termékeny egységéről Amelyben 
az ember naturális alapon históriai lénnyé válhat. Megteremt-
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heti a természettel kooperáló történelmet, és annak nem örök, • 
de tartós modus vivendijét. Az egység persze ellentmondásos. 
Különbség az egységben és egység a különbségben. Természet 
és művészet valós viszonyát ezen az összefüggésen belül lehet 
keresni. 

A megoldás, legalábbis a megoldás iránya - ki tehet róla? 
— ismét Goethe A nagy vallomásokkal. A műalkotások igaz-
ságáról és valószínűségéről; az utánzásról, modorról és stílusról; 
az antikról és modernről és persze a maximákkal és reflexiók-
kal. Meg a költői természetfilozófiával. Csak példaként: a 
növények és állatok metamorfózisáról szóló nagy bölcseleti 
lírával, lírai bölcselettel. Jó lesz vigyázni. Nem elméletről van 
szó, hanem költői önreflexióról. Azaz ars poeticáról. Nemcsak 
versekben, prózában is. Vallomásos próza ez az alkotás gyöt-
relméről, lehetőségéről és lehetetlenségéről. Bevezetés a költő-
óriás műhelyébe. Ha nem is papucsban, de biztosan koturnus 
nélkül. Nem tud olyat, amit Lucretius vagy Lessing ne tudott 
volna, de mélyebben tudja, és pontosabban mondja ki. Nagy 
fogalompárosokban és fogalomhármasokban. A művészet és 
természet mellett az igazság és valószínűség páros fogalmában 
és az utánzástól a modoron át a stílushoz vezető kategória-
lépcsőzetben. 

Számára világos: a művészet csak a természetből indulhat, 
és tőle különbözve, de vele mégis egységben maradva hozhatja 
létre saját, külön világát. A természetre, a kiindulópontra 
vonatkozik a valószínűség és utánzás; a művészetre, a végered-
ményre az igazság és a stílus. A természet nem a spontaneitás 
világa, de a nem tudatos törvényeké, az öntudatlan teleológiáé. 
Ezért nincs igazsága, csak valósága. A művészet, amely tisztán 
hozzá tapad, pusztán utánoz. Nem is lehet igaz, csak valószínű. 
A valószínűség és utánzás, a valószínűséget létrehozó utánzás 
az alacsonyabb művészetben alacsonyabb végeredmény, a 
magasabb művészetben meghaladásra ingerlő kiindulópont. A 
modor a meghaladás első lépcsője. Ez szüli a karakteriszti-
kusat. A körülhatároltan, részlegesen, mélység nélkül igazat. 
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Már túl van a puszta valószínűségen, de még innen van a tiszta 
igazságon. A stílus a legmagasabb lépcsőfok. Eredménye a 
tudatos törvény, a megtalált lényeg, a valószínűséggel szemben 
az igazság. A körúlhatárolatlan, teljes-általános és mélységes 
igazság. Persze emberi igazság. Mert nem csupán az ember 
ismerte fel, hanem az ember is teremtette. Kicsit közeledve 
Lukács terminológiájához: az embernek mint a természetből 
kilépő társadalmi lénynek öntudata és igazsága, öntudatos 
igazsága. Érdemes vigyázni. A goethei egység a természettel 
azonos művészet harmóniáját és a természettől külön álló 
művészet öntudatát szintetizálja. Világossá válik benne a művé-
szet eredeti naturális alapja és a művészet kivívott saját natu-
rája. Ez egyben az alkotás egységes elve is. Már a szenvedély és 
ráció dilemmájában is kellett volna idézni: 

Ez minden alkotás belső szabálya: 
kötetlen szellem szárnya nem repes fel 
a teljességig, mely az ég fölé tűnt. 

Ki nagyot akar, magát zabolázza, 
korlátozásban tűnik ki a mester 
s csak törvény adhat szabadságot nékünk 

Negyedik antinómia: óriások és vízcseppek 

„ . . . A filozófiából a regénybe történő átmenetet a mítosz 
révén gondoltam biztosítani. Mi a mítosz? erre a nehéz 
kérdésre legszívesebben egész sor választ adnék, amelyek 
közül a legegyszerűbb a következő: a mítosz alaptörténet.. . 
A mítosz mindenekelőtt többemeletes épület, amelynek 
emeletei ugyanazon séma szerint készülnek, de egyre elvon-
tabb szinten. . . A mítosz olyan történet, amelyet mindenki 
ismer. . . A holt mítoszt hívják allegóriának. Az író feladata, 
hogy megakadályozza a mítosz allegóriává válását." 

(Michel Tournier) 
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„Az emberi képzelet óriásokat talált ki, hogy nekik tulajdo-
níthassa a nagy barlangok vagy az elvarázsolt városok létre-
hozását, A valóság aztán megmutatta, hogy e nagy barlango-
kat a vízcsepp vájta. A tiszta, türelmes és örök vízcsepp. 
Ebben az esetben, mint számos más esetben is, a valóság 
győzedelmeskedik. Sokkal szebb a vízcsepp ösztöne, mint az 
óriás kezéé. Az igazi valóság legyőzi a képzeletet a költészet-
ben, azaz maga a képzelet jön rá önnön szegénységére. A 
képzelet valóban logikus volt, amikor óriásoknak tulajdoní-
totta azt, ami olyan, mintha óriások műve volna. Ám a tudo-
mányos valóság, amely végzetesen költői és a logika határán 
kívül áll, az örökké csepegő, tiszta vízcseppekbe rakta le a 
maga igazságát. Mert sokkal szebb az, hogy egy barlang az 
örök törvényeknek engedelmeskedő, megláncolt víz titokza-
tos szeszélye folytán jön létre, nem pedig néhány óriás sze-
szélyéből, akiknek nincsen más értelmük, csak az, hogy ma-
gyarázatot adnak valamire." 

(Federico Garcia Lorca) 

„A szépség ideje elmúlt. Az emberiség, ha vissza is tér majd 
hozzá, pillanatnyilag nem tud mit kezdeni vele. Minél tovább 
halad, a művészet annál tudományosabb lesz, mint ahogy 
viszont a tudomány is művésziessé válik; miután alapjaikban 
elváltak, csúcsukban egymásra találtak." 

(Gustave Flaubert) 

A dilemma, az óriásoké és vízcseppeké az előbbi ellentétből 
és egységből, ellentétes egységből nő ki. A természet és a 
művészet viszonyából. Abból, hogy a művészet átlelkesíti a 
természetet. Vagyis az ember a művészet szemüvegén át nézi a 
természetet. Ez az egység, amelyben a művészet közvetlenül 
nő ki a természetből, és a természet magyarázata művészi, a 
mítosz. Természetes művészet és művészi természet. A kap-
csolat közvetlen és egymást átható. Nem arról van szó, hogy a 
művészet a mítosz emlőin nevelkedik, hanem arról, hogy a 
művészet mitikus, mert a mítosz művészi. A kettő csak később 
válik külön. Lesz a mítosztól elhagyott, problematikus művé-
szetté és a művészettől elhagyott, problematikus mítosszá. 
Azaz allegóriává, ahogy Michel Toumier mondja. De a művé-
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szet egyik legnagyobb dilemmája éppen, hogy a kapcsolat 
fennálljon, a mítosz életben maradjon. Legyen továbbra is a 
művészetnek preformált szimbólumokat szolgáltató, eleven 
anyag, ne pedig allegorikus példázatokat tartalmazó, holt 
matéria. A mítosz maga a mágikus-animista, átlelkesített világ-
szemlélet. A világ értelmezésének és ábrázolásának költői 
módja. 

És ez a világkép nem csupán művészi, hanem heroikus is. 
Attól művészi, hogy heroikus, és attól heroikus, hogy művészi. 
Isteneket, héroszokat teremt, meg azokat a bizonyos óriásokat 
is. Ezek hatalmasabbak az embernél, az ember az árnyékukban 
él. De maguk is emberarcúak. Nemcsak az embereken látszik, 
hogy emberfeletti lények teremtették, hanem az emberfeletti 
lényeken is látszik, hogy emberek teremtették. Ember és világ 
hasonlít egymásra. Mert az ember a maga számára vonatkozási 
pont. Szemlélete archaikusan-naivan antropomorf. Az óriáso-
kat teremtő és azok árnyékában élő művészet a reneszánszig 
tart. Ekkor lehetett legyőzni az óriásokat, lehetett legyőzetni 
az óriásoktól, de mindkettő, a győzelem és a vereség is költői 
volt. Mert a költőiség éppen ebben, a vereségtől a győzelemig 
és a győzelemtől a vereségig terjedő mozgástérben rejlett. Ezt 
veszítette el az emberiség — nagyjából az újkor hajnalán. Sokan 
észrevették és meg is fogalmazták. A legszebben Cervantes és 
Schiller. Az első szinte a paradicsomvesztés pillanatában, a 
második századokkal később. 

Cervantes tiltakozása Don Quijote. A lovag, aki nem nyug-
szik bele abba, hogy a világ prózaivá vált, és óriások nincsenek. 
Tehát nem is teremthették meg Lorca barlangjait és elvarázsolt 
városait. Nem lehet vereséget szenvedni tőlük, és nem lehet 
győzelmet aratni fölöttük. Hogy nem lehet az országutakon, a 
mindennapokban is vívni a jó és rossz, a fényesség és a sötétség 
mitikus-örök harcát. Teremt tehát magának óriásokat, jót és 
rosszat, fényességet és sötétséget. Ha másképpen nem megy, a 
szélmalmokat lépteti elő óriásokká, a birkanyájat ellenséges 
hadsereggé — és így tovább. Most nem a minőség az érdekes, 
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hanem a jelenség. A változás észlelése, a világtörténelem logi-
kája elleni költői oppozíció. Schiller tiltakozása a Görögország 
istenei. A nosztalgia a művészi természetmagyarázat, a mítosz 
iránt. Vágy az átlelkesített, megszemélyesített-animizált ter-
mészet után. Amikor a természet mindenhol Isten nyomát 
viselte, az életben a gyönyör szent vallása fénylett, és a valóra a 
költészet festői palástja simult kedvesen. És fájdalom a racio-
nális természetmagyarázat, a tudomány miatt. A viszolygás a 
lélektelenített, személytelenné-dezanimizálttá tett termé-
szettől. Ahol Héliosz aranyos szekere helyett tűzgolyó forog 
lélektelen, a hónapok s hetek mechanikus orsón gombolyod-
nak, és az elszállt istenek nyomában csak üres váz maradt. A 
teória is utána ment ennek, de sokkal szürkébben. Hegel a 
művészet halálának jóslatával, Heine a művészi korszak búcsúz-
tatásával, Belinszkij a poétikus periódus eltemetésével. 

Világosan kellene látni: a költői korszak az óriások és 
héroszok világa. Ahol otthon volt a nemes lovag, és Schiller is 
jól érezhette volna magát. Könyörtelenül elmúlt. Mi lesz a 
költői korszak után a költészettel, a művészietlen világban a 
művészettel? A művészettel, amely szabaddá vált és védte-
lenné. Szabadságra és védtelenségre ítéltetett. A kérdés meg-
kerülhetetlen. 

Hartmann-nak van egy ontológiai, de költőien szép onto-
lógiai gondolatmenete. Hogy minél alacsonyabb egy létforma, 
annál jobban beágyazódik más létformák közé, szükségszerű-
ség veszi körül és szilárd. És minél magasabb egy létforma, 
annál jobban kiválik más létformák közül, szabadság veszi 
körül és bizonytalan. Ez történik a művészettel is. A mítosztól 
elszakadva, az óriásokat-héroszokat teremtő költői-művészi 
korszak után. Csupán egy szempontot érdemes módosítani. A 
művészet tényleg önállóvá és szabaddá lett, meg kiszolgálta-
tottá és törékennyé, de nem magasabbrendűvé - legfeljebb 
mássá. A minden patakban-berekben lelket-szellemet sejtő 
költői világkép helyett megszületett a minden patakban-
berekben okot-törvényt rejtő prózai világkép. Vagy más-
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képpen: a mitologikus világkép helyett a tudományos világkép. 
De lehet-e az embernek a tudomány által feltárt helye és rangja 
alap a költészethez? Az, hogy porszem a világegyetemben és 
periféria, nem szikla és középpont. Maga a felismerés és a vele 
járó döbbenet elég volt a költészethez és a filozófiához, egy 
költői jellegű filozófiához. A legmagasabb szinten Pascaléhoz. 
De mi lesz azután? Mit tehet a költészet? Meghal vagy át-
alakul? Erre válaszol a modern művészet. De nem egyértel-
műen. 

A halált zárjuk ki. Nem azért, mert nem lehetőség. Hanem 
azért, hogy ne legyen lehetőség. Marad az átalakulás. Hogyan? 
Kirajzolódik egy alternatíva. Lorca metaforájával szólva: az 
óriások vagy vízcseppek alternatívája. Vagyis: a prózaivá vált 
világképpel szemben visszateremteni a régi költői világképet; 
vagy a prózaivá vált világképből megteremteni az új költői 
világképet. Ez a modern művészet nagy dilemmája. Próbálja 
meg a visszatérést az eredeti mítoszhoz, a regressziót az óriások 
világába; vagy próbálja meg mitizálni a tudományos világképet, 
a progressziót a vízcseppek világába. Egyik sem reménytelen. 
Az óriásváltozatot sokan kísérlik meg. Csak példaképpen: a 
mítosszal játszó, a mítoszt kutató Thomas Mann; vagy az 
originális mítoszra mint forrásra rátaláló latin-amerikai regény. 
Legmagasabb szinten Garcia Márquez. A vízcsepp változatot is 
sokan kísérlik meg. Csak példaképpen: az izmusok tudomá-
nyos-mitikus bázist kereső számtalan experimentuma. A futu-
rizmustól a kubizmusig vagy Braque-tól Mondrianig. Lorca 
tudja, hogy óriások nincsenek; a vízcseppekre szavaz. De a 
vízcsepp mitológiája csinált költőiség, hamar kifáradhat. Hátha 
az óriások is felébreszthetők? A kérdés — egyelőre — nyitva 
marad. 

És nemcsak a művészet léte és mibenléte kétséges, hanem a 
művészetről szóló teória léte és mibenléte is. Mikor a művészet 
léte kezdett bizonytalanná válni, megszületett a szigorúan vett 
filozófiai esztétika. Nagy távlatokban és tartós érvekkel pró-
bált válaszolni a művészet sorskérdéseire. Múltat és jelent 



296 Poszler György 

megvilágító fogalmakat vezetett be a vizsgálódásba. De klasszi-
kus fogalmakat, és nem elég rugalmasakat. Az új művészeti 
jelenségek pedig többnyire nem klasszikusak és gyorsan válto-
zók. Ki lehet indulni az ars poeticából, a művészet önvizsgá-
latából-öntudatából is. Ez nem olyan nagy távlatú, mint a 
filozófiai esztétika, de gyorsabban reagál. Közelebb van a 
praxishoz, a praxis veszélyeihez, ezért ugyan elfogultabb-
líraibb, de közvetlenebb-érzékenyebb. Erre tettem kísérletet. A 
művészetet védeni kell. Jövőjét kutatni, nélkülözhetetlenségét 
bizonyítani. Talán testközelből indulva, a természethez jobban 
igazodva, könnyebben lehet. Kapcsolódva a biztos értékekhez. 
Úgy ahogy Kosztolányi fogalmazta: 

Hadd emelem föl, 
hadd emelem hát tiszta, hitetlen, 
kétkedve cikázó,emberi pára-
lelkem tefeléd most, 
kijöttem a pannon t 

halmok alól s élek a barna Dunának, 
a szó'ke Tiszának partjai közt. Jaj, 
hadd emelem föl mégegyszer a szivem 
testvéri szivedhez, 
Marcus Aurelius.* 

*A világirodalom ars poeticái. Szerk.: Lengyel Béla és Vincze Flóra. 
Gondolat, 1965. - Ars poeticák a XX. századból. Szerk.: Sík Csaba. 
Gondolat, 1982. 



FORUM 

NÉHÁNY Ë S Z R E V Ê T E L MURÂNY 
OSTROMARÖL 

Amikor Arany 1847 decemberében Murány ostroma 
kéziratát felküldi Petőfinek, az új házaspár és Jókai gyö-
nyörködve olvassák: „Cethal-szájamnak kellene lenni, hogy 
méltóképen megdicsérjem" — íija Petőfi a műről Aranynak. 
Körülbelül ez az egyetlen dicséret, amely Murány ostromaról 
hosszú ideig elhangzott; megjelenésekor (1848 április elején) 
már nem kelthetett figyelmet; érdemben, ahogy Arany önélet-
rajzi levelében íija, mindaddig nem bírálta meg senki. Később 
is inkább csak a téma különböző feldolgozásait ismertető 
értekezések foglalkoztak vele; az érdemi elemzés sokáig vára-
tott magára. Voinovich monográfiája, majd Horváth János 
egyetemi előadásai el is mondták, jó későn, mindazt, amit a 
műről mondani lehet - de egyáltalában nem úgy, hogy Petőfi 
lelkendező dicséretét folytatni akarták volna. Elmondták, 
hogy már a témában probléma van: történeti anekdota az, 
amely inkább komikus feldolgozásra alkalmas, túl nagy vállal-
kozás rá igényes költői elbeszélést építeni; talán a költő nem is 
egész lélekkel, nem igazi ihlettel dolgozott rajta, s mindketten 
kiemelik, hogy a fő érdek és érdem a lélekrajzban van, külö-
nösen Máriánál az ébredező szerelem és az ellene való küzde-
lem rajzában. Mindkét elemzés kiábrándulásra valló akkorddal 
zárul. 

Nem szándékom ezt az értékelést megingatni, de megpró-
bálom néhány vonással árnyaltabbá, motiváltabbá tenni. A 
keletkezési körülmények, valamint Aranynak többszöri nyilat-
kozatai talán alkalmasak lesznek arra, hogy ebbe a valóban 
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problematikus, igazában nem is népszerű műbe jobban bele-
lássunk. Az első, ami elgondolkoztat, az, hogy Aranyt a téma, 
amelyet a Kisfaludy-Társaság 1847 februárjában hirdetett meg 
(költői beszélyt kértek, „melynek tárgya Szécsi Mária") - elég 
korán megragadta. 

„Mindazonáltal megpróbálom Szécsi Máriát. . . Már gondolkoztam is 
róla, s oly szempontból fogom fel a történetet, milyen nem hiszem, 
hogy valakinek eszébe is jusson. Legalább meglepő' lesz, mert különös 
lesz. És véleményem szerint csak így érhető el e tárgyban a kifejezés 
igazsága." „ . . . A todologra dicsőséges tervem van, úgy hiszem, kedvvel 
fogok rajta dolgozni." 

Megszerezte a nevezetes várostrom-történetnek Med-
nyánszky-Hormayr gyűjteményéből magyarra fordított szö-
vegét; majd miután elég körülményesen, Gyöngyösihez is hoz-
zájutott, félretette a Toldi estéje kidolgozását, amit jelentős 
gesztusként kell felfogni; s valamikor szeptemberben nekilátott 
Muránynak, s december 17-én be is fejezte. Amikor ezt 
Szilágyi Istvánnal közli, még ilyent is mond: „belészeretvén a 
tárgyba, ötszáz s egynéhány négysoros strófában absolváltam 
azt." Az egykorú, tehát a megírás közbeni nyilatkozatokból 
még egy érdemel figyelmet: mikor Petőfiék nála jártában (47 
okt. végén) már módja volt Petőfi kész költeményét elolvasni: 

„bámulva tekintettünk egymásra . . . mindketten megleltük 
azt az egyetlen archimedesi pontot, melyből Szécsi Máriát mű-
vészileg felfogni lehet és kell." Voinovich ezt így fogalmazza 
meg: „Alapeszméje abban van, amint hősködő, visszás szerepé-
ből kivetkezve, a nő saját útjára tér." (1.184.) A maga igazi hi-
vatására a szerelemben ráébredő nő — ez volna tehát az a bizo-
nyos „archimédeszi pont". 

Az elmondottakból le lehet vonni néhány tanulságot. 
Amikor Arany később a Toldi középső részével viaskodik, a 
sikertelenség okául egyszer azt adja meg, hogy ezt a témát csak 
„rámdisputálták". Noha baráti biztatásban most sem volt 
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hiány — és hát a pályatétel nyilvánvalóan kötöttségnek számít-
hat —, a Murdny mégiscsak spontán alkotás, amelynek létre-
jöttében nem lehet szó külső kényszerről, elvárásról vagy 
önmaga-állította becsületbeli tartozásról: itt a téma maga fogta 
meg Aranyt, maga kerítette hatalmába — ami ha nem is kivétel 
nélkül, de a sikeres megköltésnek is ígérete Aranynál. Azt kell 
tehát kutatnunk: mi minden volt az, amit ez a téma kínált 
neki, mi minden volt az, amit benne mozgósított. Mi volt az, 
ami benne a témára rezonált? 

Lehet, hogy már mielőtt az archimédeszi pontot megtalálta 
volna, fölsejlett benne a nagyobb, magasabb, komolyabb 
igényű epikum lehetősége: először jelentkezik a témában a 
költői megformálásnak egy olyan változata, amely a kínálkozó 
anyagot erősen strukturált, drámai, érzelem-fűtötte dimen-
zióba foglalja be. Erős konfliktus-sorozatot kell teremtenie, s 
ehhez sokoldalú jellemekre van szüksége - tehát a két fősze-
replőre kell koncentrálni, s mindkettőnek a méreteit megnö-
velni. Különös tény, hogy éppen 1847 politikailag már feszült 
légkörében sem Arany, de még Petőfi sem törődik sokat a 
murányi történet eszmei hitelességének biztosításával. Szép-
irodalmi forrásukhoz ragaszkodtak, s nem vettek tudomást 
arról: mi is volt a murányi várfeladás valódi jelentősége. A 
későbbi történettudomány már feltárta, hogy közönséges 
árulás történt — s ráadásul annak a félnek a rovására, amely 
felé ma minden szimpátiánk hajlik: a vár a Habsburgok ellen 
küzdő erdélyi fejedelem, Öreg Rákóczi György kezéből került 
III. Ferdinánd hatalmába. Persze Arany azért teljesen mellőzni 
nem tudja ezt a kényes pontot, de különösen tompítja le: a 
nagy politikai állásfoglalás vagy meggyőződés helyett Máriánál 
„önkényesen felkarolt pártérdekéről beszél; Mária utolsó 
szava: „Pártomat elhagyom, hogy kövessek féijet." 

Arany azért e szempontból mégsem tudja teljesen közöm-
bösíteni a helyzetet : beiktat a műbe néhány nagy vita-jelenetet 
Veselényi és Mária, illetve Kádas között (II. szakasz, 125 — 
242. sor, majd: III. szakasz 501-528, 609-639.). A mente-
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getésnek, a hazai helyzetre való utalásoknak itt az a paradox 
céljuk: meggyőzni arról, hogy a politikai és harci játszma során 
inkább csak pártoskodásról van szó - , főként pedig arról, hogy 
Veselényi nem igaztalan ügyért küzd: „előtte is drága A 
nemzet, vélemény, vallás szabadsága S meghal inkább hogysem 
a szabadság ellen Szentségtörő szókat, kezeket emeljen." Ha 
hozzávesszük ehhez a vezér becsületkultuszát, hűségét, morális 
ideáloktól irányított magatartását: politika ide, politika oda, 
Aranynak ilyen Veselényire volt szüksége, így lehetett a női 
főalaknak méltó partnere, s így követelte azt meg az a mora-
lizáló, csaknem fennkölt dimenzió, amelybe a történetet 
emelte. A történeti igazságnak itt meg kellett hátrálnia a mű-
vészi igazság előtt; Arany pedig ha még nem is megalkotta, de 
megsejtette azt a férfi-típust, akinek tetteit az önbecsülés, a 
morális feddhetetlenség ideálja irányítja. 

Mindez azonban, mint már eddig is elmondták, csak másod-
rendű tényező a műben. Az, amit Arany archimédeszi pont-
ként érzett, amin a mű áll vagy bukik: a történet érzelmi 
hitelességének megteremtése. A történet néhány óra, alig egy 
nap alatt zajlik le — a két megemelt nagy szereplő szinte csak 
órákig, talán csak percekig látta egymást — és már is elemi 
erejű nagy szerelem támad közöttük. Ezt kell Aranynak elhi-
hetővé tenni, mégpedig valódi költői igénnyel, hiszen, amint 
láttuk, megkomponálás közben is a „kifejezés igazsága" lebe-
gett a szeme előtt. Talán a pályatétel sugalma alatt, de feltűnő, 
hogy e tekintetben a férfialakra kevesebb gondot fordít: 
Veselényiben a szerelem adva van, megjelenik, vallomást tesz 
levélben, mielőtt Máriát látta volna — ez egyébként a témának 
egyik kritikus pontja, amelyet Petőfi ügyesebben oldott meg 
Aranynál. No de hát a szerelem itt van, de természetesen 
különösebb lelki harcok nélkül — csak a színlelt kivégzési 
jelenetben vet komolyabb hullámokat. 

Annál több költői energia kell Mária ébredező, majd diadal-
maskodó szerelmének lélektani motiválásához. Szép, de fölös-
leges volna itt prózában azt a folyamatot végigkísérni, attól a 
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pillanattól fogva, amikor Mária a még ismeretlen követ beszé-
dére „ráfeledkezik" és „Másfelé tekintett, elpirult az arca, 
Vérrel hintve azt meg pillanatnyi harca" - egészen odáig, 
amikor az elfojtásra ítélt érzelem ledobja burkát: páncél, vért 
lekerül Máriáról, hogy visszaváltozzon szerelmes nőnek. Elő-
deimnek is, mint minden olvasónak, módjában van végigkísérni 
ezt a metamorfózist. De azon túl, ami az előadásban kézzel-
fogható, talán szabad egy pillantást vetnünk az alkotó lelkébe 
is. Talán itt találjuk meg a nyitját annak is, amiért Arany saját 
szavai szerint beleszeretett a témába. Valami különös rezo-
nanciának kellett itt történnie, amelyről Arany alig a mű 
befejezése után számot akar adni — ha csak jelzésszerűen is. 

Noha annak látszik, talán mégsem olyan képtelenség azt 
mondani vagy legalábbis azt érezni ki, hogy a Murdny ostroma 
fogantatásában ott dolgozott egy erős lírai elem: Arany lírai 
hangoltsága is. Szó szerint véve nem a lírai epikának valamely 
változatával van dolgunk. A műben nincs egyetlen személyes 
célzás vagy kitérés, az epikum minden követelményének eleget 
tesz, látszólag hiánytalanul tartja a distanciát az elbeszélő és 
tárgya között — a háttérben mégis ott vibrál valami nagyon-
nagyon enyhe mámor-féle. A lélekrajz aprólékossága nem 
puszta költői mesterkedés: Arany az új felfedezők áhítatos 
örömét érzi: most van először módja, nem naiv szintre transz-
ponálva, egy élő emberi lélekbe bepillantani, nyomon követni 
annak minden rezdülését, a láthatótól a láthatatlanig. S hozzá 
még nőalakról van szó: Szécsi Mária Arany eddigi epikus 
művének egyetlen, nagyarányú nőalakja. Szépnek kell lennie, 
különösnek, nem puszta képletnek — a legvonzóbb, érett 
asszonykorban. Arany ecsetvonásait férfikéz vezeti, s az a 
bizonyos gyönyörvágy is, amelyről a mű jeligéje ad hírt 
(Vörösmartyból: Ó hölgy, az Isten gyönyörül Teremte tége-
det. . .) . Nagy alkalom volt ez, szóra bírni szépségélményét s 
mindazt a csodálatot, amely egyéniségében a női nem varázsa 
iránt ott lappangott. A „Murány"-ban ő is meghozta áldozatát 
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az örök nőiség, az „ewig Weibliche" oltárán. Majd egyik-másik 
balladában és a Buda halálában hallunk még hasonló hangokat. 

Már az eddigi elemzésekből kiderült, de nem árt még egy-
szer visszatérni rá: a Murány különleges változat Arany műfaj-
keresésében, ahogy egykori tanulmányomban mondtam: 
epikus dimenzió-keresésében. A két nagy elemző furcsa módon 
megegyezik abban, hogy a téma (mondának alig lehet nevezni, 
esetleg történeti anekdotának) inkább szatirikus vagy humoros 
kidolgozást igényelne: Voinovich egyenesen komikus magot 
emleget. Nem gondolom, hogy ezzel egyet lehetne érteni — azt 
mindenesetre láttuk, hogy Arany a maga fő érdemét a téma 
felfogásában látta. Ebből lehetne némi tanulságot levonni. A 
régiségből kiindulva, tudjuk, hogy a verses epika közösségi és 
szóbeli eredetű; Arany is tud két változatról: az énekes-előadta 
íratlan eposzról és a hivatásos énekesek -művelte félirodalmi, 
alsóbb irodalmi műfajról; s évtizedeken át fájdalommal és 
hiába kutatja ennek nyomait vagy meglétét a magyar előidők-
ben. Az írásos epika a felsőbb irodalom műfaja, amely már 
újabb társadalmi rendszerek terméke, és évszázadokon át 
számtalan változatban virágzik tovább. Arany talán az utolsó, 
mindenesetre kései tagja annak a nosztalgia-hullámnak, amely 
a tizennyolcadik századtól fogva az íratlan epika felé próbált 
visszatájékozódni. Költői gyakorlatában megmaradt a monda-, 
mese-idill-legendakultusz, amelyhez oda kell gondolnunk 
vonzódását az ősinek, organikusnak, bensőségesnek képzelt 
társadalmi formákhoz és csoportokhoz. 

A Murány ostroma specifikus jellegét az adja meg, hogy 
túllép ezen a kötöttségen, fejlettebb közösséget tételez fel, 
mint a Toldi vagy a Szent László füve. írott műfaj, az előadó 
személyes érdekeltsége a háttérben, nem hallgatókra, hanem 
olvasókra számít. Kikre, milyenekre? Két nyilatkozat igazít 
útba, nem annyira a mű jellegéről, hanem a nyelvéről. Az egyik 
nem sokkal a befejezés után: Szilágyinak 1848. január 27: „A 
mű nem az úgynevezett hoch-magyar nyelven van írva, hanem 
olyanon, mely a mívelt írói s erőteljes népi nyelv között 
középúton j á r . . . " Petőfinek jan. 8-án: 
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„nálam az írmodor sem az, ami nálad, az enyém inkább a népies felé 
hajolván s elbeszélő folyamú lévén. . ." Önéletrajzában: „Murányban 
oly nyelvet akarék megkísérteni, mely az irodalmi s népies nyelv közt 
mintegy középet tartson . . . így akarván egyrészt a költészeti nyelvnek 
nagyobb népszerűséget szerezni, másrészt a népet egy fokkal magasabb 
olvasmányhoz szoktatni." 

Ez már 1855-ből való visszapillantás, a szélesebb olvasókör 
pedig, amelyre e nyilatkozata szerint számított, nemigen vett 
tudomást a műről. 

De a nyilatkozatok, a „népies" ismételt hangsúlyozása 
mellett is inkább a keresésre, a kísérletre, a próbálkozásra 
utalnak, még inkább az utólagos vallomás, amelyben önmagát 
azért hibáztatja, hogy „a cselekményt mindenütt drámaivá 
akartam tenni, érzelmeket, indulatokat apró részletekig fes-
teni, mintha leírhatná azt a költő, mit a színész mimikájával 
jobban ki tud fejezni!" Ez megint az utólagos, visszaemlékező 
önértékelés, akkoriból, amikor a Murdny világa, dimenziója 
már idegen volt Aranytól, amikor már elfelejtette, hogy „bele-
szeretett" a témába. Milyen szemmel nézhetjük hát mostan az 
alkotást? A dimenziónak, amely benne uralkodik, kettős, 
transzparens szintje van: a történelmi anekdotát Arany egy-
szerre fennkölt lovagi-romantikus - és akkor modernnek, 
realistának mondható lélektani atmoszférába emeli be; heroizál 
és pszichologizál, nem teljesen sikerült ötvözetben. Már utal-
tam a lovagi értékélmények uralmára, és különösen a nőalakkal 
kapcsolatban a lélekrajz finomságára. Viszont az sem tagad-
ható le, hogy itt disszonancia lappang: mintha a két főszereplő 
nem ugyanabban a szférában mozogna: összehangolásukat nem 
érezzük meggyőzőnek. Nemcsak politikailag, költőileg is két 
külön világból nyújtanak kezet egymásnak. 

Mondhatni, valahogy ebben a kettősségében volna a műnek 
nem annyira gyöngéje, mint inkább hatékonyságának nehezí-
tője. Sokallhatjuk benne a heroizálást, méltányolhatjuk az 
akkor még regényeinkben sem elért lélekrajzi bravúrt — mind-
kettőnek egy a fogyatkozása: túlságosan megnemesített szinten 
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mozog; prózaian szólva nagyon tisztára van átköltve. Egy kis 
alacsonyság, reális erők és emberi szenvedélyek, ha nem is 
éppen romantikus intrika vagy gonoszság, de legalább a kézzel-
fogható élet szintjén folyó- küzdelem - ez az, ami hiányzik a 
műből; a legjobb jelző, amely eszembe jut, az, hogy a mű 
minden erénye mellett, mai érzésünk számára — vértelen. Hol 
lehet a hiba eredete? A témában, amelyet politikailag sem-
legesíteni kellett, amelybe Arany értelmet akart belevinni; a 
műfajban, amely megszabja a valóság ábrázolási szintjét; az 
epikus distanciában, amelyben ott dolgozott a felajzott Arany 
esztétikai és morális szelektáló ösztöne? Mindegyiknek fel-
róhatjuk a hibát — és mégis, ha az emlékezetes pályaműveket 
nézzük, azt kell mondanunk: Arany az, aki viszonylag a leg-
élőbb lelket tudta lehelni e költőileg nehezen megeleveníthető 
témába. 

BARTA JÄNOS 

KOSZTOLÁNYI 
CSEHOV-ÊLMÉNYE NYOMÁBAN 

1. Csehov-hivatkozások az első világháborúig 

Kosztolányi Csehov-élménye a többi orosz klasszikus olva-
sásával párhuzamos; ő — ellentétben társával és barátjával, 
Babitscsal — kezdettől rajong érte, mindvégig.1 Ezt a rajongást 
kísérjük nyomon dolgozatunkban. Utalunk Csehov hatására az 

'Csehov az egyetemista Babits szemében routinier", három 
évtized múltán már „az oroszok nagy elbeszélője", mégis mindkét 
alkalommal „mellőzi" szemléjéből. Vö. Fráter Zoltán: Babits kallódó 
értekezése. It, 1982. 660., illetve Az európai irodalom története. Bp. 
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alkotó Kosztolányi világképében, fejlődésében; ennek részletes 
kifejtése külön munka témája. 

Amikor a tizenkilenc éves ifjú értesíti Juhász Gyulát a 
német nyelvű Három nővér és Sirály olvasásáról — a filozófus-
barát, Zalai Béla ítélete nyomán - , a negyvennégy esztendőt 
élt nagy orosz előd és példakép már a moszkvai novogyevicsi 
temető lakója.2 A dramaturg-Csehov friss felfedezése, a novel-
listát már régebb óta ismeri, így állhat „a kedves és nagy író" 
most „tízszer magasabban" a szemében. A két drámát valószí-
nűleg abból a Vladimir Czumikow fordította négykötetes 
német kiadásból olvasta, melyre már ekkor szert tehetett, s 
melyből később a Három nővért is merítette.3 Czumikow 
három kötete elbeszéléseket tartalmazott.4 Birtokában volt 
két novellagyűjtemény is, magyar nyelven,5 feltehetően a 
Magyar, illetve az Olcsó Könyvtár népszerű füzetei közül 
valók, Szabó Endre, Ambrozovics Dezső, illetve Barabás Ábel 

1957. 497. - Kosztolányi olvasmányélményeinek felsorolását L Heti 
levél Bácskai Hírlap, 1903. jan. 22., kötetben: Álom és ólom. Bp. 1969. 
49. (A továbbiakban: ÂO) Vö. még: Zágonyi Ervin: Kosztolányi, az 
orosz líra tolmácsa. Az ItK, 1983/6. számában megjelenő írás. 

1 Levelét (Szabadka, 1904. aug. 3.) 1. Babits-Juhász-Kosztolányi 
levelezése, Bp. 1959. 23. (Zalai „komiszaknak jelezte" a drámákat.) 

'Anton Tschechoff: Gesammelte Werke. I - IV. Leipzig. 
1901-1902 , A sorozat meglétéről Kosztolányi Ádám értesített. Levele. 
Párizs. 1979. febr. 28. — Információiról hálásan emlékszem készséges, 
múltba tűnt közlőjükre, 

4 A korai időszak kicsi, ártalmatlan elbeszéléseit", melyekben 
azonban „a tisztán érthető mellett a komoly mögöttes tónus is felismer-
hető volt". Vö. Gerhard Dick: Cechov in Deutschland. Berlin. (1956), 
Humboldt-Univ. Phil. Fak. Diss. v. 5. 1956. 55. Uő sorolja fel a kötetek 
tartalmát. - A sorozat zárókötete — olyan hosszabb remekekkel, mint 
A 6-os számú kórterem, a Szakadékban, már W. Budomir fordításában 
- már nem volt meg Kosztolányi könyvtárában. 

'Ugyancsak Kosztolányi Adám közlése, id. levele. A kötetcímekre 
már nem emlékezett 
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átültetései.6 Minden esetlegességük mellett is alapul szolgál-
hattak — a mohó olvasó elérhette a Hétben, a Jövendőben, a 
Magyar Géniuszban megjelenő Csehov-írásokat is7 - köl-
tőnk eszmélkedéseihez, az elbeszélő Csehovot illetően. 

A fiatal Kosztolányi következő reflexiója - Bíró Lajossal 
való összevetésben — a csehovi művészet „kiválóságát és kivált-
ságát" emeli ki, „az elbeszélésnek maga-magáért való szeretetét 
és boszorkányos művészetét",8 kicsit Lövik Károly megálla-
pítását is visszhangozva, a maga eszményét is felvázolva.9 

1908-ban Thury Zoltán - özvegye által kiadott - műveinek 
első két kötete szolgál számára alkalmul magyar-orosz iro-
dalmi összevetésekre.10 Ha Bíró arra is vigasztaló példa volt, 
hogy „a megváltó irodalmi kozmopolitizmus" révén belekap-
csolódhatunk a világirodalom áramkörébe, Thury elkallódó, 

6Szabó Endréé: Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések. Bp. 
1898, benne a címadó novella a paraszti élet mély elesettségével (2 . ) ,a 
Ványka levele (22.); Ambrozovics Dezső válogatása: Csehov Antal 
beszélyei és rajzai. Bp. 1899., moralizáló-érzelmes, a bonis kedély 
ködös aranyával átszőtt hosszabb elbeszélésekkel - köztük a csendőrök 
kísérte ábrándos csavargó emlékezetes rajza, az Útközben (42.); Barabás 
Ábel füzetének - Csehov Antal: Elbeszélések. Bp. 1903. - könnyeden 
ironikus rajzaiból A boriszák, a részeges Grigorij asztalos története 
emelkedik ki magasan (29.). Mai kiadásuk: Asszonyok, Vanyka, Áb-
rándok, Bánat. Vö. Anton Pavlovics Csehov müvei. Bp. 1960. I - I V . , 
III. 123., II. 550., II. 486., I. 1089, (A továbbiakban: CSM) 

1 Ezeknek jegyzékét 1. Kozocsa-Radó : A szovjet népek irodalmának 
magyar bibliográfiája 1944-ig. Bp. 1956. 6 9 - 1 0 9 . 

8Harminc novella. írta Bíró Lajos. Kötetben: írók, festők, tudósok. 
Bp. 1958. I. 26. (A továbbiakban: IFT) 

' „. . . mintha valaki decemberi estén, a kandalló mellett halk 
hangon" mesélne - állapítja meg Lövik. L. Krónika. Hét, 1904. júl. 24. 

10 Thury Zoltán összes müvei IFT. I. 121. Kosztolányi a sorozat 
első két kötetére hivatkozik, ezek: Ketty és egyéb elbeszélések; Ember-
halál és egyéb elbeszélések. Gyoma. 1908. - összesen nyolcvanhárom 
novella, bennük olyan alapvető művekkel, mint az Este, az Éjjel, az 
Emberhalál. - Csehov hatásáról Thuryra 1, Rejtő István: Thury Zoltán. 
Bp. 1963. 186-188 . 
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fájdalmas emlékű alakja éppen az innen kiiktatottságot illuszt-
rálja, azt, hogy „mi lesz Csehovból, ha magyar földön hada-
kozik tollával." A cikk sarkalatos pontja - kulcskérdése ez 
Szini Gyula, Lövik és Ady Csehov-utalásainak is — a szerző-
hős-viszony.1 1 Kosztolányi Thury — szerinte magyar tempera-
mentumból eredő — „közönyét" érzi közelebb állónak az író 
„nyomott homlokú embereihez", a csehovi „szláv", „mele-
gítő" melenkólia távolságtartóbb: „felülről" mosolyog le a 
maga hőseire. A kérdés Kosztolányinak is húsába vág: gyakorló 
novellistaként magának is szembe kell vele néznie. Most még 
ingadozik fölény és részvét között; az utóbbi már most is 
fölül-fölülkerekedik benne,12 a húszas években majd Csehov-
ról szólva is neki hódol. 

A nagyon tisztelt Szini Gyuláról - Csehov-rajongásában is 
elődjéről - készített portréban is a novella-komponálás meste-
reként villantja fel Csehovot. Két novellaíró-típust különböztet 
itt meg, az egyik „önmagáért való bevégzett festményt ad", a 
másik fajta képviselői — Jacobsent, France-ot, Csehovot sorolja 
ide — „rajzművészek", akik „híg, levegőbe írt gesztusokat 
adnak", melyek „valahol a lélek végtelenségében találkoz-

1 ' Szini szerint Csehov úgy nézi „emberkéit", mint egy „hangya-
bolyt", másképpen „tíízijátékos", aki megunva „a hiú ragyogást" - a 
Három nővérben - , „egy szuszra elfújja őket". (Csehov. Jövendő, 1904. 
júl. 24. 12 -13 . ) - Lövik szerint „egy fáradt mosollyal pardont adott 
nekik, . . . mikor le kellett volna sújtania a lángpallossal, félreállott, s 
talán maga is egy könnycseppet morzsolt szét a szemében. I. m. — Ady, 
Csehovhoz mérve, Tömörkényt jellemzi: „. . . úgy fölmelegszik, mint 
egy . . . lírikus, s az embereket mindig szereti. Tömörkény. Nyugat, 
1917. 849. - A „fölülről-mosolygás" közege, eszköze a humor, erről 
majd a húszas évek reflexióiban lesz szó. 

1 2 A részvét hangja Kosztolányi szociális töltésű novelláiban szólal 
meg; - csak 1907-1908-ból - A kőimádó „nyomott homlokú" And-
riáját, a Pesztra Veráját, a Mese a tengerről és a szegény emberről 
Péterét. A léggömb elrepül Bp. 1981. 142., 154., 210. 
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пак".13 Kosztolányi eszménye ők, impresszionista-szimbolista 
gyakorlatukat követi is.14 

Az író egyéniségét próbálja megragadni Csehov két francia 
nyelven olvasott leveléről írva, fél évszázaddal Németh László 
szép beszámolója előtt.15 Kosztolányi a századelő Csehov-
képével rokon - és a maga feltételezhető olvasmányélményei-
től is táplált - Csehov-jellemzést ad itt.16 Előremutató benne 
a szegénység, a betegség, „az élet céltalansága" miatti bánaton 
diadalmaskodó humor - „az orosz nap ragyosága, Csehov 
mosolya" — észrevétele. 

Az évtized legfontosabb vonatkozása ismét a művész-
Kosztolányit társítja a kései olvasóban, a Pacsirta és az Arany-
sárkány majdani íróját. 1910-es cikke, az Alföldi por szülő-
városáról fest fájdalmas képet.1 7 A lustaság eijesztőgombáját 

1 3Szini Gyula: Lelki kalandok. IFT 1. 139. (Színi kötete 1908-ban 
jelent meg. Színi eljárását - „Két történet fut egymás fölött, az imp-
resszionista, látszatra igénytelen . . . mese fölött egy szimbolikus his-
tória" - majd 1917-ben fejti ki részletesen. Uo. 153-156 . ) 

1 4 A rajzos, sokféleképpen értelmezhető', így jelképi erőben gazdag 
befejezetlenség rajza lehetne a Ványka levele: cím nélkül, hiába adta fel 
nagyapjának a hazaviteléért esengő levelet; Kosztolányi szemetese -
kisfia halála miatt züllött iszákossá - térdig állva a tavasz buja vegetá-
ciójában, a gödörből motyogja: Jó ott lenn; a börtönből szabadult 
hamiskártyás karácsony estéjén fia szemében bukik le: újra csalt, hogy 
örömöt szerezzen neki, hiába. Vö. Kosztolányi Dezső Novellát I. Bp. 
1943. 57., 43. - Ezt a befejezetlenséget - a Tengerszem vonatko-
zásában - Baráth Ferenc már 1938-ban észreveszi. Vö. Kosztolányi 
Dezső. Zalaegerszeg. 1938. 97. 

15Két levélről. ÁÓ. 371. - Németh László írása. Csehov levelei. 
Sajkódi esték. Bp. 1961. 191. 

1 6 A századelő Csehov-képéről Németh G. Béla : A románcostól a tra-
gikusig. A műfajváltás és szemléletalakulás Kosztolányinál. Jelenkor, 
1978 .1059 . 

1 7 Élet, 1910. szept. 18. Kötetben: AÓ. 4 6 5 - 4 6 7 . - Újabban Kss 
Ferenc rajzol kedvezőbb képet a város „bújtogató, kényeztető köze-
géről". Kosztolányi Szabadkája. Új Tükör, 1978. okt. 1. 10. L. még: 
Németh G. Béla: i. m. 1 0 6 0 - 6 1 . 
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látja benne, s elemi erővel ad hangot, jóval Ady előtt egy — 
nem Thury-sorsú — magyar Csehov vágyának: 

.Jöjjön egy író, aki . . . valami nagyot mer és akar. . . . Vegye észre 
az ásítást, a közönyt, a bácskai tespedtséget, és sápasszon el bennünket 
erejével és művészetével.Csehov legyen, aki a mienk, egy író, aki úgy lát, 
mint még senki, egy író, aki új és magyar." 

Kosztolányiban a Három nővér „vidéki kormányzósági 
városának" képe idéződhetett fel, az ülnökként elsatnyuló 
Andrej, a kiüresedő, látszat-létű Csebutikin; egy évtized múlva 
majd a maga lelkéből lehel életet magyarul megszólaltatott 
figuráikba.18 A fiatalkori vágy regényei megírásának meg-
őrzött-megtagadott ösztönzője lesz; megtagadott is, hiszen — 
hite szerint - Csehov ekkor számára már jótékonyan nyugtató 
„mákony". 

2. A húszas évek dráma-recenziói 

Kosztolányi, a már régóta termékeny, páratlan bőséggel 
szóló színikritikus régi olvasmány-élményeihez kap új tápot a 
Jób Dániel és társulata által életre keltett Csehov-drámák 
révén. Közben azonban világok omlottak össze kint, és omla-
nak össze benne: a Jajveszékelő a magyar romokon kétségbe-
esett sikoly-sorozata csak nyitány a „történelem szorítóiba" 
(Kiss Ferenc) került költő „kínjához" és „szégyen-maratásá-
hoz".19 Nemcsak ő hullott 1919-20-ban válságok bugyraiba: 

1 8 Andrej városukról adott jellemzése nem maradt meg Kosztolányi 
szövegezésében, de megmaradt a műveltséget mímelő' önmagától és 
társaitól megundorodott öreg katonaorvos értékítélete erről: Mi-
csoda piszokság. Micsoda rondaság.. ." L. Három nővér. Irta Csehov 
Antal. Fordította Kosztolányi Dezső. A vígszínházi szöveg gépelt máso-
lat-példánya. (OSZK Színháztörténeti Osztály) 

1 ' A Jajveszékelői - végső címe: A magyar romokon - Nyugat, 
1919. dec. 1055., kötetben: Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött verset 
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Babits — hogy a hozzá legrokonabbakról szóljunk — „lelke 
iszonyú férgeivel" viaskodik, Tóth Árpád Bouvard és Pécuchet 
hangya-lénye fölé hajol - fordítóként - szorongva.20 

A Ványa bácsi 1920 május 9-i bemutatójáról kelt recenzió a 
hírhedt kurzuslapban, az Új Nemzedékben kelt, de nem mél-
tatlan Kosztolányihoz: nagy erővel beszéli ki még friss fájdal-
mát — előtte Mikszáth, Szigligeti, Csiky csitították21 —, s 
Csehovról is itt fogalmazza meg talán leglényegesebb észre-
vételeit. 

Hódol az emberalkotónak, akinek „nem kell színpadi 
szabály", hiszen „szavai folyásával" „maga a szabály".22 „A 
megidézett életet bámulja" mint Illés Endre, színibírálatainak 
úttörő gyűjtője írja, illetve — Kiss Ferenc szavával — „az 
életrangú teremtés varázsát", ahogy Shakespeare-ben, Puskin-
ban, a legnagyobbakban.23 Szerinte a mű mondanivalója csak 
ennyi: „Ez az élet."24 Ebből Csehov csak „a fojtó unalmat 
rajzolgatja". A mű cselekményét Kosztolányi hat sorban vázol-

Bp. 1964. 336. (A továbbiakban: ÖV), a „szégyen-maratás"-t Életre-
halálra. Uo. 487. Kiss Ferenc gondolatát Az érett Kosztolányi Bp. 
1979. 36. 

2 0 V ö . Reggel. Babits Mihály: Összegyűjtött versei Bp. 1977. 296., 
Flaubert: Bouvard és Pécuchet. Bp. 1921. IX-X. L. még: Tóth Árpád: 
Válogatott müvei Bp. 1964. 1117. 

2 1 Vö. A régi jó időktől, a Cifra nyomorúságtól és a Rózsától szóló 
bírálataival. Színházi Esték. Bp. 1978.1. 219., 215., 143. (A továbbiak-
ban: SZE) 

2 2 Ványa bácsi. Új Nemzedék, 1920. máj. 9. Kötetben: SZE I. 
3 2 3 - 3 2 4 . 

1 3 Vö. Illés Endre: Kosztolányi, a színibíráló. Bevezetés a Színház 
című kötethez. Bp. 1948. 6. (A továbbiakban: SZH), Kiss Ferenc: i. m. 
353. 

2 4 Már 1916-ban írja - Barta Lajos Szerelem című drámája kapcsán: 
„Vannak írók . . . kik az élet egyetemét érzik." - Barta is ilyen, és 
„így szól: ilyen az élet, nem több, és fáj, hogy van több." SZE I. 800. -
1920-ban már nem említi és nem hiányolja Kosztolányi a „többet". 
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ja, fájó, az Alföldi porra, vissza- és a Pacsirta Sárszegére előre-
utaló metaforákkal érzékeltetve a megoldatlanságot: „. . . az 
áldozatok ott maradnak az életükkel a porban, a sárban." 
Felidézi — most már a drámákról szólva — a Szini kapcsán 
megfogalmazott impresszionista-szimbolista művészet gyakor-
latát: „Figurák nincsenek, csak emberek, vagy még inkább 
lelkek, melyekből láthatatlan vonalakkal rajzolódik ki egy 
örökkévaló történet." 

Kosztolányi elidőzik a „lelkek" húsba-vérbe öltöztetőinél, a 
színészeknél is: „Hegedűs Ványa bácsija mintegy gránitból 
kivésett tragikus szikla" — bizarr paradoxon a következő írás 
„Ki látott ilyen hősöket és hősnőket? " kitétele mellett - ; 
számára a legfontosabb „a krisztusi együgyű", Tyelegin 
Vendrey megformálta alakja, „kiben több szláv lélek lakozik, 
mint Vogüé összes köteteiben". Vele Kosztolányi évek óta 
alakuló szlávság-szemlélete kaphat hatalmas tápot, s a maga 
számára is útmutatást: az elesettek méltók a részvétre.2 5 

Az egy hét múlva kelt második recenzióban szintén a terem-
tő életadás hitelét - s kicsit az alkotás elsődlegességét is — 
bizonygatja lelkendezve: „a láztól felzaklatott agyvelő vízió-
járól", „egy íróasztali lámpa délibábjáról" másnap is meg-
hatottan beszélünk. Tovább is lép — a Tyeleginnel megpedzett 
gondolatot folytatva - : a látott mű a művészet céljára ocsúd-
tatja a nézőt, arra tudniillik, „hogy részvétet keltsen." Négy 
évig tartó borzalmak, az ellenforradalomba fúló forradalmak 
után, a kurzus kezdetén joggal hiszi „csodának" a cél eseten-

2 5 A férji méltóságában megalázott, de megbocsátó, feleségét, aki 
esküvőjük napján megszökött tőle, mindvégig segítő Tyelegin szavait 
idézi is, a maga Czumikowjából fordítva. Vendrey Ferencz (!) „hatvan 
évi működés után" hálásan hívja majd meg költő-kritikusát a Vígszín-
házba, „könnyes-mosolygós búcsúszavára". Bp. 1931. Kézirat. MTA, 
Ms 4 6 2 5 / 1 6 6 - 1 6 7 . - Vogüé műve, Az orosz regény. I—II. Bp. 1908. 
Ádám közlése szerint megvolt apja könyvtárában. A szerző az oroszság 
lényegét az evangéliumi részvétben jelöli meg. Vö. I. 40. 
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kénti megvalósulását. Fontos vallomás — Kiss Ferenc ars 
poeticája megfogalmazását látja benne26 - , de szkepszisét is 
kifejezi, a politikai változások eredményességét illetően. 

A részvét csodája — Csehové, mely visszazeng a nézőben — a 
magas eszmei alap ahhoz, hogy a szerzőt kora „drámaírói" — 
az idézőjel Kosztolányié — meg nyárspolgári színházjárói 
számára felmutassa: ő „nem hízeleg az örök nyárspolgárnak, „a 
disznófejű Nagyúrnak", hanem leleplezi darabjával. Az elő-
adásra el sem jövő nyárspolgár — miért kellene neki a kemény, 
igaz beszéd? - természetesen nem azonos Csehov művének 
szereplőivel: ő — struccmódra — „reményt, szíves kalandot, 
regebeli milliókat" várna, a csehovi leleplezés illúzió-vesztett 
antihősei ennek hiábavalóságára taníthatnák — ők csak „csele-
kedni akarnának, vágyakoznának", hiába.27 Kosztolányi 
összefogja a csehovi dramaturgia lényegét, az „érzések" a 
szereplőkben „mozognak", a színművek „drámák, igazi drá-

J 6 A recenzió: Szonya és Jelena. Színházi Élet, Bp. 1920. máj. 16. 
Kötetben: SZH 41., (Varija bácsi címen), SZE I. 3 2 5 - 3 2 7 . - Kiss 
Ferenc gondolatát i. m. 167. 

* 7Vö. a mű korabeli orosz visszhangjával: „A modern ember beteg 
attól, hogy szeretne élni, de erre nincs módja." A nyárspolgáriságról az 
1963-as Csehov-sorozat szerkesztője jegyzi meg, igaz, a Cseresznyéskert 
kapcsán: „ . . . az érzékenyebb emberek számára a nyárspolgári nyu-
galom nem lehet a boldogság." А. П. Чехов : Собрание сочинений в 
двенадцати томах. Том девятый. Пьесы 1880-1904 . Москва. 
1963.693. , 708. (A továbbiakban: CS 63/9.) - Kora nyárspolgári 
színműiparosainak és közönségének szintjét Kosztolányi mindig is 
példásan ostorozza, legmaróbban akkor, mikor „három, szocialisztiko-
burzsoasztiko-arisztokratiko" szerző „magabiztosításáról" szól, „a 
színházba járó közönség e három rétege" felé. Vö. Tristan Bemard: 
Csókoljon meg. SZE I. 485. Kosztolányi magatartása rokon Csehové-
val, ő Sienkiewiczet rója meg - A Polaneckij-család című regénye kap-
csán - „a burzsoázia arany álmaiba ringatásáért". Levele A.Sz.Szuvo-
rinhoz, 1895. ápr. 18-án. А. П. Чехов: Собрание сочинеий в две-
надцати томах. Том двенадцатый. Письма 1893-1904 . Москва. 
1957. 84. (A továbbiakban:CS 57/kötetszám) 



Forum 313 

mák nélkül, az eseménytelenség örök drámái".28 A megoldat-
lanságot — figyelmen kívül hagyva az orosz tényezőket — 
egyetemes érvényűvé terjeszti ki: „Nincs megoldásuk a drámá-
juknak, akár az életnek sincs."2 9 

A „kikerekítetlenséget", az „összhangtalanságot" az első 
recenzió a férfiak felől bizonyította, Szerebijakov áldozatainak 
felsorolásával, utalva „a fülleteg légkört enyhítő", hiábavaló 
lövésre is,30 itt a nők sorakoznak fel, szerelmükkel talán még 
jobban az örök emberi síkján állva. A Szonyát jellemző 
fanyar-bölcs, ironikusan kicsinyítő képzős felsorolásból — 
„árvácska, csúnyácska, igénytelenke" - , meg a visszájára for-
dított közmondásból - „Korán kel, de nem lel aranyat" -
még kívülállás, fölény érződik, de az idő elszállására történő 
utalás — e csúnya élet fölött — már Kosztolányi felgyúló 
érdeklődéséről árulkodik, e veszendő emberélet iránt.31 

2 8 Lukács György „belülről is mozdulatlannak" látja Csehov drá-
máit. V ö M modern dráma fejlődéstörténete. Bp. 1911. II. 218. 

1 ' Jób Dániel fordításában a hit vigaszának lángját csavarta valószínű 
német forrása szövegénél magasabbra; Szonya zárószavai Czumikownál: 
„Ich glaube, Onkel, ich glaube heiss, leidenschaftlich.. .", Jób szövege 
szerint: „Én hiszek, bácsi, forrón, szenvedélyesen hiszek az egy, élő igaz 
Istenben.. ." Vö. Anton Tschechoff: Dramen. Drei Schwestern. Onkel 
Wanja. Die Möwe. (Gesammelte Werke III.) Leipzig. 1902., valamint: 
Van ja bácsi. Jelenetek a falusi életből. írta Csehov. Fordította Jób 
Dániel. Bp. 1920. 102. - A hit - a lány reményének szalmaszála -
majd a Pacsirta befejezésében kap szerepet. Vö. Nyugat, 1923. II. 162., 
kötetben : Pacsirta-Aranysárkány. Bp. 1961. 181. L. még: Kiss Ferenc: 
i. m. 168. 

3 0 Csehov szerint „a lövés nem dráma, csak eset", a dráma „az 
emberben belül van, nem a külső megnyüvánulásokban". Levele N. Sz. 
Burovának. Vö. CS 63/9. 693. (Ranódy László Pacsim-filmjében 
Vajkayt is rálöveti egy anatómiai bábura, hatásos jelképességgel,) 

3 1 Szonya csúnyasága is az egyetemesség síkja felé billentheti 
Kosztolányi szemében a drámát. Vö. fordítója, Oleg Rosszijanov gon-
dolatával: „Pacsirta csúnyasága vajon nem az elnyomás abszolutizált 
formája-e, melyet nem lehet . . . lerázni?" Д. Костолани: Жаворонок 
- Анна Эдеш. Москва. 1972. 347. Magyarul: Oleg Rosszijanov: ,A vi-
lág újraépül. . . ". Bp. 1981 .171 . 
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Szonya társa Kosztolányi elmélkedésében Jelena, a változni 
reménytelen szenvedéssel. „Mégcsak nem is zongorázhat" — 
Kosztolányi anyja és húga fájdalmukat zenével sírták el! - ; 
idézett szavai — „Várj, öt, hat év múlva én is megöregszem" — 
az idős, felesége fiatalságára féltékeny férj mellett meddőn 
eltöltött élet kínjaival terhesek. 

Az Asztrov iránti szerelmük beteljesületlenségét Koszto-
lányi fő mozzanatként építi bele koncepciójába: olyan 
„szegények", hogy a szegénységükből eredő „szegény" álom is 
meghiúsul: az itt „iszákos és életunt vidéki orvossá" lefokozott 
férfi sem lehet az övék.3 2 

A színészek az élet múlásának megjelenítésével bűvölik el a 
recenzenst, akinek amúgy is az elmúlás a fő létérzése.3 3 El-
ragadtatva jegyzi fel: „ . . . babonás varázzsal pár óra alatt föl-
építettek két alakot, nem: két lélekkel teljes embert, és hosszú 
évek messzeségét idézték elénk." 

A cikk a színházból kijövő néző képével fejeződik be, akivel 
Szonya és Jelena „csodát művelt", a reménytelen, fájdalmas 
sztoicizmusra edzés csodáját.34 (A Gombaszögi Frida és 

3 2 Kosztolányi kemény célratöréssel rendeli anyagát erősen álta-
lánosító végkövetkeztetése alá. Az első recenzióban még igenlően ír 
Asztrovról: „. . . egy többre és jobbra hivatott, ábrándos és lusta, nö-
vényevő, de pálinkás orosz orvos . . . , aki nekem Csehov Pavlovics Antalt 
hozza eszembe. . ." - A többi recenzens - ilyen szilárd koncepció 
nélkül - nem nagyon tud mit kezdeni vele; (D(ánielné) L(engyel) 
L(aura) női - realistább? - szemszögéből a férfiak „megbódult fajd-
kakasok", Asztrov Hódító Vilmos modorában tiporja a női szíveket. 
Vö. Ványa bácsi. Budapesti Hírlap, 1920. máj. 9. 5. 

3 3 Vö. Babits Mihály: Kosztolányi. Nyugat, 1936. dec. 401., kötet-
ben: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. II. 523 -524 . ; Kosztolányiné: 
Kosztolányi. Bp. 1938. 18.; Baráth Ferenc: i. m. 6., 26., 36., 44.; 
Szauder József: Kosztolányi Dezső költészete. Összegyűjtött versei. Bp. 
1962.1. 6. 

3 4 Nem cselekvésre edzi tehát Csehov Kosztolányi nézőjét, mint 
Székely György hiszi (Csehov-drámák a magyar színpadon. Szovjet 
Irodalom, 1980/1. 151. - a Ványa bácsi, mint a Hamletről mondja 
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Varsányi Irén által a nézőnek „dobott" jelképes „koszorúk" — 
„a vidéki kislány" „igénytelen kis kankalinkoszorúja", meg „a 
boldogtalan szépasszony" „hervatag rózsakoszorúja" a 
Csehov-álmodta hősnők iránti legszebb hódolat, az impresz-
szionista színikritika emlékezetes remeklése.) 

Az első, elemi színházi élmény ehhez a drámához kapcso-
lódik. A Három nővér hatását azonban nemcsak — újat is 
mondó - színikritikák őrzik: a művet Kosztolányi fordította, 
így a róla való látomását alkotóan is megörökítette. Wladimir 
Czumikow nagyon pontos német átültetéséből Kosztolányi 
tollán — szózenéjével, alakzataival, szóképeivel, népiességével 
— egy, az eredetihez a németnél közelibb, hívebb magyar mű 
született, másfelől, éppen a felsorolt elemek révén, zaklatot-
tabbá, tépettebbé, fájdalmasabbá s egyúttal zsongítóbbá vált 
Csehov remeke.3 5 

Kosztolányi egy kicsit együtt is él a készülő bemutatóval. A 
próbákon meg-megjelenve, alig szólva valakihez, szövege 
színpadi hangzásának jóságát is mérhette,36 Csehowal is szem-
besülhetett, akit Jób Dániel egy berlini Sztanyiszlavszkij-
bemutatótól szárnyakat kapva — és eredeti elképzeléseit is 
módosítva - vitt színpadra.3 7 

másutt, tűrésre edző „lelki acélfürdő". - Kosztolányi gondolatát Földi 
Mihály a Cseresznyéskertről szólva visszhangozza majd: „Megerősít az 
erőtlenségünkben, feltüzel a passzivitásra." Nyugat, 1924. 17. sz. 355. 
- Kosztolányi 1920 őszén Pázmányt tanulmányozva hűti homlokát 
embertestünk gyarlóságaival, a következő évben pedig a senecai sztoi-
cizmus fogalmazódik meg benne, a Nero, a véres költőben. Vö. A 
magyar próza atyja, kötetben: Látjátok, feleim. Bp. 1976. M., Nero, a 
véres költő. Bp. 1957. 248. 

3 5 Minderről részletesen 1. Zágonyi Ervin: Kosztolányi Három 
nővér-fordítása. ItK. 1982. 7 6 - 9 1 . 

3 6 Vö. Jób Dániel: A „Három nővér'' első magyar nyelvű előadása. 
Színház- és Filmművészet, 1954. 6. sz. 280. 

3 7 U o . 282. - Sztanyiszlavszkij színpadának jellemzői - Peterdi 
Nagy László összegezésében - a tragikus-szentimentális értelmezés, a 
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Reflexióit itt is két rövid recenzió őrzi. Az egyik, a Csehov 
doktor úr, a Színházi Élet olvasói számára játszik el a címadta 
„szókötés" lehetőségeivel, egymást zsonglőrmódra kergető 
paradoxon-párral fogalmazva: Csehov orvos, aki maga is beteg, 
tudja, hogy a semmi kis betegségek gyógyíthatóak, de „az élet 
unalma, igazságtalansága, csömöre örökkévaló", tudja hát azt 
is, hogy „a betegeket talán meg lehet gyógyítani, de az egészsé-
geseket soha". így lesz — mindezek summázataként — a mégis-
csak diadalmaskodó, „az ágyakon látott és magában hordott 
megsemmisülés" késztetésére humorista, „vigasztalan vigasz-
taló, hitetlen hívő, gyógyíthatatlan gyógyító."38 

Kosztolányi teljesen kiaknázza az ötletet, félvezető képpé 
bontva: az író világát reménytelenségében is szinte idilli kór-
házhoz hasonlítja, a cári Oroszország nyers, sötét valóságát 
annak égi másává párolva. A recenzió csúcspontja a fordító 
hangulatát is megörökíti, a lemondás netovábbjáról is árul-
kodva, sajátos kontrasztban a Kékszakáll nyolcadik feleségéről 
és a Lili bárónőről gügyögő cikkecskékkel: 

„Amikor ezzel a drámával foglalkoztam, gondolatban gyakran kikí-
sértem az írót, mint a betegek hozzátartozói, s szerettem volna tőle 
valamit kérdezni. Ugye, hogy nem lehet segíteni sem rajtuk, sem miraj-
tunk, sem semmin, Pavlovics Antal?" 

Aztán - Csehovot propagáló társaival, Incze Sándorral, 
Vécsey Leóval vállvetve dolgozva — jó ügy kikiáltójaként, 
költői kérdések sorozatával, frappáns metaforákkal vonultatja 

lélektanilag árnyalt színpadi realizmus, „az örök emberi" világnézeti-
filozófiai szubsztanciája. Vö. Csehov színháza. Bp. 1975. 79., 81.,82., 
160. 

3 'Színházi Élet, 1922. okt. 2 2 - 2 8 . 1 - 2 . Kötetben: Sz. I. 3 2 7 - 3 2 9 . 
- Kosztolányi Ibsenről szólva is él az író-orvos-párhuzammal, először a 
haladásban hívő hangján, később kiúttalanságot sugározva. Vö. Ércnél 
maradóbb. Bp. 1975. 152., 169. (A továbbiakban: ÉM) 
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fel a dráma „betegeit",39 ajánlja Csehov - és a maga -
portékáját: az eseménytelenség, az elmúlás, a jók és rosszak 
egyforma megbíínhődésének jegyében született, megoldatlan, 
magyarázat nélküli drámát — az б minősítései ezek —, melynél 
„merészebb feladatra még nem vállalkozott író".40 

A felsorolt jegyeket még egyszer makacsul — vagy itt elő-
ször? - felsorakoztatja a Nyugatba írt ismertetésében.41 

A bevezető bekezdés jellegzetes „és"-eiben — a cselekmény 
mozzanatait kötik össze, lendítik tovább — Rejtő István a 
költő pesszimizmusának elburjánzását látja.42 Igaz, sőt a 
mondat eleje is ezt intonálja, mély hangrendjével: „Három 
moszkvai lány, három tábornok-árva története. . . " 

A türelmetlenül torlódó kötő-kérdőszavak funkciója több-
rétű. A másutt is alkalmazott fogás, a recenzió dialógusokra 
bontása megtestesítheti „az örök nyárspolgár" szenzáció-
szomjas kíváncsiságát, de az élet rejtélye után kutakodó költőt 
is, annak egyik énjét. 

Az „és"-eknek aztán álljt parancsol: „Az élet is elmegy, a 
fiatalság. Minden elmúlik . . . semmi sem oldódik meg. Az 
írónak nincs más mondanivalója . . . semmiféle állítás vagy 
tagadás, védelem vagy vád." 

A gondolatsor nemcsak az öncélú költészet, illetve az ob-
jektív alkotó dicsérete. A recenzensnek most is, mint a Ványa 

3 9 „Ismerik-e . . . I r iná t . . . ezt a kis orosz galambot? . . . És Kuligin 
gimnáziumi tanárt, ezt a szegény, klasszikus szarvasmaihát? " 

4 0 A testi és tárgyi elhasználódás - „minden eltörik", nemcsak 
Csebutikin kezében a reménytelen szerelmét ó'rző emlék, az óra - majd 
a Lassan, lefelé című, kötetzáró darabbá is emelt versben fogalmazódik 
meg. Vö. Nyugat, 1923. II. dec. 1. 607. Kötetben A pohár eltörik. . . 
címen ÖV 420. 

41 Két bemutató (Három nővér - Az új rokon). Nyugat, 1922. nov. 
1. 1 0 3 4 - 1 0 3 5 . A Három nővér-recenziót 1. még: Lángelmék. Bp. 1941. 
2 9 9 - 3 0 0 . (A továbbiakban: LE), SZE I. 3 3 0 - 3 3 1 . - Az új rokon 
Csathó Kálmán „vidéki vígjátékát" ismerteti, Csehov művéhez is mérve. 

4 2 Csehov drámái Magyarországon (1900-1944). In: Tanulmányok a 
magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1961. II. 402. 
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bácsiban, nagy élménye az idő múlásának megjelenítése. A 
néző által hatványozottan átélt, fokozással és mesteri párhu-
zammal kifejezett idő-múlást - „De amíg nézzük a játékot, s 
percek, órák tűnnek tova, és hónapokkal, évekkel öregszünk 
mi, nézők. . ." — a múlt viszonylatába helyezett alakokkal 
érzékelteti, az öreg dadától a férfiakig. Legtöbb figyelme 
Versinyinre jut. Elhanyagolva — oly fennkölt fogalmazásúnak 
fordított - jövő felé feszülő vágyát, Kosztolányi csak az elmú-
lás jegyét viselő szerelmét idézi. A magyar szövegben magát 
többlet-humorral szemlélő Csebutikin is múltja kölöncét cipeli: 
„Egy elrontott élet után már csak mozdulatokat tesz, magát 
gyötri." Ő költőnk számára az ember törpeségét is példázza: 
„Vitatkoznak az emberek kicsiségéről. Erre fölkel, hogy jobban 
lássák: »Nézze, milyen jelentéktelen vagyok én.«"43 

Tuzenbach és Andrej Csebutikinhez csatlakoznak. A báró 
„is semmittevő, léha. Nem látja az élet értelmét". Andrej, aki 
„vidéken reked, tollnok lesz", az Alföldi porban megírt, de 
még majd az Életre-halálra című nagy számadás-vers megírá-
sának idején is fájni fogó sebet sajdíthat fel Kosztolányiban, a 
jobb sorsra érdemes középosztály elkallódásáról.44 Őket is 
idézi, Tuzenbach érvelését — „Esik a hó. Mi az értelme en-
nek?" — és Andrejt, utalva a feloldás lehetetlenségére: 
„. . . hosszú keservét a süket hivatalszolgának mondja el, mint 
egy üres gyóntatószéknek. Ha nem hallanál nagyot, bátyuska, 
akkor nem is beszélnék veled."4 5 

A lajstromba vett szereplők a teremtő alkotót is dicsérik, 
azt, hogy ennek jóvoltából „alakok jönnek elénk, emberek". S 

4 3 Vö. Baba-hu - Két ember - Auerheim: Szerepkör. SZE 1. 424. 
4 4 „Láttam . . . ifjú eró't, bűnt tékozolni / pazarul." Nyugat, 1930. 

nov. 16., ÖV 487. - Csathó szemére éppen „a gentry-család" hamis 
ábrázolását hányja: „Ki hiszi, hogy ennyire felhőtlen ez az idill, s hogy a 
magyar földön minden család körében nem élnek lelkek, legalább egy-
kettő" i. m. 1035. 

4 5 A csehovi dialógusok mechanikus kapcsolata vagy inkább mono-
lóg volta - már Nyemirovícs-Dancsenko észrevette ezt, vö. CS 63/9. 
697. - abszurd végletébe fordul itt. 
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a módszerre is utalnak, arra, hogy mindez - Versinyin és az 
általa felidézett Moszkva, a sárga kaszárnyába vezető út hídja 
és az alatta zúgó víz, Tuzenbach és a hó, Csebutikin és gesz-
tusa, Andrej és vallomása — „csupa jelkép".46 Kosztolányi 
csak a beszédre utal, de a konklúzió a felsorolt teljes indukciós 
anyagot általánosítja: 

„Mert az emberek - még az oroszok sem - beszélnek így, a 
valóságot csak egy nagy költő' hazudhatja ilyen összefogónak, ilyen 
nagyszerűnek (? — Z. E.), a legnemesebb realizmus bűvös eszközei-
vel."4 7 

4 6 Az „alakok", „emberek" teremtése szentesíti Kosztolányi 
szemében a mondanivalótlanságot. Csathó éppen azért „nem nélkülöz-
heti" az elmaradt mondanivalót, mert „alakjai csak felületeket tün-
tetnek fel". - A jelképiségre Kosztolányi jellemző helyeken tapint. A 
„zúgó víz" például nemcsak Versinyin „kései szerelmének alaphangját 
üti meg", „a siető habok" felidézte körforgásnak nagy szerepe van A 
csókban (vö. Ambrozovics idézett kötete, 141., CSM II. 1014.) s a 
Jaltánál morajló éjszakai tengernek A kutyás hölgyben (vö. CSM III. 
118.). - A „csupa jelkép"-tézist Sztanyiszlavszkij is aláhúzza: Csehov 
szándéka szerint Ványa bácsit fehér nyakkendőben, Trigorint viszont 
kockás nadrágban kell játszani: ennek „gyengéd tisztaságát", illetve az 
utóbbinak talmibb voltát jelképezendő. Vö. К. С. Станиславский: 
А. П. Чехов в Московском художественном театре. Москва. 
1947. 35., 36. - Csehov jelképeinek árnyalt, mai értelmezését L. E. 
Polockaja fogalmazásában I. Развитие реализма в русской литера-
туре. Том Третий. Москва. 1974. 1 0 3 - 1 0 6 . - ö „a jövő potenciál-
jainak" hordozóját is látja bennük. Moszkva például a nővérek szemé-
ben gyermekkoruk reális városából a jelen keserűségével párhuzamosan 
növő ábránddá, a boldog jövő szimbólumává válik. [Makay Margit hat 
évtized távlatából is emlékezik az általa alakított „Irina Moszkva után 
vágyódó", a „kietlenség" ellenében feltörő „sóhajára". Szíves levél-
beli közlése 1980 júliusában.] - Kosztolányi jelképeiről, ,.szöveg mö-
göttiségéről" Oleg Rosszijanov ír tanulságosan; vö. id. művei, oroszul: 
339 - 340., 345 - 346., 344 - 345., magyarul: 1 6 0 - 1 6 1 . , 1 6 2 - 1 6 3 . , 
1 6 8 - 1 6 9 . 

4 1 E realizmus összetevői Kosztolányi szemében az alakteremtés 
(egy hónappal korábban, talán éppen a Három nővér fordításának 
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A műfajiságról szólva — talán a többi, már megjelent recen-
zióval is vitázva — hangsúlyozza: 

„Cselekmény, ármánykodó fondorlat . . . nem mozgatja a darabot, 
mégse .novella', mégse .regény', hanem dráma, melyben egy írói láng-
elme a legnagyobb erőpróbát vállalta, s megmutatta, hogy az érzés 
biztos kalauz, csalhatatlan építő . . . még a színpadon is."4 8 

Az elemi, a „velőkig fájó" élmény az egyetemes romlásé. A 
legsötétebb tanulságokat Kosztolányi olvasta ki a műből: a 
többi recenzens a szereplők sorsát az orosz viszonyokban 
gyökereztette, s egyúttal nyomatékosan el is határolta magát 
tőlük.49 

Az Ivanovról a Pesti Hírlap papír-tengerén számol be olva-
sóinak, így újrafogalmazásai indokoltak. Utal — fordítási tel-
jesítményének birtokában — Csehov prózájának Csajkovszkij 
zenéjével rokon „ködös, altató muzsikájára, édes, mérges 
mákonyára" - fordítási teljesítményének birtokában - , művei 

napjaiban szögezi le: Az igazi titok mégis az élet, az igazi bűvészet csírát 
teremteni a semmiből, az igazi csoda: egy ember a papíron." Tímár 
Virgil fia. Nyugat, 1922. okt. 1. 1174., kötetben: IFT I. 254.), valamint 
a személyek, jelenségek az élet-halál távlataira mutató jelképisége, lírai 
költészetben is (Endre Károly háborús verseiről is most írja: „Csak a 
halál foglalkoztatta. Az nyitotta ki a szemét, hogy lásson, ormokat és 
szakadékokat, fényben és ködben, és bizonyos messzeségből életeket és 
embereket, helyes távlatban eltűnő mozdulatokat. . ." Az ember, aki 
járva jár, uo. 1175.), epikában is (így látja az irodalom csúcsainak a 
Hamletet, a Bovarynét, az Ivan Iljics halálát, vö. Az író a háborúban, 
Ábécé. 1957. 186.). 

4 8 A recenzensek szerint a mű regény, „állóvíz" (Dánielné Lengyel 
Laura, Budapesti Hírlap, 1922. okt. 15.; az összes többi hivatkozás is e 
napról való), regényszerű életkép (Keszler József, Az Újság), „az orosz 
kisvárosok.. . mozdulatlanságából" fakadó regény (Zilahy Lajos, Pesti 
Napló), nem dráma, „mert minden emberének egy a sorsa. . . mert 
nincsenek ellensorsok" (Relie Pál, Világ). 

4 9 Vö. Zágonyi Ervin: i. m. 87. 
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osztályozhatatlanságára, a drámák — szláv voltuknál fogva — 
lassű ütemére.50 

Aztán felsorolja „az ismerősül köszöntött" tárgyakat, 
személyeket, az utóbbiakat az orosz irodalom jellemzésére már 
1917-ben használt jelzők arzenáljából kölcsönözve: 

,,Ö a régi szobák, horgolt terító'kkel, kiérdemült bútoraikkal, ó , a 
hosszú névnapi ozsonnák, ó, a kedves öregecskék, a nénik és bácsik, kik 
ott maradtak a múltból, a bölcselkedő', tunya, haszontalan, részeges, 
érzelgő, kedélyes, unalmas alakok, a torz f igurák. . ." 

A jelzők mögül Lebegyev, Sabelszkij, Zinaida Szavisna, 
Babakina — megformálásukat a többi bíráló is nagy elisme-
réssel említi51 — alakja villan elénk; a felsorolást összekötő 
hármas „ó" viszont csak Kosztolányi sajátja: a felismerés és 
azonosítás keserédes - s kicsit szépítő - öröme csendül ki 
belőlük. A bútorok „a polgári jóságot" idézhetik, az „ozson-
na" idealizált képe a gyermekkori, az emlékezetben megszé-
pült uzsonnákat, a nénik és bácsik az oly szeretett öregeket.52 

so Ivanov, Pesti Hírlap, 1923. szept. 20., kötetben: LE 300-301 . , 
SZE I. 3 3 1 - 3 3 2 . - A Csajkovszkij-hivatkozás ifjúkori emlékekre utal: 
Kosztolányi „az alföldi homokbuckák fölött" hallotta zendülni Szabad-
kán az ablakokból „Bach, Beethoven, Csajkovszkij melódiáit." Vö. 
Lányi Ernő, Nyugat, 1923. I. 588. - A lassúságban Sztanyiszlavszkij a 
ludas: Csehov kétségbeesetten panaszolja, hogy tönkretette - igaz - a 
Cseresznyéskertet az utolsó felvonás tizenkettőről negyven percre 
nyújtásával. Vö. levele 1904. márc. 29-én Olga Knippernek. Чехов и 
театр. Письма, фельетоны, современники о Чехове-драматурге. 
Москва. 1961. 164. (A továbbiakban: Чехов и театр) 

5 1 Gergely Győző Góth Sándor és Kertész Ella komikumát, Tanay és 
Vágóné játékát dicséri, mely „a jókedv derűjét árasztja a nagy szomo-
rúság közepette" (Ivanov, Népszava, 1923. szept. 30.): Relie Pál szerint 
az első kettő „felderítő, élénk színfoltja a csehovi sötét háttérnek." 
(Ivanov, Világ, 1923. szept. 30.) 

5 2 A „polgári jóságról" vö. Az őszobája 1915. Füst. Bp. 1970. 109., 
az öregekről - légiónyi hely közt - az Életre-halálra idevágó sorait. ÖV 
488. 



322 Forum 

De bennük van a megváltoztathatatlanság tudomásulvétele is. 
Az utóbbira utal az idézett mondat befejezése, igéjével a 
nyugvópontra visszajutást asszociálva: „ . . . melyek karban 
rezegtetik meg az álmos orosz lelket." 

Kosztolányi nem a „bénító környezetet" szándékozik 
kiemelni — mint Rejtő István hiszi5 3 —, hanem hős és társai 
egy húron pendülését, az olvasót Ivanov magánéletének zsák-
utcáján vezetve végig: „Ivanov is ilyen csonka ember . . . ma 
már unatkozik a felesége mellett, halálba üldözi őt, de a 
második menyegzőjén az önvádtól főbe lövi magát." 

A többieket — folytatva a bevezető felsorolást — impresz-
szionistán felvillantott zsánerfigurákként veszi számba: „Egy 
orvoska, ki folyton szaval..., egy kedves, éhenkórász grófocs-
ka, egy zsugori vidéki úriasszony. . . " 

A végkicsengést ellentétpárok fókuszába helyezi: 
„ . . . éhesek és jóllakottak, egészségesek és betegek, ifjak és 
vének, de mind boldogtalanok." 

A boldogtalanok tarka kavalkádját, eltérve eddigi gyakor-
latától, ,/élig ispotály" — Csehov kórháza, régies-népies 
minősítéssel! - , „félig családi kör" címkével, könnyed iróniájú 
fogalmazásban orosz mivoltával magyarázza: „Együtt a család, 
a nagy család, Oroszország."54 

Illyés — nyilván a csattanós lezártság kedvéért — itt rekesz-
tette be a posztumusz Lángelmékben a recenzió szövegét, 
pedig az elhagyott mozzanatok is fontosak. Összegeződik a 

5 3 I . m. 404. 
5 4 A szlávság + család fogalom-párosítás már 1909-ben megjelenik 

Kosztolányinál, Rilke kapcsán - „családi életük, babusgató, dajkáló 
szeretetük intimsége" jellemzi őket szerinte - , vö. Rilke. LE 223., ÉM 
345. A „Kék madár" kabaré vendégjátéka alkalmából pedig „egy régi 
dajkadal melegségéről", „gyerekszobák varázsáról" szól, vö. Orosz 
tündérek. Pesti Hírlap, 1923. jan. 3. 5. (A cikkre Réz Pál volt szíves 
felhívni a figyelmemet.) - A boldogtalanok + kórház-társítás majd a 
Számadásban nyeri meg végső megfogalmazását, ott már az egész 
emberiségre, az egész életre kiterjesztett jelképességgel. ÖV 4 8 1 - 4 8 5 . 
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zenei jelleg: Kosztolányi a színpad Jób vezényelte „nagy hang-
szeréről", Varsányi Irén „könnyes fuvolahangjáról", szól, a 
Három nővér fordítója pedig Tóth Árpád munkája előtt hajol 
meg: a költő „a csüggedt szavakat lágyan és humorral, rokon 
lélekkel" tolmácsolta. S ha a Ványa bácsiban Tyelegin volt 
nagy élménye, itt Hegedűs Sabelszkije, ,,a dohogó, zsémbes, 
aranyos gróf", akinek alakját „Csehov sem álmodhatta kü-
lönbnek". 

A Színházi Élet az Ivanov köré is valóságos kis Csehov-
számot kerekített. Kosztolányinak, a költőnek, a gáncstalan 
gavallérnak, kinél értőbb-okosabb szavakat aligha írtak színész-
nőkről és játékukról, Gombaszögi Frida jut.s 5 

„. . . a vidéki élet szürke regényessége az övé.. ." — kap-
csolja alakjával a drámát egy kicsit a maga múltjához és jele-
nének alkotói világához.5 6 A művésznő ennek jegyében ját-
szotta egy éve Mását, „a gimnáziumi latintanár boldogtalan 
feleségét, ki Puskin-verseket szaval, és kései, fájó vággyal 
szereti a moszkvai ezredest." A szürkeségből fénylik föl sze-
relme, mellyel — Szása, „fukar, gazdag család lánya" — meg 
akarja menteni Ivanovot, „a züllött földbirtokost".5 7 Ők 
ketten „az orosz, polgári" Hamlet és Ophelia.58 

55 Gombaszögi Frida. Színházi Élet, 1923. okt. 7 - 1 3 . 2., SZE II. 
371 -372 . - Varsányi Irénről Sebestyén Károly, Lukács Pálról Schöpf-
lin Aladár, Góthné Kertész Elláról Relie Pál számolt be. 

S6A Pacsirta most jelenik meg folytatásokban a Nyugatban; a 
befejező részeket 1. az 1923. II. 140. lapjától. - Az Ivanov hősei iránti 
megértő-részvevő viszony talán Kosztolányi hasonló érzelmeinek koro-
natanúja, ennen, sárszegi hősei iránt. 

5 7 Csehov fenntartásosabb Szása akciója - és egyáltalán Ivanov -
iránt: „Két asszony jelenhetett volna meg végül, és léphetett volna fel 
Ivanovért, akik valóban szerették őt: szülőanyja és a zsidónő . . . Az 
árva - ti. Ivanov, Z. E. - hadd maradjon árva, vigye az ördög." Levele 
A. Sz. Szuvorinhoz, 1888. dec. 23-án. Vö. CS 57/12. 316., CSM IV. 
1025. 

5 8 Kosztolányi szemében Ivanov talán „kései, degenerált ember", 
„öngyötrő és cselekedni nem tudó" lehet, vö. Hamlet-, illetve a vele 
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Kosztolányi figyelmet szentel a mögöttes területeknek, „az 
igazi főszereplőknek", ezek: 

„. . . a Csönd, mely végighalad az elhagyott szobákon, a Kétségbe-
esés, mely a kertben ül, egy padon, alvó fejét mellére buktatva, és a 
Hallgatás, mely hallhatatlan végszavával jeleket ad a színésznőnek, hogy 
mikor kell megszólalnia." 

Gombaszögi a csehovi „láthatatlan szövegkönyv" utasításai 
alapján jelenít meg „egy álmot", játszik együtt a fenti fősze-
replőkkel: „Hallja a Csöndet, érzi a Kétségbeesést, és átveszi a 
Hallgatástól azt a végszót, melyet a súgó „nem ad föl a szín-
padra". 

Ezt a végső, el nem hangzó, ráció által megfejthetetlen szót, 
melynek Kosztolányi a Hamlet befejezését is asszociáló fogal-
mazása szerint csak szívdobogás-tempója van - ,,Az ütemet a 
szív veri: egy-kettő, egy-kettő" —, az „egyszerűség, jóság, 
csehovi lélek" adja Szása ajkára. 

Van jó szava az ugyancsak ebben az évben bemutatott 
Medve te,s 9 a Jób-sorozat utolsó darabjáról, a Cseresznyés-
kertről a Színházi Élet riporterének — Incze Sándornak? — 

„rokon" Arany-jellemzésével, SZE I. 28., 53., Opheliával pedig tehe-
tetlensége - szerelmese pusztulása láttán - rokoníthatja előtte Szását. 
- A többi recenzens is utal a Hamletre., legárnyaltabban talán Salgó 
Ernő: „A felsőbbrendű értelem nyugtalansága nem engedi Ivanovnak, 
hogy .vegetáljon a vegetatív életűek között. . .'; találóan ír a vezeklő 
felzokogásra való készségről", „az önundorodás pillanatában". Vö. 
Ivanov. Magyarország, 1923. szept. 30. 12. - Az Ivanov-Hamlet-kérdés 
mai szovjet értelmezését 1. Tatyjana Sah-Azizova: Az orosz Hamlet. Az 
Ivanov és kora. Szovjet Irodalom, 1980/1. 136. 

5 9 A kis egyfelvonásost egy Gecrg Kaiser-darabbal és a Júlia 
kisasszonnyal veti egybe: „minden irányzatosság nélküli", csak „cseho-
vista", és mégis a legkülönb köztük. Forgács Rózsi. Nyugat, 1923. II. 
329., SZE II. 351. 
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nyilatkozik, negyedmagával, a próba szünetében, egy körkér-
désre adott rövid válasz erejéig.6 0 

Utal benne Csehov — francia fordítójának szóló — kételyei-
re, a mű átültetését illetően: „ezt csak oroszok érthetik 
meg".61 Pedig ez „velünk, magyarokkal is megértette, hogy 
nem kell a színpadon okvetlenül megrázó drámáknak lezaj-
lania." Aztán - bármi líraian is - a maga múltba fordulásának 
szűk határai közé rekeszti a darabot. így a Cseresznyéskert 
nem a feudális múlt vagy a derengő jövő szimbóluma,6 2 

hanem Prospero tündérkertjéhez hasonlóan,63 az elmúlt 
ifjúságé : 

„A Cseresznyéskert, melynek fáit kidöntik, nem földrajzi fogalom, 
hanem korán múló idilljeivel, házibáljaival, bohókás figuráival: a lélek és 
az emlék. Dallamos címét minden nyelv így adhatja vissza: Ifjúság."6 4 

6 0 Kosztolányi Dezső, Márkus Emília, Móricz Zsigmond és Sebes-
tyén Károly a Cseresznyéskert rendezéséről, előadásáról és az előadás 
jelentőségéről. Színházi Élet, 1924. szept. 2 1 - 2 7 . 7 - 8 . Kötetben meg 
nem jelent írás. (Móricz „úgy meg van hatva", hogy „szégyelli gyönge-
ségét és nem mer maradni". A darabot „a miliőfestés csúcsának" nevezi. 
Uo. 8.) 

6 1 „Duszjám, lovacskám, mire való lefordítani drámámat francia 
nyelvre? Hisz ez vad dolog, a franciák semmit sem értenek majd meg 
Jermolajból - Lopahinból, Z. E. - , a birtok eladásából, és csak unat-
kozni fognak" - írja Olga Knippernek is 1903. okt. 24-én. 

6 2 Sőtér István szerint „a cseresznyéskert fáival, tündéri fehérsé-
gével, a didergős hajnalon maga a letűnt nemesi Oroszország" (Csehov. 
Szovjet Kultúra, 1956/5. 6.), Thomas Mann - igaz, Kosztolányi írása 
után harminc esztendővel - „a síron túl is elültetett reményt" látja 
benne ( Válogatott tanulmányok. Bp. 1956. 314.). 

6 3 Erről L A vihar. Új Nemzedék, 1920. dec. 15., SZE I. 6 1 - 6 3 . 
6 4 A befejezés csattanója a rendezőnek is bókol: az ő ifjúkori verses-

kötete is Jfjúság". - A dráma szereplőiről, a színészek játékáról 
Galamb Sándor számol be részletesen, hangsúlyozva: „Nincs egyetlen 
egy alakja sem, amelyiket testvérünknek ne éreznénk, keserű vagy 
groteszk, fájdalmas vagy mélységesen humoros embertársunknak..." 
Napkelet, 1924. IV. k. 270. 
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Másodszor „Sztanyiszlavszkijék" — Illés Endre rendeli e 
gyűjtőnév alá a moszkvai Művész Színház emigráns csoport-
jának vendégjáték-sorozatairól készült beszámolókat -
1925-ös vendégjátéka szembesíti Kosztolányit Csehov komé-
diájával. Itt a nagy esemény — végre orosz művészeket lát pesti 
színpadon! — szorítja háttérbe beszámolójában a művet.6 s 

A nyelv ismerete híján nem von párhuzamot Jób Dániel 
„lélekkel teljes rendezése" és a vendégjáték között. A szöveg-
értés kiiktatása azonban új megfigyeléseket is eredményez. 
„Csehov líráját", mely „a szláv szellemet ellentétekből vetíti 
elénk" — e tételének tapasztalati anyagát Kosztolányi már az 
Jvanov-recenzióban felsorolta, ott fiziológiai, életkori sarkí-
tásokkal — szerinte „nem is agyukkal, hanem testükkel ragad-
ják meg", az ég és a sár, a szerelemvallás és a vele párhuzamos 
székfeldöntés, a seb és az őt eltakaró nyerseség, a nevetés és a 
sírás ellentéteivel.6 6 A „családi, testvéri csókoktól" a szintén 
az Ivanovból ismert általánosításhoz jut el: „Egy nagy família 
ez, hiszen mindnyájan oroszok." 

Az előző évi nyilatkozat lényegét a díszletekről és Ljubov 
Andrejevna múltba forduló gesztusáról szólva visszhangozza, 
elragadtatott szózenéjű líraisággal: 

4 5 Dosztojevszkij Örök férjének színpadi változatát - már 1912-ben 
- „nem franciáktól, de csizmás muszkáktól, akik darabosak, érzelgősek 
és betegek", szeretné látni. A gyászszalagos úr. ÉM 137. 

6 6 Illés Endre „a színházi zsöllyetárs" ajkáról is idézi mindezt, 
hozzáfűzve az utókor ítéletét: „Ma már tudjuk, hogy Csehovot így kell 
játszani" Kosztolányi. Film, Színház, Muzsika, 1976. okt. 9. 9. -
„Sztanyiszlavszkijék" 1929-es vendégjátéka majd Tolsztojt is így lát-
tatja vele - „ . . . a sáros földön áll, de keze fölfelé mutat". A sötétség 
hatalma. SZE II. 558. - , s élő oroszt is jellemez ilyen kettősség jegyé-
ben: nyomora és szerelme „a petróleum és a csillag csodálatos egysége". 
Jekaterina. Bölcsőtől a koporsóig. Bp. 1959. 1 2 6 - 1 2 9 . (Vö. még 
Jekaterináról: Mátraházi Zsuzsa: Arany középút. Beszélgetés Gellért 
Györggyel. Magyar Nemzet, 1982. jún. 13.) 
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„A tárgyak mind szereplők, s elsőrendű szereplő a díszlet is, az a 
rózsaszín virágban remegő cseresznyéskert, melyben a múlt szunnyad és 
a kakukk kakukkol, az a régi szoba is, melyet a belépő földbirtokosnő 
olyan sóvár áhítattal néz meg, mintha magához akarná ölelni, s meg 
akarná állítani az idő múlását."6 7 

Az emlékezetes pillantást a hódolattal csodált Germanova 
veti; Kosztolányi a vendégjáték-sorozatot búcsúztató-méltató 
cikkben így ünnepli majd: „. . . emlékezetünkben marad majd, 
rejtélyesen, mint egy ázsiai tündér."68 

Az emigráns csoport újabb vendégszerepléséhez egy Ványa 
bacs/-beszámoló is fűződik, Előtte másfél hónappal a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül kapcsán a régi sérelem, a világ-
irodalomból kirekesztettség kap hangot, most is, mint Thury-
nál, Csehovra történő utalással. Kosztolányi, aki hiába szere-
tett volna Gorkij véleménye révén betörni a Néróval orosz 
nyelvterületre, s hiába kért „a világ kapuit kinyitó" bevezető 
szavakat „legtöbbre becsült" műve, az Édes Anna fordítása elé 
Mauriactól, illetve Jules Romains-től, abba az országba, „ahol 
— lélekben — állandóan élt"69 most Móricz—Csehov-össze-

6 7 Csehov is hangsúlyozza: „A központi szerep ebben a drámában 
női, egy öreg asszonyé, aki egészen a múltban él. Semmije sincs a 
jelenben." Levele V. F. Komisszarzsevszkajának, 1904. jan. 6-án. Чехов 
и Театр 161. Idézett levele - 1. 61. jegyzet - azonban a darab többi 
elemét is kiemeli. Vö. még az ugyancsak Olga Knippernek 1904. márc. 
4-én írt levelével: „ . . . nem lesz sikere - a műnek, Z. E. - , mert ott -
Franciaországban, Z. E. - nincs se biliárd, se Lopahinok sincsenek, se 
diákok, à la Trof imov. . ." Uo. 163. 

" N a g y elismeréssel szól róla Jób Dániel (i. m. 282.), Illés Endre 
(i. m.), Bulla Elma (Kazimir Károly: Horváth Árpádról és egy régi 
könyvről. Új Tükör, 1979. febr. 18. 28.), - Kosztolányi cikkét 1. SZH 
287., SZE II. 556. - Germanova - vezető - közreműködése megkér-
dőjelezi Peterdi Nagy László ítéletét a csoport „felmelegített, oroszos 
szósszal nyokon öntött Csehov-konzervjeiről". (i. m. 84.) 

6 9 Gorkijjal kapcsolatban vö. Zágonyi Ervin: Kosztolányi és Gorkij. 
ItK, 1978. 5 6 1 - 5 7 4 . , a Mauriachoz, illetve Romains-hez írt levelek 
magyar fogalmazványait - másolatait? - 1. MTA Kézirattár 5621/678, 
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vetéseket tesz. Mindketten „a drámai eseménytelenséget írják 
meg" — Móricz „vidám, hetyke élőhalottjaival" „a semmitte-
vés fájó nirvánáját" —, de — fogalmazza meg a nagy célt -

„ . . . a magyarság kifejezése majd akkor lesz igazán diadalmas, ha 
európai, művészi értékké emelkedik, s majd az idegen is emlékezni fog 
arra, amit nem is látott, és így szól: Igen, a Pepi néni, a Lajos 
bácsi.. ," 7 0 

A Ványa bácsi-recenzióban írót és művét örök értékként 
mutatja fel: 

az a história, ami itt lepereg eló'ttünk, azok a lágy, ködös 
szavak, melyek a szürkeség millió és millió színében csillámlanak, időt-
lenek, el nem múlóak, akár az az író, aki papírra vetette őket."71 

A sorok magyar irodalomtörténeti érdekűek is: Kosztolányi 
tudva-tudatlan magát is jellemzi velük, a Pacsirtát, melynek 
kapcsán Babits „puritán, szinte sivár igazságról" és „mégis 
költőiségről", „a nyelv különös mágiájáról" beszélt, s olyan 
fanyar-keserű késői műveket is, mint a Hivatalos János, mely-
nek címszereplőjét „csupa-csupa szürkével" rajzolja.72 

Mondanivaló-megjelölésében a régi tételt — a jók és gono-
szok egyforma megbűnhődése — árnyalja pontosabbra: 

„ . . . nincs semmi törvény ezen a földön. . . . Miért szolgáltasson 
igazat a színpadon a szenvedőknek - (Csehov, Z. E.) - , mikor az élet 
sem szolgáltat nekik igazat? . . . Hozzánk talán éppen ezért az őszintesé-
gért van oly közel." 

679. (Megírásuk időpontja, illetve elküldésük ténye ma már valószínűleg 
megállapíthatatlan; nem tudott róluk Kosztolányi Ádám sem, 1. hozzám 
intézett levele, Bp. 1979. jún. 28.) 

10Nem élhetek muzsikaszó nélkül. SZE II. 9. 
71Anton Pávlovics Csehov: Ványa bácsi. Uo. 560. 
7 2 Vö. Babits: Kosztolányi A 33. jegyzetben id. helyek: 399-400 . , 

ill. 522., valamint: Hivatalos János. In: Sötét bújócska. Bp. 1974. 480. 
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Új gondolata — „ . . . keressük egymást és nem találkozunk 
soha" — a nyekraszovi, Tóth Árpád-i felismerést visszhangozza, 
de a Csehov-drámáknak is motívuma: nemcsak Andrej és a 
süket Ferapont „párbeszédére" gondolhatott Kosztolányi, 
Ványa bácsi, illetve Asztrov és Jelena elvetélt „találkozására" 
is, Tuzenbachra, akinek számára Irina „lelkének kulcsa" örök-
re „elveszett".73 

A cikk a „csodálatosan játszó" oroszok dicséretével zárul: 
„A színpadról úgy áramlik felém a költészet, mint a tavaszi 
kertek illata." 

Az utolsó Csehov-bemutatóhoz — Sirály, Nemzeti Színház, 
Hevesi Sándor rendezésében — csatlakozó recenzió józanabb, 
távolságtartóbb az előzőeknél. Kosztolányi már az Új Idők 
rangos színikritikusa; az írás abban a számban jelenik meg, 
mely a költő beválasztását is közli a Kisfaludy Társaságba.74 

Véglegesen megfogalmazza benne Csehov és novellahősei viszo-
nyát, másfelől dramaturgként a „fél-emberkéj ű" teremtőt 
mutatja fel, összegezve a szereplők kicsiségét. 

Csehov, akit „orosz ismerősei" „legnagyobb írójuknak" 
neveznek,75 már nemcsak — nyilván az ábrázolt jelenség gro-
teszkségén - mosolygó kívül- és felülállás példája Kosztolányi 
számára, hanem az együttérzésé is. „Karcolatai, rajzai" „a 
fájdalom és a részvét remekművei". „Tiszta érzelmességüket, 
humorukat" képpel illusztrálja: „Némelyik egy violára hason-
lít, egy lankadt violára, melyre valaki gyászfátyolt dobott." A 
képet aztán a beteg gyermek torkába pillantó és együttér-

7 3 V ö . Nyekraszov: Az orosz dal. Kosztolányi: Modern költők. Bp. 
1914. 440. - Tóth Árpád: Lélektől lélekig, i. m. 187. CSM IV. 352., 
4 1 9 - 4 2 0 . 

14Sirály. Új Idők, 1930. febr. 9., LE 302-303 . , SZE I. 3 3 3 - 3 3 5 . -
A bemutató körülményeiről 1. Peterdi Nagy László: i. m. 9 9 - 1 0 4 . 

7 5 Egyikük Samszonov herceg (Kosztolányi Ádám közlése, id. leve-
le); ő lehet az Orosz aranyidők c. tollrajz hőse is. Vö. Felebarátaim. Bp. 
1943. 108., valamint Les jours de la Russie. MTA, Ms 461 3 /103-104 . 
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zésében sírva fakadó, az anya által vigasztalt orvos alakjára 
konkretizálja.76 

A drámára térve Kosztolányi a Schöpflin által is megfogal-
mazott indító tétel után - „Mindenki boldogtalan, . . . min-
denki szeret, és mást szeret, mint aki őt szereti"77 — a „fél-
emberkéknek" minősített szereplőket veszi számba, nem sok 
vonzót lelve bennük. Trepljov darabja „csapnivaló", elhangzó 
részlete, a Ityina elmondta monológ — „mi lesz a földgolyón 
százezer esztendő múlva" - az e kérdésre oly érzékeny költő 
előtt „szavalásnak" minősül.78 Trepljov és anyja viszonyáról 

1 6 Az orvos A 6-os számú kórterem Ragin doktorának Kosztolányi 
emlékezetében anekdotikus figurává vált alakja (vö. CSM III. 371.); 
jellegzetes reakciója inkább majd pusztulását is okozó gyengeségének 
korai tünete. (Kosztolányi Ádám is emlékezik rá: „Apám mindig von-
zódó szeretettel beszélt Csehovról, egyszer nevetve említette egyik no-
velláját, mely egy orvosról szólt, aki mikor egy gyermek torkába nézett, 
sírni kezdett. A szláv-orosz érzelmesség mindig meghatotta ó't." Id. 
levele.) - A humort Kosztolányi másutt is érzékelteti szín-képpel 
(Shylock tragikumának sötétségét . . . szomorú, fehér reflexekkel 
csipkézi körül a humor", Csiky „fekete szövetre rajzolgatja tarka ró-
zsáit", SZE I. 25., 215.), a viola és a lila fátyol egymást fedése a 
szenvedés túlságának önnön groteszk - és feloldást is hozó - ellen-
tétébe csapását érzékeltetheti; így adja fel hiába Vanyka említett leve-
lét, így fogadkozik javulásról Grigorij halott feleségének, így súgja a 
bérkocsis Jona lovacskája fülébe fia halála miatti bánatát (Fájdalom. 
CSM II. 38.), s így törik el Kosztolányinál a Ribillió szegény hó'seinek 
kínai vázája (Nyugat, 1931. I. 83., végleges címén Kínai kancsó, Hét 
kövér esztendő, Bp. 1981. 238.) és harapja meg Silus lábát, felesége 
halála után, végső' megalázásként egy kutya. (Silus uo. 111.) 

17 V ö M sirály. Nyugat, 1930. 3. sz. 241. 
1 8 Kosztolányit talán a bemutatott részlet elvontsága befolyásolta -

maga Kosztya is egy kicsit „az elvont jövőben él", ahogy lelkes egykorú 
nézője, A. F. Konyi Csehovhoz írt levelében megfogalmazta, vö. CS 
63/9. 685.; - a nézőket köhögtető és kacagtató „kénfüst" is zavarhatta. 
Trepljov tehetségének kérdéséhez érdemben Z. Sz. Papernij szól hozzá, 
Csehov Jegyzetfüzeteit is felhasználó elemzésében. Trepljov „a naivak 
és tiszták" nevében lázad a rutinosok ellen. Finom érve drámájának 
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csak a bevezető kórismét vázolja fel: „Gyűlöli anyját, mert 
mindig csak őt ünneplik, s ő mellette senki, semmi." 

A két fiatalt a tehetségtelenség közös nevezőjére hozza, 
majd érinti a szerelmi szálat is, a darabot hajdan csak olvasó 
Szini vagy a nézőtárs Schöpflin, illetve Bálint György nyitot-
tabb figyelme, tágkeblűbb megértése nélkül:79 Nyina „. . . be-
lebolondul a novellaíróba. A színésznő fia agyonlövi magát. 
Korcsak, boldogtalanok, tehetségtelenek." 

A végkifejlet futó, értékelő vázolása után Kosztolányi visz-
szatér az első felvonás végéhez. A bevezető — az eddigiekkel is 
ellentétben álló és fontos: valami szebbre, jobbra mutató — 
kontraszt („A nyári éjszaka pedig olyan gyönyörű") után 
kommentár nélkül, összefüggéstelenségükben sorolja fel az 
itteni cselekvéstöredékeket, „a bölcselgő nyugalmazott szám-
tanácsosról", az adomákat beszélő intézőről, a tanítóról, a 
falusi orvosról, aki „megérti a színésznő szerencsétlen fiát, át-
öleli, azt mondja, hogy „darabjában van valami" egy kicsit 
talán a darabjaira hullott, értelmetlen cselekvésű világot, vilá-
gukat is jellemezve. 

A felsorolás tanulságához is alap: 

értéke mellett, hogy a minden iránt ironikus Dorn ezt elismeri, nemcsak 
szánalomból, mint Kosztolányi hiszi. Vö. 3 . С. Паперный: Записные 
книжки Чехова. Москва. 1974. 157., 187. - A dráma keletkezéstör-
ténetéről, a szereplők életbeli mintáiról stb. 1. uő: А. П. Чехов: Сочи-
нения. Том тринадцатый. Пьесы. 1 8 9 5 - 1 9 0 4 . Москва. 1978. 3 5 6 -
379. 

"Sz in i szerint „ez a Kbsztya fiú tizennyolc tavaszával az iroda-
lomnak és szerelemnek boldog frigyéről álmodik. . . . De az élet . . . 
belevigyorog terveibe.. .", i. m.; Schöpflin „Nina repeső vágyáról és 
tragikus szerelméről" ír, i. m.; Bálint György szerint „a szenvedés 
műfajában" „igazak és nagyok" a szereplők (Vö. A Sirály. Az Est, 
1930. jan. 24. 10.) 
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„Csehovot lehetetlen elemezni. Hiába állítjuk, hogy drámai vagy 
lírai, hogy naturalista vagy szimbolista. Minden elmélet fittyet hány 
nekünk."80 

Az ironikusan idézőjeles „új stílus", „akarás" és „meglátás" 
nélküliségéről szóló sorok - Konstantin" új stílus-keresése 
éppen tehetségtelenségéről árulkodik szemében —, fél évvel az 
annyi gyötrelmet szülő Ady-cikk után, polemikus élűek. A 
recenziót záró gondolat - „Darabjainak háttere, lényege a 
természet, önmagát íija. Olyan, mint a természet" - ismét az 
ember és természet fájó kontrasztját húzza alá (utalva a ter-
mészet szerepére Csehov műveiben), másfelől ismét a legna-
gyobbak, Shakespeare, Tolsztoj és Puskin mellé állítja kedven-
cét.81 (Hiányérzetünk - a szereplők lefokozása miatt — csa-
lóka: ha eddig Ványa bácsi, Asztrov, Tuzenbach és Versinyin 
az ember semmisségének önkínzó örömével edzették is a 
költőt, a nőalakokat eleve könnyebb lehetett bevonnia rész-
véte fényével.) 

3. Összegezés 

Kosztolányi számba vett Csehov-hivatkozásai szerzőjüket 
Csehov legnagyobb magyar rajongójának mutatják, a belőlük 
kisütő szeretet melegét ma is érezzük. Eredményeiben felemás 
ez a szeretet. Ha a kritikust, Csehov magyarországi kalauzát 
nézzük, remek megfigyelésekkel viszi olvasóját közelebb az 
orosz lángelméhez. Ma is izgalmas olvasnunk úttörő felisme-

80Sztanyiszlavszkij is a Sirályból vett példákkal bizonyítja: Csehov 
„néhol impresszionista, másutt szimbolista, ahol kell, realista, sőt . . . 
naturalista." Élelem a művészetben. Bp. 257. 

8 1 Shakespeare - például - alakjait „izzó mivoltukban" is „közö-
nyösen tárja elénk, mint a teremtő természet." Shakespeare-esték 1931. 
SZE I. 95. 
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réseit Csehov közlésmódjának objektivitásáról, humorának 
mivoltáról, stilisztikájának jellemzőiről - szimbólumok, zenei-
ség —, műfajai — líra, epika, dráma —, valamint ábrázolásmódja 
- szimbolikus realizmus - határainak feloldódásáról, egybe-
mosódásáról. 

Csehovot látjuk Kosztolányi tükrében? Őt is, S ez az orosz 
irodalom, az orosz óriás magyarországi útja szempontjából 
jelentős. Azonban, ha az eszmeiségre fordul a szó, a Csehov-arc 
Kosztolányi-képmássá változik. S ez már magyar irodalmi 
fontosságú. A recenzensnek nincs érzéke a Három nővér és a 
Cseresznyéskert néztén-hallatán „a hit, a bizalom nagy lírai 
hangsúlyaira, a drámák felszín alatti áramlására".82 

Talán nem is lehetett ez másképp. A kor-meghatározta 
komor közfelfogáson, Kosztolányi adottan sötét és később 
végleg elsötétült világlátásán túl Csehov, az objektív alkotó — 
ki drámáiban senkit sem ítélt el, és senkit sem mentett fel8 3 -
is lehetőséget adott erre. 

S mégis, ezzel a hiánnyal is Csehov legnagyobb szerelmese 
ő. Mert Csehov — az előbb felsorolt és mindig felajzott kíván-
csisággal fürkészett — formai jegyeivel az alkotó Kosztolányira 
is hatott. A legnagyobb ösztönzést mégis talán az eszmében 
adta. Azzal, hogy az életet részvéttel, de „hazug kikerekítés" 
nélkül ábrázolta, hatalmasan bátorította hasonlóra ifjabb 
magyar pályatársát.84 (Ezért hangsúlyozza ezt Kosztolányi 

8 2Sőtér István, illetve N. Efrosz szavai. Ez az „áramlás" hordozza 
Efrosz szerint „a remények állandó meghiúsulása mellett is a jobb 
jövőbe vetett hitet". Sőtér: i. m„ Cs 63/9. 697. 

8 'Csehov önjellemzése, vö. bátyjához Nyikolaj Pavlovicshoz írt 
levelével, 1887. okt. 24-én. CS 63/9. 671. 

8 4 Ide kívánkoznak Kosztolányi Ádám sorai: azt hiszem, az 
orosz irodalom hatása Kosztolányira nem puszta véletlen, hanem alkati 
találkozás volt. Valaki egyszer . . . .franciásnak' nevezte. Részigaz-
ság. . . , de lényegében oroszos, azzá teszi a részvét, amely . . . műveinek 
az alapja. Persze nem szentimentalizmus. . . És nem is valamilyen szok-
ványos, hanem klasszikus szánalom, tudván, hogy minden élet, mint 
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olyan szenvedélyes-nyomatékosan, messze túl egy recenzens 
érdekeltségén.) S ezzel a kritikai realista nyújtott segítő kezet a 
kritikai realistának. S ez is, az is a jövőért emelt szót. (Akkor 
is, ha az utóbbi ennen realizmusának ilyen minőségét nem 
ismerte el.) 

Ma erre a többletre gondolva olvassuk-értékeljük Kosztolá-
nyi Csehov-vallomásait. Nemcsak az Esti Kornél éneke költő-
jének felszínen iramló írásait vagy egy művész esztétikájának — 
éppen a tendenciátlanság legmagasabb példáját felmutatva — 
legtendenciózusabb védelmét látjuk bennük, hanem a nagy 
regények, a Tengerszem és a Számadás költőjének kapcsolat-
keresését egy vele oly sokban rokon, világrangú művésszel. 

ZÂGONYI ERVIN 

A MAGYAR ÜTEMHANGSÚLYOS VERSELÉS 

Eredeti versrendszerünk leírása a magyar verstudománynak 
mindmáig legvitatottabb területe. Verssorait a legkorábbi meg-
határozások adott szótagszámú, egymástól metszetekkel 
(„megszakasztásokkal") elválasztott szövegrészek ismétlődő 
kapcsolataként értelmezték. Ez a lényegében zenei fogantatású 
elmélet vezetett a versütem fogalmának kialakulásához. Az el-
különített mennyiségek képzetéhez Arany János kapcsolta elő-

olyan, tragikus." (Hozzám intézett levele. Bp. 1979. júl. 26.) - A költő 
özvegye - szintén a végső összefoglalás jegyében - így pontosít: „A 
férjemre jellemző volt a fájdalmas nevetés. Szeretettel teli, mosolygó 
bánattal rajzolta meg alakjait." (Rádiónyilatkozat a hatvanas évek köze-
péről. Szövegváltozatában Nagy életek tanúi. Beszélgetés Kosztolányi 
Dezsőnével. MTA Ms 4629/23 - „fonák nézettel, mosolygó bánattal"). 
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ször a hangsúly tagoló szerepét. Azóta is hol az ismétlődő, 
kötött szótagszám, hol az időbeli folyamatot arányos részekre 
osztó sormetszet (ütemhatár), hol a tagolási határt hangzásbeli 
kiemelkedéssel jelző hangsúly kerül az értelmezések közép-
pontjába. Teljes értékű leírást azonban külön-külön egyik té-
nyezőre sem építhetünk. A szótagszám nem feltétlenül állan-
dó, az ütemhatár önmagában nem érzékelhető, a hangsúly 
nincs mindig valódi határhelyzetben. 

Egyetlen mozzanat látszik vitán felül állónak: az ütem for-
materemtő szerepe. Kialakult versképleteink számbavételéhez 
elég volna csupán ennyit rögzíteni, figyelmen kívül hagyva a 
versütem történeti létrejöttének, valamint mindenkori megva-
lósulásának kérdéskörét. A tudománytörténet tanulságain 
okulva azonban nem tekinthetjük közismertnek, magától érte-
tődőnek az ütem fogalmát. A versleírás módja akaratlanul is 
állásfoglalást tükröz mind az eredet, mind a hordozó nyelvi 
közeg ügyében. 

Itt következő rendszerezési kísérletem azon a meggyőződé-
sen alapul, hogy a verselés bármely jelenségét egyidejűleg és 
szükségszerűen két vonatkoztatási rendszerben értelmezhetjük. 
Létalapjukat az adott nyelv hangtani ritmuselvei teremtik, a 
nemzeti műveltségben elfoglalt helyüket viszont valamely tör-
téneti versrendszer hagyományai határozzák meg.1 

A szólamnyomatékos ritmuselv 

A magyar versütem kialakulását szerintem a beszélt nyelv-
ben kezdettől fogva érvényesülő szólamnyomatékos ritmuselv 
tette lehetővé. Ennek lényege a szónál nem kisebb, a teljes 

'Kecskés András: Ritmuselvek és vesrendszerek. Kritika, 1980/11, 
2 1 - 2 3 . 
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mondatnál viszont nem nagyobb, mind értelmi, mind hangtani 
szempontból viszonylag zárt egységet alkotó folyamatos be-
szédszakaszok, a szólamok ritmusos tagolódása. A szólam vagy 
önmagában képez egy (5 szótagnál nem hosszabb) beszédüte-
met, vagy maga is ritmusosan kettéoszlik, az időbeli tartamiga-
zodás jegyeit mutató ütempárt képezve.2 

Az ütempár belső osztáshatára nem feltétlenül szóhatár, az 
osztott szólam ütemei nem mindig jelentéstani egységek. A 
szólamok arányos időtagolását éppúgy nyelven kívüli, élettani 
törvények szabályozzák, mint a szótagok létrejöttét. 

Beszédünkben a szólamokból alakult ütemek és ütempárok 
kezdetét hangtani kiemelkedés („prominencia")3 jelzi. Ezt a 
szerepet a szólamnyomaték tölti be, melyet a hangerő viszony-
lagos fokozódása (az eredeti értelemben vett hangsúly), vala-
mint a hangmagasság viszonylagos emelkedése (a dallamcsúcs) 
többnyire egymást kiegészítve, egyidejűleg hoz létre. E két té-
nyező egybefonódó időbeli mozgása a hanghordozás (intoná-
ció). A szólamkezdet jele: hanghordozásbeli főnyomaték a 
szólam első tartalmas szavának első szótagján. Ehhez járulhat 
még a mondattanilag indokolt beszédszünet. Ez utóbbinak kü-
lönösen a nyelvi segédszók miatt eltolódott, a második vagy 
harmadik szótagra átcsúszott főnyomaték előkészítésében van 
szerepe. (Pl. Te is kaphatsz, / de csak holnap. Az első szólam 
élnyomatékos, a második nem, közöttük beszédszünet.) 

A nyelvtörténet folyamán hangsúlytalanná vált névelő (és 
alkalmanként néhány más segédszó) az ütemhatáron kettős 
természetű: beszédszünet után szólamot nyithat (Odatet-
tem, / a harmadik polcra.), folyamatos szövegben viszont 

2 Bővebben 1. Kecskés András: A vers hangzásvilága. Bp. 1981. 
5 7 - 9 3 . A szólam fogalmának közvetlen szakirodalmi előzménye Var-
gyas Lajos, az ütempár fogalmáé Szabédi László munkáiban található. 

3 D. Jones: The phoneme: its nature and use. Cambrid-
ge, 1962, 1 3 7 - 1 4 8 . 
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mintegy hangzásbeli toldalékként csapódhat a megelőző ütem 
végéhez (Feltettem a / harmadik polcra.) 

Az ütempár belső osztáshatárán — a szólam mondattani 
szerkezetétől függően — hol élesebb, hol tompább kiemelke-
dést, melléknyomatékot érzékelünk. A beszédritmikai tagolás 
egységei (az ütemek) a tudatunkban élettani okokból ismétlő-
dő, mintegy 80 századmásodpercnyi szakaszok terjedelméhez 
közelítenek. (Ennyi idő alatt legfeljebb 4 - 5 szótagot mon-
dunk ki az élőbeszédben.)4 

Előfordul, hogy egy-egy hosszabb szólamon belül az ily 
módon esedékessé vált melléknyomaték nem követi az értelem 
szerinti tagolódás helyét, sőt, esetenként a szóhatárt sem (De 
ügyet/en vagy!). Máskor meg épp ellenkezőleg: nem jön létre 
melléknyomaték, ha egy rövid, 1—2 szótagú szólamot máris 
újabb követ, éles főnyomatékkal (Mindent megmagyarázott.). 
Ugyanazt a szövegrészt — némileg eltérő jelentésárnyalattal — 
akár többféleképpen is tagolhatjuk. Ilyenkor a belső ütemhatár 
bizonytalan lehet ugyan, de az ütemek száma nem változik 
(Mikor indw/tok? Mikor indultok? ). 

Lássunk néhány példát a felsorolt beszédritmikai jelensé-
gekre Arany János Családi kör c. verséből! 

Szólam = szó körűinéz (egy ütem) 
gyermektársasagba (ütempár) 

Szólam = szószerkezet kenyeret kér (egy ütem) 
Mint csillagok közé (ütempár) 

Szólam = mondat Este van (egy ütem) 
Pendül a topa most (ütempár) 

Éles főnyomaték (szólamkezdeten) 
Nagyot koppan afckor (ütempár) 

4 G. Békésy: Experiments in Hearing. New York-Toronto-Lon-
don, 1960. 371. 
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Eltolódott főnyomaték Egy iramodással (a 2. szótagra) 
Pedig éhes bor]a (a 3. szótagra) 

Szólamnyitó névelő az .eperfa lomb'yà 

Szólamtoldó névelő Isten áldja meg a 

Ütemtoldó névelő (ütempár belsejében) 
nekimegy a falnak 

Szókezdő melléknyomaték Rikoltoz a fogoly 
Nem nehéz Myen áll 

Szóátvágó melléknyomaték Oly hivogafólag 
gyermektársasá^ba 

Hangtanilag egyenértékű változatok: 

Két ütem Ütempár 
Zúg az éji bogár Zúg az éji bogár 
kiki nyugalomba kiki nyugalomba 
Jobban kedveli a Jobban kedveli a 

Ütemhangsúlyos rendszerű verselésünkben a szólamnyoma-
tékos hangtani ritmuselvnek ugyanazok a megnyilvánulásai 
játszanak meghatározó szerepet, mint az élőbeszédben. Semmi 
sincs a versben, ami ne volna lehetséges a nyelv köznapi hasz-
nálatában. A költői „önkény" csak bizonyos változatok kieme-
lésében, viszonylag gyakori alkalmazásában, a közbeszédhez 
képest rendezettebb ismétlődésében nyilvánul meg. Az ütem-
hangsúlyos rendszerű versütem természetét csak a szólamnyo-
matékos elvű beszédütem sajátosságaiból ismerhetjük és érthet-
jük meg. 



Forum 339 

Az ütemhangsúlyos verselés szerkezeti rendjes 

Sem egy adott mű átfogó metrikai leírásához, sem az el-
vont, szövegtől függetlenített formakészlet számbavételéhez 
nem szükséges azonban a nyelvi közegnek, illetve a történeti 
háttérnek olyan mértékű részletezése, mint a konkrét ritmus-
elemzéshez. A szólamnyomatékos ritmuselv lehetőségei a vers-
történet folyamán elvont, tovább örökíthető hagyománykész-
letté, ütemhangsúlyos mértékrendszerré rögződtek. E mérték-
rendszer szerkezeti leírása során megelégedhetünk a metrika 
igényeihez igazított, egyszerűsített fogalomkészlettel és a ha-
gyományként működő legfontosabb összefüggések feltárásával. 
Ilyen alapon használhatjuk például az elvont metrikai hangsúly 
fogalmát a ténylegesen megvalósuló, összetett 'szólamnyoma-
ték' helyett. 

Ütemhangsűlyos verselésünk ritmusát végső soron két élet-
tani eredetű jelenség hordozza : a szótagok lüktetése és az üte-
mek hullámzása. Minden ütem egész számú szótagból áll. Ez a 
szám 1 és 5 között ingadozik ugyan, de a két szélső érték 
viszonylag ritka, mértékkapcsolás nélküli (nem szimultán) vers-
ben csak elvétve fordul elő. A 2 és 3 szótagú ütem beszédünk-
ben is, verselésünkben is gyakori. Figyelemre méltó azonban, 
hogy folyamatos szövegben e két ütemtípus ritkán szerepel 
önállóan, teljes szólamot hordozva. Inkább ütempárok elő-
vagy utótagját képezik. 

A 4-es ütem, bár nem kiemelkedően gyakori, több szem-
pontból is különleges szerepet játszik. Egyrészt legalkalmasabb 
rá, hogy természetes beszédtempóval kimondva megközelítse a 
80 századmásodperces idegélettani tudatszakaszt. Másrészt 
nyelvi, mondattani okokból is életképesebb a többinél: egyet-
len szóval, zárt szószerkezettel és teljes, két vagy akár több 
szavas mondattal egyaránt könnyen kialakítható (pl. bogarász-

5 A megnevezés Szerdahelyi Istvántól származik. Szepes-Szerdahe-
lyi: Verstan. Bp. 1981. 355. 
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ni, tűzre tesznek, Gyer közelebb). Ezzel magyarázhatjuk, hogy 
sorozatosan ismétlődve önálló verssorként is megállja a helyét 
(pl. Amadé László : Én angyalkám, / Szép madárkám . ..). 

Sem az élőbeszédre, sem a versbeszédre nem jellemző azon-
ban a teljes szólammal egybeeső, éles főnyomatékkal határolt 
ütemek sorozatos egymásutánja. A hangzó (vagy hangoztatásra 
való) szövegekben az ilyen rövidebb egységek hosszabb, ütem-
párrá osztódó szólamokkal váltakoznak. 

Nincs okunk feltételezni, hogy e szólamnyi ütempárok ter-
jedelmét valaha is szándékos vagy öntudatlan közmegegyezés 
(„konvenció") korlátozta volna. Annak a kétségtelen ténynek, 
hogy 8—9 szótagnál nemigen hosszabbak, sokkal inkább termé-
szetes, élettani okai vannak. (Ezek feltárása és bizonyítása nem 
a verstan feladata.) Az 5, 6, 7, 8 szótagból álló, egyetlen osz-
tott szólamot felölelő szövegegységeket épp ezért nevezhetjük 
természetes ütempároknak. 

A természetes ütempárok belső osztáshatárát ritmikai jelle-
gű melléknyomaték jelzi. A tagolás arányai úgy alakulnak, 
hogy az ütempár két tagjának szótagszáma vagy azonos, vagy 
egymástól legfeljebb 2 szótagban különbözik. Az előtag lehe-
tőség szerint megközelíti a 80 századmásodperces átlagérték-
nek megfelelő terjedelmet (3—4 szótag), de csak annyira, hogy 
a tagolás még arányos maradjon. Mindez természetes, ösztönös 
beszédritmikai jelenség, nincs köze sem a zenéhez, sem tudatos 
elméleti megfontolásokhoz. 

A magyar ütemhangsúlyos mértékrendszer teljes formakész-
lete jól áttekinthető és leírható a szólamnyomatékos ritmuselv 
lehetőségeiből felhasznált néhány metrikai alapelem segítségé-
vel. Leírásunk a kiemelkedő (hangsúlyos) szótagokkal határolt, 
összemérhető időszakaszok (ütemek) modelljén alapul. 

A szótagok vonatkozásában elég, ha két metrikai alaptípust 
különböztetünk meg: az ütem gócát képező hangsúlyos, vala-
mint a környezetéből nem vagy kevésbé kiemelkedő hangsúly-
talan szótagot. (A „hangsúly" itt — hangzó megvalósulásától 
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némileg elvonatkoztatva - metrikai értelemben vett kiemelke-
dést jelent.) 

Az ütemek 1, 2, 3 ,4, 5 szótagúak lehetnek. Közülük csak a 
4-es ütem hajlamos önálló, sorozatos ritmus érzékeltetésére. A 
természetes ütempárok szótagszáma 4-től 9-ig terjedhet. A két 
szélső érték (2/2 és 5/4 formában) csak viszonylag ritkán, a 
szövegkörnyezet átsugárzása következtében fordul elő. A 4 
szótagú egység többnyire egyetlen ütem, a 9 szótagú viszont 
inkább három. 

Metrikai alapelemnek csak az 5-8 szótagú ütempárokat 
tekinthetjük, ezeknek is mindössze öt, arányosan tagolt, ter-
mészetes beszédritmikai változatát: 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 4/4. 
Minthogy a tükrösen osztott 8-as ütempár maga is 4-es üte-
mekből áll, végeredményben öt formaelemre szűkíthetjük az 
alapkészletet: 

1. 4-es ütem (metrikailag osztatlan) 
2. 5-ös ütempár 3/2-es osztással 
3. 6-os ütempár 3/3-as osztással 
4. 6-os ütempár 4/2-es osztással 
5. 7-es ütempár 4/3-as osztással 

(Gyalog bizon') 
(Summáját írom) 
(nyári nap xi/gára) 
(szép zöngésű húrhoz) 
(gyönyörűszép sz /vemen) 

E felismerést nem zavarja, hogy a megvalósult versszöveg-
ben a költők egyéb mértékváltozatokkal is élnek. A változatok 
egy részében csak a sorrend cserélődik fel, mondatszerkezeti 
okokból, erős hangsúlyokkal mintegy „fordított ütempárt" 
teremtve. Például: 

5-ös 2 II 3 (rakva haraggal) 
6-os 2 II 4 (Holott csobogással) 
7-es 3 II4 (tanuló oskolájuk) 

A két főnyomatékkal létrehozott ütemkapcsolatok további 
- a versritmusban meglehetősen ritka - változataiban a 4 - 9 
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szótagú szövegrészek a fenti arányoktól eltérő módon tagolód-
nak, pl. 4//1, 5112, 5//3, 3//5, 5//4,4//5 arányban. 

A természetes ütempárok - a 4-es ütemmel kiegészülve — 
egyben az ütemhangsúlyos mértékrendszer elemi sorfajait szol-
gáltatják. Történeti értelemben ugyanis nem a szótagot, nem 
az ütemet, hanem a verssort tekinthetjük formateremtő alap-
egységnek. Bármely szöveg versszerűségének minimális feltéte-
le a sormegfelelés. A fentiek szerint értelmezett, 4 - 8 szótagnyi 
terjedelmű elemi sorfajok fellelhetők legősibb nyomokat őrző 
népköltészeti emlékeinkben éppúgy, mint a rokonnépek vi-
szonylag nagyobb épségben fennmaradt íratlan költészetében. 

Ütemhangsúlyos formakészletünknek a 4, 5, 6, 7 szótagnyi 
egységekre alapozott leírása mellett szól az a tény is, hogy 
viszonylag hosszabb, 8 - 1 6 szótagú verssoraink többnyire mind 
mondatszerkezeti, mind hangtani szempontból érzékelhetően 
kettéválnak. A sormetszet két oldalán vagy valóban egy-egy 
nyelvi szólam áll ( 4 - 8 szótagnyi terjedelemben), vagy nem 
szólam ugyan (tehát nem természetes ütem vagy ütempár), de 
az elemi sorok terjedelmének és osztásarányának megfelelő 
(esetleg valamely ritkább mértékváltozatot követő) ütemkap-
csolat. 

Elemi sorfajaink egyetlen ütemből (jele:Ü) vagy ütempár-
ból (ÜP) állnak. Metszetes sorfajaink szerkezetét szintén üte-
mek, illetve ütempárok kapcsolataként jellemezhetjük, az aláb-
biak szerint: ÜP+Ü, Ü+ÜP, ÜP+ÜP. Költészetünk történetében 
előfordulnak még terjedelmesebb, két metszettel tagolt nagy-
sorok is (pl. a 6//6//7 szerkezetű Balassi-sor). Ezeket éppúgy, 
mint a sornál nagyobb, további szerkezeti egységeket (sorkap-
csolatok, versszakok) elemi, illetve metszetes sorfajok kombi-
nációinak tekinthetjük. 
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A magyar ütemhangsúlyos mértékrendszer szerkezeti elemei 
tehát: 

1. Szótagok hangsúlyos (+), hangsúlytalan (I) 

2. Ütemek (Ü) 1, 2, 3, 4, 5 szótagúak 

3. Ütempárok(ÜP) 4, 5, 6, 7, 8, 9 szótagúak 
ÜP = Ü + Ü = (2, 3 ,4, 5) + (1, 2, 3 ,4) szótag 

4. Verssorok metszetes sorfajok 

ÜP 
+ 

ü 

elemi sorfajok nagysorok 

5 . Sorkapcsolatok (periódusok) 

6. Versszakok (strófák) 

Leíró metrikai szempontból ezek a szerkezeti elemek — a 
fenti sorrend szerint — egymásra épülnek. 

A szótagok száma, faja és helyzete meghatározza az ütemet. 
(Pl. „a pitvarba": 4 szótag, közülük a második hangsúlyos.) 

Az ütemek száma (itt mindig kettő), faja és helyzete meg-
határozza az ütempárt. (Pl. „nagyokat döf rajta": 4/2.) 

Az ütemek, valamint az ütempárok száma, faja és helyzete 
meghatározza a verssort. (Pl. „Süvegemen nemzetiszín rozsa": 
Ü + ÜP, 4//6.) 

A verssorok száma, faja (elemi, metszetes vagy nagy sor) és 
helyzete meghatározza az ismétlődő sorkapcsolatot. (Pl. Arany 
Vörös Rébék c. balladájában: 8, 7.) 

A sorkapcsolatok száma, faja és helyzete meghatározza a 
versszak felépítését. (Pl. Arany Zách Klárájában : 6, 6, 8, 6.) A 
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versszak teljes leírásához a rimszerkezet is hozzátartozik. Itt 
csupán azért nem részletezzük, mert az ütemhangsúlyos mérté-
keknek nem szükségszerű és nem kizárólagos tartozéka. 

Az ismétlődő legnagyobb szerkezeti elemek (verssorok, sor-
kapcsolatok, illetve versszakok) száma, faja és helyzete — a 
rímszerkezettel együtt — meghatározza a versegész metrikai 
szerkezetét. (Pl. Petőfi A puszta, télen c. versének ismétlődő 
szakaszmértéke:6//6a, 6//6a, 6b, 6b, 6//6c, 6//6c.) 

Az ütemhangsúlyos versmértékek szerkezeti rendje tehát 
így ábrázolható : 

A magyar költői gyakorlatban az ütemhangsúlyos versmér-
tékek egymásnak megfelelő egységei (ütemek, ütempárok, so-
rok, sorkapcsolatok) nem feltétlenül azonos szótagszámúak. 
Verstörténetünk kezdeteit a szótagszámváltó (ugyanakkor 
szótagszámkorlátozó) formák gyakorisága jellemezte. A 16. 
század végére azonban — részben talán zenei és idegen nyelvű 
hatások következtében — a szótagszámtartó változatok is állan-
dósultak. E két változat művészi szempontból egyenértékű, 
külön-külön nem tekinthetők önálló versrendszernek. Egyik 
sem „primitívebb" vagy „fejlettebb" a másiknál. Népszerűsé-
gük, elterjedtségük ingadozását ízléstörténeti és esztétikai 
(funkcionális) okokkal magyarázhatjuk. 

A két változat párhuzamos előfordulása arra figyelmeztet 
bennünket, hogy az ütemhangsúlyos versmértékek leírása nem 

ütem 

versszak 
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alapulhat mindig és kizárólag a szótagszámon. Nem mellőzhet-
jük sem a hatáqelző nyomatékok, sem az egymáshoz igazodó 
időtartamok ritmikai szerepét. E formáknak ugyanakkor lé-
nyeges, jellemző vonása a szótagszám, akár tökéletes ismétlő-
dést, akár korlátozott ingadozást mutat. Nem kell tehát szakí-
tanunk a metrikai hagyományokkal. A hangsúlyos ütemeket, 
ütempárokat szótagszám alapján is azonosíthatjuk, ha elvileg 
már tisztáztuk, hogy nem csupán mennyiségi viszonyokról, 
hanem hangtani jelenségekről van szó. 

Érdemes áttekintenünk, milyen számviszonyok jellemzik a 
költészetünkben előforduló elemi, illetve metszetes sorfajokat. 
E célból táblázatot készítettem, mely derékszögű tengelyrend-
szeren ábrázolja az egymáshoz csatlakozó metrikai egységek 
(ütemek, ütempárok, elemi sorfajok) szótagszám viszonyait. A 
két tengelyen a kapcsolódó egységek lehetséges szótagszáma 
szerepel, 1-től 8-ig. Az előtag értékét a függőleges, az utótagét 
a vízszintes tengelyen lehet leolvasni. 

A logikailag lehetséges 64-féle páros kapcsolatból mindössze 
35 „él" a költészetben, közülük 11 nevezhető gyakorinak, to-
vábbi 16 viszonylag ritka jelenségnek számít, 8 pedig csak el-
vétve fordul elő. Az összképen nem sokat változtat, ha valaki-
nek sikerül „kitöltenie" az üresen maradt rovatok valamelyi-
két. (Ez akár tudatos formateremtés útján is elképzelhető.) 

Egyszerű, elemi sorfajaink között a már ismertetett termé-
szetes ütempárok a leggyakoribbak (3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 4/4). 
Metszetes sorfajaink elterjedtebb változatai: 4//4, 4//6, 5//5, 
5//6, 6//5, 6Ц6, 6//7. 

A felező, szimmetrikus lehetőségek csaknem mindegyike 
szerepel a táblázatban (a nyelvileg valószínűtlen 1/1 kivételé-
vel). Rajtuk kívül 18 esetben a nagyobb szótagszámú egység 
van elöl, 10 esetben a kisebb. A természetes ütempárok elő-
tagja sohasem kisebb szótagszámú az utótagnál. 
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A magyar népdalsorok zenei ütemrendje 
és szótagszámviszonyai 

Már Arany János korában felmerült az a nézet, mely szerint 
eredeti magyar versmértékeink szerkezete összefüggést mutat 
népdalaink zenei ritmusával.6 Ez kétségtelenül így is van, az 
összefüggés azonban nem jelent sem teljes egybeesést, sem 
egyirányú leszármazást. Ütemhangsúlyos versmértékeink nem 
származnak közvetlenül a magyar népdalok zenei ritmusából, 
és nem írhatók le maradéktalanul az ott érvényesülő zenei üte-
mezéssel. Sőt, egyes énekelt sorok szövegritmusa gyökeresen 
eltérhet saját dallamritmusától. (Pl. Jaj de szépen muzsikálnak 

4/4, ületve J J | J J JJ . | J J * Járdányi 11,17.) 
Ugyanakkor tény, hogy népdalaink zenei sorszerkezetében 

az ütempárok és az ütemkapcsolatok, valamint a sorok és a 
sorkapcsolatok önálló (nem díszítő) dallamhangjainak száma 
(mely lényegében a szótagszámmal azonos) ugyanúgy oszlik 
meg, mint az ütemhangsúlyos versmértékekben. A legismer-
tebb népzenei példatárakban (Kodály-Vargyas, ill. Járdányi 
I—II)7 megtalálható népdalsorok szótagszámviszonyai zenei 
ütemrendjük alapján is beilleszthetők metrikai táblázatunkba. 
Igaz, itt viszonylag kevesebb változattal találkozunk, ezek 
gyakorisági megoszlása azonban feltűnő egyezést mutat a dal-
lamtól független sorfajokéval. 

Itt is előfordul a felező sorfajok teljes skálája (az 1/1 kivéte-
lével). A 64-féle páros kapcsolatból 27 „élőt" találtam a gyűj-
teményekben, közülük 10 viszonylag gyakori, további 5 rit-
kább, 12 pedig szórványosan bukkan fel. Az egyszerű, rövid 

'Arany János: A magyar nemzeti versidomról (1856). - Prózai 
művek. Bp. 1975. 199. 

7Kodály Zoltán: Л magyar népzene. Bp. 19523 (1935). 
Járdányi PU: Magyar népdaltípusok. I -II . Bp. 1961. 



348 Forum 

A
 m

ag
ya

r 
né

pd
al

so
ro

k 
ze

ne
i ü

te
m

re
n

d
jé

n
e

k 
sz

ót
ag

sz
ám

vi
sz

on
ya

i 



Forum 349 

sorok közül a 3/3, 4/2, 4/3, 4/4 osztásúak szerepelnek a legsű-
rűbben, az összetett, hosszabb sorok (vagy sorkapcsolatok) 
közül a 4//6,4//7, 6//4, 6//6, 8//6, 8//7 szerkezetűek. 

Népdalszövegeink zenei ütemrendje ugyanabból a néhány 
szerkezeti alapelemből épül fel, amelyekből az ütemhangsúlyos 
versmértékek. Ezek: a 4-es ütem, valamint ai 5-ös, 6-os és 7-es 
ütem pár. 

E feltűnő egyezés okát — Szabolcsi Bencével és másokkal 
egyetértésben — abban látom, hogy mind népzenénk dallam-
ritmusa, mind ütemhangsúlyos versrendszerünk szövegritmusa 
a természetes magyar beszéd ritmikai lehetőségein alapul.8 

Kialakulásuk, részben közös múltjuk és hajdani szétválásuk 
vizsgálata nem a leíró metrika feladata, de a verstörténet leg-
fontosabb tanulságait, összefüggéseit a leírásban sem hagyhat-
juk figyelmen kívül. 

A közös szerkezeti elemek alapján megkísérelhetjük a ma-
gyar népdalritmus és a magyar ütemhangsúlyos mértékrendszer 
sortípusainak párhuzamos, összehasonlító áttekintését. E célból 
érdemes olyan népdalsorokat választanunk, amelyekben a szö-
vegritmus önmagában is megfelel a dallamritmus zenei követel-
ményeinek. Tudnunk kell azonban, hogy ez nem általános és 
nem szükségszerű megfelelés, valamint azt is, hogy a dallamso-
rok szótagszámviszonyait nem a hangsúly rend, hanem a zenei 
időrend (a zenei értelemben vett ütemegyenlőség) hozza létre. 

A magyar népdalsorok zenei ütemrendjének alaptípusait -
a szótagszámviszonyokból kiindulva — az alábbiak szerint 
csoportosíthatjuk. (KV = Kodály-Vargyas, J = Járdányi Pál: 
Magyar népdaltipusok.) 

"Szabolcsi Bence: Vers és dallam. Bp. 1972 (1959). 10; 
Szomjas-Schiffert György :A finnugor zene vitája. 1 - 2 . Bp. 1976. 
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I. Elemi sorok 

I/1 Négyesek 
1/2 Ötösök 

I I I J I I I 
3/2 Er ik a szőlő. Hajlik a vessző J . I . 19 . 

I h I M I 
Szántottam gyopot, Vetettem gyöngyöt KV, 261 

I I I H I I 
21 /3 Hess légy, ne szállj rám, 

I I I I I J I 
4 / /1 Beteg vagyok én KV.285 

1/3 Hatosok 

4/2 Repülj madá r , repü l j , Ménaságra repül j KV, 100 

I I I I r ~ l I I 
3/3 Serkenj fel, kegyes ne'p KV.203 

I П I П I I 
Elmegyek, elmegyek. Vissza sem tek in tek KV.23 

П I I I I I J I 
Dudaszó ha l la t szik A kertek a l j á b a KV, 5 

2/ /4 Két szál pünkosdrózsa Ki haj lo t t az út ra KV.226 

1/4 Hetesek 

r m I П I I 
4/3 Sári lovam a fakó. Tegnap hoztam Szolnokról KV.266 

I I I I I I M I 
Sej rozmaring, rozmaring, Leszakadt ró lam az ing KV.27 

1/5 Nyolcasok 

4/4 Fehér László lovat lopott A fekete halom a la t t KV.10 
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I I Metszetes sorok  

I I / 1 / . -es alapúak 

I I I I I J I, 
Uli 1 Keresd meg a tű t . En meg a gyuszJt KV. 487 

I I I I I I I I I I 
4//4 Pis ta bácsi, Ja'nos ba'csi 

I. h M . I M i l l 
Túl a vizén. Tótországon 

I I и I I I I I I I 
4 / / 5 T o l l f o s z t ó b a n vol tam az este 

I J I M . I Г Г П | l * I 
Túlsó soron es i k az e s o 

Uli6 Hármat tojott a fekete kánya 

I M I I П I I M r | 
Ci f ra bunda szegre van akasztva 

Г Т Т Л I M I I M . M I 
Ul /7 Á rva madár, mit keseregsz az ágon 

П I . I I I I П M 
Béres legény j ó l megrakd a szekere t 

I I / 2 5-ós alapúak 

m h I I г т п г I, 
5/ /5 Hopp ide t i s z t á n , szép palútt deszkán 

I 1 1 П [ I П 11 I I I I 
5 / / 6 Es ik az eső, á z i k a heveder 

I I / 3 6-os alapúak 

I U l| I I I П I I 
6 / /3 0. én édes pintes üvegem 

П I П j I M - I * I 
E r i k a ro po gás cseresz rye 

г т л I I i | n i | i ' 
6HU Adj el anyám, adj el , mer i t t hagy lak 

l I I I П I I П 111 I 
Ne hagyj el, angyalom, megöregszem 

KV.258 

KV, 275 

KV.3S3 

J , 1 . 6 2 

KV.223 

KV, 299 

KV, 17 

KV.35 

KV, 679 

KV, 420 

J . I . 54 

KV.385 

KV, 224 

KV, 214 
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i i i i i i i г т т 1 i 1 i 
6 / / 5 Hol ja ' r tá l az é j j e l , cinegemada'r KV. £0,28£ 

I I I I I j I г т ~ п I и I 
6/16 Egy gyenge kis madár hozzám kezde járni 

r m f 1 i . | I . h n j I I 

ímhol kerekedik egy fekete f e l hő 

(rubato) 

6117 Húshagyó, húshagyó, / / A lányokat i t t hagyó 

I I / 4 7-es alapúak 
I M I П 11 Г Г П 1 , 1 I 

7116 Hej két tikom tavali, három harmad évi 

r m п I I r m | m . и I 
7117 Csernovici kaszárnya, bádogosa teteje 

Г Г П I I П I Г Г П I I I | J . 
Szőlőhegyen keresztül mën a leány öccsbstül KV,208 

I I / 5 8 - a s alapúak 

T T I I I I I ,1 I M . J I IVÖ 4«7!> 
8 / / 3 Verd meg Isten, azt az anyát s az apát KV, 73 

Г Г П Г Т " П I M . h I. I 
8HU Két fekete göndör szőrű lovam vagyon KV, 211 

г т л | г г п | i i l n И 
8 / / 5 Minapában az utcában végig sétáltam KV, 210 

Г Т П I Г Т Т П I n n . | \ * I 
Ntalamennyi buzasza'l van vi'g aratáskor KV.338 

Г Т П I r m I n n 1 ,111 
8 / /6 Lányok ülnek a toronyba arany koszorúba KV,337 

г т I r m I n 111—I I I 
Tele van a sötét égbolt ragyogó cs i l laggal KV.77 

I I 11| M . M . I j I I. H M . I * I 
8117 Jászkunsági gyerek vagyok. Jászkunságon szulet tem 

I I I KV, 231 
I I I I I I. m . | I I h I I I h ГПVI 

8//8 Jaj de szépen cseng a lap i , hézzád megyek rózsám lakni 
, KV.306 

KV, 356 

KV,£69 

KV, 39 

KV, £28 
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A magyar ütemhangsúlyos sorfajok és sorkapcsolatok 

Az ütemhangsúlyos szerkezetű sormértékek abban külön-
böznek a zenei dallamsoroktól, hogy ritmusukat elsődlegesen 
nem az azonosnak érzett időtartamok (zenei ütemek) szabá-
lyos ismétlődése határozza meg, hanem a szünetekkel és hang-
súlyokkal határolt beszédegységek (a szólamokból alakult be-
szédütemek) rendezett egymásutánja. Az időtényező azonban 
az ütemhangsúlyos versritmusban is számottevő : a versütemek 
időtartama egymáshoz igazodik, hol a hozzávetőleges kiegyen-
lítődés, hol csupán az arányos időeloszlás értelmében. 

A népzene és a költészet ütemrendje közös eredetű, így 
alaptípusaik azonos elvek szerint csoportosíthatók. 

A magyar ütemhangsúlyos sormértékek 
ütemrendjének alaptípusai: 

I. Elemi sorok 
1/1 Négyesek Ritmikai alapforma: ф | | | 

4 Árva, méla 
Kondor Béla! (Juhász Ferenc: Mondóka) 

112 Ötösök Ritmikai alapforma: ф | | -)- | 
3/2 Tűzszárnyú lepkék (Mátyás Ferenc : Sárból vertének) 
Mértékváltozatok: 2//3, 4//1 

A szimultán mértékrendszerben az ötösök gyakorisága és 
jelentősége megnőtt. 

1/3 Hatosok Ritmikai alapforma : Ф | | + | I , m +1 I l+l 
3/3 Hetedhét országon 
4/2 Nem találtam párját (Ady) 
Mértékváltozat: 2//4 

1/4 Hetesek Ritmikai alapforma: ^ I N 4 1 1 
4/3 Törölgeti tarkóját (Szendrői hegedős ének) 
Mértékváltozat: 3//4 
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1/5 Nyolcasok Ritmikai alapforma : ф | | I + I I I 
4/4 Tüzet rakott eszemadta, 
4//4 Lobogott is, amint rakta; (Petőfi) 

Népdalainknak is, ütemhangsülyos műköltészetünknek is 
egyik leggyakoribb sortípusa. Megvalósulhat ütempárral (osz-
tott szólammal) ésmetszetes sorként is (két önálló szólammal). 

II. Metszet es sorok 

II/1 4-es alapúak 
4//4 Sirattalak, nem sirattál (Ady) 
Mértékváltozatok: 5//3, 3//5 
4//5 Fa vagyok én, lelkem a gyökér (Petőfi) 
4//6 Száll a felhő magasan, magasan (Petőfi) 

Süvegemen nemzetiszín rózsa (Arany) 
Aki szegény, az a legszegényebb (József A.) 

Mértékváltozat : 6//4 
4//7 A virágnak megtiltani nem lehet, 

Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. (Petőfi) 
Mértékváltozat: 8//3 

II/2 5-ös alapúak 
5Ц4 Aki magától meg nem épül (Kiss Anna: Világfa) 
Mind az 5//4-es alapforma, mind a 4//5-ÖS mértékváltozat 
gyakori és meghatározó jelentőségű formaelemként épült 
be a szimultán versmértékekbe. 
5//5 Mikoron Dávid nagy búsultában (Kecskeméti Vég 
Mihály:LV. zsoltár) 
51/6 Iszonyú dolgok mostan történűlnek (Ady) 
Mértékváltozat :6//5 

II/3 6-os alapúak 
6//3 Mért vagy hozzám olyan idegen? (Petőfi) 
Erősen kötődik a hasonló szerkezetű népdalsor ritmu-
sához. 
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6//5 Az én író kezem reszket az pennán (Tinódi) 
Mértékváltozat: 5//6 
6//6 (felező tizenkettős) 

Vidúlj, gyászos elme, megújul a világ (Batsányi) 
Dérré vált a harmat, hull a fák levele (Arany) 

6//7 Vajon s mikor lészen jó Budában lakásom (Bor-
nemisza P.) 

A régi magyar költészetben gyakran a versszakok zárósora-
ként szerepelt. Mértékváltozat: 7//6. 

II/4 7-es alapúak 
7Ц5 Véghetetlen irgalmu szentséges isten (ZrínyiM.) 
Nem önálló sorfaj, Zrínyinél felező tizenkettősökkel ve-
gyül. 
Mértékváltozat: 5//7 
7//6 Igyunk, lakjunk egymással vígan szeretetbül (Ba-
lassi) 
A régi magyar költészetben többnyire felező tizenkette-
sekhez csatlakozott zárósorként, de önállóan is előfor-
dul, pl. 

Azt mondják, hogy nem illik a tánc a magyarnak (P. Hor-
váth Ádám) 

II/5 8-as alapúak 
8//3 Dalos Eszti szép leány volt, de árva (Arany) 
Mértékváltozat : 4//7 
8//4 Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne (Csokonai) 
Mértékváltozatok: 4//8, 4//4//4 
8//5 Udvarbírák bort nem adnak, vannak átkjában (Ti-
nódi) 
Mértékváltozat :4//4//5 
8//6 Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül úgy élek 

(Balassi) 
8//7 Keress a hűs árnyékokban nyugodalmas rejteket 

(P. Horváth Ádám) 
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III. Nagy sorok 

Költészetünknek főként a 18. századi versújítás előtti szaka-
szában kedvelt hagyományt jelentettek a két ütempár kapcso-
latánál terjedelmesebb nagysorok is. A nagysor fogalmi lénye-
gét nem az abszolút szótagszám, hanem a sorszerkezet határoz-
za meg. A 8//7 osztású tizenötös például metszetes sor, mivel 
két ütempárból áll. A 6//6//4 osztású tizennégyes viszont 
nagy sor, mert szerkezete ÜP + ÜP + Ü formát mutat. 

Elvileg igen sokféle sorszerkezet létrejöhetett volna mind a 
2ÜP + Ü mind a 3ÜP terjedelmű nagysorokból. A gyakorlat-
ban azonban kevés változat állandósult. Ezek mindegyike vala-
melyik felező metszetes sor meghosszabbításának tekinthető. 
Az alábbiakban csak jelzésként utalunk a legismertebb formák-
ra: 

llljl 2ÜP + Ü szerkezetű nagy sorok 

Ó//6//4 
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! 

(Balassi) 

III/2 3 ÜP szerkezetű nagysorok 

5Z/5//6 
Jaj, hova legyek vadon erdőben nagy keserűséggel? 

(Szilágyi és Hajmási históriája, 1560) 
6//6//7 (Balassi-sor) 

Minden nap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, 
darvaim (Balassi) 

IV. Sorkapcsolatok 

Legalább két, különböző szerkezetű sorból álló, a vers-
szaknál kisebb terjedelmű, ám a versegész szerkezetében szabá-
lyosan ismétlődő egység a sorkapcsolat. (Nevezték rendnek, 
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periódusnak is, részben helytálló zenei párhuzamok alapján.) A 
sorkapcsolat többnyire rímszerkezeti egység is, lényegét azon-
ban nem ez a körülmény határozza meg. 

Egy sorkapcsolat terjedelme valamely metszetes soréval 
vagy valamely lehetséges nagy soré val azonos. Megkülönbözte-
tésük részben önkényes, a költő szándékán vagy csupán az 
íráskép hagyományain alapul. Vannak vitás esetek (pl. a Balas-
si-soré), melyekből arra következtethetnénk, hogy a verssor 
fogalma bizonytalan, metrikai szempontból közömbös. Ez 
azonban nem így van. Mind történeti, mind mondatszerkezeti 
alapon igazolható, hogy ütemhangsúlyos versmértékeink nem 
egyszerűen csak hangsúlyos ütemek sorozatából állnak, hanem 
ütemek és ütempárok meghatározott együttesén alapuló, is-
métlődő szerkezetű nagyobb egységekből. Ezek a nagyobb 
egységek az esetek nagy többségében egyértelműen meghatá-
rozható verssorok. Előfordulhat, hogy a költő szándéka szerint 
megvalósított írásbeli tördelés szokatlan méretű (túl rövid vagy 
túl hosszú) verssorokat eredményez. Ezek azonban magyaráz-
ható kivételek, és bennük is mindig jól felismerhető a hagyo-
mányos elemi vagy metszetes sortípusok burkolt, „álarcos" je-
lenléte.9 

A szótagszámtartó sorkapcsolatokat egymás alá írt sorkép-
letekkel jellemezhetjük. 

IV/1 Elemi sortípusokból álló sorkapcsolatok 
Kétsorosak: 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 

6, 7 ,3 ,6 , 3 , 4 , 5 , 7 , 6 , 3 , 4 , 6 ,7 stb. 

Pl. 4 Egyszerű ez, 
7 él az, aki eleven. (József A.) 

5 Adjon az isten 
3 szerencsét (Nagy László) 

'Szigetvári Iván -.Álarcos versek. EPhK, 1925. 
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6 Esik, esik, esik, 
5 Csókeső esik (Petőfi) 

7 Megy a juhász szamáron, 
6 Földig ér a lába (Petőfi) 

8 Jó vóna most jó urunknak 
6 Ha oldalán lennénk (Ady) 

8 Háborúság, házi patvar 
7 Attól kezdve van elég (Arany) 

Három sorosak: 
5 6 8 
5 6 8 

6, 7, 7 stb. 
Pl. 6 Sok testi fájdalom 

6 És bús aggodalom 
7 Szállott mostan szívemre (Beniczky Péter) 

IV/2 Metszetes sort tartalmazó sorkapcsolatok 
5Ц5 5Ц5 6Ц6 6Ц6 
5, 6, 6, 7 stb. 

Pl. 5//5 Mitévő légyen, nyelvén akinek 
6 szavak dagadoznak? (Csanádi Imre) 

6Ц6 Ki meri meglátni, ki meri idézni 
6 az igazi arcát? (Babits) 

Az ütemhangsúlyos versmértékek leírása 

A versritmus elemzése során bizonyos szerkezeti elvek, illet-
ve formaelemek ismétlődését kell nyilvánvalóvá tennünk. Az 
ismétlődések szövegtől függetleníthető, jelszerűen érzékeltet-
hető rendszere a versmérték (metrum). 
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Mindenfajta versmérték szükségszerű viszonyítási alapja a 
verssor. Ha a versegész metrikai szerkezetében a sornál na-
gyobb egységek kapcsolódási rendje nem ismétlődik, akkor 
magát a versmértéket is a verssor elvont szerkezeti elvével kell 
meghatároznunk. Ha a versmérték nem közvetlenül a versso-
rok, hanem bizonyos sorkapcsolatok, illetve versszakok ismét-
lődésén alapul, akkor leírásában e nagyobb egységek felépítését 
kell kifejeznünk, ügy azonban, hogy az őket alkotó sorok szer-
kezeti lényege is felismerhető maradjon. 

Egyes ütemhangsúlyos versmértékek régi, valószínűleg az 
énekverstől öröklött hagyománya, hogy bennük a verssorok 
ismétlődő szerkezetű, többnyire mondattanilag is zárt egységet 
képviselő csoportokba, versszakokba rendeződnek (szakaszok, 
strófák). Ilyenkor általában a versszakok rímszerkezete is is-
métlődik. A szakaszhatárok érzékelését élőszóban a versdallam 
lezárása és újrakezdése, írásban a nagyobb sorköz segíti. 

A szótagszámtartó versszakok felépítését az ismétlődő sore-
lemek szó tagszámával és a rímszerkezet betűjeleivel szemléle-
tesen kifejezhetjük. Az alábbiakban alkalmazott jelrendsze-
rünk: 

arab szám : az ismétlődő metrikai egységek szótagszáma 
római szám: az ismétlődő előfordulások száma verssza-

konként vagy a versegészben 
[] : ismétlődő sorkapcsolat 
kisbetű: a rímmegfelelés jele 
x: rímtelen „vaksor" 
r: refrénsor 
,: sorhatár 
;: versszakhatár 
II : sormetszet 

Az ütemhangsúlyos versmértékek metrikai leírásának egye-
lőre nincs kialakult, egységes gyakorlata. Az alábbiakban a le-
írás lehetőségét néhány kiemelt példával érzékeltetjük. 
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1. Sorlánc 
Az ismétlődő szerkezetű versszakokra nem tagolódó verses 

művek sorai sorláncot alkotnak. A sorlánc két válfaja: 

a) Tagolatlan sorlánc: egyazon sormértékből épülő, egyetlen 
versszaknak felfogható, szakozatlan forma. Pl. 

Batsányi: A látó [6/6 a,a] XVIII 

b) Tagolt sorlánc: Irásképe szerint szakozatlan, metrikai 
szerkezete szerint azonban tagolható („álarcos") forma. Pl. 

Radnóti: Két karodban 
[8x,3a,8x,3a] III + 8x,4x,4d,8e,4e,4d 
Egyes költemények írásképének szakaszos jellege nem (vagy 

nem elsősorban) metrikai jelentőségű (pl. Csokonai: Лz estve). 

2. Két soros versszakok 
Ady -.Fölszállott a páva 6//6a,a; 
Balassiid/ már csendességet 6a//6a//4b,6c//6c//4b; 

3. Három soros versz akok 
Szép ének a gyulai vitézekről (1561) 4//7a,a,a; 
Balassi .Borivóknak való 6//6a,a,7//6a; 
Ady -.Menekülés úri viharból 8x,4a,8a; 
Balassi-strófa 6a//6a//7b, 6c//6c//7b, 6d//6d//7b; 

4. Négy soros versszakok 
Ady: Krónikás ének 1918-ból 5//6a,a,a,a; 
Berzsenyi : Levéltöredék barátnémhoz 6//6a,b,a,b; 
József Attila -.Háló 8a,4b,8a,4b 
Ilosvai: Toldi Miklós históriája 6//6a,a,a,6//7a; 
Ady: Л fajok cirkuszában 8a,8x,4a,8x; 
Szegedi Gergely: A magyaroknak siralmas éneke a ta-

tár rablásról (1566) 6//7a,a,6//6x,7a; 

5. Több soros versszakok 
Petőfi -.Szülőföldemen 4//6a,a,b,b,c,c; 
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Illyés\Megy az eke 8x,4a,8x,4a,8x,4b,8x,4b; 
Arany:Ágnes asszony 8x,a,x,a,9r; 
Kölcsey: Vanitatum vanitas 8a,7b,8a,7b,8c,c,7d,d; 
József Attila: Betlehemi királyok 
4//6a,7a,8b,b,c,c,7d,d; 
Himfy-strófa 8a,7b,8a,7b,8c,7d,8c,7d,8e,e,7f,f; 

6. Változó szakaszmértékek 

Vannak olyan versek, melyekben a költő szándéka szerint 
elkülönített versszakok nem azonos szerkezetűek, de a szako-
zásban metrikai szempontok is érvényesülnek. Ilyen esetekben 
versszakonként adhatjuk meg az ismétlődő szerkezeti egységek 
számát. Pl. 

Ady : Levél-féle Móricz Zsigmondhoz 
[6//6a,a] IV; IV; V; VII; V; VI; IV; V; 

Nagy László : Csodafiú-szarvas 
1 ,;2.;4.; versszak: [ÜPx,a] II, ÜPx,a=a; 
3.; versszak: [ÜPx,a] II,8c,cÜPx,d,=d; 

Sok bizonytalanság és félreértés forrása az a hibás gyakor-
lat, mely egyaránt „versformának" minősíti az elvonatkoztatás 
különböző szintjein értelmezett formaelemeket. Pedig a pilla-
natnyi, tényleges vershangzás és a szöveg nélküli, jelszerű kép-
let között több elvonatkoztatási fokozatot érdemes megkülön-
böztetnünk. 

E tanulmány a megvalósult, hangzó versritmus (és a benne 
megnyilvánuló hangtani ritmuselv) kérdéseit csak részlegesen, 
az elméleti bevezetés során érintette. 

A sormértékek kettős természetűek: hangzó szöveggel is jól 
érzékeltethetők, de tipikus változataikat a metrikai hagyomá-
nyok ismeretében szöveg nélküli képlet alapján is azonosíthat-
juk. 
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A szakaszmértékek az elvontság még magasabb fokán áll-
nak. Nem is várhatunk tőlük pontos, minden tekintetben vál-
tozatlan szövegbeli megfelelést. 

Végül a versmérték már minden nyelvi konkrétságot nélkü-
löző képlet: a versben érvényesülő sor- és szakaszmértékek ál-
talános, ismétlődő vonásainak jelszerű kifejezése. A versmérték 
leírása csak kivételes esetben, a szokottnál szigorúbb metrikai 
kötöttségek érzékeltetése céljából hatol az egyes ütemek szó-
tagszámáig. Az ütemhangsúlyos versmértékek meghatározása 
többnyire a metrikai alapelemek (4-es ütem, 5-ös, 60s, 1res 
ütempár) elvonatkoztatást szintjén marad. 

A versmérték nem egy-egy sorra vagy részletre, hanem a 
vers egészére nézve érvényes (az ún. mértékváltó versek kivéte-
lével, melyeknek metrikai szerkezetét egynél több versmérték-
kel lehet csak meghatározni). 

Történetileg a magyar ütemhangsúlyos vershagyományban a 
mértékek három fő típusát lehet megkülönböztetni. 

I. Szótagszámváltó versmértékek 

Kötött ütemhangsúlyos szerkezetű versmértékek, melyek-
ben az egymásnak megfelelő formaelemek szótagszáma bizo-
nyos határok között ingadozik. 

Pl. Ének szent László királyról (15. sz.) 
ÜP//ÜPx,x,x,x; 

II. Szótagszámtartó dalversek 

A dallamsorok szótagszámát követő versmértékek, melyek 
ismétlődő, következetes ütemhangsúlyos szerkezeti tagolódást 
nem mutatnak. (Konkrét szövegük csak beszédütemek vagy 
zenei ütemek szerint tagolható.) Leírásukhoz elegendő a sorok 
ismétlődő szó tagszámának megjelölése. 

Pl. Szegedi Gergely: 71. zsoltár 
{Úristen légy most mivelünk) 8a,10a,9x,7a 
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III. Szótagszámtartó versmértékek 

Leírásukban a versszakok számát, az ismétlődő szakaszmér-
téket, a rímszerkezetet, valamint a szakaszmérték jellegét meg-
határozó sormérték(ek)et is figyelembe kell venni. A leírásban 
szereplő legkisebb egység általában a metszetekkel határolt 
ütemek és ütempárok szótagszáma. Nagy László Farsangi ének 
c. verse pl. nyolc, egyenként 4 soros versszakból áll. így kez-
dődik: 

Italom a tiszta ég, erősít 
jobban, mint az alkohol. 

Jég hasad már és csatorna retten, 
benne kormos víz dobol. 

Versmértéke : 8 versszak; 4//6x,7a,4//6x,7a; 
Az már nem a versmérték meghatározásához tartozik, ha-

nem az esztétikai többletjelentést is feltáró ritmuselemzéshez, 
hogy ebben a költeményben a páratlan sorok hatos ütempárjai 
közül kilenc 4/2 tagolású, négy 3/3-as, három pedig (ezek kö-
zül kettő az utolsó előtti versszakban) 2//4-es „fordított" 
ütempár. Feltűnő a hetes ütem párok szabályossága: mindvégig 
következetesen érvényesül a 4/3-as alapforma, kivéve a verset 
záró sorkapcsolatot, melynek képi és hangulati hatását, erköl-
csi kicsengését a szoros mondattani áthajlás, valamint a 
2//3/2-es osztású, váratlanul szabálytörő szimmetria és a szive-
met szókezdetének dallamcsúcsa is erősíti: 

kísértések ellen a hatalmas 
naphoz szívemet kötöm. 

Ez azonban már a verstan birodalmának túlsó partvidéke: 
szöveghez kötött, metrikán túli, konkrét ritmuselemzés. 

KECSKÉS ANDRÁS 
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TÖRTÉNELMI TÉNY - IRODALMI TÉNY 
HOZZÁSZÓLÁS , A KÉT GÁBOR" VITÁJÁHOZ 

Néhány — érzésem szerint elvi természetű — megjegy-
zéssel szeretnék hozzájárulni, ha jelentős késéssel is, a 
Bethlen Gábor személye és jelentősége körül zajló újabb 
vitához, melyet a magyar tudományos közélet rendkívül 
figyelemre méltó tünetének tartok. 

Az utóbbi időben a történettudomány és az irodalom-
tudomány területén több érdekes perújításnak voltunk tanúi. 
Ennek kétségkívül rendkívül szövevényes személyi és tár-
sadalmi okai vannak; óvakodnék s óvnék minden olyan törek-
véstől, amely ezeket a „perújításokat" közös nevezőre kívánná 
hozni. A jelenség mindazonáltal szembetűnő. Az ártatlan 
Gertrudis mint a Bánk bánnak majdnem pozitív hőse; a for-
radalmár Lucifer; a fáradhatatlanul újra meg újra felbukkanó 
snájdig, rokonszenves és együttérzést érdemlő Noszty Feri; s 
ime, most a nagy fejedelem. Bizonyára van abban valami 
esetleges, hogy éppen ezeket a példákat ragadtam ki a kínál-
kozó sok közül; de minden középiskolai tanár és egyetemi 
oktató tanúsíthatja, hogy ezek valóban fontos, minden vulga-
rizációval dacoló s amellett pedagógiai szempontból is nagy 
horderejű témák. A legutóbb említett külön is felkeltette 
figyelmemet. Egyrészt azért, mert éppen a vita fellobbanása 
idején fejeztem be egy utószót Móricz Zsigmond A nagy feje-
delem című regényének cseh kiadásához, miután a Tündérkert 
már négy évvel ezelőtt megjelent; másrészt, mert évtizedekkel 
ezelőtt a prágai egyetemen Bethlen Gábor és a cseh felkelés 
címen írtam (ahogyan ma nevezzük) szakdolgozatot törté-
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nelemből, s jóllehet az akkor induló és utóbb egészen máshová 
érkezett történész e zsengéje semmiképpen sem mérkőzhetik a 
korábbi és későbbi szakirodalom tudományos teljesítmé-
nyeivel, maradt bennem attól fogva mindmáig valamelyes 
szakmai emlék, és talán egy sajátos nézőpont is (melynek 
kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy Bethlen cseh kap-
csolatainak cseh nyelvű szakirodalmát is alkalmam és köteles-
ségem volt annak idején feldolgozni, amint persze — tőlem 
telhetően — az egyéb idegen nyelvűeket is). Ez hát hozzászó-
lásom szubjektív indítéka és — bár erre aligha van szükség — 
jogcíme is. Az említett vita így egy kicsit személyes ügyem is, 
de me fabula, rólam is szól e mese, nem ugyan mint e sorok 
írójáról, hanem a szemléletről, amelynek jegyében a szomszéd-
nép olvasóit tájékoztatta s teszi mindmáig - ez pedig már nem 
magánügy. 

# 

Nem azért kértem hát szót, hogy „tünet"-nek minősítve 
eleve lekicsinyeljem a Bethlen-vita esetleges új tudományos 
eredményeit. Azt kívánom csupán jelezni, hogy ez a szokatlan 
hevességű eszmecsere az általánosítható tanulságok oly bősé-
gével kecsegtet s olyan fogalmi rendcsinálásra kínál lehető-
séget, mely messze meghaladja a vitatott probléma szűkebb 
kereteit. Természetesen nem vindikálok magamnak semmi-
nemű illetékességet erce a rendcsinálásra; de talán útját egyen-
gethetem alábbi észrevételeimmel, melyeket három részre 
tagoltam: a) a kérdés történeti aspektusa, b) a kérdés irodalmi 
aspektusa, с) a kérdésnek — hogy úgy mondjam — alkalmazott, 
„nemzetfilozófiai" aspektusa. Az eddigi közlemények alapján, 
de azoktól függetlenül is úgy vélem, hogy e szempontok egyike 
sem esik kívül az It szellemi érdekszféráján és műfaji skáláján. 

Mindezeket előrebocsátván rátérek mondandóm érdemi 
részére : 

a) A történeti aspektus a vitában elsődleges, itt és most 
számunkra másodlagos. Ha Nagy László nem írja meg A két 
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Gábor a Tündérkertben és a valóságban című tanulmányát, 
amely az általa javasolt újabbfajta Bethlen-értelmezést átplán-
tálja a történelemből az irodalomba, nem is nyúltam volna, 
nyúlhattam volna a tollhoz. A vita kissé szokatlanul indulatos 
hangneméhez nincs szavam, mert nem ismerem és nem is 
tartom szükségesnek megismerni esetleges motívumait s hát-
terét. Azt azonban világosan látni vélem, hogy maga az eddig 
szinte közkeletűnek mondható Bethlen-portré Nagy László 
tanulmányai után sem változik meg olyan gyökeresen, mint 
hihetnők, akár törekedett rá Nagy László, akár sem. Igaz, 
jócskán megtépázza a nagy fejedelem nimbuszát, de nagyságát 
ő sem vonja kétségbe: kiváló és eredményesen országló ural-
kodót lát benne. Talán, ha elfogadnánk az ő nézőpontját, 
Bethlennek nem is annyira történelmi jelentősége módosulna, 
jobbára csak emberi-erkölcsi arculata. S Benda Kálmán, aki 
energikusan cáfolja (például) Bethlen szerepét - bűnrészes-
ségét? - Báthory Gábor meggyilkoltatásában, korántsem mint 
elvi lehetőséget utasítja el felháborodva, ellenkezőleg: elkép-
zelhetőnek tartja, csupán arra hoz érveket, miért nem látja 
igazoltnak. Nagy László több helyütt kifejti azt a véleményét, 
hogy Móricz írói szemlélete, mint egyébként a Makkai Sándoré 
is, visszahatott a történetírásra, „visszaköszön" a történelmi 
művekből. Ebben lehet is némi igazság, de tegyük ehhez hozzá, 
hogy maga a tárgy olykor a történészeket is írói szemléletre 
csábította. Nagy Iván hatalmas összefoglaló genealógiai művé-
ben (Magyarország családi címerekkel és nemzedékrendi táb-
lákkal. Pest, 1857-1865.) történésznél szokatlan s ily műbe 
szigorúan véve oda sem illő - , talán csak a mű keletkezésének 
korával magyarázható - hevülettel jellemzi a Báthory-nemzet-
séget: 

„A család jelleme a végletesség volt. Alig volt a családnak egy tagja, 
mely akár a jóban, akár a rosszban a középszerűség színvonalán állott 
volna meg. Voltak köztök szép elmék, ügyes bátor hadvezérek, vallás-
felekezetet pártolók, de - bár ki mit állítson- én nagy hazafit egyi-
kükben sem találtam." 
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Nem érdektelen e jellemzés kiegészítéséül, s éppen a Bá-
thory—Bethlen-ellentét kapcsán emlékeztetni Báthory István-
ra, akiről nemrég olvashattuk jubileuma alkalmával, hogy 
„minden megkezdett vállalkozása sikerrel járt" (az én kieme-
lésem - , R. P. A siker kulcsszó, amelyre még visszatérünk.) 
Móricz Bethlen-képéről érdemben alább szólunk. 

A következőkben többnyire a történelem és az irodalom 
kölcsönös viszonyáról lesz szó; pontosabban arról — s ezt akár 
címadó kérdésül is választhattuk volna — hogy „mire kötelezi a 
történelem az irodalmat". Vagy más szóval: mire kötelezik a 
történelem tényei a szépíró fantáziáját, mire jogosítják fel, 
miben korlátozzák? íme, leírtuk a „tény" szót, rámutattunk a 
feltett kérdés szempontjából lényegbevágó és fölöttébb nyug-
talanító fogalomra. Minden éberség kevés, ha tényekre hivat-
kozva érvelnek egymással vitázó ellenfelek; márpedig több-
nyire ezt teszik. 

Módszertanilag itt teljesen indokolt volna egy filozófiai 
alapvetés, melynek során legott megmutatkozna, milyen sok-
féleképpen értelmezhető s érzékeny műszó a „tény". Ez azon-
ban túl messzire vezetne; ahhoz, hogy szót érthessünk, keve-
sebbel is beérhetjük. Amennyiben a „történeti tény"-re szorít-
kozunk, az a tudományos és laikus köztudatban eléggé körül-
határolt fogalom. Mindannyian tényként fogadjuk el - nem 
tagadva meg bizalmunkat a történettudomány elemi módsze-
reitől — hogy a mohácsi csata 1526-ban volt, hogy Báthory 
Gábort 1613. október 28-án gyilkolták meg, s hogy utána 
1629-ig Bethlen Gábor uralkodott Erdélyben. S továbbá, hogy 
Báthory Gábor valóban kötött titkos szerződést Béccsel, hogy 
Bethlen Gábor valóban ostrommal vette be Lippát, minekelőtte 
átadhatta s átadta a töröknek. Mindezek tények, holott nem 
voltunk szemtanúik s nem is beszélhettünk szemtanúkkal, ha 
ugyan hajlandók lettünk volna hitelt adni beszámolójuknak. A 
felsorolt tények, s a történeti tények általában is — mint 
bármely időrendi táblázatból meggyőződhetünk róla - rend-
kívül sokfélék és sokféleképpen rendszerezhetők és rangsorol-
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hatók az egyediség—általánosság tengelyén és egyéb koordi-
náták szerint is. Ám minden különösebb ismeretelméleti és 
tudománylogikai előtanulmány nélkül, a tényül elfogadott 
jelenségek puszta számbavételével és egybevetésével is eljutunk 
a felismerésig, hogy vannak egyedi tények s vannak az álta-
lánosság valamely magasabb szintjén megfogalmazhatók és 
igazolhatók; hogy korántsem minden állítás mond ki tényt, de 
minden megtörtént állítás önmagában is egy válfaja a történeti 
ténynek, sőt bizonyos esetekben - kutatásunk céljától, tudo-
mányos érdeklődésünk tárgyától függően - a szó elsődleges 
értelmében felfogott tényekkel egyenrangúak; ezenfelül maguk 
az állítások olykor nem egyebek állításokra vonatkozó állí-
tásoknál, sőt vannak, lehetnek „tudati tények" is, olyan tudat-
állapotok (szubjektív vélekedések, emóciók, illúziók stb.), 
amelyek a történelmi folyamatba beillesztve „tényerejűeknek" 
bizonyulnak. Nem is szólva itt a „valószínűség" fogalmáról, a 
történettudósok által „bizonyosra vehetőnek" vagy ellen-
kezőleg „alig hihetőnek" minősített állításokról, melyekről 
szinte esetről esetre kell eldönteni, milyen hely illeti meg őket 
történelmi ismereteink kialakításában. 

Hadd világítsam meg ezt a - kétségkívül elvont - fejte-
getést egy kiragadott példával, amelyből, gondolom, egy csa-
pásra kiderül, miért éreztem szükségét ennek a reflexiónak. 
Nagy László, már említett A két Gábor a Tündérkert ben és a 
valóságban című tanulmányában (It, 1982. 255.) szó szerint 
ezeket írja; 

„Kővári László szerint Bethlen előbb saját fejedelemmé válasz-
tásához igyekezett híveket toborozni, és csupán azután propagálta 
Báthory megválasztását, miután felismerte saját jelöltsége reménytelen-
ségét. . . Ez viszont megkérdőjelezi azon későbbi állítások helytálló-
ságát, hogy alapvetően ő tette Báthoryt Erdély fejedelmévé,. . Jóllehet 
Bethlen nem játszott döntő szerepet Báthory megválasztásában, a feje-
delmi trónra került ,Tündérkirályfi' bőkezűen megjutalmazta szolgá-
latait. . . " 
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Álljunk meg egy pillanatra a Nagy László által kiemelt 
mellékmondat élén kiemeletlenül meghúzódó „alapvetően" 
adverbiumnál; gondolkozzunk el továbbá a következő mon-
datban szereplő „döntő" jelzőn. (Vajon lehet-e meggyőzően 
érvelni az ekként minősített állítások tény volta mellett vagy 
ellen? ) Tegyük fel továbbá, hogy Báthory Gábor r.em csak 
úgy vaktában osztogatott jutalmakat nemlétező szolgálatokért. 
S akkor meg is fordíthatjuk a gondolatmenetet, valahogy ilyes-
féleképpen: 

„A fejedelmi trónra került .Tündérkirályfi' bó'kezűen megjutalmazta 
Bethlen szolgálatait. . . Lehet tehát valami alapja annak a hiedelemnek, 
hogy alapvetően Bethlen tette Báthoryt Erdély fejedelmévé. Ezzel 
viszont másodrendű fontosságúvá válik Kó'vári László azon állítása, 
miszerint Bethlen eló'bb saját választásához igyekezett híveket tobo-
rozni. . . " 

A történelmi tények kikövetkeztetésének ez egyik, nem 
feltétlenül s minden esetben elvetendő módja; hiszen ebben a 
vitában is sűrűn élnek az „alig hihető", „valószínű" s egyéb 
ilyesfajta kitételekkel. Nem is kívánhatná azt józan ésszel 
senki, hogy csupa kétségbevonhatatlan egyedi tényre alapoz-
zuk a történelmi összkép rekonstrukcióját, de tudatában kell 
lennünk minden egyéb eljárás korlátozott érvényességének. 

A szóban forgó vita jobbadán pedig éppenséggel egyedi 
tények körül zajlik. Volt-e Bethlennek része Báthory Gábor 
erőszakos halálában, avagy csupán „tollhiba"-e Isztambulba 
írott levelének Nagy László által nem egészen alaptalanul szóvá 
tett gyanús keltezése — még ha Benda Kálmánnal együtt én is 
„alig hihetőnek" vélem, hogy a körültekintő Bethlen ilyen 
hebehurgya elhamarkodottsággal adott volna hírt a portának. 
Továbbá: odaígérte-e Lippát Bethlen előtt már más is a török-
nek? Volt-e Báthory Gábornak titkos egyezsége a Habsbur-
gokkal avagy sem? Ami ezeken túl van: csupán hozzávetőleges 
megismerés, a történelmi alakok magánéletének, emberi tulaj-
donságaiknak, erkölcsi arculatuknak, belső történéseiknek a 
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mérlegelése. Mi játszódott le Bethlenben, amikor az ellensze-
gülő lippai védők vérét kényszerült ontani? A leleplezéstől 
való félelmében, vagy a gyilkosság feletti őszinte felháboro-
dásában helyeselte Géczy kivégzését? Erkölcsösebb volt-e 
elődjénél avagy csupán — mint Nagy László véli — nem „csin-
talankodhatott annyit, mint a robusztus és széparcú Bátho-
ry", már csak haladottabb életkora folytán sem? (Harminc 
éves volt akkoriban.) Mindezek vagy megállapíthatatlanok, vagy 
nem is ténykérdések, nem „questiones facti"; s ahol maguk a 
tények is bizonytalanok, ott ezerszerte bizonytalanabbak a 
rájuk épülő feltételezések. Aminthogy kívül esik a tények 
birodalmán az is, ami Nagy Lászlónak érezhetően egyik fő 
problémája: mi lett volna vagy mi lehetett volna Báthoryból, 
ha a dolgok másképp alakulnak. Ranke is csak azt tűzte ki a 
történész feladatául - ha emlékezetem nem csal - , hogy de-
rítse fel, „hogyan is volt az voltaképpen" (wie es eigentlich 
gewesen ist), de nem kívánta annak megállapítását, hogyan is 
lett volna voltaképpen, ha nem történt volna másmint. 

Ami azonban volt és megtörtént, arról a történettudo-
mánynak van valamelyes képe. Tudjuk a Bethlen-irodalomból 
— s említettt próbálkozásom során magam is forrástanul-
mányokból értettem meg fokról fokra — hogy Bethlen, 
Bocskai örökében, első gyakorlati megvalósítója Erdély vi-
szonylagos és öncélú állami önállóságának: betöltött egy tör-
ténelmileg szükséges feladatot. Ennek a feladatnak a mibenléte 
végső soron szintén „egyedi tényekből" rekonstruálható, de az 
általánosság megfelelő szintjén lehet és kell kifejezni. 

Bethlen Gábor a maga korlátozott, kompromisszumokkal 
terhelt keretei között egy központosított, gazdaságilag már 
lényegében merkantilista elképzelések szerint igazgatott kis 
országot formált Erdélyből. Ez korszerű cselekedet volt. 
Kossuth néhány nappal a forradalom és szabadságharc kitörése 
előtt azt követelte a rendi országgyűléstől: emelje fel politi-
káját a kor színvonalára. Nos, Bethlen a 17. században, Erdély 
történetének egy kivételes, rövid időszakában fel tudta emelni 
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politikáját a kor színvonalára; ami abból kisszerűnek, provin-
ciálisnak látszik, nem vagy nem csupán e politika fogyatékos-
ságaiból, hanem objektív korlátaiból ered. Mindezt a szakiro-
dalom elég meggyőzően kifejti. Az Irodalomtörténet hasábjain 
kifejlődött vita azonban nem ezt a kérdést feszegeti, mely — 
jóllehet általánosabb jellegű — még mindig ténykérdés, vagy 
ha úgy tetszik: történeti igazság kérdése, mégpedig olyan, 
melynek tisztázása némely részletek firtatását feleslegessé, 
másodlagossá teszi, vagy legfeljebb történelmi illúzióink 
szempontjából érdekessé. A kor európai politikájához tudva-
levően hozzátartozott a (tudatos vagy ösztönös) macchiavel-
lizmus. Ez alól Bethlen sem volt kivétel. Botránkozó ellenfelei, 
rágalmazói, de olykor még hívei sem voltak feltétlenül tuda-
tában annak, hogy a pogány törökkel elsőként nem Bethlen, 
még csak nem is Bocskai „paktált", hanem már sok évtizeddel 
korábban az „egyház legidősebb leánya", a legkeresztényibb 
uralkodó birodalma, Franciaország; s az, hogy Franciaország 
nem került a lippaihoz hasonló kényszerhelyzetbe, nem elvi 
különbség, s inkább Erdély javára szól. 

Egykori dolgozatom munkálatai során sok tanulságot merí-
tettem a Bethlen cseh kapcsolatai nyomán kirajzolódó 
általánosabb tanulságokból. Bethlen tudvalevően támasza volt 
a magyarországi Habsburg-ellenes rendi mozgalomnak (ami 
akkor még legalábbis látszólag egyértelmű volt a protestáns 
vallás védelmével) s ezen keresztül, de csakis ezen keresztül a 
cseh, illetve az osztrák rendeknek is; biztos érzékkel tudta 
azonban mindig kifejezésre juttatni, hogy mint egy kis állam 
feje csupán államfők szövetségese lehet, nem pedig az ellenük 
mégoly érthető okokból, sérelmeik jogos orvoslása végett 
szövetkezett alattvalóké. Ezt akkoriban nagyon komolyan kel-
lett venni; maga Ferdinánd a legnagyobb feszültség idején is s 
Bethlennel szemben akkortájt éppen nem a legelőnyösebb 
helyzetben is magabiztosan hangoztatja, hogy nem tart közvet-
len török támadástól, mert hiszen „amióta a világ világ, a 
fejedelmek mindig is rút dolognak tartották a rebelliókat, s a 
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rebelliseket valamennyi uralkodó ellenségének tekintették". 
(Ab origine mundi principibus semper rebelliones exosae et 
rebelles omnium hostes iudicati fuerint, ld. Firnhaber: Acten-
stücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des XVII. u. 
XVIII. Jahrhunderts. Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften. Wien, 1858- 1860). 

Annál inkább kellett Bethlennek ügyelnie, hogy megőrizze 
teljes szuverenitásának látszatát: se a Porta, amelynek adót 
fizetett, se Ferdinánd, ki nem ismerte el fejedelemnek, ne 
tekinthesse, ne mondhassa zendülőnek, lázadó s lázító alatt-
valónak. A cseh felkélés pedig, bármennyire is pozitív előjelű a 
cseh utókor érzületében és emlékezetében, mégiscsak rendi 
felkelés volt: egy hanyatló osztály hattyúdala, történelmi 
cselekvésének leáldozott formája. Az abszolutizmusra törekvő 
uralkodók felhasználhatták, s fel is használták céljaik szolgá-
latában, de nem azonosulhattak velük. Ha Bethlennek válasz-
tania kellett, rebellis legyen-e vagy legitim uralkodó, nem lehe-
tett haboznia. Aminthogy másrészt — a jelek szerint — igen jól 
tudta, miért nem koronáztatja meg magát magyar királlyá 
választatása után: nem volt reális esélye a korona megtartására, 
s ez nem „kérdőjelezi meg" (hogy ezt a mostanában kedvelt 
kifejezést használjuk), hanem ellenkezőleg, elhitetőbbé teszi, 
amit magáról hirdetett, ti. hogy nem törte magát a kilátásba 
helyezett cseh korona után sem, jóllehet nem kétséges, hogy 
örömmel vállalta volna. Nem becsvágy kérdése volt ez, hanem 
józan számításé: a cseh rendek csak arra az esetre kecsegtették 
a cseh koronával, ha előbb Magyarország koronás királya lesz, 
ezt pedig — láttuk, mi okból — elhárította. 

Bethlen cseh kapcsolatainak vizsgálata még egy fontos 
tanulsággal gazdagított. A korábbi cseh szakirodalom — akár-
csak más esetekben, fordított előjellel, a magyar — nem mindig 
volt elfogulatlan: hajlamos volt lebecsülni „az erdélyi vajda" 
nyújtotta segítséget, felemlegette „szeszélyes",^ „megbízha-
tatlan", „ingatag" jellemét és magatartását. így Antom'n 
Gindely, az egyesek által magyar származásúként számon 
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tartott prágai tudós, a cseh felkelésről szóló hatalmas négy-
kötetes monográfia szerzője, kinek Bethlen Gáborról szóló 
munkája 1890-ben magyarul is megjelent Budapesten. De már 
Frantisek Hruby, a polgári demokratikus Csehszlovákia ide-
jében munkálkodó modernebb s nagyvonalúbb szemléletű tör-
ténész bizonyos fokig rehabilitálta Bethlent. Ez nemcsak a 
katonai segélynyújtás jelentőségére vonatkozik (a Bethlennel 
vívott harcokban két császári fővezér, Buquoy és Dampierre 
vesztette életét), hanem a fehérhegyi katasztrófa után a cseh 
felkelés vezetőinek (Thum Mátyás grófnak, Jan Jifí Krnovs-
kynak) nyújtott támogatást és menedékjogot is jelentette. Azt 
persze Nagy László joggal hangsúlyozza (s természetesen 
Benda Kálmán is éppily jól tudja), hogy az önszépítő dekla-
rációkat mindig fenntartással kell fogadnunk. De Bethlen volt 
annyira ura levelezése stiláris hangvételének, hogy ne tartsuk 
fölöslegesnek felfigyelni rá. Amikor például 1623-ban (már a 
nikolsburgi - mikulovi békekötés után) egy császári követség 
azt követelte Bethlentől, szakítsa meg kapcsolatait a cseh 
emigránsokkal, Bethlen olyan választ adott vagy adatott (s ez 
az állásfoglalás írásban rögzített tény), amely nemcsak hatá-
rozott, hanem indítékait is pontosan kifejezi. Ezek a cseh-
országi urak, olvassuk a válaszban, Erdélybe érkezésük után jó 
szolgálatokat tettek a közös ügynek, nem hagyhatom hát 
éhenhalni őket. S ami a legfontosabb : nem is hagyta. 

Ezeket a mozzanatokat nem találomra ragadtuk ki, hanem 
azért, mert mondandónk illusztrálására s alátámasztására 
fölöttébb alkalmasak. A Bethlenről folyó vitában jelentős 
szerepet játszik a lélektani szemlélet: úgy is, mint a megismerés 
tárgya, úgy is, mint egyik eszköze. S a történelem kutatója 
valóban joggal folyamodik a lélektanhoz. Minthogy azonban — 
történelemről lévén szó — csak indirekt, közvetett megisme-
résben bizakodhat, csupán korlátozott mértékben élhet 
a pszichológia sajátos módszereivel: megfigyelés, kísérlet itt 
nem lehetséges, s ha a pszichologizáló történész nem kénytelen 
is behaviouristává válni, elsősorban mégis a vizsgált személyiség 
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történetileg kimutatható viselkedéséből, cselekedeteiből kény-
telen kiindulni. S itt nyílik tér az író számára: bizonyára nem 
kívánatos, hogy lélektani meglátásai ellentétbe kerüljenek a 
történetileg igazolt tényekkel, de ahol ilyenek nincsenek vagy 
nem eléggé egyértelműek, létrejön egy sáv, támad egy rés a 
kutatás eredményeképpen rendelkezésünkre álló történelmi 
tényanyag és a szuverénül teremtő művészi fantázia között: 
ez a történelmi regény szerzőjének „mozgástere", melyen belül 
nem tekintjük önkényesnek vagy tilalmasnak, ha az író feltölti 
a tények vasbeton vázát képzeletének az összefüggésből való-
színűsíthető s ennyiben elhitető képzeleti anyagával. Mindez 
persze nemcsak a történelmi alakokban lejátszódó „belső 
történésekre" vonatkozik, de azokra hatványozottan. 

b) Most már nyilvánvalóan az irodalom és az irodalom-
tudomány területén mozgunk. A világon mindenről létezhetik 
tudomány, de egyeden tudomány sem lehet meg tények híján; 
az irodalomtudomány sem. Ha vannak történelmi tények, iro-
dalmi tényeknek is kell lenniök. Melyek hát az „irodalmi 
tények"? Korántsem egyszerűen „az irodalom tényei", az iro-
dalommal kapcsolatos tények valamennyije. Tény például, 
hogy az Erdély egyes kötetei ekkor és ekkor jelentek meg ek-
kora és ekkora példányszámban, ennyi meg ennyi fogyott el 
belőlük, ezekre és ezekre a nyelvekre fordították stb. Tény a 
szerző születésének és elhalálozásának dátuma, tény minden 
fennmaradt hiteles állítása önmagáról, műveiről, nézeteiről, 
ízléséről: márminthogy tény, hogy ezeket és ezeket állította. 
Ha olyikát nem ismerjük, akkor is elképzelhető, hogy meg-
ismeijük valaha vagy megismerhetők vagy megismerhettük 
volna. Ha némelyikük utóbb mégis valótlannak bizonyul, ott 
marad helyében egy másik tény vagy egy tényértékű negatív 
felismerés. Tény-státusukból nem tudnak kivetkőzni. De épp-
így tény mindaz, amit az irodalomtörténet és az irodalom-
kritika elmondott róluk: a fentebbiek értelmében nem tény-
ként tény, hanem állításként tény. Mindezek kétségkívül az 
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irodalom tényei, de nem nevezném irodalmi tényeknek: iro-
dalminak csak a művön belüli, a szövegben valamiképpen ki-
fejezett, jelenvaló tényt tartom. Ha például a szerző azt írja, 
hogy hősnője szép, fiatal és vonzó jelenség, ez az irodalom 
sajátos szférájában tényértékű állítás: azért „tényértékű", 
mert csakis az író intenciójától függ, ő tételezi, alkotja, te-
remti, s megmosolyognánk azt az olvasót, aki kijelentené, 
hogy az író ebben a kérdésben „téved". Van azonban az így 
felfogott irodalmi tényeknek egy sajátosságuk. Úgy tűnik, 
,/ordítva arányosak" explicit voltukkal. A valóság tényei — 
így a történelmi tények is — nemcsak nyernek, gazdagodnak, 
hanem erősödnek is azzal, ha részleteikre bontva tárhatjuk fel 
és ellenőrizhetjük. Az irodalmi tény is gazdagabbá válik 
részleteivel, de egyben bizonytalanabbá is: céltáblát szolgáltat 
az olvasó ellenvetéseinek. 

Hogy mindezt érthetőbbé tegyük: amikor, mondjuk, 
Mikszáth azt írja, hogy Tóth Mari szép, ezt irodalmi tényként 
kell elfogadnunk. Tudjuk természetesen, hogy a szépség ízlés 
kérdése, itt azonban tényként kell számolnunk vele: szép, mert 
ez az intenció, szép, mert a szerző olyannak képzeli, olyannak 
tételezi, olyannak teremti. Minden részletezés csak gyengíti 
ennek a ténynek tény voltát: a szerző elképzelését kétségkívül 
nyilvánvalóbbá teszi, de minél inkább megköti, rögzíti fantá-
ziánkat, annál inkább kockára teszi a szerzővel való egyezé-
sünket. 

Mármost: a történelmi regény a fenti látószögből szemlélve 
határeset, történelmi és irodalmi tények metszéspontja. Ha 
csak történelmi volna, fenntartás nélkül respektálnunk illenék 
a történelmi tényeket. Ha csak regény volna, kedvünkre elru-
gaszkodhatnánk tőlük. A valóságban azonban a két szféra 
kölcsönhatása igen széles skálán valósul meg. Valamire a 
tények természetesen - ki-ki felfogásától is függően - minden-
képpen köteleznek. Ha például Hernádi Gyula, ez a jelentős 
sikereket arató mai magyar író, Az elnökasszony című kisre-
gényében a bonyodalom nagy részét arra építi, hogy az USA 
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elnökei „még hivatali idejük letelte előtt" meghalnak vagy 
meggyilkolják őket, akkor némileg zavar az a felismerés, hogy 
a regényben feltüntetett táblázat, amely ezeket az eseménye-
ket a Jupiter és a Saturnus konjunkciójából származtatva kerek 
húsz évenként jegyzi, nem egyezik a valósággal. így voltakép-
pen, a misztikus konklúziót helyezve előtérbe (melyet persze 
az olvasó alkata szerint elfogadhat vagy elvethet), ennek leple 
alatt megtévesztő információt csempész bele az irodalomba. Ez 
természetesen nem irodalmi kritika, csupán egyéni akadé-
koskodás. 

De bármennyire tiszteletben tartjuk is a történetileg igazolt 
s elfogadott valóságot, tudatában kell lennünk annak, hogy az 
Erdély írójának nem csupán ezek szabtak törvényt. S ami-
képpen valaha egy nagynevű szobrász azzal hárította el az 
illetéktelen bírálatot, hogy „nem ló ez, hanem szobor", mu-
tatis mutandis ilyesfélét kell mondanunk a két Gáborról, is: 
szükségképpen mások ők a Tündérkertben, mint a valóságban. 
Milyenek hát? Milyenné formálta őket, milyenné alakította a 
történelmi igazságot irodalmi művében Móricz Zsigmond? Ezt 
kíséreltem meg kifejteni a cseh olvasónak, s az alkalomtól és 
időszerűségtől indíttatva most már, kellő rövidítéssel, a ma-
gyarnak is. De miel5tt megfogalmaznám, mit tett, előbb el-
határolnám attól, amit nem tett. 

Elsősorban is: bármennyire is különösen, sőt hihetetlenül 
hangzik, nem állította szembe egymással a két Gábort politikai 
szándékaik, célkitűzéseik alapján. Bajos is lett volna. Egyéni 
alkatuktól függetlenül az erdélyi fejedelmek Bécs és Isztambul 
között nem túl sok lehetőségben válogathattak. Aligha tört 
bármelyikük is céltudatosan saját országa, hazája: Erdély rom-
lására, fejedelmek — az elvakultak s a bölcsek egyaránt — 
általában saját jól fölfogott érdekükben ritkán fűrészelik 
maguk alatt az ágat készakarva. De - s itt újabb vitatható 
tételt kockáztatok meg — tartalmában sem különbözhetett oly 
nagyon a két Gábor politikája: egyikük sem kívánta Erdélyt a 
török kezére játszani, s Bécs felé is már eléggé kialakult volt az 
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a politikai alapbölcsesség - ma akár doktrínának is nevez-
hetnénk — amelyet „Bocskai végrendeleteként", kora és ural-
kodása tanulságaként szoktunk emlegetni. Még csak azt sem 
mondhatjuk el, hogy az álom és a realitás princípiuma alapján 
tesz különbséget közöttük, hiszen nem tagadja meg Bethlentől 
sem az álmodozni tudás adományát, sőt felfogásom szerint 
inkább még felfokozza, szebbé, mélyebbé, gyötrőbbé, hite-
lesebbé teszi, mert egy reálpolitikus küldetéstudatába ágyazza. 

Ellenben kétségtelenül szembeállítja egymással a két Gábort 
egyéni alkatuk, temperamentumuk alapján: s jóllehet ez a 
különbség minden bizonnyal jelentős mértékben meghatározza 
— fejedelmekről lévén szó — egész történelmi „viselkedésü-
ket", majdnem axiómaként szögezhetjük le, hogy Móricz a 
Tündérkertben uralkodói politikájuknak nem a tartalmát, 
hanem a stílusát állítja szembe. Idestova hat éve, hogy leírtam 
ezt az - érzésem szerint - alapigazságot, s nem kis örömmel 
fedeztem fel utóbb egy nyilvánvalóan fiatal kritikusnak, Nagy 
Sz. Péternek az Új írás 1982/6. számában közölt írásában. 
Címe: Sodródó bábúk tárgya egy éppen engem is foglalkoztató 
könyv, Simonffy András Kompország katonái című „törté-
nelmi kollázsregénye". Nagy Sz. Péter azt írja, okosan és 
pontosan — ám korántsem elmarasztalón vagy kicsinylőn! —, 
hogy „e mozaikos visszaemlékezésekben nem apáink történel-
mét, hanem történelmük stílusát" fedezte fel. S ezt nem vélet-
lenül szúrom itt közbe, hanem mert mindkét (egyébiránt mű-
fajilag összemérhetetlen) könyv azt bizonyítja, hogy a törté-
nelem irodalommá alakulva még közvetlenebbül, még leple-
zetlenebbül szól — az író szándéka szerint is — mai életünkről 
és hozzánk. Ám erről is még alább; most vissza a „Gáborok-
hoz". 

A két regényalak, vagy ha úgy tetszik: ellentétük, mesterien 
kíséri végig az Erdély cselekményét — azért az egész Erdélyét, 
mert Báthory Gábor szinte mint hazajáró lélek van jelen a 
műben mindvégig: az élők emlékezetében, tettei következ-
ményeiben és nem utolsósorban, kísértetiesen és baljóslatúan. 
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Annában. Persze az író ezt az antagonizmust nem vegytisztán 
állította elő, nem egyértelműen élezte ki; ha ezt tette volna, 
nem adott volna okot annyi vitára, vagy legalábbis nem szüle-
tett volna annyi ellentmondásos értelmezés. Csakhogy a mű 
hősei önmagukban is ellentmondásosak. A tizennyolc éves ifjú 
fejedelem a mesék tündöklő fényében, dicsfénytől övezetten 
lép színre: magabiztosan, országok várományosaként, szívek 
hódítójaként, ösztönös és majdnem zseniális politikai éles-
látással, szárnyaló képzelettel: elmosódnak benne ábránd és 
valóság határai. íme, a teljesség kedvéért a szinte minden 
tanulmányban ismétlődő alapidézet: 

„Mit tudsz te arról, mi volt az én álmom: a szabad és független 
Erdély, amely mint egy vár áll a világ közepén s szövetségese minden 
szomszéd hatalom: Oláhország, Moldva, Lengyelország, Magyarország. 
Környöskörül sík országok s közepén a büszke vár, az erdélyi hegyek 
belsejében a magyar fajtának boldog tündérkertje..." 

S ennek a tündérkirályfinak a tervei alapjában véve nin-
csenek is erkölcsi és társadalmi jogcím híjával: Báthory Gábor a 
gőgös erdélyi arisztokráciával ellentétben mintha inkább oda 
tudna figyelni a szegény dolgozó nép sorsára és megpróbál-
tatásaira, hiszen ifjúkorában volt idő — a regényben ezt fel-
emlegetik! —, amikor társadalmilag kitaszított árva Toldi 
Miklósként némileg maga is egy sorban élt velük; szereti magát 
egyszerű emberekkel körülvenni, örül ragaszkodásuknak, s 
vannak pillanatok, amikor szinte meg tud győzni arról: ő az, 
aki megváltani hivatott kicsiny népét, nemzetét és birodalmát. 

A regény azonban eleve úgy van megszerkesztve, hogy 
Báthory mellett (a Tündérkertben némileg még mögötte) ott 
áll Bethlen. Akkor még nem tudhatni, hogy ő Báthory eljö-
vendő utódja, a majdani nagy fejedelem. S valóban, mekkora 
különbség, milyen áthidalhatatlannak látszó ellentét! Bethlen 
nehézkes, komor, csupa aggályoskodó fontolgatás, csupa 
szürke, kiábrándító és népszerűtlen igazság, melyeket azok sem 
hallgatnak szívesen, akik máskülönben hisznek neki s akiknek 
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az érdekeit szolgálja. Móricz Báthoryja igen hamar kimutatja a 
foga fehérét, mint erőszakos, irigy, hiú és parázna zsarnok, egy 
történész meglátása szerint: a magyar történelem III. Richárd-
ja. Szociális fogékonysága, plebejus vonzalmai demagógiává és 
szűkkeblű nacionalizmussá torzulnak, a benne lobogó emésztő 
láng, mely kezdetben a zseni tüzét sejtette, egy hatalomra 
vágyó, kevély barbár részeg mámorába fúl. 

„Mi ez a kis magyarság itt, egy marok. . . Csináljunk belőle 
szászt? . . . Megtanítsuk míveskedni, kalapálni és szabni, varrni, hogy 
üljön a fenekén? . . . Nem erre kell nekünk a magyar. . . Vagy hagyjuk 
kiverni a hegyekbe oláhnak? . . . Kecskét legeltetni és juhtúrót zabál-
ni? . . . Nem uram, a magyar és a ló együtt születtek és együtt repülnek 
bele a világ pofájába.. ." 

S hogy ahhoz törökké kelletik lenni? „Az csak szó" — 
mondja Móricz Báthoryja a nagy sovén tiráda záróakkord-
jában. A ló: Báthorynál jelkép és vezérmotívum, másutt is 
helyet kap borgőzös elmélkedéseiben. „Lóra ülni s keresztül 
gázolni a leigázott emberi csürhe hátán." Aki így jellemez, 
félreérthetetlenül ítélkezik. Lovakról ábrándozik Móricz 
Bethlene is: „ötvenezer l ó . . . Micsoda álmai vannak ennek a 
fejedelemnek" — ámuldozik Rhédey. A mesebeli tündérkert 
helyébe így kerül egy hozzáértőn igazgatott nagyobbacska 
paraszti birtok. Vagy mondjuk inkább parcellának? Parcel-
lának nevezi Móricz Erdélyt egy 1937-es naplójegyzetében, 
melyben arról szól, hogyan kereste már az első világháború 
éveiben „a hőst, aki a mai Magyarországot képviseli" (Móricz 
V.: Tiz év. IL 52.) s hogyan találta meg Bethlen Gáborban, a 
fantáziájának való uralkodót, aki árvafiú, népi eredet.. . Azért 
időzöm el ennél a részletnél, mert kitűnő adalékot szolgáltat 
ahhoz is, mint öntötte Móricz, a vérbeli és ösztönös művész a 
politikai és alkati stíluskülönbségeket nyelvileg is formába. Az 
Erdély valósággal stilometriai vadászterület, egy kissé Móricz 
stílus-laboratóriuma is. Ahogyan Simonyi és az alföldi pásztor 
párbeszédében a Barbárok alkotó korszakának kifejezési esz-
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közeire ismerünk, úgy érzünk rá A nap árnyékában — s ennek 
nagy jelentőséget tulajdonítunk - a fiatal korára emlékező 
fejedelem szavaiban Joó György stílusára. 

Ha nem is döntően, de nyelvi stílusának könnyen felismer-
hető elemeivel nyomatékosítja így Móricz a „Gáborok" ellen-
tétének azokat az elemeit, melyekben — az analógiák hátterén 
- annál jobban kidomborodik a különbség. Két nagyszabású 
egyéniség, mindkettő sanyarúnak mondott, árva és szűkös 
ifjúkor után Erdély fejedelmi székében. A maga módján mind-
kettő nagyralátó és szertelen: mindkettejük „jó hadi ember" 
(hiszen Bethlen is hadi célokra tenyészti lovait), s mégis 
mintha úgy állnának egymással szemben, mint a rombolás az 
alkotással, a betegség az egészséggel. Mindez pedig a szövegben 
jelen levő s igazolható irodalmi tény. Szándéka, végső monda-
nivalója felől Móricz nem hagyja bizonytalanságban az olvasót. 
Ha tenné, sem kárhoztathatnánk; de nem teszi. 

S ezekután térjünk még vissza, Báthory Gábor jellemzése 
után Móricz Bethlenére. Az ő szüntelen bölcselkedése, óvatos 
latolgatása a regény során egyre inkább mint az államférfiúi 
bölcsesség és előrelátás példája tündököl fel. S tudjuk, hogy 
egyszer majd akképpen fog cselekedni, ahogyan a Tündérkert-
ben (ismét egy sokat koptatott idézet) Báthorynak tanácsolja: 

„A fejedelemnek, nagyságos uram, nem lehet olyan álmot álmodni, 
amilyet akar: csak amit lehet . . . Nem is csak, amit lehet: de amit 
kell .. S itt nincs más álom, csak az az igazság, hogy szegények 
vagyunk, kicsinyek vagyunk, tudatlanok vagyunk s mi vagyunk mások-
nak rabszolgája..." 

S amikor önkéntelen és őszinte hódolattal csodálja meg 
Báthory nagyvonalú koncepcióit, még akkor is, még dicsérete 
is figyelmeztetés, óvás és korholás, ez is kulcsfontosságú 
idézet: 

„A Nagyságod akaratja mind lehetőség, semmi lehetetlenség abban 
nincsen: csupán a szívós és nehéz munka kell hozzá, amely lassan, 
csöndesen, mint az árvíz, nyomról-nyomra végigvigye..." 
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Ez az ellentét a regényben élesen és vitán felül pártosan 
sarkítva van; azt hihetnők ennélfogva, hogy félreérthetetlenül. 
De a történelmi és irodalmi tapasztalat — s végső soron maga 
az élettapasztalat is — azt igazolja, hogy a szembeállításban 
több rejlik, mint első pillantásra gondolni lehetne: erény és 
bűn itt nem fekete-fehér kontrasztban nyilatkozik meg, a 
bátorság és az esztelen vakmerőség, a bölcsesség és az óvatosság 
közötti határ ködbevész: itt nem csupán észokok döntik el, 
merre hajlik a kritikus értelmezése, itt történelmi hagyomány, 
egyéni temperamentum, előítéletek és illúziók is közrejátsza-
nak. Hogyan is lett volna másképpen lehetséges, hogy az egyik 
kritikus Báthoryban a megalkuvást nem ismerő, bárha elvetélt 
forradalmiság képviselőjét látja, s vele szemben Bethlenben a 
kompromisszumra hajlamos reformizmusnak majdhogynem 
gerinctelen megtestesítőjét, míg a másik ugyanakkor meg van 
győződve arról, hogy Báthory Gábor az ellenforradalom — 
netán a fasizmus? - sötét erőit jelképezi, Bethlen pedig a 
polgári demokráciát. „Ha ennyire ellentétes értelmezések 
születnek egy művészi alkotásról, nem alaptalan azt felté-
telezni: a megközelítés horizontja szűkebb a szükségesnél" — 
írja Veres András (Mü, érték, müérték, Bp. 1979. 229.) De 
vajon nem inkább a mű gazdagságáról tanúskodik-é ez, nem a 
művészi érték egyik ismérve-é? 

Megengedjük, hogy — az idézeteket leszámítva — az álta-
lunk adott jellemzésben a jelzők pontossága vitatható, önké-
nyes, elnagyolt, ám nagyjából talán mégis elfogadhatóan érzé-
kelteti, ha nem többet, az író koncepciója, szándéka szerinti 
ellentétet. De a stilisztikai eszközökön túl a műben foglalt 
irodalmi tények is azt bizonyítják, hogy Móricz a szó tragédiai 
értelmében két egyenrangú, egymással mérkőzőképes hőst 
alkotott; ezért keletkezhetett a műnek annyi ellentmondásos 
értelmezése. Külön is hangsúlyozni kell (visszatérve Nagy 
Lászlónak a vitában elfoglalt álláspontjára s a Bethlen-kép mai 
állására), hogy az Erdély írója korántsem eszményítette 
Bethlent. A nagy fejedelemben Móricznál is fellobban a gyilkos 
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indulat; nemcsak Nagy László véli Báthory meggyilkolta-
tásában részesnek s Benda Kálmán elvben képesnek rá, a 
jámbor bibliás fejedelem maga is megérzi szívében Dávid király 
bűntudatát, ki a szép Bér-Seba féijét, Úriást, csatába vezé-
nyelte, hogy eltegye láb alól. Báthory Anna hites férjéről van 
szó. „Mit számít e Jósika Zsigó. Senki. Van három olyan 
szikáriusa, akármelyik megköti a . . . halotti bokrétáját." 
Avagy kell-e elszörnyülködtetőbb fejedelmi pragmatizmus 
annál, ahogyan a Báthory-ládákat felnyitni vonakodó Kassait 
tömlöcbe vetteti? Nem, Móricz semmiképpen sem „szépíti" 
Bethlen cselekedeteit, sem tulajdonságait. A nagy fejedelem 
külső látszatra is elmarad Báthory ragyogónak és hódítónak 
ábrázolt egyénisége mögött. Igaz, céltudatos és kemény, de 
belsőleg mennyi bizonytalanság, mennyi gátlás! Farkas úrral, 
családja előkelőbb ágáról leszármazott atyjafiával szemben 
valósággal kisebbrendűségi komplexusban szenved, valami 
szociális alsóbbrendűség érzetével társalog vele, holott ő a 
fejedelem s az hozzá képest semmi; s programjának elfogad-
tatását, előkelő rokona meggyőzését személyes s egyben jel-
képes fontosságú ügynek fogja fel. Hasonlóképpen viszonyul 
sógorához, Rhédeyhez is; itt a társadalmi komplexushoz még 
fizikai motívum is járul, a szép szál férfi iránti már-már irigy-
kedő csodálat. Maga Báthory pedig Bethlennek bizonyos 
tekintetben tagadhatatlanul eszménye, részvéttel elegy hódo-
latának tárgya: mindvégig úgy érzi — s úgy mondja! — hogy 
Báthory az örök első, ő maga Báthory vagy legendává magasz-
tosult emléke mögött csupáncsak az örök második. Szó sem 
lehet Móricznál holmi Bethlen-kultuszról. Megjegyzendő, hogy 
az Ady—Móricz párhuzam, melyet Móricz ma már köztu-
domásúan a Báthory—Bethlen ellentét mögé bújtatott, csak 
lényeges megszorításokkal vehető tudomásul. Igaz, hogy az 
ittasan dadogó Báthory leírása még fiziognómiailag is egyezik 
azzal, amit Adyról jegyeztek fel a kortárs emlékírók, de ez 
véleményünk szerint nem több, mint intuitív részmegfigye-
lések művészi hasznosítása; mindaz, amit Ady és Móricz 
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viszonyáról tudunk, ellene szól annak, hogy e regénybe stilizált 
párhuzamból távolabbi következtetéseket vonjunk le. 

De itt kell szólani Báthory Annáról is, Móricz Bethlenének 
e fájó s forró szerelméről. Nem különösebben fontos, mit 
híresztel róla a történelmi mendemonda. A - Keresztury 
Dezső fordulatával élve - „gond nélkül szerelmeskedő ,vad-
leány', a ,tündéri, szálló hattyú'" iránti szenvedély (1. Magyar 
Szemle, 1935. 145—156.), ez az életfogytiglani sóvárgás egy 
elképzelhető, mert kézzelfogható s mégis szertefoszló álom-
világ után a nagy fejedelemnek Móricz ábrázolásában leg-
sebezhetőbb pontja, lelkiismeretének, emberi tartásának és a 
„körülötte forgó Báthorizmus"-nak (vö. Nagy László: Sok 
dolgot próbála Bethlen Gábor. Bp. 1981. 112.) valósággal 
Achilles-sarka. Itt is kinálkozik analógia a Móricz-mű és a 
móriczi szemlélet egészével. Állítjuk, hogy Bethlen Báthory 
Anna iránti szerelmében felismerhető — más, kézenfekvőbb 
hasonlatosságok mellett — a Rokonok Kopjássának Boronkay 
Magda iránti sajgó, fölfelé tekintő hódolata is, csakhogy az 
Erdélyben a hatalma tetőpontján levő, sikeres férfiú tehetetlen 
haragjával párosulva. Annában, aki egy elképzelhető másik, 
felszabadultabb, szárnyalóbb élet lehetőségét csillantja meg 
előtte, mintha a nagy történelmi dilemma magánéleti válto-
zatát élné meg: kis világában a nagyvilág mását. S ha figyel-
mesen olvassuk az Erdély köteteit, azt kell mondanunk, hogy 
minden ellenkező látszat ellenére, Báthory Anna elérhetetlen 
maradt Móricz Bethlene számára: egyetlen parancsszavával 
szeretőjévé tehette volna, ha kedve tartja, de bármily csodá-
latosan hangzik — ha van még szaván fogható szöveg — ez sem 
adatott meg neki vagy másképpen szólva, ezt sem engedélyezte 
önmagának; lekötni pedig élettársként, gyermeke anyjaként 
éppoly lehetetlenségnek tűnhetett Bethlen szemében, mintha a 
holdsugarat akarná ketrecbe zárni. Márpedig a Móricz ábrá-
zolta Bethlen szemében a lehetetlenség a bűnnél is nagyobb 
bűn. Ezért taszítja el A nagy fejedelem zárójelenetében oly 
ádáz haraggal Annát, s gyújt rá „szívének nagy keserűségében, 
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szörnyű fájdalmában (akárcsak Joó György szól A boldog 
ember végén „lelke nagy bánatában"!) — Báthory Gábor 
nótájára. 

A mondottak alapján talán summázhatom fejtegetéseim 
lényegét. A Tündérkert (s az Erdély) két főalakját nem a jó és 
a rossz szabványaihoz igazodva állítja elénk a szerző, hanem 
mint két, sok tekintetben (de korántsem minden tekintetben) 
ellentétes fejedelmi alkatot. Ám művészetének leglényegéhez 
tartozik, hogy azért mégis egyértelműen állást foglal. S bár-
milyen hatásosan festi is Báthory Gábor lenyűgöző egyéni-
ségét, végső soron űgy ábrázolja a két fejedelem ellentétét, 
hogy a kevésbé csillogó Bethlen kerüljön ki győztesen: ha nem 
mint lelkesítő eszmény, hát mindenesetre mint követendő út. 
Aki nem tud érte a mű nyomán mint regényalakért rajongani, 
az is megérzi benne, ha nem mást és többet, a helyzet ki-
követelte „szükséges rosszat", amivel szemben nem valamilyen 
megismert és abszolút jó áll, hanem a Báthory Gábor alakjában 
testet öltött „szükségtelen rossz". 

c) Nemcsak irodalmi, hanem történelmi szempontból is az a 
leglényegesebb, hogy Móricz úgy állítja szembe Báthoryt 
Bethlennel, mint egy elvetélt történelmi eshetőséget a meg-
valósulttal; ebben a senkitől sem vitatott körülményben érzem 
összpontosítva a mű alapeszméjét. Igen érdekes és tanulságos 
nyomon követni, hogyan vívódott Móricz a kérdéssel az Erdély 
másfél évtizedes érlelődése során s még azután is, egyre ala-
kulón, változón, önmagát százszor cáfolón, helyesbítőn, 
megkérdőjelezőn. Egy alkalommal, 1935-ben - már a mű 
befejezése után — Kossuthtal méri össze Bethlent. 

„Kossuthnak sejtelme sem volt a realitásról. Bethlen, ahol megállott, 
azonnal épít. Kossuth legfeljebb soha végre nem hajtott s végre nem 
hajtható tervezeteket szül. Bethlen a cselekvő' ember, Kossuth a szószár-
nyalás szivárványának varázslója, Bethlen a parányi Erdélyből európai 
nagyhatalmat teremt meg, Kossuth a semmiből a legragyogóbb semmit." 
(Móricz Virág: Tíz év. I. 277.) 
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Utóbb majd, nem sokkal rá, egy más reflexió kapcsán 
elégtételt szolgáltat Kossuthnak és leszállítja a piedesztálról 
Bethlent, később ismét változik a kép. De az idézett passzus, 
bár rögtönzött s némileg impresszionista jellegű, valami 
mélyebb tipológiai megérzést sejtet, melyen belül esetleges, 
egyedi és egyszeri körülmény, hogy Báthory Gábor nemcsak 
álmodozó volt, hanem kegyetlen despota is. Kossuth igazán 
nem volt az Széchenyi ellenében, amint Ady sem Móricz 
Zsigmond ellenében. A móriczi megfogalmazásban légvárak 
állnak szemben a módszeres, eredményes aprómunkával. S ha 
már Széchenyit említettük mint a jelzett tipológián belül 
Kossuth természetes ellenpárját: ő, amikor a Kelet Népében 
nemcsak okosan, hanem leleményesen is bizonygatta, hogy 
„zavarnak vezéreltetik a nemzet", a kossuthi politikától való 
idegenkedését egy rendkívül találó kis történetben (is!) meg-
fogalmazza. A történet hőse egy bizonyos arisztokrata, ki 

„beteges állapotban lévén.. . kosztba egy főtől talpig becsületes 
molnárcsaládhoz szegődött. Kimondhatatlan jók és jámborok valának e 
család tagjai, igazi Philemon és Baucis-féle szívűek; de annál keményebb 
volt a lúd stb., mit a szegény báró asztalára raktak, úgy hogy minden 
szívesség mellett bizony napról napra hitványabb lőn a már sírhoz közel 
járó nyavalygó. De ő tűrt, míg bizonyos alkalommal bizonyos nagyúri 
dáma jó szíve és szép keble súgtában a molnárcsalád nagy erényeinek 
dicsérésére meg nem ered; mikor a báró, ezt többé nem állhatván, 
legnagyobb indignatiora fakad és e botránkoztató szavakat ejté ki : »Bár 
volnának tolvajok e becsületes molnárok és lennének inkább jó sza-
kácsok.«" 

Széchenyi iróniája közismerten kérlelhetetlen, cinizmussal 
azonban aligha lehetne vádolni: anekdotája, ha nem bizonyítja 
is, de mindenesetre illusztrálja azt a tételt, hogy a magyar 
történelmen tűnődőknek - minden etikai megfontoláson túl 
vagy attól függetlenül — nem a legcsekélyebb gondjuk volt az 
eredmény kérdése. Ez persze nem magyar sajátosság, legfeljebb 
annyiban szembetűnőbb, amennyivel hányatottabb a nemzet 
történelme. Hogy a főzéshez a jószándékon kívül hozzáértés is 
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szükségeltetik, bizonyára köznapi igazság, de azoknál a nem-
zeteknél, amelyek uralkodó politikai bölcselete társadalmi-
történeti okokból a romantikában tetőzik, mindig újra meg 
újra fel kell fedezni. Ebből az utilitarista nézőpontból kiindulva 
bátran állíthatjuk — s ennek a vitázó felek egyike sem mondott 
ellent - , hogy Bethlen Gábor fejedelemsége a magyar törté-
nelem egyik kétségtelen „sikerélménye" volt. Ám kutassa 
tovább a történettudomány Bethlen trónra emelkedésének, 
országlásának részleteit, firtassa hipotetikusan, mit tehetett 
vagy tett volna Báthory Gábor, ha akár Bethlen egyenes 
kezdeményezésére, akár egyéb okokból oly tragikusan vége 
nem szakad uralkodásának. Bethlen megtette, amit tett. 
Tizenhat évig valóban meg tudta őrizni kicsiny országa vi-
szonylagos biztonságát, védettségét, konszolidáltságát. A róla 
elmondható dicséreteknek nem legkisebbike a török krónikás 
feljegyzése: „Ez a hitetlen pedig az Iszlám seregein soha sem 
segített, mert mindegyre csak a saját országára volt neki 
gondja." (Hóman-Szekfű: Magyar Történet. Bp. 1936. 
IV. 74.) 

A móriczi regényciklus alapeszméje: későbbi korokra s 
elsősorban Móricz korára szóló érvénnyel vázolni egy sikeres 
politikai koncepciót és stílust. A történeti igazság — ha tör-
ténelmi megismerésről van szó — természetesen, s ezt nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, előbbre való a szépíró fantáziájánál, s 
nem lehet semmiféle más szempontokra hivatkozva elhallgat-
tatni. Itt azonban a kettő nem került ellentmondásba: ha 
értelmező szándékkal közelítjük meg Móricz művét, nem az a 
feladatunk, hogy a történelmet a szerző fejére olvassuk, hanem 
hogy Móricz gondolatát az olvasó számára elmélyítve kom-
mentáljuk. Móricz számára sem Bethlen személye volt a leg-
fontosabb: említett naplójegyzeteiben olykor igen szkeptikusan, 
sőt elmarasztalón nyilatkozik róla, már-már a maga alkotta 
portrét is hatálytalanítva. De — mint már mondottuk — 
Bethlen útja megmaradt számára szinte minden időkben 
követendőnek, saját korában mintegy a magyar progresszió 
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„városos Magyarországával" egyértelműnek. Amit a történet-
tudós nem engedhet meg magának, azt a művész megtehette és 
megtette: a 17. századi Erdély konkrét és megismételhetetlen 
históriáját — amilyennek ő látta — üzenetté, korparanccsá 
formálta. S mellesleg (a szigorúan történelmi és irodalmi 
szempontokon túlnézve, de vajon csakugyan mellesleg-e? ) a 
mai külföldi s nevezetesen cseh olvasó számára vonzó és 
pozitív üzenetté. 

Egy olyan országban, amely alig bírt felocsúdni az első 
világháború borzalmas aléltságából, komoly figyelmeztetésként 
hangozhattak a regénybeli Bethlen szavai: „ . . . kész e hármas 
nemzet mind vérét s mind életét kiontani a hazáért, míg rációja 
vagyon, de sajnálná ócska bocskorát is elnyűttetni hiábavaló 
herce-harcokon." Abban az országban, melyben akkortájt a 
militarista és irredenta frazeológia mindent elárasztással 
fenyegetett, Móricz Bethlene a józanságot és konstruktivitást 
hirdeti: 

„Mert ezen kisded országocskának tudnia kell magáról, hogy szűkek 
a határai. . . hogy embernek hazájáért úgy méltóságos állapotban, mint 
barompásztor alacsonyságban egyformán jól kell szolgálnia: tehát 
nemcsak teherviseléssel és élete fogyatásával, hanem főképpen ember-
séges polgári munkával. . . Kis országot a nagyhatalmak egy rossz 
percért árvízként gázolhatnak keresztül.. . Kis országnak más politikája 
nem lehet, mint veszteg ülni s gyarapodni polgári mesterséggel, amiben 
l ehe t . . ." 

Egy olyan országban, ahol az idő tájt ezernyi zavaros for-
rásból ömlött a misztikus babonák és előítéletek szennyára-
data, Móricz Bethlene — vallásos frazeológiába burkolózva is 
felvilágosultan és tévedhetetlenül rámutatot az élet anyagi 
alapjának és szellemi felépítményének összefüggésére: 

„. . . én már sokat éltem és sokat tapasztaltam, de egyebet az élet-
ben nem láttam, csakhogy mindennek oka vagyon és minden Istentől 
vagyon . . . Tudjátok meg, az emberek nyomorult életét soha nem lehet 
ostorral és máglyával megjavítani, csak kenyérrel.. . A boszorkányságot 
is csak kenyérrel lehet megszüntetni." 
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S milyen gyógyírként hathatott egy olyan országban, ahol 
akkoriban az ellenforradalmi kurzus embereket, osztályokat, 
nemzetiségeket uszított egymás ellen, a fejedelemnek a Tün-
dérkert végszavaként elhangzó bölcs és biztató szózata: 

,.Mindennek megjön a maga ideje . . . Alázattal kérem az országot, 
higyjétek meg, mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem 
eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk." 

így lesz a szövegen és szövegen kívüli adalékokon alapuló 
meggyőződésünk szerint hitelessé Móricz üzenete, melyet — az 
általa megismert és elismert történelmi valóságot respektálva, 
de egyben az írói fantázia lehetőségeit is gyümölcsöztetve, 
kora magyar valóságáról elmélkedve a mű befejezése után így 
foglalt szavakba: 

„Nincs Bethlen Gáborunk." 
RÁKOS PÉTER 

A SZECESSZIÓ STILÁRIS SAJÁTOSSÁGAI 
KOSZTOLÁNYI PRÓZÁJÁBAN 

1. Kosztolányi szecessziója sem az irodalom-, sem a stílus-
történetben még nem részesült kellő figyelemben. Amit előz-
ményként jelezni lehet, az lényegében csak annyi, hogy több 
kutató számol Kosztolányinál a szecesszió meglétével. így 
például Sőtér István (1966:137) úgy véli, hogy novelláiban van 
valami „a századforduló ízléséből, helyenként a szecesszió 
stilizálási módjából is". Czine Mihály (1973: 26) elismeri, hogy 
a szecessziós jellegű prózának is voltak eredményei, ezek közül 
„a kezdő Kosztolányi szecessziós színei"-t is kiemeli. Németh 
G. Béla (1979: 153) a Nero parabolisztikus-intellektuális jelle-
géhez viszonyítva Kosztolányinál a korábbi „szecesszió ér-
zelmes fölényé"-ről beszél. Tüzetesebben azonban senki sem 
foglalkozott Kosztolányi szecessziójával. így a kérdésnek a 
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minket közelebbről érdeklő stilisztikai kutatásokban sincs 
számottevőbb előzménye. 

A vizsgálat körét a prózára (novellákra, hírlapi írásokra, 
irodalmi tanulmányokra és esszékre, levelekre) szűkítettem 
elsősorban azért, mert itt a szecesszió erőteljesebb, mint a 
lírában, és mert így egy korábban megkezdett, csak a prózára 
vonatkozó munkámat (Szabó, 1976) folytathatom, elmélyít-
hetem. Hangsúlyoznom kell továbbá azt is, hogy nem iro-
dalom- vagy művészettörténeti, hanem „kimondottan" stilisz-
tikai vizsgálatot végzek: a szecessziónak a stiláris sajátosságait, 
azaz a nyelvi eszközökhöz kötődő, azokban testet öltő ki-
fejező formáit próbálom feltárni és jellemezni. 

Maga a téma mélyebb összefüggéseiben meglehetősen 
problematikus, minthogy a szecessziót egészen eltérően értel-
mezik. Teljes tagadásától (Lukács, 1969), a mindenes, átfogó 
és egyetemes korstílusként, illetőleg uralkodó stílusként 
(Halász, 1977; Diószegi, 1967) való felfogásáig értelmezésében 
nagyon sok az átmeneti változat, az egymást tagadó nézet. 
Emiatt nagyfokú a velejáró bizonytalanság, és egészen jogosult 
bármilyen kétely. Ennek ellenére azonban talán mégsem egé-
szen lehetetlen a szecesszió fogalmi tartalmát egyféle felfogás 
alapján megvilágítani úgy, hogy ez a körülhatárolás a vizs-
gálatnak legalább munkahipotézis értékű alapjául szolgál-
hasson.1 

A szecesszió a századforduló egyik stílusakánt fogható fel. 
Tehát nem egyetemes jellegű irányzat, nem korstílus (mint 
ahogy az impresszionizmus, szimbolizmus sem az), hanem csak 
egyik változata a századforduló sokszínű művészetének. Első-
sorban képző- és iparművészeti, építészeti irányzat, de kevésbé 
kifejletten szépirodalmi is. Pók Lajos (1972: 95, 115) jogosan 
hangsúlyozza, hogy 

1 L. az itt felhasznált és ezen kívül a szecesszióra általában vonat-
kozó, közvetve hasznosított szakirodalmat a dolgozat végén közölt 
Irodalomban. 
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„az irodalmi szecesszióban korántsem alakult ki olyan specifikus 
formavilág, mint a képzőművészetekben", továbbá, hogy éppen „a 
stílus tekintetében hiányoznak az uralkodó jelleg egységes karak-
terisztikumai". 

Mindez azzal is összefügg, hogy stiláris sajátosságainak, 
kifejező eszközeinek a rendszere nem zárt, hanem inkább 
nyitott, emiatt nehezen körvonalazható. 

Bonyolítja a helyzetet az is, hogy a szecesszió keveredett a 
többi századfordulói stílussal: jó néhány sajátosságában az 
impresszionizmus és szimbolizmus jegyeit ismerhetjük fel. 
Emiatt Kosztolányi prózájának szecesszióját csakis az imp-
resszionizmussal és szimbolizmussal való kereszteződésében 
tanulmányozhatjuk, és természetesen úgy, hogy vizsgálatát a 
századforduló jellegzetes életérzéseinek összképébe állítjuk, 
azaz olyan szemléleti, érzelmi és magatartásbeli tartalmakat 
veszünk alapul, amelyek valamennyi századfordulói stílus 
számára meghatározó erejűek voltak. 

2. A szecesszió tényleges tartalmát, stílusának jellemző 
sajátosságait Kosztolányi idevágó nézeteivel, vallomásaival 
világítjuk meg. Mint látni fogjuk, ezekből is olyan szemlélet, 
életfelfogás vonható el, amelyet az eddigi szakirodalomban (1. 
főleg Diószegi, 1965, 1967; Pók, 1972) a századforduló sajátos 
érzésvilágaként tartanak számon. Hasonló a helyzet a sze-
cesszió stílusával is (Szabó 1976). 

A szemléletben Kosztolányinál is a nagyfokú egyéniség-
kultusz a legfontosabb. Úgy véli ugyanis, hogy a modern 
szellem képviselőinek „egyetlen kincse az egyénisége lett, az, 
hogy teljesen különbözik másoktól" (Ny, 431).2 Descartes 

2 Az adatok után forrásként a novellákat címük szerint jelzem (a 
felhasznált kötet: A léggömb elrepül. Bp. 1981). Az egyik többször 
idézett novella hosszabb címét (Hrussz Krisztina csodálatos látogatása) 
így rövidítem: Hrussz Krisztina. A hírlapi írások, irodalmi és nyelvészeti 
tanulmányok, valamint a levelek esetében a kötetet jelzem rövidítve. Á: 
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híres mondását Kosztolányi így módosította: „Különbözöm, 
tehát vagyok" (uo.). A Sakk-matt lényegében az egyén láza-
dásának a novellája: „Görbedt gerincem merészen rázta le az 
alázatosság szolgajármát". Különben nem is annyira ez az 
érzelmi lázongás a fő kérdés nála, hanem inkább az, hogy az 
ember „bús különc, spirituszba való különlegesség" (Á 321). 

A szubjektivitás állandó hangsúlyozásával a századforduló 
modern emberének sok életérzése szóba kerül. Nagy részüknek 
jó foglalata lehet az, amit Kosztolányi az emberi „élet föl-
bogozhatatlan rejtélyé"-nek nevez (Ny, 431). Mindenekelőtt a 
különös, furcsa és titokzatos érzések, hangulatok, olykor a 
különcség rögeszméi kötik le figyelmét: „ide menekültem 
furcsa lelki szenzációkat keresni" (D, 120), és novelláiban is 
elsősorban ezekről szól. Igaza lehet Kiss Ferencnek (1965: 
308) abban, hogy maga a novella Kosztolányi számára „első-
sorban belső szenzációinak eszköze", és hogy több novellája 
„a borzongással vegyes ámulás azon, hogy az emberein milyen 
furcsa hangulatok és rögeszmék lehetnek úrrá". Minderre a sok 
eset közül néhány példát mondhatunk: az őrült keresők 
„mintha valakit vártak és kerestek volna bizonytalanul, egy 
lázálom gyötrő ködében" {Öregurak), „Hívtak a mezők és a 
csillagok . . . Arab hitregékben éltünk" (A csillagász fia), a 
világból kiábránduló szereplő „arra a meggyőződésre jutott, 
hogy álmait folytatni kell ébren is" (Az alvó). 

Mindezekkel az érzésekkel nagyon gyakran tépelődés, 
türelmetlenkedés és főleg idegesség társul (pl. az Aranyórában; 
Verpelétyben). A kérdést így is teszi fel az író: „És ki nem 
türelmetlen, ki nem ideges ma? " (A, 285). Érdekes, hogy 
Babits is ezt veszi észre Kosztolányiban: 

Álom és ólom. Bp. 1969; É: Ércnél maradandóbb. Bp. 1975 ; F: Füst. 
Bp. 1970; /. írók, festők, tudósok. I—II. Bp. 1958 -, Ny : Nyelv és lélek. 
Bp. 1971; továbbá a levelek, D: Dér Zoltán: Ikercsillagok. Újvidék, 
1980; L: Kosztolányi Dezső Negyvennégy levél. A leveleket összegyűj-
tötte . . . Dér Zoltán. Szabadka, 1972. 
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„Egzotikus, beteg színek, filozofikus nyugtalanság, lázas vibráló, 
bársonyosan izzó . . . indokolatlan, túlzott, hirtelen ellágyulások költő-
je" (.Arcképek és tanulmányok. Bp., 1977, 298-299) . 

A tépelődés, idegesség mellett már első cikkében hangot 
adott a kiábrándultságnak : „sötét szemekkel állunk a sziporkázó 
fényáradatban csalódottan, kiábrándultan és elfásulva" (A 35). 
Mint bántó érzés szóba kerül még a magányosság: „Mit ér az 
életem, ha egy ilyen kis kutya is megvet" (Csak egy kis fehér 
kutya), a félés: „Valami nagyon rosszat, addig ismeretlent 
sejtve . . . halálos félelem szorította össze szívemet" {Óvoda) 
vagy a világ rendetlenségének a tudata is: „az élet furcsa és 
bonyolult" (F, 223). 

Ezeket a nyugtalanító érzéseket a novellák hősei csillapító, 
zsongító „ellenszerekkel" próbálják hatástalanítani, az „élet 
fölbogozhatatlan rejtélyét" megpróbálják kibogozni, feloldani 
azzal, ami megnyugtató, vigasztaló, ami védelmet, menedéket 
jelent. A stílusalakítás szempontjából ezek az előbbieknél is 
fontosabbak, hisz — mint látni fogjuk — elsősorban a megnyug-
tatás, a menekülés lehetőségei nyomják rá bélyegüket a sze-
cessziós stílusra, a díszítő motívumok tartalmára, anyagára. 

Kosztolányinál az élet legfőbb vigasza a művészet, a szép-
ség. A különben is „homo aestheticus"-nak nevezett íróról 
általános vélemény az, hogy költői világképe művészetcent-
rikus. Juhász Gyuláról írta, hogy „a föltétlent . . . a művészet-
ben találta meg" (í, I. 49). A témánk szempontjából persze az 
is fontos, hogy szerinte az irodalom „izgatószer, levegője 
valami kábító, színes ópiumgőz" (Ny, 319), vagy hogy a szóra-
koztató művészetekben „érzéki szépségeket, bódító izgalmakat 
keresünk" (A, 285). 

Amilyen mértékben rajongott a művészetért, ugyanúgy 
vonzódott egy másik „nyugtatóhoz", a metafizikaihoz: a líra 
nem más, mint „kézzelfoghatóvá tétele mindnyájunk meta-
fizikai ért-jé ne к s azoknak a túlvilági rezgéseknek, amelyek-
nek kivétel nélkül rezonáló szekrényei vagyunk" (É, 430). 



393 

Valóban epikus képzeletét is elég nagy mértékben táplálja 
metafizikai életérzése" (Barta, 1976, 1976: 443). Érthető, 
hogy szereti a titokzatost, a rejtélyest, hogy novelláiban g) a-
kori jelenség a csodás (Hrussz Krisztina csodálatos látogatása), 
a meseszerű (Az esernyő, A fakír) vagy az álomszerű (Lidérc). 
Minden bizonnyal ez a beállítottsága vezeti el az illúziók kedve-
léséhez, és ez vált ki belőle nosztalgiát a természet után, amely 
egy nem lebecsülendő természetmítosz alapja (pl. az Álom és 
ólom kötetben: Pesti tavusz, Nap fürdő és holdfürdő). 

Fontos persze az is, hogy mindezek segítségével tiltakozni 
tud a hétköznapiság vagy az előítéletek ellen, hogy el tudja 
különíteni magát és írói világát mindattól, amit nagyon gyak-
ran nyárspolgárinak neve^. 

Ehhez hasonló szerepe lehet a modernség iránti vonzal-
mának is. Különösen hírlapi írásainak gyakori témája a mo-
dernség sok-sok életkérdése (pl. a nevelés, oktatás, életmód, a 
férfi és a nő viszonya), valamint a megújult tudomány és 
technika (pl. Két professzor, A lég vándora). 

De Kosztolányi nemcsak a szecesszió érzéstartalmairól, 
hanem stílusáról is nyilatkozott. Egy korai hírlapi cikkében 
egy bécsi tárlatról szólva hosszasan értekezik a képzőművészeti 
szecesszióról. Hangsúlyozza, hogy a szecessziós festők, szob-
rászok „a modern ember fantáziájához fordulnak, s nem a 
művészet egyszerű eszközeivel hatnak, mint Rubens egyko-
ron" (Á, 77). Példaként az egyik festmény színeinek villogását 
és színfoltjainak „explozióját" emeli ki. És számol hatásával is, 
a „makacs, vaskalapos" közönség véleményének megválto-
zásával: „Az, aki kétkedő mosollyal fogadja manapság a leg-
szélsőbb szecesszió furcsaságait, itt feltétlenül hivő lesz" (uo. 
74). Kiderül cikkéből az is, hogy a nála oly gyakran szereplő 
dekadencia műszó a szecesszióra is vonatkozik. 

Másutt és egyáltalán az esetek többségében Kosztolányi a 
szecesszióról áttételes fogalmazásban nyilatkozik. A felsorolt 
stiláris sajátosságok tartalmából azonban eléggé egyértelműen 
következik, hogy ezek a szecesszióra (is) vonatkoznak (bár más 
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a megnevező műszó: főleg dekadencia, ritkábban romantika, 
egészen ritkán barokk vagy pedig - és ez a legáltalánosabb — 
egyáltalán nincs megnevezés). 

Saját szecessziójáról a legtöbbet az irányzat elavulása után 
az Esti Kornél első fejezetében mond. Szecessziós stílusának ez 
a jellemzése azért is tanulságos, mert ezt ott az akkori egy-
szerű, higgadt kifejezési módjához hasonlította: 

„De a mi stílusunk homlokegyenest ellenkezik. Te újabban a nyugal-
mat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok a példaképeid. Kevés dísz, 
kevés szó. Az én stílusom ellenben még mindig nyugtalan. Kócos, 
zsúfolt, cifra, regényes. Javíthatatlan romantikus maradtam. Sok jelző', 
sok hasonlat". 

A „nyugtalan" stílus valamennyi felsorolt sajátossága a 
szecesszióra vall. 

Érdekesek és a téma szempontjából jól hasznosíthatók 
Kosztolányinak a kortárs írók szecessziós sajátosságairól írt 
értékelései. Sokatmondóak azért is, mert tényleges vizsgála-
taink számára nyelvi anyagot is szolgáltatnak, hisz megfigye-
léseit, jellemzéseit gyakran szecessziós stílusban fogalmazta 
meg. Juhász Gyula álomvilágáról így ír: „Azok a sugarak 
azonban, amelyek lelkének opálján áthaladnak, új pompában, 
opalizáló rezgéssel, meleg villódzással érnek hozzánk" (í, I. 
47). Továbbá: „Ismerek tőle szikrázó, napos, bor-mámoros 
verseket, amelyek úgy hatnak reám, mint egy chorálé, orgona-
zúgásban és tömjénfüstben" (uo. 49). Krúdy novelláinak a 
hatását így jellemzi: 

„A múlt illatos terhét érzem. . ., ha . . . illatos, finom, álmokból és 
párából szőtt novelláit olvasom. Mintha ódon, drága poharak csendülé-
sét hallanám, mintha vagyont érő selyemcsipkék, ábrándok aranyos 
pókháló-szálai ragyognának szememben halvány, áttetsző aranyköd-
ben" (uo. 66). 

Babits szecessziós verseinek értékelését érzéki érzetekkel 
ékíti: „keresett is, finom s édes mérgekkel szakácskodik, bó-
dító parfümökkel cukrozza verseit" (uo. 229). 
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Jellemzéseinek a tanulságait kiegészíthetjük azzal, amit író-
társai mondtak Kosztolányi korai stílusának a szecesszióval 
azonosítható sajátosságairól. Babits szerint 

„a pompázó külső' világ költője . . . novelláiban is lírikus. . . gazdag, 
bársonyos nyelve nagyon szépen festi ezt a mágikus világot: tüzes és 
mégis nyugodt csillámlása van és zenéjében valami sötét és babonás 
melegség. Néha talán egy kissé pózol, egy kedves, színes szót kelletlen is 
ismétel" (Arcképek és tanulmányok 299 -301 ) . 

Szabó Lőrinc Kosztolányi egykori stílusában szivárványos 
tündöklést, érzéki nyelvet vesz észre, és még a későbbi kötetei-
ben is a dekadens szépségekre, az elfinomult dekadenciára, 
misztikus pátoszra figyel fel (Nyugat, 1937. II, 388-391). 

Ha az elmondottakat összegezzük, kiemelhetjük Koszto-
lányi szecessziós stílusának több-kevesebb sajátosságát, ame-
lyeket egy összefüggésrendbe állíthatunk, ami az általános 
egyedi esete és mint mikrojelenség jól tükrözi a szecessziónak a 
jelzett szakirodalomból is elvonatkoztatható makrovilágát (a 
zárójelbe tett, jórészt főnevesített szavak a fentebbi idézetek-
ből vett és bizonyításra, megvilágításra szánt példák). 

A szubjektív érzelmi, hangulati telítettség, a bántó, nyug-
talanító érzések, az ezeket levezető, csillapító lehetőségek, 
mindenekelőtt a „bódító izgalmak" keresése feltűnő kifejezési 
módot igényelt, díszített stílust alakított ki (pózolás, keresett-
ség, cifraság, pompa), olyant, amely az „izgatószer" vagy a 
„kábító ópiumgőz" hatásához hasonlít. E kettősségnek meg-
felelően a stílus főbb ékítményei egyrészt az erőteljesebb ér-
zéki érzetek (érzéki szépségek), főleg a feltűnő színek és fényes 
jelenségek (villogás és villódzás, csillámlás, szikrázás, szivár-
ványos tündöklés, cukrozás), másrészt az illúzió és sejtelmesség 
eszközei (regényesség, misztikus pátosz, opalizáló rezgés, hal-
vány áttetszőség, mámorosság). 

Mindennek kifejtését, részletezését és főleg nyelvi anyaggal 
való bizonyítását a díszítettség három lehetőségének megfe-
lelően tagoljuk: díszítő motívumok, stilizáció, indázó mondat-
és szövegszerkezetek és a belőlük fakadó zeneiség. 
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3.A díszítettség első, legáltalánosabb formája a díszítő 
motívum, ami szemantikailag átvitel vagy kifejtett azonosítás, 
hasonlítás eredménye, tehát kép, grammatikailag pedig nem 
más, mint egy szorosabb vagy lazább kapcsolat (pl. jelzős 
szerkezet, összetett mondat) hosszabb vagy rövidebb részlete, 
nagyon gyakran csak egy szava. 

Ez a részlet a közlés logikai rendjében tuladjonképpen csak 
másodlagos értékű szerepet játszhatna (például a fogalom egy 
jegyének a megvilágítását, tehát nem az elsődleges értékűt, 
nem magát a fogalomjelölést). De fontossá válhat a benne rejlő 
hangulatteremtő lehetőségei miatt, amit a szecesszió hangulat-
teremtő készsége ki is aknáz. A szecesszióra valóban oly na-
gyon jellemző „hangulat-evokáció" (Sőtér, 1970: 10) elural-
kodása következtében a figyelem erre a másodlagos értékű 
rész(let)re, sőt mi több, „csak önmagára mint hangulatteremtő 
narkotikumra" (Pók, 1972: 93) terelődik, ami feltűnőbb for-
mában fejeződik ki, így a tényleges lehetőségeinél, logikai 
funkcióinál nagyobb jelentőségre tesz szert, föléje nő annak, 
amit csak megvilágítania kellene, és ezzel dekoratívvá válik, 
például a fényes zöld fű: smaragd fü (Szürke glória), a fák 
fehér virágai: fehér csipkék (Ibolyaszínű ég alatt). Mindez 
persze sok esetben öncélúvá teheti a közlést. 

A díszítő motívumok osztályozási alapja a szemantikai tar-
talom, a Kosztolányinál elkülöníthető öt jelentéskör: 1) érzéki 
érzetek, 2) illúzió és sejtelmesség, 3) művészet és szépség, 
4) természet, 5) tudomány. Ez az öt jelentéskör egybeesik a 
szecesszió fentebb tárgyalt vigasztalást, menekülést jelentő 
lehetőségeivel, hisz jó részük a díszítő motívumok tartalmában 
is tükröződik. 

4. A díszítő motívumok nagy többségét érzéki érzetek al-
kotják, ami így nagyfokú egybeesést jelent az impresszionista 
érzetkultusszal. A közlési szándékban és az érzetek kifejezési 
módjában azonban sajátosan szecessziós vonásokat is elkülö-
níthetünk. 



Vita 397 

Az érzetek szecessziós szerepéről Kosztolányi több helyen 
is nyilatkozott. A már idézett vallomásaiból azt vonhatjuk ide, 
ami valóban az érzetek hatásával függ össze : az irodalom „izga-
tószer" (Ny. 319), a művészetben „érzéki szépségeket kere-
sünk" (Á, 285). Ezt úgy látszik a kritikára is kiterjeszti : „ma a 
kritikában is pikáns, csiklandozó, szinte érzéki hatásokra 
vágyakozunk" (Á, 304). Megtudjuk azt is, hogy ez a szenzua-
litás egy feltételezhető lényeghez viszonyítva csak felületi: 
„Csak a szemünk akar nézni, a fáradt agy pihenjen . . . Felü-
leten lebegő, szenzuális, önmagukért való szépségeket kere-
sünk" (Á, 285). 

Ezek a megjegyzések már sokat jeleznek az érzetek sajá-
tosan szecessziós funkciójából, de hogy ez tulajdonképpen 
miből adódik, és főleg, hogy hogyan valósul meg, annak 
magyarázatában tovább kell mennünk. 

A hangulatok érzetekkel való kifejezésében a szecesszió 
abban különbözik az impresszionizmustól, hogy az érzeteket — 
a megelőző alfejezetben tárgyalt módon — dekoratívvá lénye-
gíti át, és ezzel visszahat magukra a hangulatokra is, hisz 
módosítja tartalmukat: felfokozza, erősíti őket, hogy izgató 
hatásuk legyen, vagy éppen tompítja őket, hogy minél inkább 
sejtelmessé váljanak. Mintha ezt hangsúlyozná, érzékeltetné 
Kosztolányi is a városligeti cirkuszhoz kötődő éjszaka hangu-
latának a leírásában: A fák között halk bársony cipellőkben 
suhan a homály, alkonyi szellők hárfáznak, és a kötelességtudó 
esthajnal sziporkázik az ég dekorációján, hogy banális tüzével 
megkoronázza a hangulatot (Á, 283). A szecessziónak fentebb 
feltételezett funkcionális sajátosságából a díszítéssel való át-
lényegítést az „ég dekorációja", a hangulat módosítását, foko-
zódását pedig a „hangulat megkoronázása" jelzi. 

így alakul ki Kosztolányi műszava szerint „az érzékek 
fényűzése", amelyet az író ilyen példákkal világít meg: a pezs-
gő gyöngye, a cigarett füstbokrétája, a sarjú parfümé, az ízek, a 
szagok, a színek végtelen skálája (F, 141). 
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A különbség lényege, az igazi szecessziós sajátosság tehát a 
felhasználás módjában ragadható meg. Az egyik - mint fen-
tebb láttuk — az érzetek hatásának valamilyen irányban való 
módosítása, izgató vagy bódító hatásának erősítése. A másik 
pedig az, hogy az érzetek itt általában nem önmagukban funk-
cionálnak, mint az impresszionizmusban, rendszerint nem 
puszta, közvetlen megnevezések (pl. kék, ezüst, illatos, nedves) 
formájában hatnak, hanem csak bizonyos kapcsolatokban, 
más, a díszítő szerepre alkalmasabb fogalmak közvetítésével 
lesznek dekoratívvá. Talán éppen ilyen összefüggései (az imp-
resszionista érzetkultusz és a szecessziós dekorativitás kap-
csolata) miatt nevezik a szecessziót „stilizált impresszionizmus-
nak" (Kun, 1971: 111 ; Vajda, 1975: 35). 

4.1. Az érzeteket tehát más területről, más fogalomkörből 
vett, de a kérdéses érzettel így vagy úgy összefüggő fogalmak 
jelölik, például a csillár fényét a narancstűz {Egy kisfiú), a 
tokaji bor szép sárga színét a topáz (F, 104). És ezen az sem 
változtat, ha mellette az érzet közvetlen megnevezése is szere-
pel: vattafehér szakállat növeszt (Á, 673). A következőkben 
ennek az eljárásnak néhány csoportját mutatom be. A meg-
lehetősen gazdag anyagból, az adatok sokaságából, mint az 
ezután következő esetekben is, csak néhányat említek meg 
példaként. 

A legáltalánosabb eset nyilván az, hogy egyetlenegy érzet 
alkot díszítő motívumot. Az esetek többségében a látásiak, 
főleg a színek és a fényes, csillogó jelenségek szerepelnek. A 
gyorsforraló szeszgőzei széles lángbokrétává gyulladtak (Á, 
320). A szökőkutak holdfényes vize gyémántport szór a kékes 
derengésben (A, 91). Nyájas öregurak szeme bámulta a pohár 
rubin-folyadékán át a kis zongoraművésznőt (Á, 505). A verő-
fényben úgy égtek a pipacsok, mint a piros villámlámpácskák 
{Menyegző). 

A látási érzetek mellett természetesen mások is előfordul-
nak: Jégtáblák úsznak lassú üvegza/jal (F, 11). A szél orgonák 
és olajfák illatát sodorta. Úgy ontotta fűszerét a tavasz, mint 
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egy drogéria {Mátyás menyasszonya). Ilona . . . Te gyönyörű-
séges körte, te húsos virág, te cukor (D, 168). 

Nem ritka az sem, hogy egy érzethez, például a látásihoz 
egymást követően több fogalom társul: Jégtáblák úsznak . . . 
Havas prém, jégcsipke, üveggyöngy, hideg kaláris, fehér fagy-
lalt, cukros tortadísz, szeszélyes ábrák és hímzések tömkelege 
(F, 11). Ennél egyszerűbb eset az, hogy két eltérő érzet kife-
jezése követi egymást: A leány egyre szebb lesz . . . Szája mint 
egy roppant rubin villog s érzi ezüst nyálának langyos ned-
vességét is {Hrussz Krisztina). Néha az író azonos és eltérő 
érzetek sokaságát szerepelteti úgy, hogy sorozatukból egy 
valamilyen ékítményes szenzuális „tabló" kerekedik ki: A 
gyertyák színes füstje megrészegít . . . Tündöklő fényfergeteg 
és illatvihar száguldoz a lombokon. Aranyfüst repül. Ezüstpor 
villog . . . A fasudarak mélyen és komolyan búgnak, mint az 
ünnepi orgona (A, 328). 

Lehetséges persze az is, hogy az eltérő érzetek egymással 
keveredjenek, egy egységet alkossanak, azaz, hogy maga a 
szinesztézia alkosson dekoratív képet: A kanál ezüst trillával a 
földre esett {Az alvó). 

4.2. Díszítő motívumok alakulhatnak úgy is, hogy az ér-
zetek mint konkrétumok egy elvont(abb) fogalmat jelölő 
szóval kapcsolódnak össze: Megtanulta, hogy az élet pirosságát 
hogyan kell pótolni a művészet festett pírjával {Vissza a gyer-
mekekhez), Bécs megifjodott a művészetek illatos viharaiban 
(a, 74). 

De ezekben az esetekben is nagyon gyakran az érzet neve 
helyett esetleg mellett, ugyanúgy, mint ahogy fentebb láttuk, 
egy rá utaló más fogalom jelenik meg, és a vezérszerepet ez 
játssza: Vannak, akik féltik [az ízlés eldurvulásától] a szavaik 
zománcát (F, 79), cincogunk, mint az éjszaka színes bogarai 
(A, 132). Voltak olyan pillanataim, melyek gyémántok és ru-
binkövek az én örömtelen és keserű életemben (D, 169). Esz-
metársulásokat keltett bennem a karácsonyról, a gyermekversi-
kék tündéri harangozásáról (A, 671). Úgy vagyok vele, mint az 
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olasz nyelvvel, amely csemege az ínyemnek is és fülemnek, 
édes datolya, dallamos terzina (F, 30). 

4.3. A különböző érzeteket jelölő fogalmakat, legalábbis 
nagy részüket, a korabeli szépirodalom és művészet emlékei 
alapján jellegzetesen szecessziós jelenségnek tarthatjuk, olyan-
nak, mint amilyen akkoriban a japán kályhaellenző vagy a 
szépen zúgó gyöngyházkagyló volt. 

Nem egy közülük több érzetnek és valamilyen hozzátársuló 
sajátosságnak a kifejezője (pl. a porcelán a fehér színnek, a 
finom tapintásnak és törékenységnek). Az eddigi példákból azt 
is ki lehetett venni, hogy nagyon gyakran egy másik fogalom-
mal kapcsolódnak össze, összetett szót alkotnak (pl. láng-
bokréta, gyémántpor, gyöngyvirágkehely, fénytenger, rumláng, 
tűzbimbó). 

Érdemes felsorolásszerűen számba vennünk a Kosztolányi-
nál gyakrabban szereplő díszítő funkciójú fogalmakat (persze 
csak mint az összetételek egyik tagját): angyal, arany, arany-
füst, aureola, baba, bíbor, bokréta, cukor, csempe, csengettyű, 
csillag, csipke, ezüst, fáklya, fény, gyémánt, gyertya, gyöngy, 
gyöngyvirág, hab, hímzés, hó, ívlámpa, izzó, jácintkő, jáspis, 
jég, kagyló, kármin, kréta, lámpa, láng, láz, nap, narancs, nipp, 
palást, parázs, parfüm, pohár, porcelán, prém, rakéta, rózsa, 
rubin, selyem, smaragd, sugár, szikra, szivárvány, tej, topáz, 
turmalin, tükör, türkiz, tűz, üveg, vatta, villám, villany, zefír, 
zománc. Látható, hogy jó részük színes, fényes, csillogó je-
lenség. 

Vannak természetesen a fentebb felsorolt szavak jelenté-
seinek megfelelő, gyakran azokból a szavakból képzett igék is, 
például: cukroz, cseng, fényesül, hímez, ragyog, szikrázik, 
villog, zeng stb. Szemantikai és funkcionális értékük nem egy-
forma. Közülük kiemelkedőbb szerepe elsősorban a hangadást 
kifejező igéknek van (pl. cseng, csüingel, csobog, zenél, zeng): 
A pamlag sodronyai zengenek, édesen fájóan csengenek, 
Schumann-dalokat énekelnek (Á, 298). Akárhová léptek, 
megelevenült az aszfalt és zenélni kezdett, a múltak muzsi-
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káját (Öregurak). Lelkük, az ő picike törékeny üveglelkecs-
kéjük pedig meghasadt, zenélve, sziporkázva, trillázva ezer 
darabra tört szét (Egy régi, régi tárca). 

Előfordulnak azonban, nem is ritkán, más jelentéskörbe 
tartozó igék is. Ezek közül önálló dekoratív funkciója általá-
ban csak azoknak van, amelyeknek közös jelentése a könnyed, 
lebegő, esetleg táncszerű mozgás: Bolondul táncolt az ablaktól 
az ágyig vonuló poroszlop (Öregurak). 

Érdekesek azok az igék, amelyek jelentése magával a deko-
rativitással, annak létrehozásával esik egybe (pl. cifráz, cir-
kalmaz, csipkéz, ékesít, hímez, tarkáz). Ennek ellenére ön-
maguk díszítő motívumot meglehetősen ritkán alkotnak: Két 
korcsolyát látsz, melyek fehér köröket cirkalmaznak a sötét-
smaragd jégen (Á, 298). Bámultam a lámpát és a leányt, kinek 
halvány nyakát az ellenző fehér árnyékai csipkézték körül 
(Sakk-matt). Különben inkább csak a díszítő funkció kiala-
kításában játszott kisegítő szerepük figyelhető meg: (A kertet) 
felékesítette mindennel, smaragd fűvel, zafír rózsákkal, szökő-
kúttal, halványsárga üveggolyókkal (Szürke glória). 

5. A díszítő motívumok második nagy csoportját az illúzió 
és sejtelmesség jelentéskörébe eső fogalmak alkotják. Hatásuk 
olyan, mint a „kábító, színes ópiumgőz"-é (Ny, 319), ami a 
fentebb kiindulópontként már említett „fölbogozhatatlan 
rejtély" (Ny, 431) kibogozásának egy lehetőségét jelenti. 
Hatásukról Kosztolányi mint a „bennünk szunnyadó látens 
erők"-ről beszél (Á, 165). Szerinte ezek az erők „egyszerre 
felragyognak, szóhoz jutnak, és zengeni, zenélni kezdenek" 
(uo.) a vasárnapi pihenésben, álmodozásban, a pihenés vará-
zsában, az elzsongító csöndben, a metafizikai ösztönök má-
morának kísértésében (uo.), egyszóval — mint látható — az 
illúzióval, sejtelmességgel összefüggő helyzetekben. 

Ezért teremti meg Kosztolányi novellahősei számára az 
egyéniség illúziókkal telített, külön világát, a „sejtelmesség, az 
ismeretlenség gyönyörtől fájó világ"-át (Á, 197): olyan szép ez 
a banális téli idill (A, 332). Hrussz Krisztina csodálatos látó-
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gatása vagy „az álomban látott képek" világa (Mátyás me-
nyasszonya), a „szeretlek" szó mágikus ereje {Szeretlek). És 
erről tájékoztat az egyik hírlapi cikke is: „Vannak olyan fél-
óráink is, mikor hittel hiszünk a túlfűtött idegélet csodáiban" 
{Jósnők: Á, 311). 

És ezt veszi észre a századelő íróinak szemléletében is. A 
„hárfalélek"-ként jellemzett Juhász Gyula „fehér, selymes 
álomvilágá"-ról beszél (1,1. 47), és úgy látja, hogy Színi Gyula 
,,képzelőtehetsége a meseszerűség derengésében mutatja 
nekünk az életet, halvány párafényt, viola ködöt fúj rá" (1,1. 
153). A pályatársak értékeléseiből vett idézeteket nem szapo-
rítom. Majdnem mindegyikben előfordul valamilyen utalás az 
álom- és meseszerűségre, mámorosságra vagy fátyolozásra, 
áttetszőségre. 

Mindez jól tükröződik a képek, díszítő motívumok anya-
gában is. Az illúzió és sejtelmesség jelentéskörébe meglehe-
tősen sok minden beletartozik, de itt csak a leggyakrabban 
előforduló esetekkel foglalkozhatunk. 

5.1. Kosztolányinál a szecesszióra jellemző illúziókeltés és 
sejtelmesség egyik legáltalánosabb eszköze az érzetek tompí-
tása, finomítása, valamint megfoghatatlanságuk, tünékeny-
ségük hangsúlyozása. A látásképzeteket homályossá teszi, 
rendszerint úgy, hogy a fényt és a színeket elhalványítja, a 
hanghatások erejét csökkenti, halkítja, és egyáltalán mindent, 
amit csak lehet, átszűrtté, elmosódottá, lebegővé tesz, vagy 
múlékonyságukat érzékelteti (mindezt rendszerint ilyen sza-
vakkal: enyhe, fakó, fakult, gyenge, halvány, lágy, illetőleg 
derengő, fátyolos, ködlő, párázó, (át)szűrődő stb., vagy pedig 
ezzel összefüggő jelenségek nevével: ólom, opál stb.). S mind-
ebből valamilyen finom, sejtelmes hangulatot fakaszt: A 
gyöngyházkagylók sejtelmes zúgását még mostan is hallom. A 
kapualja ablakai finom zöld, sárgás és halványlila fényt szűrtek 
át {Sakk-matt), Egy dal hangzott fel, s elnémult. Egy füst-
gomoly szállt fel és szertezüllött a levegős magasságban 
{Szombat délután). 
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Ez az a technika, amelynek eredményét Juhász Gyuláról és 
Krúdyról szólva Kosztolányi így érzékelteti: a sugarak „lel-
kének opálján" haladnak át (í, I. 47), az életöröm nála „fátyo-
lon keresztül csillan át" (uo. 49). Krúdy novellái viszont 
„szememben halvány, áttetsző aranyködben" ragyognak (uo. 
66). Mindennek mélyebb értelmét is megmagyarázza: „egy ki 
nem mondott érzés elmosódó nüansza értékesebb, mint . . . a 
beszéd hangossága", mert egy olyan helyzetben, mint amilyen 
az illúzióval, sejtelmességgel, a pihentető álmodozással össze-
függő vasárnapi csend, „minden disszonancia összehangolódik" 
(A, 165). 

Díszítő motívumot a tompítást, átszűrést jelző szó, az azt 
érzékeltető képelem alkot: te halovány . . . te leheletszerű 
ezüstvirág {Verstárgyak). 

5.2. Illúziókeltő szerepe lehet mindannak, ami a mese, a 
csoda, a fantasztikus, a misztikus, a rendkívüli vagy a kísérte-
ties, a rémítő világába tartozik. 

Kosztolányi novellái és más írásai jól példázzák e témakör 
gazdagságát, változatosságát. Ilyen például a mesejelenséggé 
avatott esernyő, mely „egy regebeli madárhoz" hasonlít (Az 
esernyő), a hóesés csodája és misztikuma: „Csoda történt . . . 
Esett a hó . . . Az angyalok jártak itt" {Pesztra), kísértetjárás 
egy szoba nyári félhomályában: „A nyaraló bútorokon mintha 
bizarr délibábok lebegnének . . . hóbortos víziók, a naftalin 
szellemei vagy déli kísértetek" (Á, 298-299), egy éjjeli lát-
ványnak a rémmesére emlékeztető ijesztő képe: „koromfekete 
minden, csak a kocsmák ablakai parázslanak, mint a pokol 
rostélyai" (Tréfa). Több írásának vagy kötetének a címe is 
ezeknek az illúziót keltő elemeknek a fontosságát jelzi (pl. 
Csoda, A titokzatos szám, Legendafejtők, Lidérc, Pokol, 
Boszorkányos esték, Bűbájosak stb.). 

Arról is tudunk, hogy érdekelte a szellemidézés, jóslás, 
ólomöntés és mindaz, ami misztikus, érzékfeletti (pl. az Álom 
és ólom kötetből: Szellemek, Jósnők). Ezek után nem lephet 
meg az sem, hogy magában a kifejezés módjában is ilyesmiket 
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vél felfedezni: „a legemberibb érzések kifejezéséiben „az 
impresszió annyira ködös, oly szent és nem erről a földről való, 
hogy már csak dadogni tudunk, utalni, rámutatni, sejtetni" (É, 
430—431). Krúdy írástechnikájáról is azt állítja, hogy „mű-
vészete mindig erősebben billen Andersen stilizált, kedves 
zamatú mesevilága felé" (í, I. 67). És erről tanúskodik korai 
írásainak két nyelvi fordulata is: a mesékben olvasni (Csen-
gettyű), s hogy tovább is a mesék stílusában szóljak (Á, 321). 
így vetődik rá a mesekultusz a stílusra is. 

Persze itt is az a legfontosabb, hogy ez a szemlélet és 
témavilág gazdag forrása olyan képeknek, amelyek illúziót 
keltő díszítő motívumként funkcionálnak: (a korcsolyázó 
fekete orosz leány) a tél tündére, Andersen Jégleánya (Á, 
331). A budapesti furcsán érzi magát ebben a legendás boltban 
(ti. a ritka udvarias öreg néni trafikjában) (Á, 321). A téli esték 
zsolozsmaszerű csendjében vert az ő kis szíve (Szeretlek). A 
padlásablakokban rongy figurák bóbiskolnak, melyek távolról 
boszorkányoknak látszanak (Öregurak), (Álmomban) bölcs és 
jó professzorom egy óriási ködkatedrára lebben (Á, 287). A 
futuristák a formák garabonciásai (Á, 623). A trombita pedig 
mint egy kacskaringós szörny, egy aranypolip szívja őt (A cseh 
trombitás). 

Jelentésbeli hasonlóság alapján idevonhatjuk az álomszerűt 
is. Kosztolányi sok novellahőse mint a menekülés egy lehe-
tőségében, valami furcsa álomvilágban él: A valóságból semmi 
sem érdekli. Az igazi élet és titok az álom (Az alvó). Nincs is 
nagyobb boldogság, mint aludni és álmodni (Valaki áll a 
küszöbön). És meglehetősen sok a szecesszióra oly jellemző — 
a festményeken, képeken is látható - álmatag szereplő: álom-
ban járó, ködös lovag (Szombat délután), bandukoltam, mint 
egy álomalak (Lidérc). Az álomvilág elemei, gyakran maga az 
álom szó díszítő motívumokban szerepel: Könnyen és boldo-
gan elaludt, üde, friss lánggal lobogott fölötte az álom (Az 
alvó). 
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5.3. Illúziókeltő funkciója van a bohémságnak és frivoli-
tásnak is. A bohémság és még inkább a delíriumosság a révü-
letnek olyan kötetlen állapotát is jelentheti, mint amilyen az 
álom (Belohorszky, 1972:681). A frivolitás, főleg az erotika, a 
testiség viszont „a lebírhatatlan ösztönlényegűség, titkok, 
ködös, sejtelmes kapcsolatok tartománya" (uo.). És mindket-
tőben közös az, hogy menekülési és egyben tiltakozási lehe-
tőséget jelentettek: elfordulást a köznapitól, a megszokottól, a 
megunttól és szembefordulást a szürkeséggel, a hazuggal, a 
képmutatással, az álszemérmes felfogással. A Különös látogatás 
két szereplője a csókba menekül: „két szepegő ember-gyerek 
borult össze, ki vigaszt keresett". 

Mint Adynál a mámorkultusz és a „csókos valóság", 
Kosztolányinál is a bohémeszmény, a szerelmi szabadság és 
nyíltság merész, új költői szemlélet lecsapódása. A kávéházi és 
orfeumi epizódok (pl. Orfeum vagy hírlapi írásai közül a Nyár, 
Pesti mulató napfénynél), valamint a szerelmi jelenetek és még 
inkább vélekedései a szerelemről (pl. A bécsi asszony vagy az 
Alom és ólom kötetben: Fiúk és leányok, ,A pornográf író") 
gyakori témái prózájának. Leveleiből is ez a szemlélet derül ki: 
„őrülten menekülök a szájadhoz" (D, 168). 

Mind a bohémság, mind pedig a frivolitás viszonylag sok dí-
szítő motívumának változatos és árnyalt a jelentésköre : Künn az 
utcán az olvadás szele lengedezett, részegen muzsikáló tavaszi 
szellők szálltak felém (Aranyóra), Cook egykor az északi fehér-
ségben, a távolságok és szelek deliriumában állott (A, 586). Ne 
szégyelljük, hogy idegzetünk berúg az olcsó szenzáció-pálin-
kától (Á, 285). Késő délután kihimpolt arccal kel a hold (Á, 
330). Az angol lapokban mostanában egy hírecske pikánskodik 
(A, 292), Bújdosott a kuncogás, cikázott és kánkánt táncolt a 
kacaj (Félix). Távolban a szerelmes, csókos nyári éjjel száll le a 
partokra (Á, 91), (A korcsolyapályán). Az évek fátyolán át 
szőkén és aranyosan ragyognak eléje (a meghalt leány) szeplöi, 
ezek az édes, erotikus pettyek (Hrussz Krisztina). 
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6. A díszítő motívumok jellegzetes jelentésköre a művészet, 
a szépség, ami érthető is, hisz egy eléggé általános szecessziós 
felfogás szerint „a művészet az öröm forrása, az élet vigasza" 
(Pók, 1972:55). Ezért hangsúlyozza Kosztolányi is, hogy mint 
a természetnek, „magának a művészetnek sincs más értelme, 
mint futni, elfutni önmagunktól, hinni, hogy mások vagyunk" 
(F, 61). Mindez egy sajátos művészkultuszhoz vezetett: a 
művésznek „mindig igaza van" (Á, 275), „a poéta nagyha-
talom" (Á, 245), és környezetében mindegyik különccé lesz 
(a, 309). 

Mint a századforduló más íróinál, Kosztolányinál is kedvelt 
téma a művészet, és gyakran szerepeltet művészeket: „a trom-
bitás önzőén és szenvedélyesen szerette a zenét" (.A cseh 
trombitás), a költő fiának a csodás elrepülésében, halálában is 
a nem érdektelen írói témára figyel fel (A léggömb elrepül). És 
szívesen ír a művészet általános vagy akkori izgató kérdéseiről 
(pl. az Álom és ólom kötetben: Én és a festő, írók, iskolája, 
írók ellenségei, Régiek és újak, Dal és gyógyszer, Az élet 
másol). 

Az egyes művészetek sajátos fogalmai, műszavai, sőt olykor 
egy-egy művész neve díszítő motívumok alkotóelemeként 
szerepel: Tombornénál van egy praeraffaelita szobalány, szőke 
és karcsú (L, 105). Észrevetted-e a színeket . . . a villák rippl-
rónais idilljét, a tisztáson átballagó lány szinyei-mersés pipisz-
kendőjét, a mednyánszkys alkonyokat? (F, 41), Az eső cisz-
dúrban nagyon vidám muzsikát játszik (Á, 282), (Az eső, a 
szeptemberi szonáta zajongó sforzatókkal tovább dobolt az 
ablakon (A, 319), Belehelted-e fürdőink különös aromáját . . . 
illathangversenyét? (F,41) 

7. Nem elhanyagolható jelentésszféra a természet sem. 
Jelentősége ugyan sem Kosztolányi szemléletében, sem a díszí-
tőelemek körében nem olyan nagy, mint a többieké, de egy-
két szép megnyilatkozását így is ismeijük, mindenekelőtt a 
városi színművésszé lett falusi tanítót, aki „egy tapsviharos, 
lázas este után" visszatért falujába, mert „mezőillatra vágyott" 
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(Vissza a gyermekekhez). Kosztolányinál is, mint általában a 
szecessziós szépirodalomban és művészetekben, a természet 
utáni nosztalgia egy sajátos természetlirizmust, sőt természet-
mítoszt fejlesztett ki. 

Igaz, a természet nála is meglehetősen stilizált, az üde 
természeti a művivel, a mesterségessel szemben néha háttérbe 
szorul. Egyrészt azért, mert nála is igen gyakori a szoba- és 
dísznövény, főleg az orchidea, az állatok közül pedig a díszhal, 
aranyhal. Hogy melyik virág századfordulói jellegzetesség is 
egyben, az kiderül abból, ahogyan egyik szereplője öltözkö-
dését jellemzi: „Gomblyukában krizantém, orchidea illattal. 
Akkoriban ez a divat járta" (Mátyás menyasszonya). Másrészt 
viszont azért stilizált, mesterséges a természet, mert egy-egy 
növényt szokatlan, városi környezetben helyez el: az aszfalt 
ibolyái (A léggömb elrepül), a főváros trachitkockáin egyszerre 
kivirul egy fenyőerdő (Á, 328), vagy mert jellegzetes század-
fordulói érzéstartalmakkal és azokkal összefüggő sajátossá-
gokkal személyesít meg: A nap mint egy bágyadt, nagy vörös 
rózsa lehajolt (A fakír). További példáinkban is sok ilyen 
tartalmú megszemélyesítést találhatunk. 

A természet jelenségei gyakran jelképesek, például kifejtett 
szövegezésben: a fekete éjben nyíló piros rózsák az „öröm 
leányai" (Verstárgyak). Lényeges az is, hogy a természet az 
emberrel összefonódik, az akkori festmények, képek tanúsága 
szerint úgy, hogy az ember mintegy belehajlik a természetbe, 
valamilyen szimbolikus jelentésű emberi mozgás, testtartás 
vagy kézmozdulat egy növény azonos vonalú hullámzásában 
folytatódik. Kosztolányinál is az emberből valamit, rendszerint 
egy mozdulatot, ritkábban az arcszínt egy-egy természeti jelen-
ség érzékelteti: A feje bánatosan lehajolt a mellére, mint egy 
viharcsapott, misztikus rózsa (Különös látogatás), Rózsi arca 
olyan lett, mint a narancssárga posztó, sárga és feketébe játszó, 
mint egy hervadt napraforgó (F, 49). 

Mindennek fordítottjára, a természeti emberiesülésére 
szintén van példa: (A szomorúfűz a csavargó felett) búsult 
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nehéz, fájdalmas melankóliával, mint egy harmatos tavaszi 
leány, aki vigasztalóan vállaira engedi hosszú, zöld fürtjeit 
(Ligeti zene). 

A díszítő motívumokra, ahogy fentebb már láttuk, épp az 
jellemző, hogy szemantikai alapjuk a természet és az ember 
kapcsolata. További példák: Nézte (a felesége) száját — egy 
okos rózsa - , mely csöndes és jóságos dolgokat beszélt (Üveg-
szem), Az orfeum egy óriási akváriumhoz hasonlít . . . A 
vékony s beteg táncosnők aranyhalak módjára fickándoznak 
... A nyárspolgárok nagybajuszú harcsák, a cingár életmű-
vészek szardiniák, a testes főpincérek a cápákat hozták eszébe 
a bódult szemlélőnek (Orfeum). 

Ritkán a természet jelenségei tárgyakra vonatkoznak: Az 
égen a léggömbök, a tavaszi levegő virágai himbálóztak 
(Gyü. . .), A leány cipője olyan volt, mint egy karcsú, fehér 
rózsabimbó (A fakír). 

8. Külön jelentéscsoportot alkotnak a tudományok mű-
szavai. A tudomány szerepe a benne megnyilatkozó modernség 
mellett ugyanaz lehet, mint a művészeté, mert — mint Koszto-
lányi állílja — a modern korban a korlátok ledőltek, „a poézis 
szivárványos nyelve jogot nyert a filozófia rideg világában is, 
egy mindent áthidaló általánosság köti össze a tudományt a 
művészettel" (A, 188). További érve az is, hogy „ebben a 
korban látták meg . . . a tudomány poézisét, a költészet 
tudományosságát" (uo. 189). Eszerint tehát az, amit a művé-
szetről mint a menekülés, vigasznyújtás egy lehetőségéről 
mondtunk, a tudományra is talál. A modern embert érdeklő 
szaktudományi kérdések elsősorban hírlapi írásaiban olvas-
hatók. Jó részük a tudós ember világáról, megbecsüléséről szól 
(pl. Tudós fejedelmek, Két professzor). 

A tudományos műszavakkal alkotott díszítő motívumok 
száma nem nagy, de az a kevés nagyon nyilvánvaló és meg-
győző erejű: Ma mindnyájan meg vagyunk fertőzve egy apró 
újsághirecske toxinjától (A, 266), A társaság vezetéke, amely a 
gondolat elektromos szikráját röpíti, el van romolva (A, 278), 
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Idegünk, testünknek ez a sürgönyhuzala érzékenyen és gyorsan 
röpíti a gondolat elektromosságát (Á, 629), Még ma is érzem, 
hogy játszottak ezen a mondaton a képzeletem ultraviolett 
sugarai (Á, 672), (A nyomorúságos lakásokban) a szagok 
kakofóniája fogadott (F, 26). A példákból az is kivehető, hogy 
a tudományos műszavak jó része egyben a korabeli modern 
technikának is újdonsága. 

9. A tárgyalt motívumok mellett Kosztolányinál is díszí-
tettséget alakító technika a stilizáció.3 Az eljárás lényege az, 
hogy az író egy vagy több, de nagyjából azonos jelentéskörbe 
tartozó szót gyakran szerepeltet egy hosszabb-rövidebb szöveg-
részletben (pl. a Kék gyász ban a kék színnevet vagy a Mécs 
című írásában a zenei műszavakat). A stilizáció tehát egyfajta 
ismétlés. A gyakori ismétlés következtében az újra meg újra 
megjelenő szók feltűnővé válnak, a figyelem rájuk terelődik, 
így már emiatt is díszítő funkcióhoz jutnak. 

Különben az ismétlődő szók jórészt a díszítő motívumok-
nak fentebb számba vett jelentésköreiből valók, és ugyanúgy, 
mint a motívumok között, itt is az érzetek és azon belül is a 
színek a leggyakoribbak. Például a kék és a fekete a következő 
novellarészletben: A mese a kékszemű és a fekete szemű fiúról 
szólt . . . A kékszemű mindent kéknek látott. Kék volt előtte 
az éjjel, a nap, az erdő, minden. Kéknek látta még a lányok 
sötét szemét is. A feketeszemű pedig mindent feketének. Még 
a szőke lányok haját is. így mentek egymás mellett egyik a 
kék, a másik a fekete végtelenségben {Egy régi, régi tárca). Az 
is látható, hogy — mint a díszítő motívumokban — a kérdéses 
szó itt is szokatlan kapcsolatban szerepel (pl. kék nap), és hogy 
nagyon széles jelentésének a használati sávja: sok mindenre 
vonatkozik, olykor általános jellege hangsúlyozódik (pl. 

3Az általánosabb jelentéskörű stilizálás helyett jobbnak látszik egy 
hasonló, de mégis más műszóval, a stilizációval jelölni ezt a sajátos 
technikát. 
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minden kék, minden fekete). Mindez dekorativitásának egyik 
forrása. 

Persze nem mindig a kérdéses szó ismétlődik, hanem ugyan-
az a jelentés, amit több szó is kifejezhet, például a pirosat az 
ugyanolyan színű napernyő és pipacs is: Nézd csak a piros 
kislányt a piros labdával, a piros napernyővel . . . Minden 
reggel meglestük egyszer, hogy nyitja ki liliputi napernyőjét a 
napsugarakban . . . boldogan és pirosan kacag . . . és megterem 
mindenütt, mint fűben a pipacs {Öregurak). Mint látható, a 
stilizációban az is közös vonás a díszítő motívumokkal, hogy 
egy érzetet egy vele összefüggő fogalom neve jelöl. 

Mindemellett még két, egy strukturális és egy szemantikai 
jellegű többletsajátosság is fokozhatja az ismétlődő szók deko-
rativitását. 

A strukturális sajátosság abban áll, hogy az ismétlődő szók a 
jelentésszerkezet vázát alkotják, azaz nemcsak bizonyos jelen-
tés közlésének az eszközei, hanem lényeget kiemelő és össze-
foglaló funkciójuk is van. Segítségükkel az író a tartalmat, a 
jelentést, a stílust alapvető vonásaira egyszerűsíti ugyanúgy, 
mint ahogy a festményeken vagy az iparművészeti tárgyakon a 
díszítő motívumokat, például a növényeket egyszerű indázó, 
hullámzó vonallá stilizálják, arra redukálják. Tehát a stilizáció 
strukturális, konstrukciós eljárásának legfőbb eredménye a 
lényeget jelző alapjelentés kiemelése, a díszítővé vált ismétlődő 
szók egységesítő összhangba foglalása. 

Ezt példázná a megcsalt férj viselkedését leíró részletben a 
mosoly ismétlődése: Az asszony megcsókolta őt. Ő pedig 
mosolygott. Egyáltalán mindig mosolygott. A kaszinóban 
gyakran félrehívták, figyelmeztették diszkrét emberek a családi 
élet veszélyeire, de ő ekkor is mosolygott. A társaságban is 
mosolygott. Mikor egymagában volt, akkor is mosolygott. 
Mosolygott törhetetlenül, állandóan, szenvedéllyel. A találkák 
ideje alatt pedig újságot olvasott a kereveten, barátmalmozott 
szelíden, és mosolygott, nevetett, röhögött. Ez a széles ember a 
mosolyával szinte ijesztő volt. Mint hogyha valamire rájött 
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volna. Talán egy filozófia kulcsára jött rá . . . Miért nevet 
mindig ez az ember? — kérdezték avárosban. — Egy rejtély — 
suttogták a kaszinóban (Hímek). 

A mosoly fókusza az elbeszélésnek és jellemzésnek, és mint 
ilyen egy külön, rejtett információ hordozója. Explicitté teszi 
az összegezés lényegét jelentő egyik megállapítást, azt, hogy az 
egész „egy rejtély". De ennél is többet mond az összegzés 
másik, az írónak a belülről való szemlélésre utaló megálla-
pítása, ami egyben a mondanivaló lényegét jelenti: „Bölcsesség, 
fölény, lenézés van ebben a mosolyban." 

A második többletsajátosság szemantikai jellegű. Az ismét-
lődő szavak elsődleges, konkrét jelentésük mellett rendszerint 
még kontextuális, mélyebb és elvontabb, olykor szimbolikus 
jelentést is kifejeznek (ami a szecesszió és szimbolizmus egybe-
fonódásának egyik egészen nyilvánvaló bizonyítéka). Az is-
métlődő szó szimbolikus jelentése miatt is dekoráció. 

Szimbolikus értelme van a Tej című írásában a fehérrel és a 
íe/jel szembeállított negatív feketének (fekete város), a kelle-
metlennek, az ártó rossznak. Egyik novellájában némileg ehhez 
hasonló ajelentése a szemetesre vonatkoztatott feketének, akit 
már a fény is bánt, és csak lent a fekete szemetesgödörben érzi 
jól magát. Itt a fekete mélyebb értelmét kiemeli a vele ellen-
tétes jelentésű rózsaszín: A kisgyereket . . . megvilágítja a ta-
vasz rózsaszín fáklyája. Néz a fekete gödörbe, a fekete ember-
re, kinek fekete a szája is. Nem érti, hogy mit beszél. De 
ösztönösen megborzong. Érzi, hogy valami feketét mond 
(Szemetes). 

10. Az eddig megvizsgált anyagban láthattuk, hogy a díszítő 
motívumok és a stilizáció eszköze a szó. Mint a századforduló 
többi stílusára, a szecesszióra is rányomta bélyegét a szó ural-
ma. És ez elég nagy mértékben a mondatformák jellegét is 
meghatározta. Hogy ugyanis a szó dekoratív funkcióját sikerrel 
tölthesse be, az előtérben kell állnia. Funkcionálását, hatását 
nem zavarhatja a mondatok bonyolultsága, a mondatszerkeze-
teket bővítő, bonyolító részletek. Épp ezért a szecesszióra is a 
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könnyed és laza mondatfűzés, a sok mellérendeléssel járó fel-
sorolás, részletezés a jellemző. És ugyanilyen jellegű a nagyobb 
egység, a szövegszerkezet is. 

De ennek a laza mondatfűzésnek és szövegszerkesztésnek 
elkülöníthető egy sajátosan szecessziósnak tekinthető válto-
zata. Ebbe többféle (tüzetesebben még senkitől meg nem vizs-
gált) mondat- és szövegforma tartozik, de mindegyikben közös 
vonás az, hogy a belső szerkezeti tagolódás hullámzó jellegű, 
amit a szecesszió művészetére jellemző kígyózó, indázó motí-
vumok (pl. csiga, lián) talán nem is erőltetett analógiája alapján 
„indázó" szerkezetnek nevezhetünk. Minden bizonnyal erről 
(is) állíthatta Kosztolányi, hogy „modernül zilált mondatok" 
(Mária). A sokféle indázó szerkezetből sajátos zeneiség fakad. 
Mind az indázó szerkezetek, mind pedig a belőlük fakadó 
bizarr zeneiség díszítő jellegű, éppúgy dekoratív, mint az eddig 
tárgyalt díszítő motívum és stilizáció. 

10.1. Az idetartozó mondat- és szövegszerkezeti formák 
több különböző nagyságú, terjedelmű belső részre, „szelvény-
re" tagolódnak annak következtében, hogy belső felépített-
ségük eltérő jellegű. A felépítésbeli eltérések miatt jól kivehető 
a szelvények közötti határ. Egy-egy ilyen határponton mint 
egy fás növény csomóján, egy új elágazás, egy új ív kezdődik. 

Első példánk egy összetett mondatból kiemelt tagmondat, 
amelyen belül hosszabb és rövidebb részek, szelvények váltják 
egymást. A leginkább indázó rész az értelmező (ez a . . . nap) 
három egyelemes füzérével (hosszú, zaklatott, céltalan) kez-
dődik, ezt követi két kettes (késő felkelések, kávéházi órák), 
egy hármas (a keserű cigaretták íze), egy egyes (robot), kettes 
(gyors ebéd), megint egy egyes (vacsora), végül egy hármas 
tagolású (a történések örömtelen sorozata) egység. 

Az így felszabdalt hosszú ívű értelmező elkülönül a rövi-
debb ívű és kevésbé tagolt első résztől, az értelmezett szót 
(elmúlt napja) tartalmazó résztől: Tarka gomolyban került 
eléje az elmúlt napja, / ez a hosszú, zaklatott, céltalan nap, / a 
késő felkelések, / a kávéházi órák, / a keserű cigaretták íze, / a 
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robot, / a gyors ebéd, / a vacsora, / a történések örömtelen 
sorozata (Telefon). 

És kimutathatunk bővülve tovább hullámzó mondat- és 
szövegszerkezeteket. Az egymást követő részek ívei mind 
hosszabbak, emellett az ívszelvények belső szerkezetei foko-
zódóan teltebbek. Az egész hasonlít a víz táguló hullámzá-
sához, gyűrűzéséhez. Példánkban az egymást követő szerkezeti 
egységek egy-egy elemmel bővülnek (az első hármas tago-
lódású, tehát 3 ->• 4 -*• 5): Micsoda ez a bizsergő erő, / ez a 
mozgásból, hőből újjászülető csoda, / ez a gyújtó, romboló, 
lázongó és alamuszi szolga (Á, 254). 

10.2. Az eddig tárgyalt szerkezeti formák indázó jellege 
meglehetősen rejtett. Tulajdonképpen csak elemzés segítségé-
vel válik nyilvánvalóvá hullámzó vonalú architektonikájuk. Ha 
azonban ezeket a mondatokat hangosan felolvassuk, indázásuk 
feltűnőbben nyilatkozik meg, amit azzal magyarázhatunk, 
hogy az indázó szerkezetek sajátos ritmust alakítanak. Ez az 
esetek egy részében - mint a fentebbi példákban - mérték-
letes, nem hivalkodó. Feltűnővé és zeneiségüknél fogva is 
dekoratívvá, szecesszióssá akkor válnak, ha különös hangha-
tásokkal, főleg bizarr alliterációkkal szövődnek össze. 

Ilyen jellegű hatása lehet a szavak ismétlődésének főleg 
akkor, ha bennük valamilyen feltűnőbb akusztikájú hang is 
előfordul. Különben az ismétlődő szavaknak a különféle gram-
matikai szerkezetekben, eltérő indázású részletekben való 
elhelyezkedése és maga az ismétlődés módozata sokféle lehet: 
A nő pedig szőke, szőke, még a szeme is szőke (Á, 456), A 
szemük tükrén fündéri fényben ezer és ezer karácsonyfa tük-
röződik (A, 499), De a szőkék . . . értenek a csókhoz, az 
elfinomult csók művészetéhez, a csók rettenetes skálájához (A 
bécsi asszony). 

A szóismétlésből fakadó hanghatáshoz közel áll a hasonló 
hangalakú és hangszerkezetű (köztük az azonos raggal vagy 
képzővel ellátott) szavak, továbbá több-kevesebb hang hal-
mozása, valamint bármilyen más díszítő hangalakzat és termé-



414 Vita 

szetesen az őket hordozó indázó szerkezetek sokfélesége is. 
Ugyanazt mondhatjuk el az összetett mondat tagmondatainak 
hasonló szerkezetű részeiről vagy egy szövegrészlet azonos 
vagy hasonló felépítésű mondatairól vagy annál is kisebb szer-
kezeti egységeiről: 

Néhány példa: A többi, a csörgő, csikorgó, zengő, harsogó 
irodalom, a férfibánat nevű és hajrázó irodalom milyen lagy-
matag és pisze mellette (F, 123), A szemük is tetszett, mely 
forró-könnyes, fáradt-méla, tétova-fájó, mint azoké . . . akik 
sok feketét isznak (F, 190), Ó, mint szeretlek téged, te halo-
vány csodálatos napom . . . te költő-hívó, te hívő-keltő, te hü, 
te hütelen (Verstárgyak), Édes kisasszony, művésznő és 
büvésznő, kígyóbűvölő, költő táncoltató, tűzvész és hűsítőital, 
koporsó és virágágy, szeretnék rád heveredni (D, 169), Igazi 
tudós, igazi ember volt. Ész és szív. Fény és tűz. Küzdő és 
győző, folyton újat kereső és mindig találó. Fönséges és bájos 
(Á, 213). 

Érdekes viszont, hogy az egyik legbizarrabb hatású indázó 
szerkezet, ami Adynál gyakori és erőteljes (Szabó 1976: 85), 
az Kosztolányinál meglehetősen ritka és kevésbé feltűnő. Arra 
a szövegezési módra gondolunk, amelyben a mondatok kezdő, 
új hullámot vető szavai azonosak, és önmagukban, de főleg 
ismétlődésük következtében feltűnő akusztikai hatásuk van. 
Mindez a szerkezet növekedő teijedelmével is kombinálódhat: 
Csak síij. Ne szégyelld a könnyeket. Csak zokogj. Sohase 
láttalak így. Csak szenvedj s érezd át, mit jelent ez a szó (A 
pap). 

11. A vizsgálat eredményei arról tájékoztatnak, hogy 
Kosztolányi prózájának szecessziója meglehetősen erőteljes. 
Igaz, egy író szecessziós stílusát sem tárgyalták eddig részle-
tesen, ilyen leírások hiányában nincs mihez viszonyítani, tehát 
Kosztolányi szecessziójának a fokát és mértékét nem lehet 
megállapítani, minősíteni. Mégis van két eligazító támpontunk. 
Az egyik az, hogy a megvizsgált novellák és hírlapi írások 
kifejező készletén belül viszonylag nagy a szecesszió részará-
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nya. A másik pedig — ami talán ennél is fontosabb - az, hogy 
prózájában a szecesszió sokáig hatott. Már az 1904-ben írt 
novelláiban (Károly apja, Adonisz ünnepe) és hírlapi cikkében 
(Karácsonyi ének) viszonylag sok a szecesszióra jellemző sajá-
tosság. Az ezután következő években a szecesszió kiteljesedé-
sének lehetünk a tanúi. A rövid idő alatt megizmosodott 
irányzat aztán 1912-ig lényegében nem változott. Attól kezdve 
azonban részaránya eléggé észrevehetően csökkent, de még az 
1910-es évek második felében sem szorult ki teljes mértékben. 
Még az 1917—1918-ban írt novelláiban (pl. Orfeum, Mátyás 
menyasszonya, A dal, Üvegszem, Szemetes) is nem egy sajá-
tosságára akad egy-két példa. Hírlapi írásairól viszont ez ke-
vésbé állítható (1. azonban az 1917-ben írt Tej című cikkét). 

Mindez azt bizonyítja, hogy Kosztolányinál a szecesszió 
nem hamar elmúló „valami" nem megbocsátható, elnézhető 
fiatalkori különcködés, amin - milyen jó, hogy — hamar 
túljutott (ez az általános irodalomtörténeti értékelése sze-
cessziójának), hanem erőteljesen és sokáig ható irányzat, egy 
fejlődési szakasz természetes, sőt szükségszerű velejárója, egy 
korszakos hatású stílusújítás részese. Arra gondolunk ugyanis, 
hogy oly sok más író és irányzat mellett Kosztolányi szecesz-
sziójának is nagy szerepe volt abban, hogy sikerült megtömi a 
konzervatív stílushagyomány erejét, hogy győzelemre lehetett 
vinni a Nyugat irodalmi mozgalmának újító eszméit. A sze-
cesszió a rá jellemző dekorativitásánál fogva elsősorban szépítő 
tendenciáival szállt szembe a népnemzeti epigonizmus ex-
presszivitás nélküli, elszürkült „egyszerűsködésével". S mint-
hogy a hatás és ellenhatás törvényénél fogva a túlzó egysze-
rűsködést csak egy másfajta túlzással, a szép feltűnő és új 
formáival lehetett legyőzni, érthető, hogy a szecesszió Koszto-
lányinál és másoknál is feltűnő díszítő stílusként hatott, és így 
lett a Nyugat szépségkultuszának az egyik legfontosabb forrása 
és éltetője. Persze az is egészen érthető, hogy ez a stílus 
meglehetősen szokatlan volt, díszítő formái a mesterkéltség, az 
irrealitás benyomását kelthették, ami miatt kevésbé elfogad-



416 Vita 

hatónak tűnt, mint a századforduló másik két stílusa, az imp-
resszionizmus és a szecesszió. 

E fejlődéstörténeti mozzanatok egy részét Kosztolányi ide-
vágó vallomásai is megvilágítják. Kezdetben lenézte a - min-
den bizonnyal a szecesszió képviselőit is jelentő — dekaden-
seket, a szecesszióra és impresszionizmusra valló színkultu-
szukat egy 1904-ben Babitsnak írt levelében „színpocsétának" 
nevezte (idézi Kiss 1962: 49), de egy számon tartott fordulata 
után (1. pl. Dér, 1972: 19-20) a modern szemléletű és stílusú 
irodalom hívévé lett. Az új stílust az „irodalmi forradalommal" 
kapcsolja össze (í, I. 334), és azok közé számítja magát, akik 
„a ma ragadó áradatában élünk, s utáljuk az ósdiságokat" (A, 
84), s mint újító kortársai, ő is „lelkétől lelkezett fia az 
irodalmi forradalomnak", aki új hangot keres „az ezer arcú, 
energiátlan modern élet kifejezésére" (Á, 446-447). Világosan 
látja, hogy mit kell elvetni. A legtöbbször a korábbi, Európa-
szerte ható „impassibilité"-ről beszél, de a fejlődés tényleges 
akadályozóját jelentő konzervatív népnemzeti stílushagyo-
mányt is szóvá teszi: egy helyen állunk, „nem unjuk meg 
azokat a siralmasan unalmas visszhangjait a népdaloknak s a 
kopott hangicsálásoknak, melyek olyan világosak, mint az üres 
levegő" (Á, 139), és ugyanebben az 1906-ban írt cikkében 
felteszi a kérdést: „vajon mikor nyitjuk ki kapuinkat" az új 
„acélos légáramnak". 

És gyakran ír arról, hogy a hagyományos, konzervatív szem-
léletű, az új irodalmat és stílusát megérteni nem tudó vagy nem 
akaró olvasók, kritikusok mily sokat ártó és képtelen vádakkal 
illették az új irodalom képviselőit. Például Szomory Dezső 
zsúfoltan díszített szecessziójának megítélésében „a kákán is 
csomót keresők . . . stílusa . . . fulladozó bőségét" magyarta-
lanságnak tekintik (í, I. 203). 

Az új irodalom győzelme után azonban fölöslegessé vált a 
stílus szépítése, díszítése: a szecesszió feltűnőbb színei 1912 
után Kosztolányinál is elhalványultak. Más stíluseszményeket 
keresett, ezért írhatta 1916-ben egy levelében: „Semmit se 
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nézek le annyira, mint a hangulat irodalmat... ezt a könnyű 
cukrászkodást, ezt az örökös habkeverést, ezt az ellenőrizhe-
tetlen játékot" (D, 159). Ez kétségkívül a szecesszióval és 
ugyanúgy az impresszionizmussal való szakítás(i szándék) kife-
jezése, amit azonban, mint láttuk, a gyakorlata nem teljes 
mértékben igazol. Később azonban mintha higgadtabban és 
igazi elismeréssel nyilatkozott volna egykori nagy odaadással 
alakított stílusáról. A már egészen más stíluselveket valló és 
nagyon takarékos, egyszerű, tömör stílusban fogalmazó 
Kosztolányi egy 1927-es írásában ugyan szó szerint meg nem 
nevezve, de elég jól kivehetően a szecesszióra (is) célozva 
elismerőleg jegyezte meg (azt, ami akkori szövegezési gyakor-
latának épp az ellenkezője), hogy „sok szóval is lehet sokat 
mondani" (í, 1.211). 

Kosztolányi szecessziója, mint a bevezető alfejezetben előre 
jeleztük, szorosan összefügg az impresszionizmussal és szim-
bolizmussal. A vizsgálatok során kimutatott sok közös sajá-
tosság, valamint a Kosztolányitól idézett vélemények egy 
részének az impresszionizmusra és szimbolizmusra is vonat-
kozó, vonatkoztatható tartalma szintén ezt igazolja. Fejlődés-
történetileg azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
az 1910 utáni stílusanyag bizonyos adataiban expresszio-
nizmusra valló vagy még inkábbb azt mintegy kifejlődésében 
jelző sajátosságok is kimutathatók. Mindenekelőtt a szecesszió-
ra jellemző névszók mellett álló igék vallanak expresszio-
nizmusra: A napfény aranymártása leöntötte a buja, lihegő 
várost (Igen rejtélyes história), Citromszín fény ömlött szét, 
végigcsorgott a tintacsöppes asztalon (Hogy is történt? ), Úgy 
öntötte fűszerét a tavasz, mint egy drogéria (Mátyás menyasz-
szonya). De van más szó is, főleg az expresszionizmusra meg-
lehetősen jellemző roppant: Szája mint egy roppant rubin 
villog (Hrussz Krisztina). 

A szecesszió más stílustörténeti összefüggéseiről ma még 
viszonylag keveset tudunk. Magának a szecessziónak és a vele 
összefüggő kérdések szinkronikus és diakronikus érdekű tisz-
tázása további kutatásokra vár. 
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VALLOMÁS 

AZ ÁTIGAZÍTOTT BÁNK BÁN 

Az eszményi néző 

A színpadot minden egyes néző más távolságból és más 
szög alatt látja. Lehetetlen kívánság lenne, hogy valamennyien 
egyforma optikai és akusztikai élményben részesüljenek. Dísz-
lettervező és rendező kompromisszumra kényszerül: egyetlen 
néző látószögéhez igazodik. Ez az eszményi személy a föld-
szint közepén helyezkedik el. Az előtte s a mögötte ülők, 
valamint a tőle jobbra és balra levők apróbb-nagyobb torzí-
tásban látják a színpadképet és a színészi játékot. Persze a kép 
konstrukciója, a rendezés, a nézőtéri székek félkörös elhelye-
zése igyekszik a torzulást a lehető legkisebbre szorítani. A 
legfontosabb jelenetek a színpad fókuszpontjában játszódnak, 
elöl, középen, s nagyjából ugyanannyi a jobb- és baloldali 
portál közelében, hogy a nézőtér szélein ülők ha nem is egy-
szerre, de végeredményben ugyanannyi élményhez jussanak. 

Eszményi nézőre számít a színház szellemi értelemben is. 
Olyan személyre, aki fogékony a színház művészete iránt, 
valamennyire járatos a kor színpadi konvencióiban, hajlandó 
ösztönösen befogadni az élményeket, de ép esze sem szunnyad 
el: észreveszi az előadás és a dráma következetlenségeit. Egy-
felől bizonyos alapműveltséggel rendelkezik, másfelől viszont 
teljesen tájékozatlan: az elébe kerülő produkcióval most is-
merkedik meg. Színházi nyelven „szűzszemű nézőnek" szokás 
nevezni. Ha a bemutatásra kerülő darab újdonság, nyomta-
tásban sem jelent meg odáig, akkor lehet ilyen nézőre számí-
tani. Klasszikus művek előadásánál bonyolultabb a helyzet. 
Mert ha akad is egy-egy Hamlet- vagy Bánk йя'и-előadáson 
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szűzszemű néző, akinek újdonság a mű, de akkor színpadi 
műveltsége hiányos. Vagyis a legnagyobb klasszikusok ese-
tében a két meghatározó tényező kizárja egymást: eszményi 
néző nincs. 

A színház azonban ennek tudatában is kénytelen fönntar-
tani az eszményi néző fikcióját, mert nem tehet mást, hacsak 
nem egységes kultúrájú kiválasztottak részére rendez zártkörű 
előadást. Mihelyt átlagos közönséghez szól, az előkészületek 
során a művészeknek önmagukban kell megteremteniük azt a 
fiktív lényt, akihez az előadás szól. Valakit, aki elég fogékony 
és intelligens, de ezt a művet most látja először. 

Aki egy közismert klasszikus átdolgozására vállalkozik, erre 
az ingoványos talajra lép. A szándék mindig az, hogy a régi mű 
megújhodjék. Meg kell tartani minden erényét és kijavítani 
fogyatékosságait. Csakhogy erények és hibák fölismerését, 
rangsorolását ù klasszikus mű minden ismerője másként végzi 
el magában, s nem lehet egyszerre mindegyiküknek kedvében 
járni. A milói Vénuszt megszoktuk csonkaságában, s idegen-
szerűnek, rossznak hat minden rekonstrukciós kísérlet. Ha-
sonló helyzetbe kerül a klasszikus dráma átdolgozója. Igazí-
tásai, még ha önmagukban jók is, könnyen megbotránkoz-
tatják a mű alapos ismerőjét, aki tudós magyarázatok vagy 
saját fejtörése révén megfejtette és élvezhetőnek érzi a mű 
homályos részleteit, átsiklik hibái fölött. 

Homály és hiba egymással rokon, de nem egyértelmű két 
fogalom, s nem mindig azonos az olvasó és a néző szemében. A 
homályt jegyzetben megvilágíthatja magyarázatával a könyv 
kiadója, ám a színpadon mégis hibává súlyosbodik, ha sajátos 
eszközeivel nem tudja kifejezni a színész. Elhárítására szívesen 
bővíti ki a szöveget, ami ebben a szakmában nem számít 
szentségtörésnek, hiszen itt beszéd és játék egymással egyen-
rangú kifejezőeszköz. Szigorúbb az irodalmi szemlélet, amely 
csak a játékelemek gazdagítását nézi jó szemmel mint rendezői 
vagy színészi kísérletet, és berzenkedik a szövegváltoztatás 
ellen. 



Vallomás 421 

A két ellentétes szemlélet végletei elfogadhatatlanok, de 
valahol középütt mégis találkozhatnak. A színháznak tudo-
másul kell vennie az irodalmárok magyarázatait, és elfogadnia, 
ami ezekből megvalósítható. Igaz, hogy az irodalmi viták jó-
részt a szakértők szűk köréhez szólnak, kis példányszámú 
folyóiratokban, de a felső- és középfokú oktatás csatornáin át 
mégis eljutnak a közönséghez, s így az „eszményi" nézőhöz. 
Másfelől viszont az irodalmároknak is el kell fogadniuk a 
színház igényét, hogy nem muzeális tárgyat, hanem eleven 
drámát akar bemutatni. 

Az átdolgozó az eszményi nézőre gondolva jegyzi ki magá-
nak a hibákat, s ha jól végezte dolgát, többnyire elszörnyed az 
iszonyatos mennyiség láttára. Válogatni kezd, hiszen minden 
hiba megjelölésével voltaképp azt bélyegzi meg, akin segíteni 
akar, akit szeret és becsül. Kijavítania végül csak azt szabad, 
amit okvetlenül muszáj — és amit lehet. Akadnak ugyanis a 
váznak olyan rosszul nőtt csontjai, amelyeket nem lehet ki-
operálni, mert akkor az egész összeroppan. 

A munka neheze még csak ezután következik: a kivágott 
anyag helyettesítése újjal. Az építész-restaurátor megteheti, 
hogy más színű téglával foltozza ki egy boltív hiányait. Könyv-
formában is elképzelhető régi és új szöveg megkülönböztetése 
kétféle betűtípussal. Á színházi előadásban viszont értelmet-
lenség lenne efféle megkülönböztetés, hiszen az átdolgozás 
célja az, hogy egységes értelmet sugározzon. Az átdolgozónak 
tehát alkalmazkodnia kell az eredeti mű hangneméhez, stílusá-
hoz, szóhasználatához. Apróbb igazításoknál ez aránylag köny-
nyű: egy szórendi csere, egy-két elavult szó helyettesítése nem 
feltűnő. De már a beírt soroknál hatványozódnak a nehéz-
ségek. Az átdolgozónak két rossz közül kell választania. Vagy 
kerüli a feltűnést, s közömbös, szürke szövegeket ír be, amelyek 
jól funkcionálnak, mert kijavítják az eredeti szerkezeti hibáit — 
csak költői megfogalmazás tekintetében maradnak el a mű 
egészének szövedékétől. Vagy saját költői leleményét aján-
dékozza az elődnek — s ez ugyan lehet ékkő, de idegenszerűen 
fog csillogni. 
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Illyés vállalkozása 

Klasszikusok felújításakor a színháznak mindig számolnia 
kell azzal, hogy a jelenkor közönségének ízlése, gondolkozása 
másfajta, mint az egykorié volt. Ez a probléma fel szokott 
vetődni a Bánk bán minden felújítása előtt, és rendszerint 
kompromisszummal oldódik meg: a színház megelégszik né-
hány húzással és apróbb, szinte észre sem vehető stiláris mó-
dosítással. Bízik abban, hogy a közönség nagyobb része az 
iskolában már amúgy is megtanulta, hogy mit miért tiszteljen a 
műben, és azt is hozzáképzelje, ami valójában nincs benne. 
Idegen ajkú közönség számára történt már ennél jelentősebb 
átdolgozás is, magyar színpadon ez kockázatos vállalkozás. 
Hevesi Sándor ilyesmit tervezett az 1930-as felújítás idején, de 
elképzelését akkora felzúdulás fogadta, hogy kénytelen volt 
visszakozni, lemondani módosításai számos részéről. 

Ötödfél évtizeddel később vállalkozott erre a munkára 
Illyés Gyula, s az átdolgozott szöveg rövidesen megjelent 
nyomtatásban (Új írás, Magvető, 1976), színre került Pécsett, a 
budapesti Tháliában és némi változtatással Székesfehérvárott. 
Bevezetőben azt írja, hogy meg akarta csiszolni ezt a drága-
követ ott, ahol a mi időnk kívánja, mert rajta még egy régi kori 
kőzet nyoma. Célja, hogy a mű ne csak könyvtári, hanem 
nézőtéri siker is legyen. Módszere voltaképpen szövegmagya-
rázat, de nem lábjegyzetben, mint tudományos könyvekben 
szokás, hanem magán a szövegen. S az egész: hódolat Katona 
nagysága előtt, kartársi segítség. Ajánlat, amelyet elfogadhat 
vagy elutasíthat a közvélemény, folytathat más. 

A kritika Illyés költői és drámaírói rangjához mért tiszte-
lettel, de bizonyos tartózkodással fogadta ezt az „ajánlatot". 
Úgy hiszem, hogy ez a mű alaposabb elemzést érdemel. 

Az alcím igen szerényen „átigazítást" ígér. A szöveg sok 
helyt több ennél: átdolgozás. A kettő pontosan el nem választ-
ható, mégis úgy érzem, hogy átigazításnak tekinthető a legtöbb 
stiláris — mondhatni: kozmetikai — változtatás, amely kiha-
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gyásokkal, szórendi cserékkel, elkopott szavak, fogalmak 
helyébe írt másokkal, néha egy-két sor beírásával az eredeti írói 
szándékot teszi világosabbá. Az átdolgozás ennél mélyebbre 
ható dramaturgiai — operatív — beavatkozás, amely megvál-
toztatja a mű strukturális elemeit és arányait, vagyis az eredeti 
cselekmény, az ember- és társadalomábrázolás és a mondani-
való egymással összeszövődő hármas egységét. Pontosabban 
szólva e három bármelyike változik meg, az kihat a másik 
kettőre, csak tán amazoknál kevésbé feltűnő. Gyakorlatilag 
azonban elmosódnak a határok. Egy igealak megváltoztatása 
igazításnak is tekinthető, amely jobban megvilágítja Gertrudis 
szerepét, átdolgozásnak is, ha úgy gondoljuk, hogy Katona 
szándékosan homályban akarta hagyni ezt a pontot. Az ember-
ábrázolás ugyan sarkalatos eleme a drámának, ám Simon bán 
habozó egyéniségét jóformán egyetlen sztereotip mondat jelzi: 
„De hátha mégis úgy lehetne?" Az ő alakját Illyés egy árnya-
lattal színesebbre festi, mikor a mondatot egyszer így fejezi be: 
. . . rosszra fordul? Egyszer pedig így:. . . nála az igazság? 

Igazitások 

Szorosan vett igazításnak tekinthető az olyan változtatás, 
amely a homályos szöveget megvilágítja anélkül, hogy értelmét 
megmásítaná. Csak néhány példa a sok közül. Szokatlan az 
unott személy, jobb a fásult személy; a kirugdalódzó nem vált 
közhasználatúvá, értelme: kéjenc kicsapongó; üvegszemen 
Katona is nyilván pápaszemet értett; az esetlen kinézéseimné\ 
kifejezőbb ez: dicső, nagy terveim. Az oktalan szóhoz ma némi 
elnéző, megbocsátó hangulati árnyalat tapad. Katonánál igen 
erős az indulati töltése, s Illyés egy helyt jó érzékkel így 
„fordítja": áruló. Kevésbé szerencsés a nádor emlegetése. 
Katona ugyan tévesen gondolta, hogy ennek lehetett régi for-
mája a nagyúr, de tévedésében mindvégig következetes maradt: 
Melindát is nagyúrnénak nevezi. A nagyúr hozzátapadt Bánk 
alakjához; több, mint hivatali rang: a nádori címet megvon-
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hatják tőle, de haláláig nagyúr marad. Megfordítva: a virtus 
sokat veszített ugyan régi zamatából, a maga helyén mégis 
jobb, mint az újsütetű erény. 

Az eredeti szellemében világosodik meg Ottó cselszövényé-
nek expozíciója és Biberach gunyoros kétkedése: „Talán ha 
belelátnál, / nem szerelem, utálat nézne rád." Ottó színleg 
feláldozná szerelmét, hogy eredményt érjen el, amire telitalálat 
Biberach válasza: „S áldozatod lesz? S a fő áldozat Bánk?" — 
egy alig érthető sor helyett: „De Bánk - az áldozat-kipó-
toló?" Világos a folytatás is: „csalatkozol, hogy a szerelmes / 
Bánk bán szemet huny" - ahelyett, hogy „szemének illy titok 
nehéz". 

Gertrudis megütközik, hogy Ottó Melinda elcsábítására tör, 
de bántja hiúságát, hogy az ő öccse nem tud kifogni egy 
asszonyszemélyen, s épp ez ingerli cselekvésre a herceget. Ez a 
kétértelmű viselkedés szerves része a drámának, ám ezen belül 
van egy másik, fölösleges kétértelműség. A magyarázók évti-
zedek óta vitatkoznak egy igealakon: hogy a kikergettetni 
szenvedő vagy műveltető értelmű-e, vagyis ha Ottó kudarcot 
vall, Gertrudis maga hagyná el az országot vagy öccsét űzné el. 
Vannak indokok mindkét magyarázatra, de ezek mit sem ér-
nek a színpadon. Illyés igen helyesen egyértelművé tette: 
„Kész lennék téged kikergetni tüstént." 

Nehézkes, homályos Bánk első megszólalása a békételenek 
körében. Illyésnél ugyanez így hangzik: „Isten áldása e gyüle-
kezet / tervére, ha helyénvaló s igaz, jó." Petur vérlázító 
ékesszólással mondja el Gertrudis fennhéjázó viselkedését a 
thüringiai követek előtt. De a lenyűgöző szónoklatban érthe-
tetlen az egyik mondat: „Egész ország csupán nyelvén lebegni 
láttatott." Illyés kitűnő megoldást talált rá: „Egy-egy könnye-
dén / kiröppentett szavával odadobta / volna egész hazánkat." 
Világosabb és szebb az eredetinél a kibékített Petur mondása: 
„hű marad / szívem s abban szent a haza s a béke". 

A harmadik felvonást indító feszült jelenet tele van kiválóan 
átigazított sorokkal: 
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Melinda:. . . bár a hazugság védne angyalomként. . . 
Bánk: Egy becsre semmi asszonyt? 
Melinda: Oh Istenem! Nem vagyok becstelen. 
Bánk: Ártatlan? És az udvar nyelve mért 

veri sárral az én becsületem? 
Melinda:. . . nem becstelen, szerencsétlen vagyok csak 
alább: nem a feleség, 

az anya kéri tőled, fiad anyja. 

Világosak és szépek Bánk megújított sorai a Tiborc-jelenet-
ben: „Keresse bár az ember a / tisztaságot legközelebb magá-
hoz, / van, amiben mocskos a tiszta is". Majd alább: „Ha 
lerontjuk a rend korlátait, / a pártütés az ellenséggel együtt / a 
jó barátot is lezúzza és / ha célra értünk, közös lesz a sírás". 

Egy árnyalattal túlnő ezeken a felvonásvég. Katona korának 
szokása szerint öt „szakaszra" tagolta a művet. Ez a beosztás 
(négy felvonásközi szünettel) a múlté; ma a legtöbb darabot 
egy szünettel, két részben szokták játszani. A régi konven-
cióból ered az a furcsaság, hogy Melinda szobájába lép be 
Biberach, majd néhány pillanat múlva Ottó. Jóformán az 
ajtóban, vagy valamivel odébb, a folyosón szinte összeütköz-
hetett volna a dühödten kirohanó Bánkkal. Katona — úgy 
ahogy - megindokolja Biberach beléptét: „Bán! asszonyod 
magánkívül futott el". Mintha így akarná folytatni: fuss utána. 
Van egy kurta közös jelenetük, majd Bánk távozása után 
Biberach ezt mormogja: „És magam maradjak itt?" Valójában 
erre semmi oka. De még kevesebb oka van idejönnie Ottónak, 
aki - következő szavai szerint — tudja, hogy Melinda a király-
nénál van, Bánk pedig itthon, s vele nyilván nem óhajt talál-
kozni. Illyés kihagyja Biberach belépésének vékonyka indokát, 
s a Bánkkal folytatott kurta párbeszédet. így azonban teljes 
értelmetlenséggé válik ez a helyszín a Biberach-Ottó jelenet 
számára. Egyszerűbb, s logikusabb lett volna az első részt Bánk 
távozásával befejezni, s a másodikat új színhelyen - a palota 
más részében — a Biberach—Ottó jelenettel kezdeni. 

A negyedik szakaszt Katona némajátékkal indítja: Gertrudis 
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kiveszi az udvornik kezéből a „már megolvasott" levelet, s 
megvetően mondja: „Csak szúnyogok!" Mivel a levél tartal-
mával a néző csak az utolsó felvonásban ismerkedik meg, ez a 
jelenet érthetetlen. Illyés jó érzékkel előrehozza a levél felol-
vasását, s ezzel világossá teszi, hogy a királyné tud már valamit 
az összeesküvésről, természetesebbé, hogy Mikhálon keresztül 
elkezdi felgöngyölíteni. És indokolt Illyés két szép sora: 
„Fölkél a sors és az akar nekem / utat rendelni — hátrálásra? 
Nem." 

Alább több szerencsés, apróbb igazítás mellett különösen 
jól sikerültek Bánk keserű szavai: „ . . . a hír tartja / a trónt, a 
rendet; s azért kész lerakni / áldozatul mindenét a magyar; ám / 
áldozását dicső udvornikid / emésztik el; de zeng is a dicsérő / 
hir, hogy mily boldog, mily bőkezűen / adóz a nép". 

A túlzsúfolt felvonásvéget - Peturék berohanását s a vias-
kodást - Illyés némileg leegyszerűsítette, de nem tudott vele 
csodát művelni. Az utolsó felvonás alaposan át van dolgozva, 
itt már szorosan vett igazítás alig akad. 

Költői ajándékok 

Igazítás és átdolgozás határvidékén helyezkedik el minden 
olyan változtatás, amely feltűnés nélkül belesimul az eredeti 
koncepcióba, ám valójában a kései pályatárs titkos ajándéka az 
elődnek. 

Petur egyike a leghatásosabb alakoknak, olyannyira, hogy 
évtizedeken át sok színész jobban szerette ezt a szerepet, mint 
Bánkét. Illyés azonban egy Peturhoz illő új gondolattal gazda-
gítja a nemzetről vallott nézeteit: „Erénye a hibája. Jószívű, s 
így / szivével fog föl mindent, szinte szellő- / fuvallatokra indul 
és forog". Igen jó gondolat volt Bánk szónoki kérdését vádként 
Petur szájába adni: „ez asszonynak a hatalma büntetlen / teszi 
azt, mit a közönséges zsivány / talán fizetne életével is". 

Vitatható a Gertrudis-kép körüli jelenet módosítása. A néző 
nemigen érti, hogy Katona miért helyezte el ezt a képet Petur 
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házába. Esetleg újabbkori hivatali helyiségre asszociál, ahol 
kitüntetett helyet foglal el az államvezetők képe. Katonának 
nyilván az volt a fontos, hogy az összeesküvés színhelyén egy 
jól látható tárgy segítségével jelképesen a nagy ellenfél is jelen 
legyen, s talán nem gondolt az előzmény valószínűtlenségére, 
hogy egyszer ezt a képet ide kellett tenni. Elképzelhető azon-
ban más magyarázat is. 

Színpadon soha nem szokták megvalósítani Katona másik 
vizuális ötletét: „Mindenik békételen mellett a székhez egy 
béfedett pajzs van támasztva". Utóbb Petur lerántja az egyik 
pajzs takaróját, s láthatóvá válik a trónus alatt véresen fetrengő 
asszony képe. Ugyanez van a többi pajzson is. Ez a lovagdrá-
mába illő jelenet méltán szokott kimaradni, de világot vet arra, 
hogy Petur gondosan fölkészült az összejövetelre, látványos 
gesztust, provokációt tervezett. Ez a magyarázat érvényesít-
hető a Gertrudis-képre: Petur provokatív célból akasztotta ki, 
következésképp neki kell egy alkalmas pillanatban ledobnia, s 
nem, mint Illyésnél, az egyik békételennek. 

Biberach kiválóan jellemzett alak; egyik vonása szerető-
jéhez, Lucihoz való viszonya. Luci nem szerepel a darabban, s 
nem fontos, hogy Magyarországon vagy egyebütt él-e, meg-
halt-e. Elég annyi, hogy kikapós teremtés, amit Biberach nem-
igen vesz a szívére, de így kérkedik: „Én beüthetem hüs vérrel 
Lucim nyakába kardomat. . ." Illyés egy t betű megkettőzé-
sével múlt időbe teszi az igét, amivel a cinikus szájhősből 
fölöslegesen gyilkost csinál, s biztonság okáért meg is magya-
rázza: „hogy árulásra kész ajkát lezárjam". 

Van egy hasonlóan apró igazítás Bánk vádbeszédében a 
király előtt. Az eredeti: „kezét csókoltam volna a gyilkosnak, 
aki véremet megölte?" Rejtvény a nézőnek, s a megfejtése 
körülbelül ez lehet: aki becstelenné tette minden leszármazot-
tamat ősanyjuk megbélyegzésével. Személyes, távoli gond ez, 
kívülesik a dráma körén. Illyés így igazítja meg: ki véreimet 
ölte. Kristálytisztán egy egészen más, de ideillő, lényeges sére-
lemről van szó, amely az egész országot érte. 
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A dráma szerkezetében elég lényeges szerepe van az alakok 
mozgatásának. Hevesi észrevétele szerint rossz érzést kelt a 
nézőben, ha a szereplők indokolatlanul sokat ,jönnek-men-
nek" a színpadon. Katona tisztában volt a szabállyal, hogy 
szereplőit logikusan mozgassa, de az ebből eredő problémákat 
nem sikerült mindenütt kifogástalanul megoldania. így például 
Bánk először azzal távozik, hogy elmegy a „sötétben ólálkodók-
hoz", de mint utóbb kiderül, „vad indulata" mégis visszakerget-
te a palotába, s így lehet szemtanúja Ottó és Melinda együtt-
létének. Visszaszédeleg a rejtekajtó mögé, majd mikor a terem 
kiürül, ismét kilép, elmondja hatalmas felvonás-záró monológját. 

Illyés némi igazítással, átcsoportosítással próbált segíteni a 
döccenőkön. Elhagyta az első távozás zárómondatát, nyilván 
abból a meggondolásból, hogy félrevezető, hiszen Bánk most 
még nem ment el a békételenekhez. így igaz, bár ilyenformán 
utolsó mondata - „világot itt, világot" - még nagyobb ho-
mályt kelt a nézőtéren: vajon hogyan, kitől szeretne megtudni 
valamit Melinda felől? Következő belépését és visszatántorodá-
sát változatlanul meghagyja, ám a nagy monológot - alaposan 
átdolgozva - Biberach és Ottó jelenete elé illeszti. A csere vilá-
gossá teszi, hogy Bánk mit sem sejtett a Melinda elleni terv rész-
leteiről, az Ottónak adott hevítőről és altatóról (amit a színházi 
előadások pusztán játékkal szoktak megoldani), s a felvonás itt 
egy másodrendű szereplő, Izidora némajátékával fejeződik be. 

Izidora nem sokat nyer a későbbi igazítások során sem. A 
harmadik szakaszban az eredeti szerint Melinda távozása után 
töri fel az oldalszoba ajtaját és ront be a színpadra. Az ő szavai 
folytatják és valamennyire megvilágítják a Melinda-ügyet, s ez 
a jelenet jó helyt van. Az ajtó-betörést, amely felemás hatást 
szokott kelteni, Illyés dörömböléssel helyettesíti, s Bánk nyit 
neki ajtót. Hátrányos viszont Izidora számára, hogy az új 
változatban belépte előtt lezajlik a Tiborc-jelenet, amely a 
súlyosabb ügyről, a hazáról szól. Izidora új szavaival más baj is 
van: túlontúl elmagyarázza Gertrudis ártatlanságát a szerelmi 
légyott ügyében, s „kigyó nyelvével" nem Melindát bökdösi, 
mint az eredetiben, hanem Ottót. 
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Melinda könnyeinek nagy hatása van a férfiakra. „Szép 
könnyeid elbusithatnák az ég lakossit" — mondja Bánk, s 
Ottóban is ezek a könnyek szították föl a szerelmet. Illyés egy 
apró mozzanattal érzékelteti, hogy Ottó félreértette Melinda 
viselkedését: az asszony könnyeit az ő személyének szóló 
rokonszenv megnyilvánulásának vette. Biberach hiába adja 
eszére, hogy „Tán elszomorította / hajdani sorsa. Mert hogy 
idegen vagy / s ő is idegenből szakadt ide. / Nem téged siratott 
ő: hajdani / spanyol hazáját". Ottó és Melinda párjelenetében 
ismét szóba kerülnek ezek a könnyek, s most már maga az 
asszony igyekszik tisztázni a félreértést. Előkerül ez még a 
későbbiek során is, s lehet, hogy egy picit „túlbeszélik". A 
gondolat azonban igen költői, emberileg hiteles, az átdolgozó 
fényes ajándéka. 

Jó gondolat volt az udvari ünnepség jelentőségének fölna-
gyítása. Illyésnél a színre lépő Bánk első szavával elmagyarázza, 
hog) míg a király „messze földön / hadat visel, a megpróbál-
tatáshoz / méltó fegyelem s megtartóztatás / legyen minde-
nütt." Idáig nem figyeltünk eléggé arra, hogy az udvar züllött-
ségére utal Melinda vádja (,.királyházban bordélyt nyitottál"), 
Bánké („aki lábat ád a bujálkodónak"), Izidora szerelmi ka-
landja Ottóval (ha kissé ködösen is). Az előadások a vádakat 
pusztán a Melinda-ügyre vonatkoztatják, s Izidora viszonyát 
nevetséges hisztériának értelmezik. így aztán az udvari bál 
illedelmes, esztétikus produkció szokott lenni, s a néző nem-
igen értheti, miért találja ezt a belépő Bánk rémítőbbnek az 
országjárás során tapasztalt bajoknál. 

A mérleg serpenyői 

Bánk országvizsgáló körútról tért vissza titkon, Petur hívá-
sára, s első szavaival annyit elárul, hogy jajt és bánatot tapasz-
talt, amerre járt. Jóval később, a negyedik-ötödik felvonásban 
hivatkozik majd a készülődő pártütésre és az országos sérel-
mekre, amelyekért mindenki Gertrudist okolja. Az első felvo-
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násban leginkább az őt és Melindát kerülgető veszély foglal-
koztatja. Miután fiiltanúja lehetett Ottó és Melinda, majd Ottó 
és Gertrudis jelenetének, fölvillan előtte a haza állapota, hiszen 
mind a becsületét, mind a hazát fenyegető veszélynek gyanúja 
szerint a királyné az okozója. Ez a gondolattársítás lélektanilag 
indokolt ugyan az országjárás tapasztalatai alapján, de a dráma-
irodalom elfogadott szokásai szerint kevésbé, s a felvonást záró 
monológot, különösen annak második felét sokan indokolat-
lannak és retorikusnak tartják. 

Illyés két jelenet fölcserélésével előbbre hozta és átköltötte 
a monológot. A hazára vonatkozó gondolatsort áttette a har-
madik felvonásba, itt pedig arra ad magyarázatot Bánk szavai-
val, hogy mit művelt a rejtekajtó mögött, és miért nem rontott 
elő. Az új monológ vezérszólama a Melinda és az ő becsületét 
fenyegető veszély, amelyre Petur célzott, s amely félig-meddig 
beigazolódott az imént, fuie hallatára. Ebbe szövődik a többi: 
Ottó és a háborús időben illetlen táncmulatság megítélése, 
felháborodása a királyné kétértelmű viselkedésén, saját király-
helyettesi feladata, amely önfegyelemre kényszerítette. El-
megy hát Peturékhoz fölvilágosításért Melinda ügyében. 

Költői kép ez a feldúlt lélekről, s választ ad nézőnek, 
Bánkot alakító színésznek egyaránt, mi játszódott le a nagyúr 
agyában a rejtekajtó mögött. Ám amikor erre sor kerül, már 
késő előhozakodni a „lépcsőházi gondolatokkal". Mivel innét 
kimaradt a haza, pártütés problematikája, Bánk olyan ember-
nek mutatkozik, akit pusztán saját féltékenysége és pozíciója 
foglalkoztat. Az a látszat kerekedik, mintha a közügyekre csak 
kcsőbb, Petur és Tiborc szavai nyitották volna föl a szemét. Az 
eredetiben a lélekből kiszakadó indulat jelentékenyebb egyé-
niséget ábrázol. Államférfit, akire bizalommal tekinthet úr és 
paraszt (tehát az egész ország): méltán elismert vezető. 

Nem szerencsés a szereplők mozgatása. Az eredetiben Ottó 
a királyné távozása után bekiáltja Biberachot, az pedig — akár 
hallgatódzott, akár kitalálta a történteket — nyomban előáll 
tanácsával és a porokkal. A gyors egymásután világossá teszi, 
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mire magyarázta Biberach a királyné kétértelmű viselkedését: 
nincs kifogása Melinda elszédítése ellen, csupán segédkezni 
nem óhajt benne. Ezt az összefüggést homályosítja el a meg-
változtatott sorrend. 

Pedig az egész jelenetsor a cselekmény expozíciójának leg-
kényesebb része. A kétértelműség nemcsak Ottót és Bánkot 
ejtette zavarba, hanem a dráma kritikusait is. Homályban 
marad ugyanis, hogy Gertrudis bűnös-e vagy ártatlan a Melinda 
elleni merényletben. Hiszen Ottó fölbiztatását tilalom vezeti 
be; a hevítőről, altatóról nem tud: halála előtt ártatlannak vallja 
magát és ártatlannak mondja őt a haldokló Biberach. A halálos 
ágyon tett vallomás pedig a kor felfogása szerint szükségképp 
igaz, mert meg nem gyónható, hamissága örök kárhozattal 
fenyeget. A legsűrűbben hangoztatott vélemény szerint Gert-
rudis „magában a tényben" ártatlan volt. 

Illyés is ezt a magyarázatot tette magáévá, s bár az esemé-
nyeken nem változtatott, de néhány árnyalattal igyekezett 
világosabbá tenni, hogy nem a királyné a bűnös, hanem egye-
dül Ottó. Őt vádolja a zárkájából kiszabadult Izidora, aki aztán 
a királynénak a kelleténél is jobban elmagyarázza, miféle ár-
mánykodás történt az ő tudtán kívül. Mikor távozása után 
Gertrudis egyedül marad, kifakad: azért hívta volt Melindát 
búcsú-pohárra, hogy Ottó helyrehozhassa lovagi botlását, s 
íme, lovagi bűnt követett el mind Melinda, mind ő ellene. A kis 
monológban emlegetett lovagi viselkedésre utóbb a király is 
kitér. 

A romantikus lovageszmény, amelyet a magyar néző leg-
inkább a Tankréd-jelenet vagy a Toldi-trilógia nyomán képzel 
el, a valóságban elég problematikus volt. Fölösleges új színfol-
tot hoz be a lovag szó, amelyet Katona nem használt; helyette 
inkább a vitéz (Pontio di Cruce), a ritter (Biberach) vagy — 
Bánk esetében - a leventa szó szerepel. Nagyobb baj, hogy a 
királyné önvallomása vélt vagy valódi bűnét átminősíti meg-
bocsátható tévedéssé. Ám ha a mérleg egyik serpenyőjében 
Gertrudis magasabbra emelkedik, Bánkot lehúzza meggondo-
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latlansága és indulata: oktalanul gyilkolt meg egy ártatlan 
személyt. 

A korábban járhatónak látszó útról az utolsó felvonásban 
kiderül, hogy csapdához vezetett. A néző megismerte a tör-
ténet lényeges mozzanatait, már csak a megoldás van hátra. 
Nem lehet elodázni, egy hatodik felvonásra hárítani a döntést: 
ezt Endre elutasította, s így itt és most kell döntenie. 

A megnyugtató ítéletnek fontos kelléke a teljes igazság 
ismerete, de némi költői szabadsággal mellőzhetők a tanúval-
lomások mindarról, amit a közönség már amúgy is tud, ha 
cserében a király - mondjuk: isteni képességei folytán -
ugyanezt ugyanúgy tudja. Az átigazított szöveg szerint Gert-
rudis a Melinda elleni merényletben ártatlan, Bánk tette így 
nem jogos megtorlás, hanem gyilkosság, amelyért halállal kel-
lene fizetnie. 

Tragédiáról szólván ez lenne a legegyszerűbb megoldás. 
Mellesleg a történelem, főként az újabb kutatások nyomán, 
kínálna is ilyen lehetőséget, hiszen Gertrudist valószínűleg 
Petur és Simon (Bánk veje) kaszabolta le, s őket kivégezték. Ez 
azonban egy másik darab lenne. Katona nem őket állította a 
középpontba, hanem — egy másik verziót követve — Bánkot, 
aki a történtek után, tette ellenére életben maradt. 

Nehezebben bár, de erre is lehet formulát találni: noha 
Gertrudis ártatlan és Bánk bűnös, a király mégis kegyelmet 
adhat neki. Szánalomból? Inkább azért, amit Endre mond: 
„Magam büntetni nem tudtam — s magában hozzáfűzi: — nem 
mertem is." Mai fejjel elgondolkozhatunk ezen a kurta önval-
lomáson, amelyből szintén kitelt volna egy másik dráma: oly 
erős az országos ellenállás, hogy a király tehetetlen vele szem-
ben. Sok szó esett erről, de a probléma másutt csúcsosodik: 
Bánk és Gertrudis személyi ellentétében. 

Illyés nem akart új darabot írni a régi helyett, így viszont 
tőrbe csalta önmagát. Nem marasztalható el se Gertrudis, se 
Bánk, tovább libeg az igazság mérlege, a dráma megoldatlan 
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marad. A király ugyanis ítélkezés helyett beéri egy semmit-
mondó ténymegállapítással: „Előbb, mintsem magyar hazánk, 
előbb esett el ekként a királyné." 

A király becsülete 

Az első négy felvonás tömör egységet alkot, nemigen szo-
rult operatív beavatkozásra. Az utolsó annál inkább; kritika és 
színház mindig is ezzel volt a legjobban megakadva. Katona 
olyan színteret írt elő — kettős csarnok, a háttérben a felrava-
talozott Gertrud is —, amely ugyan nélkülözhetetlen a cselek-
mény ábrázolásához, de hosszú időn át korlátozza hiteles 
kibontakozását. Az udvari néppel körülvett ravatal igen hatá-
sos, amikor szétvonják takaró függönyét, s a néző megpillantja. 
Utóbb is drámai szerephez jut, amikor Bánk belép és odavágja 
hatalmi jelvényét. Közbül azonban 10—15 percen át alkal-
matlan arra, hogy az előtérben hangos, mozgalmas jelenetek 
játszódjanak le, hiszen a háttér csöndet, áhítatot igényel. Ha az 
udvari nép fölfigyel a véres karddal belépő Solomra, megbom-
lik a gyász áhítata, érdektelenné válik a halott királyné. Ha 
viszont fojtottan, fedetten játszódik a jelenet, ellentmond a 
szereplők indulatainak. 

Illyés javaslata a palotának másik, pontosabban meg nem 
jelölt része, amely lehetővé teszi, hogy a felvonást indító 
informatív jelenetek a király előtt, de a ravatal és a gyászoló 
udvarnép távollétében játszódjanak le. Hasonló a helyzet a 
bevezető jelenetek megkurtításával. Mindez, úgy hiszem, meg-
valósítható lenne az eredeti helyszínen is, a háttérfüggöny 
szétvonása előtt. A húzások persze némi vérveszteséggel járnak. 

Kimaradt az udvornik bevezetője a király megérkezéséről, 
amit enélkül is azonnal tudomásul vesz a néző, és Myska bán 
megjutalmazásának híre, ami érdektelen. Illyés nem tartotta 
meg azt sem, hogy Endre igyekszik titkolni fájdalmát: „Egy 
királynak kell látnia minden könnyeket: magának könnyezni 
nem szabad". Ezek a szavak valamennyire megvilágítják Endre 
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egyéniségét, ami később még árnyaltabbá válik: a jó király 
szinte isteni személy, úrrá kell lennie emberi érzelmein. Elég 
lényeges színfolt, mert nyomatékosabbá teszi a végső ítéletet, 
ám ha a dráma az említett nyilatkozatban kulminál, ennek 
kimondásához más szabású egyéniségre van szükség. 

Illyésnél a véres karddal belépő Solom indítja a felvonást: 
megkezdte a lázadás fölszámolását megölte Peturt, a királyné 
vélt gyilkosát. Szavait rögtön helyesbíti apja, Myska bán: nem 
Petur volt a gyilkos. Egyszerűbb, szerencsésebb megoldás az 
eredetinél, ahol az odahurcolt Simon vallomásából derült ki a 
tévedés. Kimaradt a glogoncai levél fölolvasása (ugyanis ez már 
a negyedik felvonásban elhangzott), valamint Endrének érthe-
tetlenül gyors ítélkezése Gertrudisról: „Ő hibás; hiszen máskép 
nem ölte volna meg magyar". Néhány pillanattal később 
viszont ezt mondja: „Minden tökélletességgel ruházta fel őtet 
a természet - benne csak a halhatatlanság hibáza". Az ellen-
tétes gondolatoknak ez a gyors villódzása lélektanilag magya-
rázható ugyan, de mások előtt elmondva csak a tanácstalan 
embert jellemzi, nem az ítélkezésre méltó királyt. 

Illyés kihagyta a vén Mikhál bán s a rábízott gyermek, Soma 
megjelenését. A drámának ezen a pontján, úgy hiszem, valóban 
fölösleges az öreg sopánkodása, s későbbi szerepe, az a könny-
facsaró ötlet, hogy a gyermekkel együtt majd koldusként 
tengetik életüket. 

Az egészséges húzások után Tiborc lép be a gyermekkel (bár 
azt Bánk az átigazított verzióban is Mikhálra bízta), és hozza 
Melinda halálhírét. Ez tán abból az aggályból fakadt, hogy két 
halott behozatala nemcsak megrendítő lehet, hanem átbillen-
het a komikumba. A rövidesen belépő Bánk csak fiát látja meg, 
Tiborcot nem, másként nyomban megkérdené, hol van 
Melinda. A király viszont, bár tudja a gyászhírt, nem szól róla. 

Bánk föltehetően számadásra jött a királyhoz, de mielőtt 
szólhatna erről, behozzák és leteszik Gertrudis holttestét. 
Mindenki áhítatosan letérdel, kivéve Bánkot, aki a koporsó 
lábához vágja a Gertrudis vérétől vereslő hatalmi jelvényt. Az 
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indulatos gesztus értelme kettős: lemondás méltóságáról és 
tettének bevallása, egy csomóba fogja a köz- és magánügy 
kettős szálát. Katona folytatásként előbb az országos sérelme-
ket mondatja el a nagyúrral, s ebbe szövődik utóbb saját 
becsületügye. Illyés megcseréli a sorrendet, s a jelenet első 
mondataiban elhangzik Bánk önigazolásának legfőbb ment-
sége, hogy a királyné kerítő volt. 

Ezt a szót Katona csak a Gertrudis ledöfése előtti pillanat-
ban adta Bánk szájába; itt választékosabb — és homályosabb -
körülírást használt. De akár így, akár úgy hangzik el, minden-
képp a király féiji becsületébe vág. (Kevésbé hat a mai nézőre, 
hogy a szégyenbélyeg - mi volt Gertrudis — rátapad majd az 
egész királyi nemzetségre épp úgy, mint Bánk nemzetségére az, 
hogy mi volt Melinda. Bánk első indulatában szinte megölte 
fiát, hogy ettől a szégyentől megóvja.) A sértés és folytatása 
azonban elhomályosítja Bánk becsületügyét, mert a királyé 
kerül az előtérbe, előbb ezt kell megoldani. 

Az elhangzott sértésre a király egyetlen szóval sem reagál. 
Előbb Izidora kezdi cáfolni, majd Myska bán hozakodik elő a 
haldokló Biberach vallomásával, Ottó szerepének ismerteté-
sével. Mindez a nézőben legföljebb az ismétlés erejével hat, ám 
a királyt (és tán az udvart) meggyőzi Gertrudis ártatlansága 
felől, s végre megszólal. Ebben a verzióban Tiborétól tudja 
már, hogy Melinda halott, Ottó emberei gyilkolták meg, azt 
viszont az elhangzottakból nemigen vehette ki, mi történt vele 
korábban. Hitelt adva Izidora és Myska bán szavainak mégis 
ítélkezni próbál: „Nem lovagi bosszuló vagy, de gyilkos". Le 
kell tartóztatni, s utóbb fog ítélkezni fölötte. 

Bánk tiltakozik. Ebben az ügyben, mint egyaránt beszeny-
nyezett, Endre nem lehet bíró. Segítségére siet egy véletlen: 
épp most hurcolják el az ablak alatt Petur ártatlanul felkoncolt 
házanépét. Ez idézi föl előtte az ország ügyét, a zsarnoki 
elnyomást, amit második vádként vagy mentő körülményként 
kapcsol a maga igazához. Erre Endrének nincs mit válaszolnia, 
kiolvashatja az igazságot udvarnépe némaságából. Előhoza-
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kodik hát saját becsületügyével, noha „Király s jobbágya 
között nem lehet becsülettisztitó párbaj". Mivel helyettes nem 
akad, saját maga állna ki megvédeni holt hitvese jó nevét. Bánk 
azonban kardját leoldván a király elé teszi, mert istene s hazája 
után királya a legszentebb előtte, vele nem harcol. Illyés ki-
hagyta Solom vállalkozását és visszalépését, s úgy hiszem, jól 
tette. Zavart keltő ugyanis, hogy Solom ugyanazért vállalkozik 
a bajvívásra, amiért eláll tőle: mert Myska bán szerint a király-
né ártatlan volt. A fegyverletétellel az eredeti dráma valójában 
holtpontra jutott, s a közjáték után ugyanide kanyarodott 
vissza: emberileg megoldhatatlanná vált a probléma. 

Illyés kihagyta Mikhál bán érzelgős koldusénekét, majd a 
király és Bánk tűnődését, hogy mitévők legyenek. Az egyikre 
lesz még alkalom, a másikat pedig, s főként, hogy mit akart 
volna tenni Bánk ismét fölragadott kardjával, az irodalom 
hiába magyarázza, színész ki nem fejezheti saját eszközeivel. 
Helyettük Illyésnél Myska bán lép közbe. A lovageszmény 
nevében kér kegyelmet lovagtól a lovagnak. Endre azonban 
végre megtalálja azt a szót, amellyel ellenfelét leterítheti, s elég 
lovagiatlanul most árulja el, hogy Melindát meggyilkolták. 

A hírre, még ha Tiborc megerősíti is, a természetes reakció a 
hitetlenség lenne: odarohanni, saját szemével látni a halott 
Melindát. Illyés azonban ideilleszti — lerövidítve - azokat a 
szavakat, amelyek az eredetiben a halott láttára szakadnak ki 
Bánkból. Ebben a helyzetben mindez az átélés jóval cseké-
lyebb hitelével tud csak elhangzani. Ugyancsak lerövidül a 
király tépelődése. Látván ezt az összeomlást és tudni vélvén a 
maga igazát végül is mit tegyen? Myska bán és Solom kegye-
lemadást javall, de ennél erősebben hat rá Tiborc siráma, 
amelyet Illyés megtold valamelyes mai ízzel: „a szolganép 
keserve is, ki tudja, mivé harsan, ha nem lesz fül, mely le, 
felénk, ugy hajol, hogy a száj föl bátran beszéljen". 

így talál rá Endre a kibékítő formulára, amelyet az isteni 
büntetés szóvirágával ékesít, hiszen Bánk összeomlását jókor 
odavetett szavával ő maga idézte elő. A királyné halálának 
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elismerése egy sajnálatos tény megállapítása értékelés nélkül, s 
így Bánk tette is megítéletlen marad. Remélhetőleg a gyász 
majd lecsöndesíti a viszályt, s a bajokat orvosolni fogja a béke. 

A két fátyol 

A dráma kétéltű műfaj, a kimagasló alkotások irodalom és 
színház világában egyaránt otthonosak, s egyformán jogosult a 
müvek rejtett szépségeinek fölfedezése, a homályos részek 
megvilágítása mind az irodalomkritika, mind a színjátszás esz-
közeivel. A kétfajta megközelítés egymással kölcsönhatásban 
áll, de a módszerek különböznek, s az egyik eredményeit a 
másik nem tudja mindenestül fölhasználni. 

Illyés munkája hatalmas tett újszerűsége, bátorsága és alá-
zata miatt. Egy költő és drámaíró színszerű „magyarázata" 
elődje munkájának. Az irodalmi elemzések tanulsága nyomán 
elejétől végig eljátszható szöveget ad a színházaknak, a lehe-
tőségekhez mérten megvilágítja a homályos pontokat és kiiga-
zítja a valódi és a vélt hibákat. Legalább száz helyen annyi 
odaillő új szóval, gondolattal gazdagította a művet, hogy 
ezeket — ha valami csoda folytán lehetne — legjobb lenne 
ugyanúgy beilleszteni a Bánk bán kanonizált szövegébe, mint 
Arany változtatásait Az ember tragédiájába. Ennek tizede tán, 
amit az eredetinél gyöngébbnek, elhagyandónak vagy tovább 
igazítandónak érzek. 

A kevésbé sikerült részek közös jellemvonása, hogy Katona 
tágabb teret engedett a pátosznak, Illyés inkább az ésszerűség 
felé tartott. Mindkét módszer jó. Az utóbbi modernebb, a 
színház az előbbit is tudja használni. Kérdés, hogy ide melyik 
illik inkább. Bár az összefüggések szoros logikai rendje a leg-
több drámának előnyére válik, itt néhol csapdákat rejt. Kri-
tikus pont Gertrudis szerepének megítélése. Illyés számos 
magyarázóval összhangban fölmenti a királynét a Melinda 
elleni merényletben való bűnrészesség vádja alól, s ezt a 
gondolatot következetesen végigvezeti. A színházi gyakorlat 
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viszont figyelembe véve a közönség elvárását inkább ennek az 
ellenkezőjét igyekszik megvilágítani. 

Idevágó tény, amelyet a néző is látott, Gertrudis és Ottó 
páljelenete az első felvonásban, amelynek Bánk fültanúja a 
rejtekajtó mögött és föltehetően Biberach a szomszéd szobá-
ból. A királyné itt kétértelműén viselkedik ugyan, de ez színé-
szi eszközökkel a néző számára egyértelművé tehető a szavak 
mögötti gondolatok érzékeltetésével, s ha mégis maradnának 
kétségek, eloszlatja Biberach, aki a királyné szándékának meg-
felelő tanácsot ád és mellékletül a hevítő és altató porokat. A 
szándék, bár kendőzötten, de mégis elhangzott, s épp ez volt 
Gertrudis bűne a merényletben. Önmagában véve apróság, 
amelyet könnyen kivethet az emlékezet mind Gertrudis, mind 
Biberach tudatából haldoklásuk pillanatában. Csakhogy ez az 
apróság súlyos következményekkel járt, mint a hegytetőről 
lerúgott kavics, amelyből kőomlás keletkezett. 

Kiegészíti ezt az előzmények logikus összefüggése a szerep-
lők képzeletében: Gertrudis azért hívta udvarába Melindát, 
azért távolította el Bánkot, hogy őt becsületében megalázza. 
Valójában minden mozzanatnak lehetett más oka, mint ez a 
gondosan kieszelt cselszövés. Az viszont tény, hogy Bánk 
szemét fölnyitotta országjáró körútja, s ő joggal tekinti a 
meráni önkényuralom vezetőjét politikai ellenfelének, akitől 
ilyen aljas intrika is kitelik. És vele együtt a közönség. 

A dráma egészének légkörében ugyanis ténynek, objektív 
igazságnak minősül a Gertrudist vádoló többi sérelem, ami a 
haza ügyében elhangzik, lévén a közönségnek számos ilyen 
természetű élménye, mondhatni prediszpozíciója. Valójában 
amit erről elmond Petur, Tiborc, Mikhál, maga Bánk a király-
né, majd a király előtt, megannyi egyéni vélemény, szubjektív 
igazság. Olykor egyenest a közönséghez szól, máskor ellenér-
vekkel helyesbíthető, cáfolható. És mégis az objektivitás ere-
jével hat, fontossága elhomályosítja a magánügyét. Ettől vált a 
Bánk bán nemzeti drámává, ez nyomja rá bélyegét színpadi 
sorsára: őszinte sikerre (és ellenintézkedésekre) olyan idő-
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szakban számíthat, amikor a közönséget a szokottnál erőseb-
ben foglalkoztatja a nemzeti függetlenség problémája. Ilyen 
légkörben a nemzeti eszmét képviselő Bánk egyéni sérelme 
közösségi üggyé váík, s az ő gyanúja, szubjektív igazsága csak-
nem objektív erejűvé. 

A meráni önkény legsúlyosabb tényszerű igazsága az ártatlan 
asszonyon esett sérelem. (Mikhál letartóztatása nemcsak zsar-
noki tett, hanem egyben jogos önvédelem; a békételenek 
berohanása elkésett akció; Peturék felkoncolása, Melinda 
meggyilkolása utóhatása egy már megoldott problémának.) Ha 
Bánk és Gertrudis szembenállását — mai szemmel — politikai 
ellentétnek fogjuk fel, itt ésszerű harci eszköz a legfőbb ellen-
fél nevetségessé tétele és ezzel a hatalomból való kibuktatása. 
Bánk rangja szerint a király helyettese, és mivel az egész ország 
bizalmát bírja, vezető egyéniség. Félreállítása elrettentő példa, 
s a becsületén esett sérelem kimagasló jelképe mindannak, ami 
az országgal történik. 

Sokan kifogásolják, hogy a magán- és a közügy nem szövő-
dik szerves egységbe. A kapcsolat valóban lehetne szorosabb, 
de ez még nem elegendő ok arra, hogy még ott is szétválasszuk 
a párhuzamosan futó két szálat, ahol valami módon mégis 
összecsomósodnak. 

Ilyen az első felvonás eredeti zárómonológja. Előkészítet-
len, dramaturgiailag szabálytalan, hogy Bánk a Melindát fenye-
gető veszélytől a hazát fenyegető veszélyre asszociál, mivel 
mindkettőben Gertrudist látja vétkesnek. Csak lélektanilag 
igaz, teszik indokolttá országjáró útján szerzett tapasztalatai, 
amelyekről a néző majd jóval később szerez tudomást. Cseré-
ben viszont hatalmas hangütéssel szólal meg a dráma másik 
vezérmotívuma, a haza ügye. „Két fátyolt szakasztok el, 
hazámról és becsületemről" — ez a felkiáltás jelzi, hogy a két 
ügy valójában egy, hiszen azonos a hős, azonos az ellenfél. 

A monológ, mint egy pillér dúcolja alá a dráma ívét, ame-
lyet túlfelől egy másik pillér tart : Bánk megszólalása a király 
előtt ugyanerről az összecsomósodó kettős ügyről. De most a 
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sorrend megfordul. Az indulatos gesztus egybe tömöríti a 
hatalomról való lemondást és a tett bevallását, s igen nagy 
hangsúllyal zendül meg az országos ügy, amelybe másodla-
gosan szövődik a személyes sérelem. Az előbbi emelt fővel 
vállalható, s jelzi, mekkorát fordult Bánkkal a világ, hiszen 
tegnap még ugyanezért láncra verette volna Peturt. Indoka 
azonban más: így akadályozta meg a polgárháborút. A vezető 
ártalmatlanná tétele jóformán kötelessége volt, megölése pedig 
jogos bosszú személyes sérelme miatt. 

Ezt elég körülményesen fogalmazza meg. Talán azért, mert 
figyelmeztetésnek szánja. Vádja azonban nemcsak Gertrudis 
jóhírén ejt foltot, hanem a király féiji becsületén is. Endre, 
mintha ezt meg sem hallaná, elrendeli Bánk letartóztatását. 
Bánk joggal tiltakozik Endre önbíráskodása ellen, mert a két 
nemzetség pőrében csak az ország dönthet. Más szóval: az 
egész ügyet a nyilvánosság elé kell vinni. Most már kénytelen 
világosabbá tenni a becsületsértő vádat: „Jobban be van neved 
mocskolva, mint az enyém". Kapóra jön — kissé mesterkélten — 
a véletlen, Petur háznépének felkoncolása odakünn, s így 
visszatérhet a haza ügyére. Meghökkenti ugyan, hogy a hal-
dokló Petur a gyilkost alattomosnak nevezte, ami fenyegető 
jelzése a jóhírére tapadható foltnak, de ezt még elháríthatná a 
nyilvánosság előtt tartandó tárgyaláson. Csakhogy Endre 
perdöntő párbajt hirdet. 

Katona kétségkívül ismerte ezt a középkori jogszokást, az 
viszont nemigen dönthető el, hogy mennyire hitt érvényében. 
Nem a maga, hanem szereplői nevében. Ez a párbaj ugyanis 
istenítélet, amely emberileg eldönthetetlen ügyek eldöntésére 
szolgál. Mint itt. Az országos vádakra Endrének szava sem 
lehetett, a családi becsületet sértő kijelentést azonban, ha már 
a nyilvánosságot kirekesztette, rágalomnak bélyegzi puszta 
kiállásával. Súlyos próbatétel ez Bánknak. Hiszen ha vállal-
kozik a viadalra, és igaza tudatában megöli a királyt, egész 
múltját, erkölcsi világát kell megtagadnia, átállnia a pártütés 
oldalára. Inkább fölajánlja puszta életét, leteszi a fegyvert, s 
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ezzel voltaképp lemond Melinda és saját becsülete védelméről. 
A dráma így holtpontra jutott, hiszen a fegyvertelent, hívét, 
országa megmentőjét Endre nem szúrhatja le. 

Ezeket a pillanatokat a legtöbb előadás elsieti. Pedig ha, 
egyetlen szó beírása nélkül bemutatná az istenítélet szertar-
tásos előkészületeit, világosabbá válnék a befejezés. 

Mint említettem, a most következő jeleneteket Illyés rész-
ben előbbre tolta, részben kihagyta. Véleményem szerint böl-
csen, mert a történet e kitérők után ugyanerre a holtpontra jut 
el. Az ideillő folytatás, hogy az előkészített istenítélet most 
mégis bekövetkezik, de nem a tervezett módon, hanem Tiborc 
pásztorsípjával és a halott Melinda behozatalával. 

Ősi és ősidők óta gúnyolt eleme a drámának a deus ex 
machina, s mégis alkalmazzák az írók mindmáig ilyen vagy 
amolyan formában, ha a fölvetett problémát a szereplők nem 
oldhatják meg. Hasonló a helyzet a halottak behozatalával. 
Akár tudatosan, akár jó ösztönnel elevenítette föl Katona e két 
régi fogást, okosabbat nemigen tehetett. 

Ha a színház a szereplőkkel komolyan véteti, amit maguk 
mondanak, Bánkon beteljesedik saját, fájdalmasan szép mon-
dása: az Isten nem segít fölkent királya ellen. Hiába volt 
igaza, ha bizonyítani nem tudja; oda hatalma és maga okozta 
Melinda halálát. Ez az ő „végsemmisége", büntetés egy meg-
gondolatlan, indulatában elkövetett emberölésért. így az 
emberi elégtételt Endre is megkapja: elveszített hitveséért Bánk 
a maga hitvesével fizetett. Ám ő, mint Isten földi mása ítélke-
zésre kényszerül, s bár megszólalnak lelkében atyja intelmei, 
előtte környezetének szavai, de felsőbb sugallatra mondja ki a 
haza és a magánélet ügyeit egyaránt lezáró keserves isteníté-
letet, hogy méltán esett el a királyné. Itt ismét összefutnak a 
szálak: Gertrudis a másik, kifürkészhetetlen ügyben is vétkes 
volt, méltán lakolt. 

BENEDEK ANDRÁS 



A HOMÁLYBÓL 

KARINTHY TITKAI 
EGY KOMISZ KÖLÖK NAPLÓJA 

„Mert van lírai, epikai költőnk, 
regényírónk jó néhány kitűnő. 
Karinthy Frigyes csak egy van a 
magyar irodalomban a Halotti Be-
széd óta." 

(Laczkó Géza) 

A titkok különfélék: kideríthetők, megfejthetők és olyanok, ame-
lyek egyelőre nem hajlandók föladni titok voltukat. Karinthy életmű-
vében különösen sok a talány. Ahogy Nagy Péter írja: „. . . nem sokat 
törődött a saját szövegeivel: ha meghozta a húsz forintot vagy a kétszáz 
pengőt, elfelejtette, ha véletlenül kezébe került, habozás és morális vagy 
filológiai gond nélkül írt rá új címet, esetleg új kezdő és végző monda-
tot, s adta ki újra - . . . ezen csóválhatjuk rosszallólag a fejünket, vagy 
nevethetünk kedélyesen - a tény tény marad: a huszadik század első 
felének egyik legzseniálisabb magyar írója volt, akivel szemben az utó-
kornak kötelességei vannak, nemcsak a könyvkiadásnak, hanem a filo-
lógiának is.'" És mindazoknak, akik a 20. század magyar ifjúsági 
prózájának irodalomtörténeti feldolgozásába fognak. 

Merészség lenne Karinthy minden titkai nyomába szegődni. Beér-
nénk annyival, amennyi az ifjúsági irodalom illetékességi területére 
tartozik. De ez is soknak látszik akkor, ha a vizsgálódás nem választja 
szét az író és a fordító életművét, és ha műalkotás számba veszi a 
gyerekkori naplót. (Úgy és annyira, ahogy József Attila gyermekkori 
versét gyermekversnek tekintjük.) De van olyan Karinthy-mű is, amely 
talányaival vizsgálódás tárgyául önmagában is elég. 

1 Nagy Péter -.Apró rejtélyek. Népszabadság, 1982. jan. 16. 13. 
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A kutatás Ariadné fonalát bogozva-gombolyítva az Egy komisz 
kölök naplója, azaz egy fordítás fölötti töprengéssel szegődünk Karin-
thy titkai nyomába. E körül járva válik minden más fontossá vagy 
jelentéktelenné. így kerül érdeklődésünk fókuszába időnként a gyerek-
kori napló vagy egy-egy motívumával a Tanár úr kérem. A gyermek- és 
ifjúsági próza területére tartozó más műveivel, fordításaival legfeljebb 
érvelünk, példálódzunk. 

De fordítás-e egyáltalán az Egy komisz kölök naplója? Vagy a 
modern magyar gyermekirodalom ritka remeke? Szívünk szerint az 
utóbbiban hinnénk. De végképp kizárja-e egymást e két tény? 

1. Fordítás? 

Csaknem minden kiadáson ez áll - az elsőn csakúgy, mint a harma-
dikon —: „Angolból fordította Karinthy Frigyes." A negyedik kiadás 
bár kissé óvatosabban fogalmaz („Magyar gyerekek számára átdolgozta 
Karinthy Frigyes"), ugyancsak az átültetés tényére utal.2 Honnan hát a 
kételkedés? - Az Egy komisz kölök naplója első olvasásra csakúgy 
karinthys, mint a harmadikra. És sokkal jobban illeszkedik az életműbe, 
mint ahogy a fordítások szoktak. Ráadásul az 1918-as első kiadás 
ugyanúgy szerzői név nélkül jelent meg, mint az 1943-as harmadik. 
Csak a negyedikre került fel szerzőként Metta V. Victor neve. Ez persze 
lehetne álnév is, mint P. Howard és társai - vagy a korabeli ifjúsági 
irodalomból Ego, Nil, Alba Nevis. De az Országos Széchényi Könyvtár 
katalóguscéduláin — bár utólagos betoldásként - szerepel az említett 
név. És ez már arra figyelmeztet: Vegyük komolyan a szerzőt! 

Bármilyen kedvszegetten fogadjuk is a tényt, bizonyítást nyert, 
hogy Hakker Bandi mégiscsak a Hudson partján született, és odaát 
Georgie-nak hívták. Ez a „komisz kölök" Metta Victoria Fuller, azaz 
asszonynéven M. V. Victor teremtménye. Pálvölgyi Endre bravúros 
„magánnyomozása" több mint másfél évtizede kiderítette a szerzőség 
tényét, de ez az évkönyvekben rejtőzködő tetszhalott-információk sor-
sára jutván nem vált közismertté.3 Közrejátszott, hogy csaknem negy-
ven esztendeig a könyv nem jelent meg nálunk. 

2 A mű kiadásai: 1. kiad.: 1918, Uránia. 2. kiad.: (1919) 1920, uo., 
3. kiad.: 1943, Aczél; 4. kiad.: 1981. Móra K. 

3 Pálvölgyi Endre: „Egy komisz kölök naplója". (Nyomozás egy 
közismert mű szerzője után.) = [Budapest], Egyetemi Könyvtár: Az -
- évkönyvei. III. Bp. 1966. 6 3 - 7 8 . 
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Metta Victoria Fuller könyve, A bad boy's diary eredetileg is név-
telenül jelent meg. Az első német kiadás előszavában olvashatjuk a 
fordító tollából: „. . . nem tudtam megállapítani [a szerző nevét], habár 
nem sajnáltam a fáradságot."4 - Pálvölgyi Endre kutatásai nyomán 
hadd summázzuk, ami e szerzőségről kiderült: A könyv írója 1831 — 
1885-ig az Egyesült Államokban élt. így hát kortársa volt Mark Twain-
nek és Beecher-Stowe-nak. Humora, gyerekvilága révén az előbbivel, 
életsorsával (a mű írása idején hét lány és k . t kamasz fiú anyja) 
valamint a rabszolgák életéről szóló műve témájával az utóbbival is 
rokon. Afféle szegény rokon, hiszen Mark Twain tehetségével messze 
nem bírt, és a megkésetten szentimentális Beecher Stowe-nál is jelenték-
telenebb volt. Egyetlen kivételével az angol nyelvterület lexikonai sem 
őrzik nevét.® Igaz, önmaga se sokat használta. Anonym módon vagy az 
akkori bestseller sorozatok íróinak gyakorlatához igazodva álnéven írta 
műveit. „így akarták elkerülni, hogy az olvasó ugyanazt a nevet túl 
gyakran lássa sorozatokban, és ezért nehogy az a gyanú ébredhessen 
benne, hogy aki ilyen sokat ír, az csak összecsapja a műveket.'" Vagy 
„kiírja" magát. Micsoda óvatosság! Ugyanekkor nálunk Jókai besétált 
az olvasó és a kritikus csapdájába. Igaz, hogy a névhasználat körül nem 
maradtak irodalomtörténeti bonyodalmak. A bad boy's diary először a 
New York Weekly hasábjain jelent meg 1879 szeptemberétől 1880 
júniusáig - folytatásokban. 1882-ben látott napvilágot könyv alakban, 
és hamarosan kiadták Angliában is. A húszas évek német bibliográfiái 
George Wilbur Peckkel azonosították a szerzőt. Még a negyvenes évek 
modern fordításain is ő szerepelt.' Csakhogy A bad boy's diary nem 
azonos a Peck's bad boy and his Pa című könyvvel, amely a 19. század 
egyik legnagyobb bestsellere volt. 

önmagában nem bizonyíték a fordítás tényére, ha a cím az erede-
tinek szakasztott mása. Épphogy a gyanakváshoz elég. Pálvölgyi Endre 
idézett tanulmánya nem vállalkozott filológiai jellegű bizonyításra. A 
történet és a szereplők azonosságát konstatálta (az angol és a német 
szöveg alapján), és néhány látványos bizonyítékkal érvelt. PL: Karinthy 
egy-egy pillanatra elfelejtette, hogy Hakker Bandivá keresztelte át 

4 Tagebuch eines bösen Buben. Aus dem Englischen J. Botstiber. 
Leipzig, Reclam, 1893. 3. 

5 L. Pálvölgyi: i. m. 68. 
6 Uo. 71. 
7Peck, George Wilbur: Tagebuch eines bösen Buben. (A bad boy's 

diary.) Übers, von G. Boikowsky. Linz-Pittsburgh-Wien, 1947, Ibis 
Verl. 
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hősét. ,.Nem fogunk Párbajozni Gyuri. . . " - szólnak hozza.8 Találha-
tunk még ilyen tévedést: „Öh Gyuri! te semmirevaló haszontalan ara-
nyos kedves gyűri!" - mondják. De öt sorral lejjebb már így búcsúznak 
tőle: „isten álgyon meg bandi!" (4. kiad. 1981. 120-121 . ) 

2. Angolból? 

De vajon angolból fordította Karinthy az Egy komisz kölök napló-
ját? Hakker Bandi - időnként és elvétve — Gyurivá nemcsak az angol 
szöveg Georgie-jából, hanem a német fordítás Schorschijából is lehetett. 
Sőt: Schorschi Hackerböl sokkal inkóbb, mint George Hackeltb.X. 

Korrekt bizonyítás az angol, a német és a magyar szöveg összevetése 
lenne. A teljes angol szöveget sajnálatos módon nélkülöznünk kell. 
J. Botstiber módján sajnálkozhatnék: „nem tudtam [megszerezni|, 
habár nem sajnáltam a fáradságot.'" A cambridge-i egyetemi könyvtár 
jóvoltából az angol szöveg 25 oldalnyi töredékével és a mű tartalom-
jegyzékével rendelkezem. Kelletlenül, kényszeredetten kötött komp-
romisszum a sorssal, hogy bizonyítékaim többségét a német és a magyar 
szöveg összehasonlításából nyertem. A bizonyítás logikai módszere így a 
„harmadik" kizárása, azaz elégséges argumentációra szert téve hipoté-
zisünk alapján próbáljuk kizárni az eredetiből való fordítás lehetőségét. 

Vajon olvashatta-e Karinthy Frigyes a mű eredeti, angol nyelvű 
változatát? Sokkal inkább nem, mint igen. önmagában még nem bizo-
nyíték, hogy manapság A bad boy's diary egyetlen könyvtárunk állo-
mányában sem lelhető fel. Hajdanában meglehetett, bár felettébb való-
színűtlen. A mű Európában ugyanis angol nyelven nem vált közis-
mertté. A már említett első német kiadás előszavából tudjuk."1 S ez 
már komolyabb érv! A fordító J. Botstibert éppen annak a felelőssége 
nyomasztotta, hogy az ismeretlen mű „ellenállhatatlan komikumát és 
természetes naivitását" miként adja németül vissza. Alapjában véve jól 

8 Pálvölgyi: i. m. 69. 
9 A Pálvölgyi Endre tulajdonában levő xerox-másolat elveszett. 

Országhatárokon túl vándorló könyvtárközi kérésem végső válasza: „az 
angol könyvtárak csak praesens példányokkal rendelkeznek már". (Bri-
tish Library) - Másolatban az 1., 6., 19. fejezet állt a rendelkezésemre, 
valamint a címlap és a tartalomjegyzék. (Kiad. Alfred Hays, London, 
é.n.) Az angol szöveggel való összevetésben Bellyei László volt a segít-
ségemre. 

1 0 L. 4. sz. hivatkozási jegyzet! 

1 6 Irodalomtörténet l Q R 4 / " > 
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döntött, amikor a regény világát a bécsi dialektus finom kedélyességével 
szólaltatta meg az írásmóddal is követve a kiejtést. Karinthy magyarul 
és karinthyul, s ezzel százszor jobban járt Mrs. Victor könyve. De 
Botstiber fordítása a maga korában és még néhány évtizedig mulatságos, 
élvezetes gyermekkönyvnek számíthatott. Külsejére nézve azonban a 
kisalakú, gót betűs könyv inkább imakönyvre, mint gyerekkönyvre 
emlékeztet. Pl. Egyetlen árva kép nélkül jelent meg. Carroll főhőse 
1865-ben már azért merült képtelen álmába, mert könyvében „se kép, 
severs". (Alice Csodaországban) 

De vajon német nyelven mikor kerülhettek először Karinthy kezébe 
a „komisz kölök" kalandjai. Kerülhettek akár kölyökkorában is. Bot-
stiber fordítása könyvtáraink egyikében-másikában ma is megtalálható. 
De a kisdiák Karinthy megkaphatta a naplójában sokat emlegetett bécsi 
nagynéniktől. Felnőttként belebotolhatott az 1912-es berlini tartóz-
kodása alatt. (Kényszeredetten, restellkedve élek sorozatosan a feltételes 
móudal. Sem a gyermekkori napló, sem a Karinthy-levelezésanyag, sem 
a noteszlapok, se egyéb művek nem tartalmaznak erre vonatkozóan 
adatot.) Csakhogy: a gyerekkori naplónak csupán a töredéke maradt 
ránk. Be szép lenne, ha előkerülvén elveszettnek hitt példányai, rá-
akadnánk a Tagubuch eines bösen Buben olvasmányélményére! Ugyanis 
fel-feljegyezgette őket. Pl. 1898 -1900 táján olvasta a Bőrharisnya-
ciklust, a Hatteras kapitányi, Dél csillagát, a Fekete gyémántokit - és 
Az ember tragédiáját. Komolyan úgy látszik, mintha az Egy komisz 
kölök naplója ihlette volna a kiskamaszt naplóírásra. Ha valamiért mégis 
elvetjük e lehetőséget, az nem más, minthogy tudjuk, mit bajlódott 
akkoriban a német nyelvvel. Hármasnál jobbra sose állt.11 A gyerekkori 
napló ilyen versezeteket őriz: Az iskolára gondolok / Törölgetem a 
könnyeket / Törölgetem . . . és nagy jó kedvem / Rágondolva hajh 
elmúlik I Mert hát . . . / német vajon mi lesz? /'" 2 Bár az is igaz, hogy a 
kisdiák német szavakat felettébb gyakran használ naplójában. Fitogtatja 
a tudását? „Itt schreibe ich a kis udvariba.. ." - írja. „Helén néni 
ganzen tag itt volt." „Gut ezentúl zontág írok csak". Játszik a szavak 
keverésével? Teszi azt is: „Egyszer volt egy goisen kecske I Ez elment a 
garten kertbe / Megette a kraut káposztát / . . . Szegény kecske krank-
beteg lett.'" 3 A német szavak kölcsönzése, keverése, ferdítése ugyan-
úgy humorforrás a diákkori naplóban, mint később az Egy komisz 
kölök naplója fordításában. Egyébként lehet, hogy a német nyelvvel is 

1 1 L . Szalay Károly:Karinthy Frigyes. Bp. 1961. 302. 
1 2 Karinthy Frigyes : Naplóm, életem. Bp. 1964. 72. 
1 3 U o . 75., 93., 118., 126. 
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úgy volt, mint sok egyébbel: csak az iskolában és leckeként nem 
állhatta. De azért igen kevés a valószínűsége, hogy a korántsem tetsze-
tős, egyáltalán nem vonzó küllemű gyerekkönyvön gyerekkorában 
átrágta volna magát. Karinthy Ferenctől tudjuk, hogy felnőttként sem 
jeleskedett a német nyelvben, bár szívesen beszélte. ,,Apám erre hosszú 
magyarázatba kezdett, de minthogy valamennyiünk közt ő tudott 
legkevésbé németül, gondolatmenetét nem sikerült végig követnünk." -
írta.'" Ez persze a fordítás tényét még nem záija ki, s mint ítélet 
egyébként is viszonylagos. 

Mindezen tények azonban az irodalomtörténeti valószínűségszámítás 
tartományába tartoznak. A németből való fordítás melletti bizonyí-
tékainknak másféléknek kell lenniük. 

A fordítás ténye mellett szóló látványos, megfellebbezhetetlen 
érvünk - a Gyuri név meg-megjelenéséhez hasonlatos — akad még.15 

Karinthy elfelejtett lefordítani rövidítéseket. De vajon angol vagy német 
rövidítéseket? Mintha a tudomány ördöge incselkedne! A rövidítések 
csak a fordítás ténye mellett érvek. Lássuk, mifélék! — Az Egy komisz 
kölök naplójában gyakoriak az utóiratok, az utóiratféleségek. Rövidí-
téseik a német fordításban: Nb., NB., PS. Az utóbbival mit sem kezd-
hetünk. Az utóirat angolul is postscript. Rövidítése pedig ugyanúgy PS. 
így hát a gyanú árnyéka csak az Nb., NB rövidítésekre vetődhet. A 
német jelentés lehetne Nachbericht (pótlólagos jelentés). Igaz, rövi-
díteni nem szokták, de a tartalom jegyében e mellett voksolnánk. 
Amolyan hátsó gondolatként azonban eszünkbe kell hogy jusson: az NB 
mint „nota bene" ott ácsoroghat az angol szövegben. Az Nb. szabá-
lyosan semmiképp, de hát a helyesírási hibák nemcsak Karinthy fordí-
tásának adják báját, humorát, hemzsegnek azok Fuller regényében is. 
Miért ne akadhatna hiba a rövidítésekben is? A tény tény: az angol 
nyelvű szöveg 171. oldalán ott áll az NB. Csakúgy, mint Karinthy 
fordításában ugyanezen a helyen. „NB. - Bess was so mad she would 
not speke to me when I come home - . . . " „NB. A böske rém mérges 
volt, és nem is akartt velem beszélni, amikor hazagyöttem - . . ." (К. 

I4Karinthy Ferenc:Szellemidézés. Bp. 1967. 26. 
1 5 Az összevetés során használt kiadások: - Tagebuch eines bösen 

Buben. Aus dem Englischen J. Botstiber. Leipzig, Reclam, 1893. -
Feltételezésem szerint e kiadás alapján dolgozott Karinthy. A modern 
német fordítások az övénél később készültek el. A kiadás rövidítése 
szöveg közbeni hivatkozás alkalmával a fordító nevének kezdőbetűje. 
(B) - Victor, Metta V.:Egy komisz kölök naplója. Magyar gyermekek 
számára átd. Karinthy Frigyes. Bp. 1981. (Rövidítése: K.) 

16* 
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146.) - Karinthy következetesen volt figyelmetlen: A rövidítéseket úgy 
vette át, ahogy találta. Ha mindkettő nagybetű (NB.), így írta. (B. 122. 
- K. 146.) És az ellenkezőjére is van példa. Ha a teljes angol szöveg a 
birtokunkban lenne, és másféle betűvariációt mutatna, ez önmagában 
érv lenne a németből való fordítás mellett. - A PS-et (B. 172. - K. 
216.) és az NB-t (B. 181., 187. - K. 228., 236.) Karinthy egyaránt az 
utóirat rövidítésével váltotta át magyarra, de a rövidítések fordítása csak 
a 216. oldaltól jutott eszébe, holott a kötet lapszáma 257 oldal. Eme 
figyelmetlenségét még a 4., azaz 1981-es kiadás is tiszteletben tartja. 
Nincs írásos bizonyítékunk - „csak" a mű maga - , hogy Karinthy 
ugyanazzal a könnyed örömmel és sietős, önfeledt gondatlansággal 
fordította az Egy komisz kölök naplóját., ahogy később — 1935 karácso-
nyára — a Micimackói. Erre már tanúnk, sőt tanúink vannak. Maga az 
író és Baloghy Mária, az Athenaeum ifjúsági kiadványainak lektora, aki 
Sárközi Györggyel együtt „lámpással", versenypályázattal kereste a 
Winnie the Pooh méltó fordítóját.16 Karinthy nem a pályázat hírére 
sietett a kiadóba. Előlegért ment, váratták. S eközben együltében végig-
olvasta Milne művét. Két nap múlva már lefordította a versikéket, és a 
New York kávéház törzsasztala gurult az olyasféle soroktól, mint: 
„Megmondták a költők régen, Legjobb kis felhőnek lenni az égen." 
Karinthy rögtönzött és abbahagyott bevezetője a könyvhöz vallomás-
számba megy a munka öröméről. „Praktikusabb. . . volna, ha más írna 
róla, az legalább dicsérhetné a fordítót, amit én nem tehetek meg, pedig 
kedvem volna hozzá, mert mondhatom, hogy a magyar nyelven meg-
jelent könyvet átolvasva éppúgy, vagy még jobban röhögtem és élvez-
tem, mint amikor angolul került a kezembe.'" 7 Mára közhelyszótárba 
került, hogy „a fordítás jobb, mint az eredeti". S mint minden közhely, 
ez is igazságtartalommal bír. Az Egy komisz kölök naplójának magyar 
változata a németnél összehasonlíthatatlanul élvezetesebb könyv. S 
bizonyára az eredeti angol változat is alatta marad a magyarnak. A 
Micimackó fölött két nagy író szelleme lebeg. Az Egy komisz kölök 
naplója fölött csak egyé: s ez Karinthy. A Micimackó fordításakor 
Karinthyban az író legyőzte a fordítót. Baloghy Mária írta: „Megvallom. 
Sárközivel együtt nemigen mertünk mint kontralektorok összehason-
lítást tenni az eredeti szöveggel, később Radnóti tervezett egy hitele-
sebb fordítást.'" ' - A „komisz kölök" fordítója még mondatról 

16Baloghy Mária: Karácsony 
1967/52. 8. 

1 7Idézi: Baloghy Mária uo. 
1 8 U o . 

- Karinthy - Micimackó. Tükör, 
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mondatra fordított. Az is állhatna a könyvön a fordító cégéreként, ami 
a Karinthy által átültetett Mark Twain-köteten: ,,Az eredeti. . . szöveg 
szószerinti fordítása.'" 9 (Bár itt közvetítő is volt a dologban.) Ha 
Karinthy rövidít, elhagy, másít, annak oka van, azaz elégséges magya-
rázattal szolgálhatunk a hűtlenségre, és így már nem is számít annak. 

De vegyük először szemügyre az angol kiadás és a két fordítás 
tartalomjegyzékét! Jó néhány fejezetcím egy tapodtat sem visz bennün-
ket irodalmi magánnyomozásunkban tovább. ( 1 - 8 . , 11 -13 . , 15 -17 . , 
2 2 - 2 4 . , 29.) Angolul, németül, magyarul tökéletesen fedik egymást. 
Pl.: Mister Wilkins takes his sister out to ride. - Herr Wilkins fáhrt mit 
seiner Schwester aus. - Wilkins úr kikocsizik a testvérével. Vagy: „He 
didn't know 'twas loaded." - Er wusste nicht, dass sie geladen war. -
Nem tudta, hogy meg van töltve. Nem kevés azonban azon fejezetcímek 
száma, amelyek a valószínűség vagy a bizonyosság szintjén a németből 
való fordítás melletti érvek. A valószínűség szintjén németből való 
egy-egy szó tükörfordítása, illetve a mondatstruktúra révén a 18. és a 
20. fejezet címe: Sárkányt csinál és felengedi - ehhez hajszálnyival 
közelibb az Er macht einen Drachen und lässt ihn steigen, mint a He 
makes and flies a kite fejezetcím. - Kiérdemli a póni lovat - e 
fejezetcím a „verdienen" szolgai fordítása miatt kerül gyanúba. (Wie er 
sich sein Ponni verdiente. — The way he earned his pony.) — Féltucat 
fejezetcímmel kapcsolatban kétségünk se lehet: He enjoys the first of 
april - Der erste April — Április elseje; He contrives to go to the 
wedding - Er geht zur Hochzeit - Lakodalomba megy; How he ran the 
ballon - Im Ballon - A léggömbben; He runs a locomotive - Auf der 
Lokomotive - Lokomotívon; He visits the falls - Bei den Wasserfallen 
- A vízeséseknél. A német fordítás ezen fejezetcímei rövidebbek, tömö-
rebbek az angolnál. Akárcsak Karinthy címfordításai! Megtartja a német 
nyelv grammatikai szerkezeteit is. S ha Botstiber „félrefordít", Karin-
thy is! A Haladás fejezetcím bizonyosan az Ein grosser Fortschritt-ből 
lett. Mindkettő tévedés. Az angol fejezetcímben (A great improvement) 
az „improvement" javulást jelent. A „great" pedig ebben a szószerke-
zetben nem egyszerűen „nagy": Nagyszerű, rendkívüli, különösen nagy, 
átlagon felüli. S ezzel a jelzővel a .javulás" kaján idézőjelbe kerül. így 
fedezete a cím a fejezet tartalmának, hiszen az intézetbe zárt és javulást 
ígérgető Hakker Bandi éppen leggaládabb tetteit követi el. 

Fuller regényénél és a Botstiber-féle fordításnál Karinthyé teijedel-
mében valamivel kevesebb. Egészen pontosan egy fejezet töredékével 

1 'Mark Twain: Huckleberry Finn és Tom Sawyer kalandjai. Ford. 
Karinthy Frigyes. Bp. Révai, (1937). A címlap versoja. 
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(He helps his sisters at the fair - Er hilft seinen Schwestern auf dem 
Jahrmarkt) és egy teljes fejezettel (The surprise party - Die Überra-
schung-Gesellschaft). Átlapozta? Véletlenül kihagyta? Egy-két előző 
adalék alapján igazán nem számít rosszindulatú, alaptalan feltétele-
zésnek. De mégsem így van. Tudatosnak látszik a megoldás. Megváltoz-
tatta például a töredék-fejezet címét (Egy kicsit játszanak), hogy illjék a 
csonka rész tartalmához, mert a templomi búcsúról, a vásárról nem esik 
már szó. A teljes fejezet elhagyásában mélyen igaza volt. Mert számít-
hat-e élménykeltésre az író, ha nem számíthat az olvasói tudat asszo-
ciatív mozgására? Aligha! Márpedig a „hálaadás ünnepéről" (okt. 31.), 
amely az amerikai gyerek számára a karácsonyon kívül a legvidámabb 
nap - „még jobb is" olvassuk - , mit tudhat? fgy hát Karinthy a 
készülődés örömeit kihagyja. Maga az ünnep később kerül szóba: „Hát 
elgyöt a Hálaadó ünep és élis mulot már." (K. 72.) Ennek következ-
tében a magyar fordításban néhány csínnyel kevesebb van Hakker Bandi 
számláján. 

A Tanár úr kérem bizonyítványmagyarázatához hasonló igyekezettel 
hadd oldjuk meg néhány kihagyás, elhagyás, másítás, rövidítés rejtélyét. 
Karinthy magyar földre ültette át a „komisz kölök" kalandjait. Némely 
megoldása valóságos cselvetés az utókornak. Igazán nem csoda, hogy 
nehéz szívvel fogadjuk a fordítás tényét, amikor ez a Hakker Bandi 
például Jókait emlegeti: „Ágnes kisaszon! ismeri jókaji móriczott? -
Persze monta. - Emlékszik arra a gyönyörű jelenetre mikor mongyák: 
Istenemm! mit csinyát a Macska!? " (K. 130.) De hát minek emlegetné 
a nagy Pinafohrt? Botstiber fordításában Schorschi itt is, másutt is őt 
idézgeti. Karinthy csak egy nevet cserélt ismerősre. („Ich sagte, Fräuln 
Agnes, kennen sie Pinafohr? Oh ja, sehr gut! sagte sie. Erinnern sie sich 
an dem rührenden Schtil, wo er sagt: Mein Godt! es wahr di Katze!") A 
történet egy másik fordulatában Homérosz szájába adja Pinafohr (ki 
tudja, ki volt? ) magyarított mondását: „Ikaza van Homérosznak: Nem 
mind arany, ami fénylik." (K. 176.) - Mindkét esetben a humor 
jegyében történt a névcsere. Karinthy soha nem felejtette el, hogy a 
nevetés kettőn áll, hogy a humoros ellentmondásokat (adott esetben a 
távoli, az össze nem egyeztethető összeegyeztetését) hirtelen és könnyen 
felfoghatóvá kell tenni.2 0 Ha magyarul semmiképp sem tudna valamit 
megszólaltatni, bölcsen kihagyja. Mert mit kezdhet a fordító, aki át-
keresztelte hősét, ezzel a mondattal: „Oh, gyermekem, gyermekem, 
gyermekem - mondta a mama - , emlékszel a névrokonodról, Schorschi 

2 0 L. Balázs Sándor: Humor és filozófia. Bukarest, írod. K. 1969. 
73., 79. 
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Websterről szóló elbeszélésekre és az ó' viselt dolgaira? " (B. 38.) Más 
lapra tartoznak a feledékenységből adódó névcserék. A Gyuri-Bandi 
esethez hasonlók. Doktor Moór egyetlenegyszer „Kovács dokktorrá" 
lesz. (K. 9.) Hakker Bandi másik sógorából, akit vagy Jancsinak vagy 
Montagunak hívnak, egyszer csak Jónás. (Angolul, németül Montague 
de Jones.) (K. 47.) - A nevek egyébként egyértelműen német közve-
títésre utalnak. Nemcsak a főhős esetében. Lássunk néhány példát! Miss 
Hornblower — Fräulein Hornblaser - hornblazer kisasszony; Lötty 
Sears - Lotti Herbst - herbszt loti; Jim Blake - Jimmy Schwarz -
schwarz jimmy; Mrs. McKearny - Frau Kern — kernné. 

Karinthy kitűnő stílusérzékét bizonyítja, ahogy a regény egy-egy 
motívumát másra váltja. Az életre keltett figurák érzékei és mozdulatai 
is magyarul működnek. A főhős nővére kiállhatatlan kérőjétől angolul 
is, németül is irtózik, mint a ráktól. Magyarul ezt így vallja be: „inkább 
ety Görényt csókolnék mek mint őtet!" (K. 6.) A „buta tyúk" asszo-
ciációs felidézésére hagyatkozva Karinthy elfelejti, hogy a német szö-
vegben „Truthahn", azaz pulykakakas szerepel: „Böskének a ruháján 
lilijomcsokréta volt . . . és ojan büszkén horta a fejit mint egy Tyúk." 
(K. 144.) S ha a gulyásba a német fordító borsot tesz, Karinthy 
paprikát „mi csak tudjuk" alapon. Az angol és a német szöveg leányzója 
„piros és sápadt" ijedtében (Fuller 11., В. 7.) Karinthy Zsuzsija „kék és 
ződ let". (K. 8.) A dollárt hol koronára, hol forintra váltja. A német 
fordító mit sem törődik ezzel. Nála marad a dollár és a cent. 

Kisebb-nagyobb hűtlenségeket Karinthy a szójátékok kedvéért követ 
el. Hűsége abban van, hogy a szójáték szójáték marad. Az első feje-
zetből erre két példa is akad: „Mi van a horgon? - kérdik a komisz 
kölöktől. „. . . maj mektugya a halála után!" - válaszol. Aztán mente-
getődzik: ,Jiát majd a hal állla után mek lehett tudni, mijén hal". (K. 
7.) Az angol szövegben ugyanitt a szójátéknak se híre, se hamva! 
(„Confound the fish . . . Not a tall, the fish is in the dam." Fuller 9.) De 
a németben igen! (Schorschi horgára egy „Ferdammter [verdammter] 
Fisch akad. Azaz elátkozott hal, s ugyanez umlautnyi különbséggel 
gáttal elzárt halat is jelent. S a szójáték: „Und was, der Fisch is auf den 
Damm." (В. 6.) (Na és, a hal jó erőben van. Vagy: Na és, a hal a gáton 
van.) A másik szójáték parádés bizonyíték a németből való fordítás 
mellett. George Hackettnek a szemére vetik, hogy „kipattantotta a 
titkot". S Fuller a frazeológiai egységben szereplő „macska" szóval 
(cat) játszik tovább: „You have let the cat out the bag, you horid, horid 
boy! - Wot cat? ast I." (Fuller 12.) A hallgatódzó Schorschi Hackert 
és Hakker Bandit pedig úgy fogadják, mint aki ajtóstul esik a házba. 
Karinthy egy fordulattal még tetézi is a szójátékot. (1. ajtó-autó!) 
Botstiber hűtlen volt, s Karinthy hozzá volt hűséggel. („. . . so mit der 
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Thüre ins Haus zu falln, du schlechter, schlechter Junge! - Mit was für 
Thüre?" B. 10. - így ajtóstul beesni a házba nem szégyeled? -
Miféle autórul beszélsz . . ." K. 9.) 

Az 1. fejezetben Karinthy mondatról mondatra fordított. A körül-
ményeskedő német mondatok helyére persze nemegyszer rövidebbek 
kerültek. Pl.: Az „Ich wünsche er wurde wegbleibn un dem Ding ein 
Ende machn!" mondatból Karinthy szövegében ennyi lesz: „Csak már 
menne a fenébe!" (В. 5 . - K . 6.) Hasonlóképpen járnak a fennköltebb 
német mondatok: Pl. „A legjobb pillanatnyilag, ha a titkok mélyén 
őrizzük" - fordítjuk a német szövegből (B. 7.) „Tarcsuk az egészet 
titokban!" (K. 8.) A felnőttes kifejezések helyére mindenkor kamaszo-
sabbak kerülnek. Pl.: „Ich hab die Heirat hintergetrieben.. ." (В. 6.) 
Bizony Hakker Bandi nem megakadályozta a házasságot, se nem „el-
rontotta", mint George Hackett, hanem „elpaczolta". (K. 6.) 

Prohászka János2 1 csodálkozott rá először arra - már három évti-
zede - , hogy milyen eleven az a nyelvi anyag, amit Karinthy a Mark 
Twain-könyvek fordításakor az iskola, az utca, az argó és a divat 
szóanyagából kevert ki. Mai csodálkozásunk mértéke csak nagyobb 
lehet. A Karinthy-féle nyelv máig használatos kamasz körökben. A 
„benne vagyok", az „ez már döfi", a „rühelli a dolgot", a „magas 
neki", a „stikli", a ,jelzem", a „figyeled", a „hecc" időállónak bizo-
nyultak. S ez a komisz kölök nyelvéről is igaz. Az Unsinn például soha 
nem ostobaság, hanem „marhaság", ahogy a kamaszok ma is fordítanák. 
Egyetlenegyszer Karinthy azonban alaposan melléfogott. Hakker Bandi-
ja Hujj! hujj! kiáltással skalpolja meg a professzort. (A motívum а Тот 
Sawyer kalandjaiból való!) Schorschi Uff! Uff! kiáltása klasszissal 
jobb. 

A magyar fordításban rengeteg a német szó. Feltűnnek fordítatlanul, 
kissé magyarosított szóalakokkal, avagy a helyesírás idézi őket. A 
„Dümmer August"-ból például nem lesz buta Auguszt, csak „Dummer 
augusz". Vagy egy kifejezés erejéig marad a német szöveg: „ot is 
maradnék, mig naty leszek, különben a nő véreim mind vénkisasszo-
nyok maradnak bisz hundert jár." (K. 21. Kiemelés tőle: K. G.) Ha 
Hakker Bandi valahova beoson, belopakodik, akkor a ,.hinaufschlei-
chen" alakjaiból „beslisszeltem" lesz, és a „kisslisszeltem"-mel együtt 
számtalanszor szerepel. Vannak német szavak, amelyeket mindig meg-
tart úgy, ahogy találja őket. Ilyen szó például a „fad". Sose fordítja se 
unalmasnak, se egyhangúnak. Már a gyerekkori naplóban is kedvenc 

2'Prohászka Jánosz:: Karinthy Frigyes mint műfordító. MNyr., 
1950 /2 -3 . 1 3 4 - 1 3 7 . 
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szavai közé tartozott, akár a „snassz" vagy a „guszti". Hadd illusztrál-
juk példával is: „Jaj de fád naplót írni!" „Jaj dö fád! . . . hogy semmi 
kalandom nincsen." „De fád ez a theme!" A magyaróráról is így ír: 
„rém fád volt."2 3 Hasonló példák a „komisz kölök" naplójából: 

mer ojan fád volt hogy ki kelet vegyem a zsebembül. . . " (K. 73.) 
„ . . . mos megin minden van ojan fád mind eló'b." (K. 110.) Ez utóbbi-
ban megtartja a német mondat szerkezetét és magyarul fölös elemeit is: 
„Alles ist so fad wie früher." A humor jegyében itt-ott töri a nyelvet. 
Pl. Egy az egybe fordítja a deswegen kötőszót. Nem túl magyaros, de 
mulatságos: „ . . . én látom hajókat és fojókatt és mekérdesztem eszek 
mijat 1 embert." (K. 81.) Germanizmusai egytől-egyig humorforrásként 
léteznek. Pl.: A határozatlan névelő fölöslegesen kitett darabjai; egy-egy 
német szó eredeti jelentésének megtartása, ha „komolyan" mást hasz-
nálnánk helyette magyarul. „. . . igen csinos koporsó volt" — olvassuk 
Karinthynál. (K. 123.) („. . . es wahr ein sehr hübscher Sarg" B. 103.) 
Vagy: „ojan csinos min egy képp" (К. 230.) („. . . so hübsch wie ein 
Bild. B. 181.) A „hübsch" használati köre jóval tágasabb, mint a magyar 
„csinos"-é. Némelykor a kínos-pontos fordítás nyelvhelyességi hiba 
voltában mulatságos: „ . . . asztán voltak ot pár kis Lányok is. . . " (K. 
157.) ( „ . . . un es warn auch ein paar kleine Mädchen da. . . " B. 131.) 
Néha egy-egy szó helyesírási hibája is a német szó hatását mutatja, 
avagy a hangzás utal a német szóra. (Az ilyen szó aztán többnyire se 
német, se magyar.) íme egy részlet, amely többszörösen is példa: „Azér 
kinyitottam az ajtót. . ., hogy átmenyek a másik wagonba. Rettenetes 
széli volt és aszhiszem a vonat is jobrapalra Vaklizott." (K. 117. -
Kiemelés tőlem K. G.) A „Vaklizott"-ban ott bújkál a wackeln (inga-
dozik) igealak. S ha meggondoljuk, a magyar szöveg v;zuális képe a 
„komisz kölök" helyesírásával, a rengeteg nagybetűs szókezdettel is a 
német szöveget idézi. 

Karinthy egyébként nemcsak humorlehetőségekre vad.szva - ahol 
lehet — hűséggel visszaadja a német mondatok szerkezetét is. Pl.: A zu • 
Infinitiv konstrukciót: „Kesztem Főtrajzot tanulni" - szól Hakker 
Bandi. (K. 97.) „Ich hab angefangen Geografik zu lernen" - mondja 
Schorschi. (B. 87.) Egy másik példa másféle szerkezetre: „Porzasztó 
csapás ez Zsuzsinak, mert mekvolt neki már az egész Kelengyéje. . ." 
(K. 124.), azaz „Es is ein schrecklicher Ferlusst für Susi, weil sie die 
ganze Ausstattung schon fertig habte." (B. 104.) Utolsó példánk a 
fordítás hűséges voltára a könyv utolsó mondata, amellyel Hakker 
Bandi, alias Schorschi búcsút mond naplójának: „mindaddig míg eggész 

2 'Karinthy Frigyes: i. m. 98., 86., 100., 66. 
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ojan jó gyermekk lesz mind a többi derék gyermekek - akikrül a 
könyvekbe áll." Azaz: „bis ich foUends ein so brafes Kind bin wie die 
kleinen gutn Jungen, fon denen in die Bücher steht." (Ez a helyesírás is 
gálád.) 

A két fordítás, valamint az eredeti szöveg töredékeinek összehason-
lítása nyomán úgy vélem, M. V. Fuller A bad bo/s diary с. művének 
magyar kiadásán csak az állhat hitelesen, hogy németből fordította 
Karinthy Frigyes. Gondolatban azt is hozzátenném, nemcsak magyarra, 
hanem ,.kamaszul" és „karinthyul" fordította. Ezért nem egymást 
kizáró tények, hogy az Egy komisz kölök naplója hűséges fordítás és a 
modern magyar gyermekirodalom ritka remeke. 

3. Kamaszul - ,,karinthyul" 

Az eredeti Karinthy-mű illúzióját egyszerre több tény is erősítette az 
olvasóban. A fordítás időpontja is rájátszott erre a hitre. - 1918-ban az 
olvasó csak rábólinthatott az ilyen sorokra: „Oh istenem, oh istenem 
mijén Világott élünk." (K. 16.) „. . . a férfinép manapság ügen ritka, 
mer a háború kipusztította őket." (K. 22.) Mit számított a befogadás 
szempontjából, hogy Mrs. Victor ugyanitt az amerikai polgárháborúra 
gondolt! Az, hogy száz oldalt lapozva Hakker Bandi a Niagara-vízesésnél 
kalandozik, hogy többször megfordul a fejében, milyen lenne az „eg-
gyesült Álamok Ellnökének" lenni, hogy a július 4-i katonai parádékat 
emlegetik, ma is könnyebben felejtődik, minthogy Hakker Bandi Jókait 
idézi. Ráadásul 1918-ban nem látszottak ósdi dolgoknak a főhős ka-
land-kellékei: se a léggömb, se a lokomotív, se a „telefony", se a 
dinamit. A Tanár úr kérem egyik novellájából való az idézet: „Apám 
valamikor megállított két lokomotívot félkézzel." (Hazudok)23 S ak-
koriban Edisont lehetett még élőben csodálni, ahogy a regényben te-
szik: mer mind aról beszéltek és hogy mijén ügyes fiú ez az edison 

és hogy mennyit fog összekeresni. . ." (K. 125.) A német szöveg versi-
kéiből magyar lánykák emlékkönyvébe illő szövegek lettek Karinthy 
kezén. Falvédőn is megjárnák, mint két sor erejéig az alábbi: „Rot ist 
die Rose I Das Feilchen blau / Aber wie Essig / So sauer die Frau." 
(Nem vers- csak nyersfordításban: „Piros a rózsa / Az ibolya kék, / De 
mint az ecet, / Oly savanyú a asszony. / S íme Karinthy verse: „Piros 
rósa kék nefelejcs / Hitremén és szeretett / Pitkins asszony oj savanu, / 
Mintik akár az Ecett.") 

53Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Bp., 1959. 79. 
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Az Egy komisz kölök naplója nemcsak nyelve, életanyaga révén is 
karinthys. Nem egy motívuma hangulatostól, humorával, iróniájával ott 
van a gyermekkori naplóban és a Tanár úr kérem novelláiban. A fordítás 
az utóbbiakhoz idó'ben közel született. (Tanár úr kérem! 1. kiad. 
1916.) Nem csoda, hogy míg hihettük, saját műnek hittük. így csak a 
maga módján az! De mennyi hasonlóság van az élethelyzetekben, a 
Hakker Bandi és a kölyök Karinthy körül élő szereplőgárdában! L. A 
„komisz kölök" Betty nénijét, Karinthy Cerlin tantját; Hakkerék 
mindeneslányát Tinit, Karinthyék Mariját! Hakker Bandi három nővér-
rel bajmolódik, a kiskamasz Karinthy néggyel. Hasonlóképpen szeretik, 
irigylik és látják őket: „Hát már akkor miért nem viszik el őket? Már 
igazán szeretném, mert itt rakásra vénülnek. Elz már a 20 adikban van, 
eta 18 ikba."24 - panaszkodik a kiskamasz Karinthy, és a „vén Miczit" 
emlegeti. Hakker Bandi szinte szóról szóra így vélekedik: „a leány már 
ojan öreg hogy csoda 23 éves volt utolsó májuskor. . ." Ha hihetünk a 
tanúszámba menő emlékezőknek, Karinthy Gizi, Mici, Frici és a töb-
biek kamaszcsínyek dolgában egyszer-másszor Hakker Bandi vetélytársai 
lehettek volna.2 s Az iskolával kapcsolatos szorongások és oldódások 
szinte egymásra vetíthetők a gyerekkori naplóban, a Tanár úr, kérem 
novelláiban és a fordításban. „Az Iskola borrzasztó. . ." - vélekedik 
Hakker Bandi. (K. 111.) A „fejszámolás ojj nehéz - minden az ember 
fejibe legyen. . ." (K. 106.) „De hát miljó Dolgokk vannak az Iskolábba 
amitől az ember szórakozott." (K. 132.) A bizonyítvány fölötti Hakker 
Bandi-s töprengések különösen rokonszenvesek lehettek Karinthynak. 
Úgyszólván közös keserveket idéztek. Ha „az írásban és olvasásban 
javulni fogokk, mongya a tanító, elég eszem van ahoz hogy majd valaha 
minyiszter legyek, ha csak akarnég fityelmes leni." - idézi az okítást a 
regényhős. (K. 132.) „. . . éles eszű, tehetséges, pompás gyerek a bizo-
nyítvány rosz. Ha mondanák inkáb ostoba tökfej, és adnának jó bizo-
nyítványt mellé" - kesereg a kiskölyök Karinthy,26 akinek kiskamasz-
kori meditációi néha a művészi átalakítás minimumával kerültek a 
Tanár úr kérem életanyagába. A Magyarázom a bizonyítványom, A. 
bukott férfi, A rossz tanuló felel, a. Lógok a szeren szorongásainak 
kölyökkori változata ilyen: „Phisica: 3 mas. Ugy? Jól van tisztelt 
Pehány úr!. . . A számtannak vége. - A mértan? Oh a Závodszky egész 
harmadba tudott szekírozni hogy megbukjak, de én mind a rajzom 
beadtam. Ráfogta, hogy csúnya. Jól van. . ." S már a stílus is kifejezi a 

2 4 Karinthy Frigyes -.Naplóm. . . 103. 
2 S L . Ascher Oszkár emlékezéseit! Idézi: Szalay K.: i. m. 7. 
26Karinthy Frigyes: Naplóm... 8 0 - 8 1 . 
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szorongás feszültségét. „Fél tízig tartotta becses nyelvét a t. tanár úr. 
Akkor egyszerre azt mondja: Karinthy! Felálltam. Jöjjön ki. Kimentem. 
Hallgasson ide. Oda hallgattam" - írta 1899 karácsonyának táján.2 7 

Már akkoriban pompás kifejezései vannak: a „tudsznemtudszmehetsz-
felelet"; „csóválták Skalpjokat és morogtak"; a szekunda „tollászko-
dik" a bizonyítványban.28 így visszatekintve mindezek már a Tanár úr 
kérem íróját és a „komisz kölök" fordítóját ígérik. S furcsa módon a 
kisdiák Karinthyt ugyanúgy érdekelte a politika, mint Hakker Bandit. A 
„kinajiaknak veszni kell. . ." - indulatoskodik a komisz kölök. (K. 
242.) A parlamentben „Apczug Fejérváryloznak" - jegyezte le napló-
jába a magyar kisdiák.2 ' 

„. . . bevallom - írta Karinthy - , hogy én minden szót, ami eszmé-
letembe kerül, mielőtt felhasználnám, megszagolom, foldobom, leejtem, 
kifordítom - játszom vele, mint a macska az egérrel, csak azután 
kapom be. Az én rokonom volt, aki az elemi iskolában azt a csodálatos 
dolgot kitalálta, hogy aszongya egy telendő, két telendő, három telendő 
. . . tisztelendő."3 0 A komisz kölök fordítója habzsolta a szóval való 
játék örömeit. Magyarított: „eszterikás görcs" (hisztériás), „kinabálok" 
(kannibálok); kínos pontossággal, fölöslegesen vagy tévesen etimologizál 
a helyesírással: „nő véreim", „vő legénny", „pár Bajsegéd", „kacska 
Ringó" „EUő szoba"; ferdít, kifordít hangzásokat: „édes Naplopóm" 
(naplóm), „nyoszorú lány" (koszorús). És tobzódott a helyesírási vét-
ségekben. Elkövette, mit lehet. Optimálisan kihasználta a bennük rejlő 
humorlehetőségeket. Eddigi példáink is mutatták, de hadd említsük 
meg az ,,x" téves használatát (Belefexek az ágyba. K. 137.), a számok 
használatát betűk helyett („mijén jó nekem hogy 3 nő vérem vann. K. 
13.; „Mi ez? — kérdezte 1 goromba hang." K. 21.) Az utóbbi megol-
dással Botstiber is élt, Fuller is. Hébe-hóba. Karinthy nemcsak követ-
kezetesen, de láthatóan élvezettel. A gyerekkori játék folytatásaként 
megjelenik a „10 telendő" is. (De hát játszott így a gyerekkori naplóban 
is: „3 X remekül sütőt a nap. . . " „Köhécsel 2-ó't 3-at és írja a je-
gyet."3 1 Gyerekfejjel rendelkezett a nyelvi humor egész eszköztárával: 
a makaróni nyelvtől a stílusparódiáig.) A „komisz kölök" humora 
jórészt Karinthyé. Csak ott M. V. Fulleré az érdem, ahol a humor 
forrása a jelentés. Pl. A képtelen logikájú mondatokban: „Nincs a Házba 

2 7 U o . 128., 131. 
2 8 U o . 89., 8 0 - 8 1 . 
2®Uo. 65. 
3 0 Idézi: Balázs Sándor: i. m. 173. 
3 1 Karinthy Frigyes -.Naplóm. . . 65., 67. 
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egy lélek se, csak én, meg böske, meg a cselédekk.. ." (K. 147.) Vagy az 
átvitt jelentések eredetiben való értelmezésekor: „mekérdesztem hogy 
mikor megy férhez aszonta nemtudja hogy Hajója mikor ér szerencsésen 
révbe - úgylácik, tengerész az illető." (K. 157.) 

A fordítások általában visszhangtalanok. Az Egy komisz kölök nap-
lója is. (Karinthy gyermekirodalmi fordításai közül csak a Micimackó 
kivétel, amelyről egyenesen a Nyugat adott hírt.3 5 Az Ifjúsági Irodalmi 
Figyelő 1922-es évfolyamának bibliográfiája ugyan számba vette a 
müvet, de „tisztán az irodalomtörténeti adatgyűjtés kedvéért", s ezzel a 
pedagógiai-erkölcsi szempontból „megbízható" művek ajánló jegyzé-
kéből száműzte. De sokáig mostohagyereke volt a mű a mai magyar 
könyvkiadásnak is. 1943-tól 1981-ig generációk nem olvasták, s gyerek-
kori élményként nem hagyományozták tovább. Ma újra élő könyv, 
élőbb, mint szülőhazájában.33 Vagy mint második hazájában, Angliá-
ban, ahol könyvtárak praesens gyűjteményeiben amolyan múltbéli 
emlék. 

Végül is a titkok titka mégsem az, hogy miféle fordítás az Egy 
komisz kölök naplója, hogy olvasta-e a naplóírással vesződő kisdiák 
Karinthy, hanem az, hogy több mint hatvan esztendő sem fogott a 
„komisz kölök" kalandjain. Ahogy a Tanár úr kérem kiskamaszain se! 
Amint nem fakította meg az idő se Tom Sawyer, se Huckleberry Finn 
figuráját avagy Micimackót, ahogy Karinthy magyarul életre keltette 
őket. Nagy Péter írása a „komisz kölökkel" kapcsolatban tanúvallomás 
számba megy: „. . . igaz örömmel fedeztem fel újra — írta — könyv-
kirakatokban az ősszel ifjúságom egyik kifogyhatatlanul kedves olvas-
mányélményét. Egy komisz kölök naplója - tán tízéves se voltam, 
amikor megkaptam. . . S egész fiatalságomon át el nem hagyott: Hakker 
Bandi útitársam lett és vidítom. . . S most kézbe véve az új kiadást 
örömmel látom, hogy már akkor sem választottam rosszul: Hakker 
Bandi ugyanolyan eleven, vásott kölök, mint volt, kalandjai. . . éppoly 
mulatságosak, mint ezelőtt egy félszázaddal voltak.. ."3 4 

F. KOMÁROMI GABRIELLA 

3 2Török Sophie: Ifjúsági irodalom. Nyugat, 1935. II. 4 8 6 - 4 8 8 . -
Gyerekek könyveiről. Nyugat, 1 9 3 8 . 4 5 5 - 4 5 6 . 

3 3Nickol Illy (USA, Cherry Hill) 11 éves, sokat olvasó amerikai 
kislány szerint A bad boy's diary с. könyvről osztálytársaival együtt 
nem hallott soha. 

3"Nagy Péter: i. m. 13. 
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GULYÁS PÁL ËS VIKÁR BÊLA BARÁTSÁGA 

1. Gulyás Pál, a „debreceni Vejnemöjnen" pályája sok szállal kap-
csolódik a finnek nagy nemzeti eposzához, a Kalevalához. Esztétikai 
elvei, költői törekvései eloldozhatatlanok északi rokonaink Eüas Lönn-
rot által egybeszerkesztett kollektív remekművétől. Élete utolsó nyolc 
évében számos tanulmányának és előadásának választotta tárgyául, 
benne látta a magyar irodalom önmagára eszmélésének és megújulá-
sának forrását. 

A Kalevala- reveláció nyomán meleg barátság szövődött közte és az 
eposz kiváló fordítója, Vikár Béla, között. Ennek a nyilvánosság előtt 
alig ismert barátságnak a történetéből szeretnénk a továbbiakban né-
hány adatot, dokumentumot ismertetni, elsősorban Vikár Béla Gulyás 
Pálhoz írt levelei alapján.1 A kapcsolatról megrajzolható képet egyolda-
lúvá és töredékessé teszi, hogy a Gulyás-leveleknek - egy kivételével -
nyoma veszett, minden jel szerint akkor, amikor 1944-ben egy szőnyeg-
bombázás során Vikár Béla budapesti otthonát találat érte. így sem 
lehet kétséges a téma irodalomtörténeti fontossága, amely mindkét 
alkotó életrajzához figyelemre méltó adalékokat szolgáltathat. 

Személyes találkozásokkal is gazdagodó barátságuk, a Kalevala hazai 
népszerűsítésére irányuló, termékeny együttműködésük mintegy hét 
éven át folyamatos. Az első Vikár-levél keltezése: 1937. május 4., az 
utolsó alig négy héttel halála előtt, 1944. április 17-én érkezett Gulyás 
Pál címére. A „hallgatás, csend és közöny" démonaival viaskodó, a fő-
város szellemi egyeduralmával elszántan perlekedő költő számára ez a 
kapcsolat a magyar kulturális élettel való érintkezési lehetőségeket is 
fölkínált. 

2. A finn hőskölteményre a Régi-Kalevala megjelenésének 1935-ös 
centenáriuma irányíthatta Gulyás Pál figyelmét. Az évfordulón dísz-
kiadásban látott napvilágot - második alkalommal - Vikár Béla átülte-
tése a fordító önálló könyvvé duzzadt jegyzeteivel (Magyarázatok a 
Kalevalához). A Homéros 1936-ban című Gulyás-tanulmány 1936 tava-
szát jelölte meg a Kalevala-olvasás időpontjául.2 Életművében ez az 
esemény új korszak kezdetét jelentette. 

' A Vikár-leveleket a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi. 
Jelzése: V. 4324/262/1-39 . A dolgozatban külön hivatkozás nélkül 
szereplő idézetek, adatok innen valók. 

2 Bp.-Debrecen-Pécs, 1940. 9. 
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Művei közül először a Búcsú a Mestertó'l című, Babitshoz intézett 
költemény visszhangozta a katartikus élményt. Itt a Kalevalában meg-
talált irodalmi eszményt szegezte szembe a Nyugat esztétikájával: „A 
Kalevala fényében keletkezett ez a vers, mely csak gyenge felkiáltójel az 
újév kapujában: a magyar irodalomnak (az irodalmi közvéleménynek) 
végre adoptálnia kell a Kalevalat, a Természetnek ezt a »Minden titkok 
versei«-t, s végre igazságot kell szolgáltatnia az elhanyagolt finn léleknek 
és az elhanyagolt Vikár Bélának. . ."3 

A verset nemsokára követte az Út a Kalevalához című tanulmány, 
amelyet a kéziratban „a finn-magyar viszony jelzésére" Kaarle Krohn-
nak és Vikár Bélának dedikált.4 A mű részletesen elemezte az általa 
megalkotott, az eposz tanulmányozása során tudatosodó és kiteljesedő, 
a népiség, a kollektivitás és a természetközpontúság hármas elvére épülő 
irodalom-modell szerkezetét. Véleménye szerint a Kalevala - „a közös 
eredet dala" - irodalmunk legősibb és legegyénibb vonásaira, a magyar-
ság „halhatatlan gyökeré"-re is fényt vet, a finn forrásból saját szom-
junkat csillapíthatjuk. Ez az erő ellensúlyozhatja a Nyugat-korszak 
„kóros eredményeit": „személytelen nagyságával s természetlátásának 
mindent feloldó nyugalmával hivatva van kiegyenlíteni az egyéni 
színbontások anarchiáját".s 

A magyar Kalevala ezt a kivételes rangját - tanúskodik Gulyás Pál -
Vikár Béla „sokszínű, nagy, egyenletes életerőt sugárzó, Kodály és 
Bartók gyűjtéseit megelőző, úttörő munkásság"-ának köszönheti. A 
tanulmány lírai pátoszú szavakkal méltatja a „kedves jó vejnemöjneni 
férfiú" fordítói teljesítményét. Művébe „egy gazdag, kivételesen hajlé-
kony nyelv- és életösztön van szinte személytelenül átmentve": Arany 
János „legszerencsésebb, legősibb távlatú" kifejezéseit ötvözi „a magyar 
s különösen a székely népdalkincs eredményeivel". Bravúros összhangot 
teremt a „földi és földöntúli", a reális és irreális elemek között, tőle „az 
eljövendő fordítók kitűnő ideg- és nyelvi egyensúly-leckét vehetnek". A 
„sorsszerű", irodalomtörténeti jelentőségű átültetés „felidézi a Kalevala 
világirodalmi erejét".® 

'Részlet a vershez csatolt - később mellőzött - jegyzetből. L. 
Juhász Izabella: Gulyás Pál és Sárközi György levelezése. (A Válasz 
történetéhez). Könyv és Könyvtár V. Debrecen, 1966. 99. 

4 Uo. 101. Az ajánlás a publikációból elmaradt. 
5 l/f a Kalevalához. Debrecen, 1937. 27. (A Válasz 1937 áprilisi 

számából készült különlenyomat a debreceni Ady Társaság kiadásában 
az Új írók könyvsorozat 13. köteteként jelent meg.) 

6 Uo. 1 9 - 2 0 , 2 6 - 2 7 . 



460 A Homályból 

A Vikár-művet a kor magyar szellemi életében Ady lírájával egyen-
értékűnek tartotta, amely ugyanakkor egy Adyval ellentétes, „objektí-
vebb", az énközpontúság helyett a személytelenség esztétikai és morális 
követelményét sugalló „életfordulat" lehetőségét is fölvillantotta. A 
Kalevala -fordítás a magyar folklór „nyelvi arzenálja", „első nagy össze-
gezése": előzménye, nyitánya a 20. században újjászülető magyar iro-
dalmi népiességnek, mely a háború után jelentkező népi írónemzedék 
művészetében jutott diadalra. A népi írómozgalom törekvései - a gulyá-
si koncepció szerint — Bartók és Kodály zenei munkásságával egyirá-
nyúak. Vikár Béla Bartók és Kodály szellemi rokona: népdalgyűjtő 
tevékenysége az ő fellépésüket készítette elő, a fonográf használatát is 
tőle tanulta a „példamutató nagy ikerpár". A magyar Kalevala pedig 
Bartók és Kodály pentaton dallamaihoz illesztette az ősi szöveget: 
„bemutat egy pentatonikus lényegre redukált s abból újrafejlesztett, 
újra hatványozott népiséget, amely folklór-jellegének fölibe nőtt s át-
ütötte a folklór-öncélúság meddő korlátait".7 Megszületése nyomán 
beszélhetünk a magyar kultúra „Kalevala-lánc"-áról: tagjai közül 
Vikáron és a két zeneszerzőn kívül itt Erdélyi Józsefet és Tamási Áront 
említette meg az esszéíró.8 

3. Az Út a Kalevalához alapozta meg Gulyás Pál és Vikár Béla barát-
ságát, a Kalevala jegyében megkötött, sírig tartó szövetségét. A tanul-
mány 1937 áprUisában jelent meg a Válasz hasábjain. Az első Vikár-
levél - az 1937. május 4-i keltezésű - erre a publikációra, minden 
bizonnyal Gulyás folyóirat-küldeményére reagált. Az idős mester Válasz 
a Válaszra címmel alkalmi verset rögtönzött a frissen fölbukkant eszme-
társ köszöntésére. (Később is előfordult, hogy Debrecenbe küldött 
üzeneteit rímes formában fogalmazta meg, ezek többnyire olyan játé-
kos, humoros, némelykor pajzán hangvételűek, mint a Nevető rímek 
címmel 1932-ben közreadott Vikár-könyv darabjai.) Pátosszal átitatott 
soraiból részleteket idézünk: 

. . . a lelkes ifjúság 
ha olyan nagy fába vág, 
mint a Kalevala, én 
boldog vagyok sikerén. 

7Uo. 27. 
8 U o . 10. - Kalevala-élményének kibontakozásáról bővebben: 

Lisztóczky László: Gulyás Pál útja a Kalevalához. Alföld, 1983/10. 
2 7 - 3 9 . 
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Boldog vagyok és köszönöm, 
mert ez nékem büszke öröm, 
büszke öröm és remény! . . . 
Amig olyant hallok, látok, 
mint Te, nem ijeszt az átok, 
hogy meghal a Kalevala 
népeinek ős nagy dala 
itt lenn s ott fenn Északon. 
Ez a hű két rokon 
kéz a kézbe, összeköt 
s lever minden ördögöt! 

1937. június 5-én Dunavecséről küldött levelében ismét visszatért a 
Gulyás-tanulmányra, melynek időközben különlenyomata is napvilágot 
látott: „. . . újabb köszönetnyilvánításra szorítkozom szép írásodért. 
Visszatérek reá, mihelyt állapotom arra való lesz. Egyelőre csak annyit, 
hogy a különtanulmányt (azaz: a különlenyomatot az Út a Kalevala felé 
munkából) még idejöttöm előtt elküldtem szeretett finnusaimnak 
(Weöres Gy. sat.) és szeptemberben Elnöki Tanácsunk elé terjesztem a 
továbbiak iránt." Az „Elnöki Tanács" a La Fontaine Irodalmi Társaság 
vezető testületét jelenti, melynek Vikár egyik alapítója és elnöke volt. 
Ez az 1920 és 1951 között tevékenykedő szervezet a nemzetközi kul-
turális együttműködés erősítésére alakult, a világirodalom magyarorszá-
gi megismertetésén és népszerűsítésén fáradozott, a demokratikus esz-
mét és a népek testvériségének gondolatát szolgálta. Nevéhez fűződik a 
Kalevala 1935-ös és 1940-es megjelentetése. Vikár Béla jóvoltából 
Gulyás Pál is kapcsolatba került a szervezettel. Az 1937. mqus 7-i évad-
záró ülésen az elnök a „Jelentések" szóval megjelölt napirendi pont 
keretében bemutatta a tagságnak az Ut a Kalevalához című tanulmányt. 
A társaság részt vállalt a különlenyomat terjesztéséből is, példányait 
közvetlenül hozatta meg a kecskeméti nyomdából, és ráadásként mel-
lékelte a két Kalevala-kiadás ajándékköteteihez. Ehhez adta meg a 
hozzájárulást a Vikár-levélben említett elnöki ülés, enyhítve Gulyás Pál 
anyagi gondjait is. 

A La Fontaine Irodalmi Társaság közgyűlése 1938. szeptember 30-
án - az elnökség 1938. április 19-i ülésének határozata alapján - rendes 
taggá választotta Gulyás Pált. Székfoglalóját 1939. április 4-én tartotta 
meg Román népballadák címmel. A költőt Vikár Béla mutatta be az 
egybegyűlteknek. A székfoglaló témáját is Vikár javasolta. Az ötlet egy 
évvel korábbi eredetű. Gulyás egyik levelében megírta, hogy lefordította 
a Halottas ének (Ale mortului) című román népballadát. Vikár 1938. 
április 4-én keltezett válaszában így fogadta a hírt: „Nagyon érdekelne a 
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lapodban említett román ősnépi versezet. Minthogy f. hó 19-én, kedden 
d.u. az Akadémiában magyar-román-bolgár esténk lesz: nem volna-e 
kedved beküldeni ezt a munkádat idejekorán? Szívesen bemutatnám 
magam." Gulyás Pál teljesítette a kérést, később pedig Vikár kezde-
ményezésére a székfoglaló előadás illusztrációjaként is ezt a fordítást 
olvasta föl. 

Az 1938. december 30-án írt Vikár-levél arról tudósít, hogy Gulyás 
Pál elnyerte a La Fontaine Irodalmi Társaság Dante-pályázatának 200 
pengős 3. díját. („Az 1. és 2. díjat kevésbé kiváló, de a pályázat 
feltételeit betartott írók kapják.") 

A költő - Vikár fölkérésére - két alkalommal is előadóként szere-
pelt az irodalmi társaság rendezvényén. 1941. november 23-én a Zene-
akadémia kamaratermében lezajlott „finn ülésen" tartott előadást A 
Kalevala és a magyarság címmel. 1943. február 28-án - a finn nemzeti 
ünnepen - az ugyanott szervezett „északi matinén" Kalevala -utószavá-
ból olvasott föl szemelvényt. 

4. 1937. szeptember 22-én Vikár Béla „egy fontos hírt" közölt 
Gulyás Pállal: „. . . Finnországba elküldtem a Köztársaság Elnökének, 
Kallio Kyösti úrnak Kalevala-könyvünket (I—II) és a Te füzetedet (Ut a 
K.-hoz). Váratlan esemény: az Elnök úr megtisztelt engem dedikált 
arcképével..., meleg üdvözletét is küldi főhadsegéde, a magyarul töké-
letesen tudó Paasonen Aladár útján levélben s mindezek fölé ajándékoz 
saját költségén 160 példányt Kalevalánkból a magyar tanítóképzők és 
elemi iskolák részére. Az ajándékkönyvek szétosztásával a La F. T.-ot 
bízta meg. Nevében fognak történni az ünnepies kiosztások. Debrecent 
az első helyek egyike illeti meg. Csináljatok ott a városi vezetőség sat. 
bevonásával Kalevala-napot, amelyen magam elmondanám a magyar 
átültetés romantikus történetét, Te pedig méltatnád az »éposz« szellem-
történeti jelentőségét." 

A terv valóra váltására, a debreceni Kalevala-nap megrendezésére 
1938. június 12-én délelőtt 10 órakor került sor a Déri Múzeum előadó-
termében. Az ünnepség megszervezéséből részt vállalt az Ady Társaság 
is, melynek ez év április 12-től Gulyás Pál volt az ügyvezető elnöke. 
Vikár Béla - ígérete ellenére - nem vett részt az összejövetelen. Ennek 
fő okát 1937. október 18-i levelében így fogalmazta meg: „Dr. Hankiss 
barátom lagymatag és más irányban lekötött aktivitásának hiányában 
ott (ti. Debrecenben) fel kellett oszlatni a La F. T. fiókját; ennélfogva 
itteni barátaim véleménye szerint ott mint a La F. T.-nak nincs keresni 
valónk." 

A Kalevala-ünnepnek színes, tartalmas programja volt. A Dóczi 
tanítóképző intézet kórusa elénekelte a finn és a magyar himnuszt, 
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valamint finn dalokat adott elő. Megnyitó beszédében Csüry Bálint a 
finn-magyar kapcsolatok múltjáról és jelenéről értekezett, majd az Ady 
Társaság képviseletében Gulyás Pál tartott előadást A Kalevala és a 
magyar ifjúság címmel.9 A finn köztársasági elnök ajándékait dr. Bes-
senyei Lajos tankerületi főigazgató nyújtotta át a kijelölt iskolák meg-
bízottainak. (összesen hét példány jutott Debrecennek. Ehhez még két 
kötetet csatolt a Magyar Városok Országos Szövetsége: a La Fontaine 
Irodalmi Társaság erre a szervezetre ruházta - más városokban is -
helyi képviseletét.) A megajándékozottak nevében Kovács Ferenc, a 
református kollégium érettségi előtt álló diákja mondott köszönetet, aki 
azért volt ott a jutalmazottak között, mert fiatal létére megtanult 
finnül. Az ünnepségen féláron vásárolhatták meg a Kalevala jubileumi 
kiadását azok, akik - az egyik debreceni napilap hírverése szerint — 
„erre vonatkozó igényüket" előre bejelentették „dr. Gulyás Pál tanárnál 
a városi ipariskolában".1" 

Kallio Kyösti ajándékaiból Gulyás Pál is kapott egy példányt, 
melyhez a szerző névre szóló dedikációjával Vikár Béla Magyarázatok a 
Kalevalához című művét mellékelték. (A többieknek az Út a Kalevalá-
hoz különlenyomatát adták.) A Kalevalába ragasztott ex librisen ez a 
szöveg olvasható: „Kallio Kyösti, a Finn Köztársaság elnökének aján-
déka, 1937. Ennek a könyvnek a tulajdonosa: dr. Gulyás Pál, Deb-
recen." A család ereklyeként őrizte az ajándékot: a két könyvet abba 
a kalotaszegi mintával díszített vászonborítóba kötötték, amelyet Gulyás 
Pálné készített.11 

Bár Vikár Béla személyesen nem jelent meg az ünnepségen, levelei-
ben élénk figyelemmel kísérte a történteket. 1938. június 11-én írta a 
következőket: „Érdekelne vmelyik helyi lapot látnom a debreceni 
Kalevala-napról, ezeket mind elküldöm Kallio elnök úrnak. Csüry prof. 
előadását (ha vmi érdekeset mond) szívesen lefordítanám lapom, az 
Uusi Suomi részére." 

Gulyás Pál igyekezett enyhíteni Vikár Debrecennel kapcsolatos 
sérelmét. Gondoskodott arról, hogy az esemény távolléte ellenére le-
gyen az ő ünnepe is. A Kalevala-napról - névtelenül - részletes beszá-
molót írt Debrecen és Vikár Béla, a Kalevala magyar fordítója címmel. 

9 L. Hogy találkoznak a népek álmai. . . Gulyás Pál előadása a 
Kalevala-ünnepélyen. Debreczen, 1938.június 19. 4. (Név nélkül.) 

1 "Előkelőnek ígérkezik a Kalevala-ünnepély. Tiszántúli Független 
Újság, 1938. június 9.7. (Név nélkül.) 

1 1 Gulyás Pál könyvhagyatéka is a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
található. 
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Ebben közli az ünnepség alkalmából „a magyar irodalom Nesztorához" 
küldött távirat szövegét, melyet - szóhasználatából ítélve - ó' fogal-
mazhatott: , A Kalevala-példányok szétosztásakor szeretettel üdvözöljük 
a Kalevala átültetőjét, a magyar népismeret úttörőjét, aki hosszú, gaz-
dag élete munkájával irányt mutatott a jövőnek. Debrecen sz. kir. város 
polgármestere és az Ady Társaság." A táviratot a cikk így kommentálta: 
„Debrecen ezzel a távirattal jelképesen megerősítette azt az irány-
vonalat, amely . . . évszázadok óta legsajátja: a nagy népi hagyományok-
hoz való állandó ragaszkodását, a Méliusz-Csokonai-Fazekas-Földi-
féle szellemi sínt, amely egyúttal az egyetemes magyar jövendő sínje 
is.'" 2 

5. A barátság Gyulás Pál költészetében is nyomot hagyott. Vikár 
Béla nyolcvanadik születésnapjára írta 1939 tavaszán A Kalevala kórusa 
című versét, melyben az eposz főhősét, Vejnemöjnent, „Finnország 
jóságos és hatalmas Szellem"-ét idézi: ez a szellem testesül meg Vikár-
ban is. A mű Áa/evaía-élményének legtotálisabb és legjellemzőbb kife-
jezése. Utoljára Az Alföld csendjében című kötetben jelent meg. Mellő-
zése az újabb válogatásokból azért is vitatható, mert a költő antifasiz-
musának beszédes dokumentuma. Kalevalai „bokros" alliterációkkal és 
gondolatpárhuzamokkal, az eposzból kölcsönzött képekkel mond 
ítéletet kora barbárságáról, „Vejnemöjnen ősapó" arca mögött fölra-
gyogtatva Vikárét is: 

. . . Honnan vettél 
ennyi évet? Hull a hó 
hosszú szakállad szálláról, 
mint a fellegek alól. . . 
Világítson most fehéren 
hulló éved halk hava, 
megfojt a rontó sötétség, 
Louhi rút parancsszava: 
a boszorkány lett most úrrá 
vizeken és fö ldeken. . . 

Érdekes, sokatmondó események kísérték az úgyszintén Vikár Bélát 
ünneplő Nyolcvanöt év című Gulyás-vers megírását. 

12Debreczeni Újság - Hajdúföld, 1938. június 19. 4. A cikket a 
családi emlékezet Gulyás Pálnak tulajdonítja. Az írás szelleme és stílusa 
is vitathatatlanul rá vall. 
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Vikár 1943. IV. 1-én, 84. születésnapján A 85. eV címmel rímekben 
adta hírül, hogy az új életév küszöbére lépett. Versét „Dr. Gyulyás Pál 
kedves öcsémé" ajánlással küldte el költó'barátjának: 

Nyolcvanöt év súlyos teher, 
sok jó embert biz az lever, 
s nyolcvanöt év jóvoltából 
hány van, aki eleblábol! 
Én még íme itt vagyok, 

s ittlétemre van nagy ok: 
az a legeslegfelső akarat 
parancsol, hogy álljam még a sarat. 
Célja van az Úrnak velem; 
szót fogadok, itt a helyem 
s írok, mint magánapostol... 

Ezek a sorok ihlették a Nyolcvanöt év című költeményt: 1943. május 
2-án keletkezett, jóval korábban tehát, mint amire a téma alapján 
következtetni lehet. Benne az emberi szellem végtelen, az idő és a tér 
korlátait legyőző hatalmát hirdeti Gulyás Pál: 

Élj még nyolcszázötven évig, 
élj nyolcezerötszázat, 
nyúljon fel híred az égig, 
a Napban építs házat! 
Építs házat a Mars felett, 
a Vénuszban töltsd a telet, 
s rándulj át majd tavaszra 
a Holdra, a havasra! 

Az egyetlen Vikárhoz írt Gulyás-levél, amely átvészelte a történelem 
viharait, ennek a versnek a szövegét tartalmazza. Dedikációja így hang-
zik: „Vikár Béla bátyámnak, hirtelenül, a forgószelekkel, Tiszántúlról". 
Kiegészítésül „Kedves Béla Bátyám!" megszólítással (Vikár legtöbbször 
„Kedves öcsém !"-nek szólította őt) ezt a mondatot fűzte a költe-
ményhez: „Prózában is: sok-sok egészséges, zengő évet még!!!" A levél 
keltezése: 1943. V., a postabélyegző szerint május 12-e.'3 

1 3 A Gulyás-levél a La Fontaine Irodalmi Társaság hagyatékában 
maradt meg, közvetve onnan került a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirat-
tárába. Jelzése: V. 2205/1. 
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A rímes üzenetre Vikár Béla újabb verssel felelt. Válasz Gulyás 
Pálnak című költeménye hónapokkal késó'bb született, amikor a 
Nyolcvanöt év megjelent a Híd 1943 szeptember 1-i számában. Gulyás 
Pál az 1943. IX. 14-i keltezésű Vikár-levélben olvashatta először a hozzá 
kapcsolt megjegyzéssel együtt: „Elküldtem a Hídnak!" Majd találkoz-
hatott vele Zilahy Lajos lapjában 1943. október 1-én, pontosan egy 
hónappal saját versének publikálása után. Vikár a gyöngéd szeretet 
hangján fejezi ki örömét, amellyel Gulyás Pál szavai töltötték el. A 
sorok közé rejti fájdalmát az őt ért tragédiák miatt: felesége után 
nemrég vesztette el leányát is. Most erőt merít a baráti figyelmességből, 
életbölcsességben alázatosan a tőle sokkal fiatalabb költőtárs tanít-
ványául szegődik. Ezt a végső biztatást intézi önmagához Gulyás Pál 
nevében: 

Oly szép az élet alkonya! 
Szelíd homály, korántsem éj; 
a nappali zenebona 
elszünt, a csönd életre kél: 
ez a Te órád, ennek élj, 
ne a múltnak. Dalolj, zenélj! 

A lecke jó volt. Hiszek hát, ne félj. 

A Fekszik mély Tuonelában. . . című Gulyás-vers Vikár Béla gyászá-
ban osztozik „szeretett leánya sírjánál", megszólaltatva azt a varázsla-
tosan egyénivé formált életszemléletet, amely a létezés legmélyebb 
titkait, törvényeit kutató és értő ember sztoikus nyugalmával tekint a 
halálra is: 

Fekszik mély Tuonelában, 
a dörgőben, a forgóban, 
a vak mindenség-sodróban, 
s a hajnal fénylik hajában. 
A te mosolyodnak fénye 
hajlik le a víz színére, 
a halálra épít várat 
s fénnyel hinti azt, ki fáradt. 

Kapcsolatuk emlékét őrzi még egy 1944 elején írt, kiadatlan költe-
ménye, a Vidám újév a Magyar Parnasszuson. 1 4 Iróbarátait köszöntötte 

1 4 A kéziratmásolatot Gulyás Klára bocsátotta rendelkezésemre. 
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vele az új esztendő megérkezésekor. Az első szakaszt Vikár Bélának 
címezte: 

A hó a földet festi már, 
boldog újévet, vén Vikár, 
örökifjú varázsló, 
adj kölcsön a parázsból, 
ne rejtsd a tüzet a földbe, 
szivedből egy szikrát törj le, 
a tűznek nagy az ára, 
ne dobd Tuonelába! 

6. Gulyás Pál és Vikár Béla együttműködésének eredménye a Kale-
vala IV. és V. kiadása, mely 1943-ban és 1944-ben jelent meg a Magyar 
Élet könyvkiadó emblémájával. Utószavát Gulyás Pál írta: ez legjelen-
tősebb Kalevala-tanulmánya, összegezése korábbi kutatásainak. 

A Vikár-levelek tanúsága szerint a kiadóvállalat tulajdonosával, Püski 
Sándorral Gulyás Pál tartotta a kapcsolatot, Vikár és Püski között is 
nemegyszer az ő közvetítésével jött létre párbeszéd. (Előnye volt Vikár-
ral szemben, hogy ez a kiadó gondozta Az Alföld csendjében című 
kötetét, a népi írómozgalomhoz szoros szálak fűzték.) Az 1943. június 
17-én írt Vikár-levélben ezt olvashatjuk: „A Kalevala IV. kiadásával még 
mindig nem jutottunk dűlőre. Más kiadó is jelentkezett, Püski pedig 
hallgat mint a sír. Ugy látszik, közzé akarja tenni, de nem tudja. Vagy 
közzéteszi anélkül, hogy én láttam volna. Ilyesmit nem acceptálok! A 
Kalevala nálam nélkül meg nem jelenhetik. Nagyon jól esnék, ha meg 
tudnál nyugtatni." Augusztus 17-én pedig így tréfálkozott: „Püskiről 
mit sem hallok. Rá kellene dörrentem à la Vikár: Püski, Kalevalát süss 
ki." 

A könyv végül is piacra került, és olyan sikert aratott, hogy a 
következő évben új kiadása vált szükségessé. Ennek megjelenéséről 
tudósít Vikár utolsó levele. Gulyás Pál ekkor már „a halál partszegé-
lyein" járt. Vikár hiányolja leveleit, évődve gratulál nemrég kapott 
Baumgarten-díjához: „Nem hiszem el rólad, hogy a 6000 P miatt 
hallgatsz és nem adsz életjelt magadról. Inkább aggódom, hogy beteg 
vagy - mint jómagam. Pedig jó lenne, hogy talpig ember légy épp most, 
amikor a Kalevala V. kiadását ünnepeljük. Finnország is, nemcsak mi. 
Onnan három ünnepi táviratot is kaptam 85. születésnapomhoz, mely 
éppen egyidejűleg jelent meg - talán utoljára - Kalevalánkkal: az 
enyimmel és t ieddel . . ." Ezután - igen meleg hangon - budapesti 
látogatásra invitálja barátját, „özvegyi lak"-ában együtt ünnepelni közös 
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munkájuk újabb eredményét: „Minél több a balesemény, annál inkább 
kellene - búfelejtó'ül." 

A levelezőlapon nincs keltezés, a postabélyegző dátuma olvasha-
tatlan. Gulyás Pál jegyezte föl rá a kézbesítés időpontját: 1944. április 
17. A halál közelében is gondot fordított arra, hogy barátságuk tényeit 
pontosan rögzítse, - talán az utókor számára is. 

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ 

SZÉP ERNŐ ËS MEZŐTÚR 

Szép Ernő ifjúkori évei meglehetősen ismeretlenek még szakmai 
körökben is. Különösen mezőtúri diákévei. Még az 1965-ben megjelent 
Magyar Irodalmi Lexikonból is csak azt tudjuk meg, hogy: „Már iskolás 
korában írogatott verseket, egy kötetnyit ki is adott belőle 1902-ben 
Mezőtúron." Ebből csak következtetni lehet, hogy itt járt gimná-
ziumba, és itt írta a Mezőtúron kiadott verseket. 

A Szép Ernő Válogatott költeményei (Bp. 1978.) с. kötetben lévő 
életrajzban azt írja Sinka Erzsébet: „Az érettségin megbukott ugyan, de 
Pestre már egy vékony versfüzettel érkezett, amit Mezőtúron adtak ki, 
1902-ben (Elsőcsokor)." 

Az igaz, hogy Szép Ernő itt járt három évig gimnáziumba, de itt nem 
érettségizett, csupán az V. és VI. osztályt végezte el. 

Szükséges tehát Szép Ernő mezőtúri diákéveivel foglalkoznunk, 
hiszen ezek az évek igen jelentősek költői indulásában. 

* 

Két fiú a paplan alatt c. elbeszéléséből1 tudjuk: apja tudomást 
szerzett fia egyik diáktársa leveléből, hogy tanulmányait elhanyagolja, 
és sok haszontalanságot követ el. A levél megjósolja a tandíjmentesség 
elvesztését is. 

Nem tudjuk, hogy Szép Ernő valóban elvesztette-e tandíjmentes-
ségét Debrecenben, vagy édesapja csupán a rosszul megválasztott baráti 

'Szép Ernő: Úriemberek vagyunk. Bp. 1 9 5 7 . 4 8 4 - 4 9 3 . ( A további-
akban e kiadásra hivatkozunk) 
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körből akarta kiragadni tanulmányait elhanyagoló fiát, - de az bizo-
nyos, hogy a következő 1899—1900. tanévet már nem Debrecenben, 
hanem Mezőtúron végezte Szép Ernő. 

Három iskolai évet járt itt, mint arról az iskola Értesítői tanúskod-
nak.2 Az 1899-1900 . tanévben V. osztályban, az 1900-1901 . tanév-
ben VI. osztályban, majd az 1901-1902 . tanévben újból VI. osztály-
ban. Igazgatója az első évben Fejér Lajos, a másik két évben Faragó 
Bálint; osztályfőnökei pedig Szakáts György, Kolosváry Aladár és Fejér 
Lajos voltak. 

Nem lakott az internátusban, hanem egy bizonyos Kati néninél volt 
kvártélyon3 a Sáros utcában," egy petróleumlámpás kis házban.5 

Szép Ernő ebben az iskolában sem örvendeztette meg szüleit és 
tanárait jó bizonyítvánnyal. Az V. osztályban a vallás, a görög pótló 
irodalom, görög pótló rajz és magaviselet tantárgyakból 2-es (jó), a 
többi tárgyból 3-as (elégséges), két tárgyból (természetrajz és mennyi-
ségtan) pedig 4-es (vagyis elégtelen) osztályzatot szerzett.6 

A következő tanévben (1900-1901) érdekes változás következett 
be. Egyes tárgyakból rontott, 2-ese már csak görög pótló irodalomból és 
magaviseletből van, újból elégtelent szerzett mennyiségtanból, - viszont 
l-ese (jeles) van magyar nyelvből. Talán ez az irodalomszeretete nyil-
vánul meg abban is, hogy egyetlen tantárgyi 2-es (jó) jegye is a görög 
pótló irodalomból van.7 

A következő tanévet (1901-1902) Szép Ernő újból a VI. osztályban 
járja. Nem derül ki pontosan, hogy a javító vizsgán bukott-e meg, vagy a 
két egymás után következő tanévben azonos tárgyból szerzett elégte-
lene miatt, de a VI. osztályt újból kellett járnia. Nem szabad tehát 
hiteles adatként elfogadnunk a Hetedikbe jártam regény címet. Bár az 
abban leírt események minden kétséget kizáróan Mezőtúron játszódtak 
le, mégis tény, hogy Szép Ernő Mezőtúron „nem járt hetedikbe". Ez 
utolsó tanév VI. osztályos jegyei sem sokkal jobbak az előző évinél. Itt 

2Az államilag segélyezett Mezőtúri Ev. Ref. Főgymnasium Érte-
sítője (A továbbiakban csak: Értesítő) az 1899-1900; 1900-1901; 
1901-1902 . iskolai évről. 

3Szép Ernő: Hetedikbe jártam. Bp. 1957. 34. (A továbbiakban e 
kiadásra hivatkozunk) 

"Uo. 138. 
5 Uo. 148. 
6 Értesítő, 1899-1900 . 168. 
7Értesítő; 1900-1901 . 118. 
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már két l-ese (jeles) van (vallásból és magyar nyelvből), a görögpótló 
rajzon kívül a német nyelvből is felzárkózott a jók (2-es) táborába, 
magatartása újból 2-es (szabályszerű), - de megint megbukott mennyi-
ségtanból.8 

Nem ismerem az akkori szabályokat, de gyanítom, hogy a harmad-
szori mennyiségtan-bukás miatt valószínűleg csak felsőbb engedéllyel 
lehetett volna javító vizsgát tennie, s kétségeim vannak a VI. osztály 
másodszor való megismételhetősége felől is. De lehet, hogy édesapjánál 
telt be a pohár, vagy ami még valószínűbb: anyagi fedezete nem volt 
iskolái továbbfolytatására, s Szép Ernő mezőtúri diák-pályafutásának 
ezzel a tanévvel vége szakadt. 

Ha tanulmányi eredményét általánosságban nézzük, azt látjuk, hogy 
ő is a tantárgyak között válogatók közé tartozott. Ami tetszett neki, azt 
tanulta vagy tudta (magyar, vallás, görög pótló irodalom és rajz, később 
német), amihez viszont nem volt kedve, azzal nem is nagyon foglalko-
zott. Szerette volna magával és másokkal is elhitetni, hogy egyes tan-
tárgyak megtanulására képtelen. Egyik irodalmi alakmása azt mondja: 
„Én nem bírom a növénytant bevágni. A virágot elbámulom, és nem 
győzöm sokszor szagolni, nyár elején, de Linné rendszerének semmi 
színe nincs előttem, és semmi jó szaga nincsen.'" 

Főleg a mennyiségtannal állt hadilábon. Ebből a tárgyból mezőtúri 
diákoskodása mindhárom évében megbukott. Általános diákszokás 
szerint igyekszik ezt azzal is magyarázni, hogy „az algebrát nem ér-
tem",1 0 de máskor őszintén utal ennek feltételezhető okaira is. A 
nyúlláb c. elbeszélésében azt írja: „Algebrát is tanultam. Ó, dehogy 
tanultam, csak tanítottak."11 Más alkalommal a következőket uja: 
„. . . minek tanuljak még, úgyis ki fognak engem csapni! Meglehet, 
kérem, hogy ez nem volt egyéb gyalázatos kifogásnál önmagam előtt, és 
hogy alapja az a bűnös irtózat volt, amit a tankönyvek iránt érez-
tem.'" 2 Más helyen pedig egy mezőtúri tanévkezdetre vonatkozóan ezt 
mondja: „Aztán meg a tanulás várt megint, amit nem szerettem.'" 3 

Szép Ernőben már diák korában megvolt a szegénysorban felnövő 
gyerekek kielégítetlenségi érzése. Olvassuk csak el Hetedikbe jártam c. 

8 Értesítő, 1901-1902. 130. 
* Hetedikbe jártam. 13. 

I °Uo. 
II Úriemberek vagyunk. 64. 
1 2Hetedikbe jártam. 197. 
1 3 Szép Ernő: Magyar könyv. Egy csapat elbeszélés. Bécs, 1921. 

4 5 - 5 4 . 
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regényének azt a részét, mikor elmeséli, hogyan ácsorogtak a Kriszt-féle 
cukrászda kirakata előtt, és hogyan vásároltak egyik osztálytársával 
együtt közösen egy darab krémest.1 4 Másutt pedig így ír: „Nekem nem 
vőn szabad soha fütyölni meg nevetni meg urgálni a többiekkel, mert 
nekem a szememben és a szívemben benne van a házi szegénység."15 

Szép Ernőt a mezőtúri gimnázium - szegénységükre való tekintettel 
— anyagiakban is segítette. Az Ifjúsági Segélyző Egylettől tankönyve-
ket kapott.16 Ugyaninnen az 1900-1901 . tanévben 30 korona,1 7 az 
1901-1902 . tanévben ugyancsak 30 korona segélyt iskolai költségei 
csökkentésére.18 Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy iskoláztatása 
terheit levette volna a szülők válláról. Gyermekkori barátjához, Kepes 
(Stern) Ernőhöz 1903-ban írt leveleiből tudjuk, hogy szülei igen nehéz 
körülmények között éltek odahaza. Apja tele volt adóssággal, anyja 
komolyan betegeskedett, így otthonról nem tudták segíteni.19 

Mivel Szép Ernő nem lakott bent az internátusban, lakásáról és 
élelmezéséről is magának kellett (illetőleg kellett volna) gondoskodnia. 
Kolosváry Aladár tanár ma is élő leányától tudjuk, hogy Szép Ernő 
anyagi helyzete abban az időben nagyon siralmas volt. Kislány korából 
emlékszik egy ebéd alkalmával folytatott beszélgetésre, amikor apja azt 
mondta el anyjának, hogy sikerült ebédet szereznie ismerőseinél Szép 
Ernő számára, aki tehetséges, de igen szegény tanuló.5 0 

Valószínűleg barátja, Kepes (Stern) Ernő is támogatta már abban az 
időben is Szép Ernőt, aki erről 1903. márc. 19-én barátjához írt leve-
lében így emlékezik meg: „Igaz, nagyon sokat, sokat tettél már értem; 
neked köszönhetem, hogy Pesten megvizsgáltattam magamat, hogy téli-
kabátom van, sanyarú mezőtúri tanulásomban is támogattál, szóval 
nagyon sokat köszönhetek neked anyagiakban is."21 

Nyilván ehhez a barátjához írta Levél K. . .s E. .ő-höz c. versében a 
diák-költő : 

1 4Hetedikbe jártam. 199 -201 . 
1 5 Uo. 182. 
14 Értesítő, 1900-1901 . 199. 
1 7Értesítő.; 1900-1901 . 135. 
18 Értesítő, 1901-1902 . 152. 
1 9 Szép Ernő levele Kepes (Stem) Ernőhöz. 1903. jan. 1. Közli 

Kunszery Gyula: Babits Mihály és Szép Ernő ismeretlen kéziratai ItK, 
1963. 343. 

2 0 Boross Gyuláné Kolosváry Piroska visszaemlékezése alapján. 
2 1 Szép Ernő levele. 1903. márc. 19. ItK, 1963. 344. 
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Bizony barátom, kín az élet! 
- Tapasztalásból mondhatom -
Sokat szenvedtem én már, bár csak 
Tizenhét év van vállamon... 

Nem hittem volna én a sorstól, 
Hogy ily csúnyán bánjék velem, 
Hogy ilyen hamar megmérgezze 
Ártatlan, ifjú életem! . . .2 2 

Talán éppen az elnyomottsági, kisebbségi érzés volt az, mély a 
rakoncátlanabb barátok felé csábította. Irigyelte, hogy azok mernek 
haszontalanságokat elkövetni. Jellemző, hogy midőn bevallja szüzes-
ségét osztályfőnökének, „Altóthy" (Kolosváry) tanár úrnak, rögtön 
kéri is, hogy ne árulja el ezt osztálytársainak. így ír erről: „Olyan 
ártatlan voltam még ebben a tekintetben, mint a kis gyermekek, és ha 
akkor, hetedikes koromban, mint a mi szolgáló-botrányunknak a fő-
hőse, ha véletlenül meghaltam volna, testemmel angyalnak mehettem 
volna vissza az égbe. Csak hát adtam a bankot tielőttetek, és veletek 
tartottam akkor is, mikor a Zöld lámpába vonultatok testületileg, mert 
forrón szerettelek titeket, kedves, aranyos, szabad fiúkat, meg a ve-
szélyt szerettem, meg a csillagos ég alatt a kutyaugatást."2 3 

* 

Szép Ernő költői fejlődésében a mezőtúri évek nagyon jelentősek 
voltak. Az 1900-1901 . évi Értesítő már önképzőköri sikereiről számol 
be. 1901. március 15-én az önképzőkör díszgyűlést tartott. A műsor 9. 
számaként a következő bejegyzést találjuk az Értesítőben: „Alkalmi 
költemény márczius 15-re. Irta és szavalta Szép Ernő VI. osztályú 
tanuló." 

Ugyanebben az évben az Acs-Cserfalvy-Oldali-féle alapítvány ka-
matai (10 korona) terhére pályázatot írtak ki „szabadon választott 
tárgyú kisebb költői elbeszélés" megírására. Négy pályamű érkezett be. 
Ezek közül kettőt nem tartottak megfelelőnek a bírálók, egyet meg-
dicsértek, a jutalmat pedig Szép Ernő Szép juhászné című költemé-
nyének ítélték oda. így ír erről az Értesítő: „A Szép juhászné cz. népies 
irányú elbeszélő költemény tárgya nem új, de van benne új fordulat. 

2 2Szép Ernő: Első csokor. Mezőtúr, 1902. június hó. 2 5 - 2 7 . 
2 3 Hetedikbe jártam. 172-176. 
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Verselése hibátlan. Sok jó hasonlat, metaphora emeli a költemény 
becsét. Eléggé indokolt; bár e tekintetben hagy fenn kívánni valót. Szép 
részlet benne a juhászné megtérése. Befejezése is elég helyes, újszerű és 
lélektanilag kielégítő'. Jutalomra érdemes. Szerzője Szép Ernő VI. o. 
tanuló."24 

A következő tanévben ifjú költőnk valószínűleg meg akarta ismé-
telni sikerét a márc. 15-i verssel. Első csokor c. verseskötetében ugyanis 
találunk egy verset, melynek címe: A magyar ifjakhoz - mártius 15. 
1902.'2í Ezt a gyengébb versét azonban valószínűleg nem fogadták el 
előadásra, mert az ünnepségen Steiner Izidor VI. o. t. szavalta Váradi 
Antal Petőfi visszatér c. költeményét.2 6 

Pedig ebben az évben már tekintélye volt Szép Ernőnek az önképző-
körben. Ezt mutatja, hogy Nagy Kálmánnal együtt megválasztották a 
VI. osztály „osztályképviselőjéül" a vezetőségbe.2 7 

Az év végi pályázatokon aztán elsöprő sikert aratott ifjú költőnk. 
Három pályaművet nyújtott be, s mind a hárommal első helyen végzett. 

A Nagy József-alapítvány kamataiból „verseny fogalmazás" meg-
írására írtak ki pályázatot. Ennek eredményéről így számol be az 
önképzőköri jelentés: „Verseny fogalmazás. Díja 4 korona. Tárgyul 
kitűzetett Egy nyári este költői leírása. Két pályázó közül a jutalmat 
Szép Ernő VI. o. tanuló nyerte el. Frankó János VI. o. t. dolgozata 
megdícsértetett."28 

A tanári kar alapítványából Schiller Pegazus im Joche с. költemé-
nyének műfordítása volt kitűzve. A beérkezett három pályamunkát 
Kolosváry Aladár és Magi Antal tanárok bírálták. Egy munkát nem 
tudtak komolyan venni, egyet megdicsértek, a 20 korona jutalmat pedig 
s „Pegasus" jeligéjűnek ítélték oda. így szól erről a bírálat: „A másik 
kettő közül a Pegasus jeligéjű tűnik ki könnyed verselésével és kife-
jezéseivel. A szóhoz nem ragaszkodik szolgai módra, mégis nagyon 
sikerültnek mondható . . . E bírálat alapján a tanári kar Szép Ernő VI. o. 
tanulónak a 20 korona pályadíjat kiutalta, Szekeres Gyula VIII. o. 
tanulót pedig megdicsérte."2 9 

Az Acs-Cserfalvy-Oldali-féle alapítvány kamataiból ebben az évben 
egy szabadon választott tárgyú eredeti novella megírására hirdettek 

24Értesítő; 1900-1901 . 1 3 1 - 1 3 2 . 
25 Első csokor. Id. kiad. 191. 
2ÍÉrtesítő, 1901-1902 . 73. 
2 7 t í o . 141. 
2 8 Uo. 143. 
2 ' U o . 145 -146 . 
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pályázatot. Beérkezett 5 novella. A bírálók Kolosváry Aladár és 
dr. Nagy István tanárok voltak. Három pályaművet nem tartottak meg-
feleló'nek, egyet dicséretre, egyet pedig jutalmazásra alkalmasnak talál-
tak. Szinte természetes, hogy ennek a legjobbnak a szerzője Szép Ernő 
volt. így ír róla az Értesítő: „Legjobb az Öreg tekintetes úr .Pusztuló 
Gentry' jeligével, melyen Jókai hatása ugyan meglátszik, de tőle az 
eredetiséget még sem lehet elvitatni. Könnyed, világos, költői stílja, jó 
és természetes meseszövése van s már a jellemzetesre is törekszik. A 
pályadíj ennek kiadható. - Bírálók véleménye alapján a tanári kar a 
Vak zenész cz. novella szerzőjét, Steinfeld Salamon VII. oszt. tanulót 
megdicsérte, az Öreg tekintetes úr cz. novella szerzőjének, Szép Ernő 
VI. oszt. tanulónak a 10 korona pályadíjat kiutalta."30 

* 

Önképzőkört sikerei nemcsak iskolai, hanem városi körökben is 
felhívták az érdeklődők figyelmét az ifjú költőre. Nagy Károly és Csató 
Ignác ponyvakiadók felkérték Szép Ernőt a Kecskeméthy Győző-féle 
sikkasztás, valamint a mezőtúri pénzhamisítás ponyvaversben való 
megírására. Két versezete meg is jelent 1901-ben Mezőtúron. Tulajdon-
képpen ezeket kell Szép Ernő nyomtatásban legelőször megjelent versei-
nek tekintenünk. 

A füzet címlapja: 

A MEZŐTÚRI PÉNZHAMISÍTÓ BANDA 
vagy 

A mezőtúri hamis ötkoronások. 
ÉS 

KECSKEMÉTI GYŐZŐ ÓRIÁSI SIKKASZTÁSA 
Irta Szép Ernő 

Kiadják Nagy Károly és Csató Ignácz 
Ára 10 fillér 

Minden jog fenntartva. Utánnyomás szigorúan tiltva van. 
Nyomatott és kapható Braun Juda könyvnyomdájában Mezőtúron,31 

E kiadvánnyal nem kívánok részletesebben foglalkozni, de egyet-
értek Békés Istvánnal3 2 abban, hogy Szép Ernő ponyvaversének sikere 

3 0 U o . 147-148 . 
3 1 ItK, 1963. 349. 
3 2 Békés István:Magyar ponyva Pitaval. Bp. 1 9 6 6 . 4 7 4 - 4 7 6 . 
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lehetett az az alap, melyre építve vállalta Braun Juda nyomdász 1902-
ben Szép Ernő Első csokor - költemények és műfordítások Heinrich 
Heinétől c. kötetének kiadását. 

Az Első csokor 1902 június havában, tehát Szép Ernő' mezőtúri 
diákoskodásának utolsó hónapjában jelent meg Braun Juda könyv-
nyomdájában. A kötetet kedves osztályfőnökének és magyartanárának, 
Kolosváry Aladárnak ajánlotta „őszinte szeretete és nagyrabecsülése 
jeléül".33 Első versként önképzőköri elbeszélését, a Szép juhásznét 
hozza,3 4 majd további versei következnek a 45. lapig (szám szerint még 
22), a 4 6 - 7 7 . lapon pedig a Heine-versek műfordításait találjuk. Nem 
hiszem, hogy e könyvecskéből — az iskolai könyvtárunkban található 
példányon kívül - nagyon sokat találhatnánk ma már az egész or-
szágban. 

Első versei megírására nyilván sok ösztönzést, bátorítást kapott 
önképzőköri tanárától, Kolosváry Aladártól is, aki nemcsak kedvelője, 
hanem művelője is volt az irodalomnak. Csaba királyfi című hosszabb 
elbeszélő költeményével a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját is 
elnyerte.35 így jobb patrónusra nem is akadhatott volna az ifjú Szép 
Ernő. 

* 

Mezőtúri diákoskodásáról Hetedikbe jártam c. regényéből merít-
hetjük a legtöbb információt, hiszen egy diákcsíny és a vele kapcsolatos 
fegyelmi tárgyalás a kis regény tulajdonképpeni cselekménye. Szép 
Ernő azonban visszaemlékezése során ezer alkalmat talál, hogy mesteri 
„retardációkkal" tűzdelje tele az eredeti cselekményt. Az események 
menetét késleltető kitérései során bemutatja a kisváros képét, életét, 
jellegzetes személyiségeit, az iskola tantestületét, diáktársait, a diák-
életet, elmesél néhány érdekesebb diákkalandot. írónk minden esetben 
szerényen bocsánatot kér ezekért a kitérőkért, de ezek szóig Itatják a 
legtöbb adatot városunk századforduló körüli életéről. Ezek bizonyítják 
legjobban azt is, hogy a regény színhelye valóban Mezőtúr. 

3 3 Első csokor. Id. kiad. 2. 
3 4 Uo. 4 - 9 . 
3 S Ö fejezte be ezzel az eposzával Arany János hún-trilógiáját, s 

elnyerte az Akadémia Nádasdy-díját (100 aranyat). Vö. dr. Boross 
István: Városunk múltja és jelene. Mezőtúr, é.n. 1 3 - 2 9 . - Faragó 
Bálint: A mezőtúri református egyház története 1530-1917-ig. Mező-
túr, 1927. 236. - Kolosváry Aladárnak 1889-ben Költemények c. 
verseskötete jelent meg. 
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Nem tudjuk, hogy a Hetedikbe jártam c. regényben említett kaland 
és fegyelmi ügy melyik évben eshetett, mert erre vonatkozóan az iskola 
Értesítői nem adnak útbaigazítást. Az igazgatói beszámoló nem említi, 
nem is céloz rá egyik tanév fegyelmi helyzetének értékelésénél sem. 
Szép Ernő magatartási jegyeiből sem következtethetünk rá, mert ez 
mindhárom évben „szabályszerű" (2-es). Legvalószínűbb, hogy az 
1900-1901 . tanévről van szó, mert ekkor volt az osztályfőnöke Kolos-
váry Aladár („Altóthy" tanár úr). Viszont ellene látszik mondani a 
regény címe, mely inkább az 1901-1902 . tanévre céloz. 

Az biztos, hogy Szép Ernőt nem tették ki az iskolából, de az 
1902-1903 . tanévben már nem találjuk a gimnáziumban. Legvaló-
színűbb, hogy az otthoni nehéz helyzet miatt a VI. osztály elvégzése 
után abbahagyta a tanulást, és elment nevelősködni Puszta-Macskásra 
(Békés megye, Füzesgyarmat mellett). Saját megélhetése így biztosítva 
volt, de fizetéséből még könyvre sem tudott félretenni, mert mikor 
otthon járt, összes pénzét anyjának adta.3 6 

1902 szeptemberében kérte magántanulónak való felvételét Deb-
recenbe, az engedélyt meg is kapta, de nem tudott beiratkozni, mert 
nem volt pénze a beíratási díjra.3 7 

Irodalmi elhivatottságának érzetétől hajtva 1903 szeptemberében 
már Budapestre megy.3 8 

Eddig úgy gondoltuk, hogy később talán elvégezte a nyolc gimná-
ziumot és érettségizett, mert 1915. szept. 15-i levelében azt írta fronton 
levő barátjának, dr. Kepes Ernőnek, hogy „én is káplár vagyok s a tiszti 
iskolát szenvedem".3 9 Szép Bertának (Szép Ernő ma is élő húgának) ez 
évben az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztőjének, Nagy Péter-
nek a megkeresésére írt válaszlevelében ez áll: „Ernő bátyám nem 
érettségizett, a VIII. osztályból kimaradt (a budai Attila utcai gimná-
ziumban). Semmilyen bizonyítványa nincs." 

* 

Nem tudjuk, hogy 1902-től milyen kapcsolatai voltak Szép Ernőnek 
Mezőtúrral, de az 1912-13 . évi Értesítőben már az Ifjúsági Segélyző 
Egyesület alapító tagjai között ott szerepel Szép Ernő neve is 60 
koronával.40 

3 6 Szép Ernő 1903. jan. 1-i levele. ItK, 1963. 343. 
3 7Uo. 345. 
3 8 U o . 348. 
3 9Uo. 349. 
40 Értesítő, 1 9 1 2 - 1 3 . 101. 



A Hotnályból 477 

1915. dec. 5-én pedig a Borsos Károly igazgató által szerkesztett 
Mezőtúr és Vidéke c. lap „tárca" rovatában találjuk Húszéves fiúk 
halála című költeményét. 

Az 1920-as években már befutott író és költő szeretettel fordul 
Mezőtúr és volt iskolája felé. Egyik első ilyen megnyilatkozásának 
tekinthetjük Hetedikbe jártam (Bécs, 1922.) c. regényét. Ebben az 
iskolával kapcsolatos kellemetlen élményeiről is beszámol, de a túri 
diákévek már a megszépítő messzeség fátylán keresztül megkapják a 
maguk romantikus csillogását is. 

Ugyanezt érezzük a Magyar könyv (Bécs, 1921.) Ványai című el-
beszélésében is, mikor ezt írja: „A gimnázium előtt csapatostul sétáltak 
és forgolódtak a fiúk. Szaladgáltak a kapun kifelé, befelé. Az egész 
Kossuth-utca teli volt fiúkkal. Szerettem volna elnyeríteni magamat és a 
fejem levágva nyargalni, mint a csikó s hátrarugdosni közbe szilajon. 
Olyan mohóság fogott el és olyan vad szeretet." Majd később: „Az 
egész város olyan volt, mintha valamit ünnepelne, édes volt a levegő, 
talán a szőlőszagtól és a házak és a fák és a lámpák és a boltok is mintha 
egy osztállyal feljebb léptek volna s mintha valami új és valami szebb 
kezdődne nekik is az életükben."41 

Aki ilyen szépen tud írni a tanévkezdet hangulatáról, az már kétség-
telenül megszerette ezt a várost, ezt az iskolát, barátait, tanulótársait. 

1925-ben jelent meg Nyárvégi képek címen 12 linóleum-metszete 
annak a Túri-Polgár Istvánnak, aki Mezőtúron Polgár István néven két 
évig osztálytársa volt Szép Ernőnek. A művész Szép Ernőt kérte meg, 
hogy a diákkori bolyongásaik színhelyét megörökítő kiadványhoz írjon 
bevezető sorokat. A könyv elején költőnk kézírásával találjuk a követ-
kező bevezetést: 

„Ez a kéz, amely ezeket a kapunyitó sorokat adja, ott lapozta a 
Jókai-regényeket és ott irkálta korai verseit a Berettyó-parton, a töltés 
gyepén, a májusok, szeptemberek melegségében. 

Ez a szem, amely most a Nyárvégi Képekben gyönyörködik, valaha e 
művész lapok szülő tájrészein merengett, ájtatoskodott, álmodozott. 

Ez a szív, amely most elgyengül a Nyárvégi Képek hangulataiban, 
visszaérzi annak a nótás túri tájéknak a szerelmét, a fehér felleges 
csendjét, harangszavas és dudás komolyságát, orgonavirágos ifjúságát. 

Sok szerencsét kívánok a hűséges túri művésznek! 
Budapest 1925 január 

Szép Ernő" 

4 1 Szép Ernő -.Magyar könyv. 4 5 - 5 4 . 
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1928 jún. 10-én megalakult a Mezőtúri öregdiákok Országos 
Egyesülete.4 2 Következő évi közgyűlésén, 1929 jún. 9-én, Szép Ernő is 
megjelent. Felszólalását a következőkben rögzítette a beszámoló: 

„Utoljára finom tollú írónk: Szép Ernő szólt öregdiák testvéreihez. 
Meghatott hangon mond köszönetet volt igazgatójának. Fejér Lajosnak, 
elmés, kellemes előadásáért. Ünnep volt ez fülnek és szívnek, mint 
ahogy ünnep volt neki is, aki pedig leghaszontalanabb tanulója volt a 
mezőtúri iskolának 400 esztendő óta. Sokat köszönhet annak, hogy 
Fejér Lajos gyönyörű magyar beszédét hallgathatta az iskola padjában. 
- Templomból jövet templomnak érzi e helyet, a dísztermet, ahol a 
magyar történelem hőskölteményének legragyogóbb alakjai, a tanítás és 
tudás hősei tekintenek le reá, akik előtt jól esik lesütnie a szemeit. — 
Végezetül egy szép költeményét olvasta fel s ezzel a díszgyűlés véget is 
ért."4 3 

A díszgyűlést követő közebéden „Szép Ernő kedves epizódokat 
mondott el a túri diákéletből. Kiemelte azt, hogy ifjú korának legszebb 
évei azok, amiket itt töltött, s hogy poézisének alapmotívumait itt 
szerezte."44 

Aznap délután volt az iskola évzáró ünnepélye. Ezen az öregdiákok 
testületileg megjelentek. Szép Ernő itt újból felszólalt. Ezt a követke-
zőkben rögzítette a beszámoló: 

„Majd Szép Ernő állt fel az emelvényre. - Az ifjú diákokat keresi a 
szemével, a szívével. Elzarándokolt ide Mezőtúr szívébe: a gimnáziumba, 
ahol valamikor hozzájuk hasonló módon játszadozott és skandálta a 
verseket. Most, hogy visszajött, órák óta szívja az ifjúságnak, a múltnak 
a levegőjét, s nehezen tudja megállni, hogy el ne pityeredjék egy szónok 
szavára, egy madár énekére, egy fa virágára, egy felhőre, amelyek mind 
egy-egy kedves emléket juttatnak eszébe. Ö nem volt nagy dísze az 
intézetnek, haszontalan volt, a mai ifjak legyenek hasznosak, ő rossz 
volt, legyenek ők jók, ő gyenge volt, de nekik erőseknek kell lenniök, 
mert nagyobb szükség van rá, mint az ő idejében, mint ezer év óta 
bármikor. - Tanárai kérésére - amit parancsnak vesz, mert engedel-
mesebb akar lenni, mint valaha — elmondja Imádság című szép háborús 
versét."4 s 

4 2Értesítő, 1 9 2 7 - 2 8 . 8 0 - 8 7 . 
4 3 Papp László : Krónika a Mezőtúri Öregdiákok Egyesületének 1929. 

június 9-én tartott közgyűléséről. Értesítő, 1928-29 . 8 4 - 9 4 . 
4 4 U o . 91. 
4 s Uo. 93. 
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Mikor ezeket a sorokat elolvastam, a kifejezésekből Szép Ernő 
hangját éreztem kicsengeni. Köszönet érte kedves nyugdíjas tanárunk-
nak, Papp Lászlónak, hogy annak idején ilyen pontosan rögzítette Szép 
Ernő szavait! 

* 

A következő évben, 1930. szept. 21-én ünnepelte az ősi túri iskola 
fennállásának 400. évfordulóját. A nagy ünnepségen természetesen jelen 
volt Szép Ernő is. Megjelent a főtéri ünnepségen.4 6 Utána a városháza 
tanácstermében tartott díszgyűlést az öregdiákok Egyesülete. Ezen 
„Szép Ernő író ünnepi ódával üdvözölte az Alma Matert."4 7 A költe-
mény nyomtatásban is megjelent a jubileumi emlékkiadvány utolsó 
lapján.48 A verset azóta minden ballagáskor szavalják iskolánkban. 
Mivel szövege nehezen hozzáférhető, (tudomásom szerint Szép Ernő 
egyetlen verseskötetében sem jelent meg!) teljes terjedelmében közlöm: 

AZ ÖREGDIÁKOKHOZ 

öregdiákok, túri diákok, 
Nektek messziről egyet kiáltok. 
Szivem trombitál messziről néktek: 
Túr városát el ne felejtsétek! 

Túr városának vén fehér tornyát, 
Azt az egyszerű szép magyar formát, 
Harangozása hármas szózatját, 
Ha szólongatja a mennyek atyját. 

Templom mellé ugye oda láttok: 
Ott a ti nagy latin palotátok, 
Hova álomban még visszajártok 
öregdiákok, túri diákok. 

4 6 Dr. Boross István: Négy százéves a mezőtúri ref. gimnázium. Ér-
tesítő, 1930-31 . 12. 

4 7Uo. 13. 
4 8Emlék a mezőtúri református gimnázium négyszázéves jubi-

leumáról. 1930. szeptember 21. Kiadta: a „Mezőtúri öregdiákok Egye-
sülete". 16. 
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Jó is vón újra a padba ülni, 
Bánattól, gondtól elmenekülni, 
Fáradt lelkünkben friss lelket lelni, 
Túri tanítást szívesen nyelni. 

A túri leckét, öregdiákok, 
- Nem a latint kit nap-nap bevágtok -
Azt, amit adtak s fel se kérdezték: 
Azt a szépséges szép magyar leckét: 

Testvért védeni, hazát szolgálni, 
Hitet, hűséget, harcokat állni: 
A nemes virtust itt tanultátok 
Túri diákok, öregdiákok. 

Nem ennyi bajjal, nem ennyi évvel, 
Ha' zsenge szívvel, fiúi hévvel 
Ugy imádjátok, amit imádtok 
öregdiákok, túri diákok. 

Két életünk van itt a világon: 
Egyik az élet, másik az álom, 
Egyik tövist ád, másik virágot, 
Ugye tudjátok, öregdiákok. 

Berettyóparton tavaszi fűzek, 
Ifjú eszmények, örökké szüzek, 
Susogó fűzfák amit meséltek. . . 
Túri diákok ne felejtsétek. 

öregdiákok ne felejtsétek, 
Az ifjúságot el ne ejtsétek, 
Ifjak maradtok Túrra ha jártok, 
Testvéreim, jó öregdiákok! 

Legközelebb 1931. jan. 3-án találkozunk Szép Ernó'vel Budapesten, a 
„Vadászkürt" szálló különtermében, ahol Borsos Károly igazgató 
búcsúztatásán mondott szellemes köszöntőt.4 9 

"'Mezőtúr és Vidéke, 1931. jan. 11 .2 . 
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1931 márciusában az öregdiákok budapesti összejövetelén jelent 
meg.5 0 1931. nov. 7-én pedig a Mezőtúri öregdiákok Egyesülete a 
„választmány" tagjai sorába választotta.51 

Legközelebb 1934. máj. 5-én járt iskolánkban. A gimnáziumunk 
tornatermében rendezett irodalmi esten Tiszapart c. versét olvasta 
fel.5 2 Másnap az irodalmi est másik két résztvevőjével, Nagy Emma 
mezőtúri születésű költőnővel és a szintén túri öregdiák Erdélyi József 
költővel együtt részt vett iskolánk önképzőkörének díszgyűlésén. 
„Mindhárman igen kedvesen szóltak az önképzőköri ifjúsághoz s el-
mondták egy-egy költeményüket."5 3 

1937. ápr. 4-én az Egyetértés c. mezőtúri lapban két verse is meg-
jelent. Az egyik a Pillangó, a másik a Hangom. 

1955-ben szerettük volna meghívni a gimnázium 425 éves jubi-
leumára az iskolájához hű öregdiákot, de — sajnos - erre már nem volt 
lehetőség: Szép Ernő 195 3. okt. 2-án meghalt. 

Emlékét iskolánk és városunk kegyelettel őrzi. 1977. máj. 22-én az 
öregdiákok egy találkozó alkalmával emléktáblát helyeztek el az ősi 
iskola falán: 

Ennek az iskolának volt a diákja 
1899-1902-ig 

SZÉP ERNŐ 
író, költő, műfordító. 

Mezőtúron 1902-ben jelent meg „Első csokor" 
címmel önálló verseskötete. 

Emlékül 
a túri öregdiákok 

1977. 

VARGA LAJOS 

5"MezőtúriÚjság, 1931.márc. 15. 3. 
5 'Mezőtúri Újság,1931. nov. 15. 3. 
5 2Mezőtúri Újság, 1934. máj. 13. 1. 
53 Értesítő, 1 9 3 3 - 3 4 . 6 5 . 



SZEMLE 

ANYANYELVÜNK IGÉZETÉBEN 

JEGYZETEK SZABÓ T. ATTILA TANULMÁNYAIRÓL 

„A vérbeli nyelvésznek nyelvi 
érdeklődése a gyermek- és ifjúkor 
nagy-nagy írói, nyelvi élményeibe 
ágyazódik bele, s ha a nyelvi szép-
ségek érzéklésében és érzékelteté-
sében, élvezésében és élveztetésé-
ben valamire viszi, bizony azt 
elsősorban a nagy költők és a 
nagy prózaírók elmélyülő tanul-
mányozásának köszönheti.'" 

Aki Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak a Kriterion Könyv-
kiadónál eddig megjelent öt kötetét: Anyanyelvünk életéből (1970), A 
szó és az ember (1971), Nyelv és múlt (1972), Nép és nyelv (1980), 
Nyelv és irodalom (1981), valamint az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
(Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1975-1982) három hatalmas kötetét 
gyakorta és elmélyülten forgatja, úgy érzi: talán az emberi teljesítő-
képességnek nincsenek is határai, vagy ha vannak: tágasabbak és távo-
libbak, mint azelőtt gondolta. És nem valamiféle homályos szerzői 
szándék, hanem az elvégzett munka mennyisége és minősége: az elért 
eredmény sugallja ezt az érzést. És ez az eredmény csakis úgy jöhetett 
létre, hogy a szerző kutatási területét földrajzi helyzetének, életviszo-
nyainak, személyes hajlamainak figyelembevételével korán meghatá-
rozta és amellett évtizedeken át végzett szívós munkával, következe-
tesen kitartott. 

'Szabó T. Attila: Irodalmon kívül? In: Nyelv és irodalom. Válo-
gatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1981. 
217. 
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Az irodalomtudományi indíttatást Kristóf György (1878-1965) 
kolozsvári professzortól kapta, Csűry Bálint ( 1 8 8 6 - 1 9 4 1 ) kolozsvári, 
majd később debreceni egyetemi tanár a nyelvjáráskutatás útján indí-
totta el. Kelemen Lajos (1877-1963) a nemzedékeket nevelő-segítő 
történész-levéltáros a levéltári kutatómunkát kedveltette meg vele életre 
szólóan. A nyelvmüvelés terén Kosztolányi Dezső (1885-1936) írói, 
költői munkássága gyakorolta rá a legmélyebb hatást, akinek „egész 
írásművészete a legigenlőbb, legvalósabb nyelvművelés volt".2 A kül-
földi példák közül a finn iskola célkitűzései és módszerei hatottak 
tudományos fejlődésére. A finn iskola, mely következetesen a finn és a 
többi finnugor nép nyelvének, irodalmának, műveltségének kutatását 
helyezte tevékenységének középpontjába, s épp ezáltal ért el világra-
szóló eredményeket, századunk első három évtizedében élte virágkorát, 
s egyik alaptétele volt, „hogy a kutató elméletei és végső következte-
tései a létező teljes forrásanyaggal összhangban álljanak".3 E felfogás 
szerint: „ . . . a népiség vagy népi kultúra kutatása mind a tárgyi, mind 
pedig a szellemi hagyományok, továbbá az újabb folytonos alkotások 
területén csak az ún. összehasonlító történet-földrajzi módszerrel juthat 
el a végső eredményhez, akármüyen céllal fogott is hozzá a kutatáshoz. 
Ennek pedig egyetlen záloga az emberi szempontból elképzelhető leg-
tökéletesebb anyaggyűjtés. . ."" Szabó T. Attila így vall erről: „A 
magam kutatói tevékenységében - egy ember életének parányi keretei 
közé szorultan - az ehhez hasonló célranézés abban a formában jelent-
kezett, hogy egész munkásságom folyamán szinte kirekesztőleg csak 
olyan kérdések foglalkoztattak, amelyeknek megoldása egyben szűkebb 
földrajzi-nyelvi környezetem népi-társadalmi múltjának és jelenének 
felderítése felé is újabb meg újabb lépések megtételét jelentette."5 

És Szabó T. Attila lépései nyomán, a nyelvtudomány és néprajz-
tudomány módszerének segítségével feltárul előttünk Erdély egykori és 
mai életének, műveltségének eleven képe. A kalotaszegi és mezőségi női 
és férfi öltözetről, a kalotaszegi mester- és foglalkozásnevekről, a népi 
fazekasságról, a határjelekről és határjárásról, a bokálykályháról és 

2Kosztolányi Dezső és az új magyar nyelvmüvelés. In: Nyelv és 
múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Buka-
rest, 1972. 469. 

3Fazekas Jenő: Néprajzi kutatások Észtországban. A finn iskola c. 
fejezetben. Ethnographia, 1942. 86. 

4 Uo. 8 6 - 8 7 . 
5 Szabó T. Attila: Előljáró beszéd. In: Anyanyelvünk életéből. 

Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1970. 12. 
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bokálykemencéről, a himlő népies gyógyításáról, a levélkapukról és 
sorompóskapukról, a galambbúgos nagykapuról, a kopjafás-zászlós 
temetkezésről, a magyar hímzés oszmán-török elemeiről, a szlovák 
kézimunkák erdélyi divatjáról, a karácsonytáji népszokásokról, a festett 
famennyezetekről szóló írásai olyan színes művelődéstörténeti mozaik-
kockák, melyek az olvasó érzés- és gondolatvilágában összefüggő képpé 
formálódnak. 

Munkásságának leggazdagabb területét a szó- és szólástörténeti 
dolgozatok alkotják. Szólás-értelmezései: Baj van Köpecen, Dögrováson 
van, Él a gyanúperrel, Az ördögnek is lámpást kell tartani: tájszavainkat 
faggató írásai: A cibóka tájszó és alakváltozatai, Milyen régi a pánkó! 
Kürtöskalács, kürtőskalács: holt vagy halódó szavaink értelmezései: A 
gyermekló és rokonsága, A . kalandos régi és mai jelentéséhez, A magyar 
felező számnevek és ami mögöttük lehet - hogy csak ízelítőül említ-
sünk néhányat - , azt igazolják: Szabó T. Attila a szavak történetében 
megtestesülő nyelvi tények pontos feltárásával a nyelvet alkotó és 
használó ember élet- és munkakörülményeinek, életszemléletének, 
mindennapi tevékenységének, gondolkodásának megismerését és meg-
ismertetését kívánja szolgálni. 

Igen becses értéket képviselnek azok a 15 -17 . századi szöveg-
emlékek, melyeket Szabó T. Attila fedezett fel, ill. tett közzé önálló 
kötetben (Marosvásárhelyi Sorok. Farczády Elekkel közösen), a Magyar 
Nyelv-ben és más folyóiratokban. Válogatott tanulmányainak második 
kötetében Széljegyzetek nyelvemlékeinkhez címmel foglalta egybe ezzel 
a témakörrel összefüggő írásait. 

De épp oly jelentősek helynévkutatásai, melyek a helyszínen ma is 
fellelhető földrajzi-névanyagot ugyanúgy felölelik, mint a könyv- és 
levéltárakban található hatalmas adatkincset. Szinte felsorolni is lehe-
tetlen, oly gazdagon áradtak tolla alól e tárgykörbe vágó tanulmányai. 
Bábony, Dés, Gyergyó, Kalotaszeg, Szásznyíres stb. helyneveivel fog-
lalkozó tanulmányaiban nem csupán gyűjti és csoportosítja a hely-
neveket, de felfejti etimológiájukat, népességtörténeti tanulságokat is 
megfogalmazva. A fiatalabb kutatónemzedék számára Miért és hogyan 
gyűjtsük a helyneveket? címmel módszertani útmutatóként fogalmazta 
meg gondolatait, tapasztalatait. Úttörő érdemei vannak a nyelvatlasz-
munkálatok elméleti-módszertani megalapozásában és gyakorlati meg-
valósításában. Számos tanulmánya meríti tárgyát a magyar-román 
nyelvi érintkezések történetéből. 

Évtizedeken át fáradhatatlanul foglalkozott és foglalkozik ma is a 
nyelvművelés ügyével. Többnyire a kötetek élére helyezi azokat a 
tanulmányait, cikkeit, előadásait, melyek a nyelvművelés elméleti és 
gyakorlati kérdéseit taglalják. Ezzel is jelezve : munkássága fontos részé-
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nek tekinti ezeket az írásait. Felhívja a figyelmet ana, hogy a nyelv-
helyességi kérdések megítélésében a nyelvtani szempont mellett mily 
fontos a logikai és esztétikai szempont érvényesítése, hogy a népnyelv 
tanúságtételét sem szabad elhanyagolni, és hogy csakis biztos nyelv-
történeti ismeretek birtokában lehet állást foglalni abban a kérdésben: 
mi helyes? mi helytelen? Gyulai Pállal vallja: „A beszédnek nemcsak 
nyelvtana van, hanem művészete is."6 Kodály Zoltánnal összhangban 
igen fontosnak tekinti, hogy a nyelvhelyességnek írásban nem rögzít-
hető' elemeit: a helyes szó- és mondathangsúlyt, a nyelv zeneiségét 
féltőn óvjuk, fordítsunk épp oly gondot reá, mint a grammatikai 
korrektségre. Nyelvművelő dolgozatainak célkitűzésében, módszerében 
az általa méltán nagyra becsült Kosztolányi Dezsőnek, „az új magyar 
nyelvművelés vezéregyéniségéinek hatása is tükröződik.1 

Az erdélyi és magyarországi nyelv-, irodalom- és néprajztudomány 
jelentős alakjairól: Bárczi Géza (1894-1975) , Brüll Emanuel ( 1 8 8 4 -
1951), Csűry Bálint (1886-1941) , Kelemen Lajos (1877-1963) , 
Kosztolányi Dezső (1885-1936) , Kristóf György (1878-1965) , Kriza 
János (1811-1875) , Körösi Csorna Sándor (1794-1842) , Pais Dezső 
(1886-1973) , Seprődy János (1874-1923) , Viski Károly ( 1 8 8 3 -
1945) életéről és munkásságáról szóló megemlékezései; számos nyel-
vészeti tárgyú műről írt könyvbírálata tudománytörténetünk értékes 
fejezeteit alkotják, s a szerző széles körű tájékozódásáról, tárgyilagos-
ságáról, az igazi eredmények iránt érzett megbecsüléséről tanúskodnak. 

Szabó T. Attilának, „a nyelvi valóság önkéntes röghöz kötöttjé"-nek 
alkotói módszere egyedülálló a magyar tudomány történetében. „A 
nyelvi valóság gúzsában, nyűgében élve" és dolgozva, mint mondja: 
„magam - mentől szélesebb körű adatgyűjtéssel - mindig új, érintetlen 
anyag feltárását tartottam és tartom elsődlegesen elvégzendő feladatom-
nak ma is."8 

A legapróbb írásának is biztos ténybeli alapokat vet, s azt vallja: a 
nyelv történeti tényei, az adatok vallomása képes csak igazán arra, hogy 
a felvetődött tudományos kérdéseket megvilágítsa. A nyelvi adatolásnak 
valóságos művésze. Mi mindent tudunk meg egy-egy nyelvészeti céllal 
felsorakoztatott cédulaanyagából! Nem pusztán a szót, szókapcsolatot 
vagy mondatot, de azt is: milyen forrástípusból származik az adat? ki 
mondta? ki írta? mikor? hol? mi volt az illető foglalkozása? hány 
éves volt? milyen lehetett az iskolázottsága? nő volt-é vagy férfi? 

6 Szabó T. Attila idézi: Anyanyelvünk életéből 30. 
"'Anyanyelvünk életéből. 24. 
8 Uo. 11. 
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milyen nyelvjárást beszélt? Történeti, nyelvi, irodalmi, néprajzi, szocio-
lógiai és még hány féle kutatáshoz képes az ilyen adatkezelés meg-
bízható segítséget nyújtani! Bizonyos vagyok abban, hogy még távolról 
sem aknáztuk ki azokat a lehetó'ségeket, melyeket Szabó T. Attila 
munkássága a történésznek, néprajzosnak, irodalmárnak, a művelődés-
történet kutatójának készen felkínál. 

Minden tudományos megnyilatkozása hatalmas terepismeretre és az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár monumentális anyagára támaszkodik, 
melyet Szabó T. Attila fél évszázados kutatómunkával maga gyűjtött 
egybe erdélyi levéltárak anyagából. E mű sokoldalú használhatóságát az 
eddig megjelent három kötet reprezentálja. Az erdélyi magyarság 
1 6 - 1 9 . századi életének valóságos enciklopédiája ez a munka, s a 
magyar nyelvtudománynak egyedülálló vállalkozása. A Szótörténeti Tár 
tanulmányozása közben megelevenedik eló'ttünk az egykori gazdasági-
társadalmi-családi élet, politikai küzdelem; a különböző társadalmi 
rétegek: nemesek, polgárok, jobbágyok mindennapja, az őket körülvevő 
tárgyi valóság, a bennük élő hiedelemvilág éppúgy, mint egész gondol-
kodásuk. Más szóval: részesei vagyunk annak az élménynek, melyet 
Szabó T. Attila a gyűjtőmunka évtizedei alatt gyakran érzett: „. . . a 
levéltári kutató a múlttá kövült, emlékezetté merevült, de a látó szem 
számára újra zajlóvá pezsdülő élet forgatagába lesekedik bele úgy, hogy 
körötte eltűnik a ma, és a múlt kavargó életének izgalmas, kandi 
szemlélése közben a szereplő személyek ajkán, tollán elámító, veretes 
nyelvi gazdagságban suttog, beszél, kiált felé a múlt. Hozzá, neki, ha -
»van füle a hallásra«.5 

Mi a jelentősége Szabó T. Attila munkásságának az irodalom és az 
irodalomtudomány szempontjából? A puszta kérdés is jelzi: nyelv-
tudomány és irodalomtudomány, e két testvérdiszciplína nagyon el-
távolodott egymástól az utóbbi fél évszázadban. Sokkal nagyobb mér-
tékben, mint kívánatos lenne, sokkal inkább, mint azt a specializálódás, 
a mindkét stúdium keretében lezajló szemléleti, módszertani és egyéb 
változások kielégítően indokolhatnák. És ennek káros hatását mindkét 
tudományszak - és az élő irodalom nemkülönben megsínyli. „Nagyon 
nagy veszély rejtekezik abban az utóbbi évtizedekben nálunk erőre 
kapó tévhiedelemben, amely a nyelv és az irodalom kérdését külön-
választva, az előbbit a nyelvészek, az utóbbit az írók érdeklődési, 
ületó'leg hatáskörébe utalja. Mintha volna irodalom nyelv nélkül, és 
ellehetne a nyelvész a nyelvváltozatok legtisztábbika, legcsiszoltabbja: 

'Uo. 15. 
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az irodalmi nyelv szépségeinek ízlelgetése és sajátságainak tanul-
mányozása nélkül!'" 0 

Régi és új példák sorával igazolható - s igazolják Szabó T. Attila 
tanulmányai is —, hogy nem mindig volt így. A bibliafordító, nyelv-
taníró, a gyermekek számára nyelvkönyvet szerkesztő, a virágénekek 
nyelvi szépségén ámuldozó Sylvester Jánostól kezdve, a magyar iro-
dalom olyan jelesei, mint a tájszó gyűjtéssel foglalatoskodó Csokonai 
Vitéz Mihály, a nyelvújító Kazinczy Ferenc, az első akadémiai helyes-
írási szabályzat, az első magyar nyelvtan, az első magyar tájszótár 
munkálataiban részt vevő Vörösmarty Mihály, a nyelvészeti tanul-
mányokat folytató Arany János fontos feladatuknak tekintették a 
nyelvvel való beható tudományos foglalkozást. De idézhetnők Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és mások nevét. Utalhatnónk arra, hogy 
kiváló nyelvtudósaink közül számosan irodalomtörténészként kezdték 
pályájukat, mint Mészöly Gedeon, Pais Dezső és maga Szabó T. 
Attila is. 

Szabó T. Attila költői-műfordítói szárnypróbálgatással indult 
(Shakespeare: Hamlet és műfordítások. Torda, 1929), majd a régi 
magyar irodalom kutatása terén ért el maradandó eredményeket. Kéz-
iratos énekeskönyveink és verses kézirataink a 16. és 19. században 
(Zilah, 1934) című művében több éves kutató és rendszerező munkával, 
mintaszerű pontossággal dolgozta fel vallásos és világi tárgyú kéziratos 
énekeskönyveinket. S ezt a bensőséges vonzalmát az irodalom és az 
irodalomtudomány kérdései iránt pályája minden szakaszában érzékel-
hetjük mind a mai napig. 

Legszebb és legbeszédesebb bizonyítéka ennek válogatott tanul-
mányainak ötödik kötete, melynek ezt a címet лЛ\лш. Nyelv és irodalom. 
Irodalmi tárgyú dolgozatai is - miként a nyelvészetiek - eddig isme-
retlen tények és összefüggések feltárását célozzák. 

Móricz Zsigmond az Erdély-trilógia megírására készülve nem elé-
gedett meg azzal, hogy a 17. századi erdélyi történeti fonásokat át-
búvárolta, hogy szenvedélyesen tanulmányozta a régi magyar irodalmi 
nyelvet, de szükségét érezte annak is, hogy Erdély földjén személyes 
tapasztalatokat, benyomásokat szerezzen. Ehhez pedig Kelemen Lajos-
nál alkalmasabb kalauzt aligha találhatott. Szabó T. Attila Móricz 
Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai című emlékezésében Móricz 
erdélyi útjait, Kelemen Lajossal való beszélgetéseit és az erdélyi tapasz-
talatok regénybeli tükröződéseit világítja meg. 

1 °Szabó T. Attila -.Irodalmon kívül. \n: Nyelv és irodalom. 216. 
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Felhívja a figyelmet azokra a becses Arany-levelekre, melyek Szabó 
Károlynak az Erdélyi Múzeum Levéltárában őrzött hagyatékában talál-
hatók (Arany-levelek és Arany-vonatkozások Szabó Károly levelezé-
sében). Igen tanulságos és izgalmas olvasmány Sebből pirosan buzog a 
vér. . . című dolgozata, melyben Arany János Tetemre-hívásának 16. 
században még élő jogszokását mutatja ki levéltári periratok alapján. A 
tetemrehívás az istenítéletek egyik fajtája volt, szerte Európában ismer-
ték és gyakorolták. Arany Shakespeare, Walter Scott műveiből, a 
Nibelung-énekből ismerhette és ismerte, de minden bizonnyal igaza van 
Szabó T. Attilának, amikor azt mondja: „Szinte kétségtelen azonban, 
hogy Aranynak a végleges indítást 1877-ben a »Tetemre-hívás« kelet-
kezési évében nem ezek a világirodalmi olvasmányok, tanulmányok 
adták, hanem Balássynak a folytatásos formában közzétett » Székely 
tanulmányok« című dolgozata »Tetemre hívás vagy halálújítás« fejeze-
tének fejtegetései.'" 1 

Közli egy diákdallá vált Csokonai-vers változatait, becses adalékokat 
publikál a diákéneklés történetéhez, megvilágítva népköltészetünkkel 
való kapcsolatait is. A régi magyar irodalom körébe vágó dolgozatai 
közül megemlítésre kívánkozik: í g y XVI. századi énekszerzőnk nevéről, 
I f j . Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez, Egy állítólagos 
Kemény János ének, Egy törökkori dalunkról, Egy XVIII. század 
középi betlehemes játék, valamint Temesvári János deák című, mind 
társadalomtörténeti vonatkozásban, mind az irodalmi nyelv fejlődése 
szempontjából jelentős tanulmánya. 

A régi magyar szerelmi költészet, ahogy hajdanában nevezték: a 
virágének életformája, stílussajátsága, pályája kezdetétől, a Kéziratos 
énekeskönyveink és verses kézirataink megjelenésétől foglalkoztatja 
Szabó T. Attila képzeletét. Szívesen közölt levéltári kutatásai nyomán 
elébukkant adatokat (A virágének-mondás egy 1585-béli kolozsvári 
nyelvemlékben), élvezettel olvasta virágénekeink szövegét, és mind-
annyiunk örömére Haja, haja, virágom (Bukarest, 1969) címmel egy 
csokorra valót kötetbe gyűjtött és az olvasók asztalára tett. Bevezető 
tanulmányának címe: Mi a virágének? E kérdésre nem sablonos meg-
határozással válaszol Szabó T. Attila, hanem elénk tárja mindazt, amit 
az évtizedeken át folytatott levéltári kutatás, a szakirodalom tanul-
mányozása, és nem utolsósorban a virágénekek gyakori olvasgatása 

1 'Szabó T. Attila: Sebből pirosan buzog a vér... In: A szó és az 
ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Buka-
rest, 1971. 514. — Balássy Ferenc: Székely tanulmányok c. sorozatának 
III. része Új Magyar Múzeum, 1858. 189 -199 . 
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benne megérlelt. Gondolatmenetében az adatok és tények széles körű 
ismerete összekapcsolódik világi költészetünk eme ága iránti meleg 
érdeklődésével, fogékonyságával, szeretetével. Nem csoda hát, hogy 
minden olvasójában kedvet ébreszt virágénekeink tanulmányozásához. 

Hasonlóan termékeny a kapcsolata népballadáinkkal is. Népballa-
dáink történeti rétegeinek feltárásához nyújt segítséget A bárókis-
asszony balladájának históriája Apor Péternél című tanulmánya. Nép-
balladáink útjáról szólva Faragó József Jávorfa muzsika című gyűjte-
ményes kötetének anyagát méltatja, a balladakutatás tudománytörté-
neti keretébe ágyazva. És végül a Balladák könyvét kell megemlítenünk. 
E kötet élő balladaanyagát Kallós Zoltán gyűjtötte össze, a sajtó alá 
rendezés, a jegyzetelés munkájában Szabó T. Attila jelentős feladatokat 
vállalt, kamatoztatva e téren is csodálatosan gazdag ismereteit. 

így vehetnők sorra népmeséinkkel vagy az ex librisekkel, az ex libris 
és a könyv kapcsolatával foglalkozó írásait s több mindent, amit meg 
sem tudtunk említeni. De bárhogy igyekezzünk: a válogatott tanulmá-
nyok öt kötetében, az Erdélyi Magyar Szótörténet Tárban felhalmozott 
gazdagságot e rövid írásban nem tudjuk átfogni, nem tudjuk maradék-
talanul kiaknázni. 

Mi e monumentális arányú munkásság belső mozgatója? Mi készteti 
Szabó T. Attilát arra, hogy a körülmények sugallatára maga választotta 
határokon belül a végtelent ostromolja? Tehetség? szorgalom? köte-
lességtudás? alkotói fegyelem? a szülőföld és népe iránti szeretet és 
elkötelezettség? vagy mindez együtt? 

A legfőbb mozgató, úgy érzem, elemi erejű vágy: tiszta forrásból 
feltárni és felmutatni nyelvünk múltbeli értékeit a jövő érdekében. 
Valamennyi társadalomtudományi diszciplína, és nem utolsósorban az 
élő irodalom érdekében. A Szótörténeti Tárról mondotta egy alka-
lommal: „ . . . főként az ízes városi meg a népnyelvből és a közvetlen 
hangú levelezés nyelvéből kijegyzett gazdag adalékanyagával csábíthatja 
kiváltképpen az írókat arra, hogy nyelvüket, íráskészségüket ebből a 
tisztán felbuggyanó forrásból gazdagítsák, tegyék kifejezőbbé, árnya-
latosabbá, szebbé.'" 2 Hozzáteszi rögtön: „Félre ne értsen senki. . . 
Nem avulttá szeretném tenni, nem régieskedésre szándékszom késztetni 
a mai nyelvet, csak bele szeretném mentetni az írókkal azt a sok nyelvi 
szépséget, ragyogást, amelyen magam a félszázados levéltári búvárkodás 
rendjén annyit ámuldoztam.'" 3 

1 2Szabó T. Attila: A szerző válaszol Веке György kérdéseire. In: 
Nyelv és irodalom. 569. 

' 3 Uo. 569. 
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Az évszázadok alatt elfeledett, betemetett tiszta forrást feltárni, 
tanulságait a tudomány és művészet számára kamatoztatni Bartók és 
Kodály zseniális felismerése volt,s Szabó T. Attila célkitűzése az övé-
kével rokon. 

TARNÓC MÁRTON 

RÁBA GYÖRGY: BABITS MIHÁLY 

A Gondolat Kiadónál jelent meg Rába György kismonográfiája 
Babits Mihályról. Ez a karcsú kötet az első teljes igényű pályakép 
századunk s irodalomtörténetünk e kiemelkedő személyiségéről, méltó 
a centenáriumhoz. Alakrajz. amelynek vitára csábító részletmeg lla-
pításai is a szerző és tárgya közötti ritka összhang bizonyítékai. Mint az 
1981-ben megjelent s a szakkritika által nagy elismeréssel fogadott, 
Babits költészetét 1920-ig bemutató nagymonográfia első része, e teljes 
portré is az irodalomtörténeti fejlődésrajz új típusát valósítja meg, a 
szinte műről műre szívós következetességgel haladót. Üdvözöljük benne 
a gondolat, a költői szándék filozófiai gyökereihez visszanyúló, a 
Babits-filológiában új fényforrásokat kigyújtó, mindig a vizsgált szöveg-
hez tapadó, mégis bátor következtetésű, nemegyszer szárnyaló tudós-
képzeletet. A rendkívüli versértést éppenúgy nyugtázzuk, mint a 
próza-elemzések szövegérzékenységét, mint a roppant méretű írói és 
életanyag megformálásának ritka eleganciáját, sőt, az „itt költő beszél 
költőről" ugyancsak ritka pillanatait. A költő Rába György nem vá-
lasztható el az irodalomtörténésztől, sőt a költő más hullámhosszon 
érkező beleérzései, alkati rokonsága, verstani többlet-tudása gazdag 
harmóniába kerülnek az irodalomtudós minuciózus alaposságával, 
igényességével, impozáns filozófiai és poétikai műveltségével, képző- és 
zeneművészeti tájékozottságával, a vüág- és a magyar irodalomban való 
mozgásának otthonosságával. 

Babits filozófusnak készült, nem költőnek. Rába ezt az életrajzi 
tényt a pályakezdő költészetén tüzetesen és érzékletesen kimutatja, 
határozottan szembefordulva az irodalmi köztudatba mélyen beültetett, 
következésképpen az iskolai oktatás által is terjesztett ama nézettel, 
hogy a fiatal költő elhatározó érvénnyel a l'art pour l'art híve, a formák 
virtuóza. Már Keresztury Dezső is döntögetni kezdte ezt a nézetet 
1959-ben a Magyar Klasszikusok sorozatban megjelent Babits-válogatás 
elé írt jeles tanulmányában, de ez a felfogás szívósan él máig tovább. 
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Nos, e költői, formai mutatványtár lebontása sikerül is Rábának. Amit 
mond, meggyőző s lényegét tekintve bizonyított is. De hogy a fiatal 
Babits sterilebb virtuozitásából már-már semmi sem igaz, abban azért 
van egy kevés túlzás. Már Szerb Antal is emlegette, hogy a mesterségbeli 
tudásból, a secunderélményekből, a poéta doctus-ságból is származtak 
versek. S ez - ismétlem - nincsen ellentmondásban a költői tudatosság, 
s a művészi gyakorlat szintjén sem Rába szobordöntögető mozdulatával. 

A következő néhány mondat nem ítélet, inkább egy-két kérdőjelet 
rejt magában. Rába filozófiai tájékozottsága iránti tisztelettel s a magam 
szerény filozófiai műveltségének ismeretében jegyzem meg, nekem néha 
úgy tetszett a nem könnyű szöveg olvasása közben, hogy legfőképpen a 
fiatal Babits verseinek szinte minden sora, a költő minden gondolata 
mögött áll valaki, Spinoza, James, Nietzsche, Bergson, Schopenhauer, 
egy filozófus, egy pszichológus, egy gondolkodó, akinek a költőre tett 
hatásából kibontakozni nem lehet. Kérdés, vajon így, ilyen személyekre 
bontott hatásmechanizmus fogságában fogant filozófiai tudatossággal 
dolgozott-e a fiatal Babits Mihály? Hiszen ő volt irodalmunk egyik 
legszuverénebb költője s emiatt zavaró kissé a jórészt mások köveiből 
való szellemi építkezés költői gyakorlatának különben igényes bemu-
tatása. 

Szeretném, ha a szerző nem értene félre. E filozófusnak készülő, 
erős intellektusú, mélyen és nemesen gondolkodó költő az irodal-
munkban gyengén csordogáló bölcseleti műveltség egyik reprezentatív 
képviselője s Rába nagy érdeme, hogy ezt pontos portréjában hitelesen 
megmintázta. De lehet-e ezt a folyamatos gondolati indíttatást más 
gondolkodók szüntelen hatásvizsgálatával magyarázni s ezáltal -
nyomatékosan hangsúlyozom, nyilvánvalóan szándéktalanul - a 
gondolkodónak is kiváló Babitsot szellemi szuverenitásában mintegy 
rangján alul helyezni. Mert világos és meggyőző Rába okfejtése, hogy ti. 
a fiatal Babits filozófiai érdeklődését fenntartotta s nem a l'art pour 
l'art, hanem a megismerést kereső irodalom, a költészetté lényegített 
filozófia a költő célkitűzése. Ami ebben valóban nyilvánvaló Rába 
kutatásaiból, az a költészetté lényegített filozófia, de nem csak egy, a 
filozófiában kiemelkedő tájékozottságú, hanem önálló gondolkodónak, 
töprengő s tépelődve teremtő intellektusnak sem akármilyen költő 
filozófiája. S ha már a filozófiánál tartunk, azt gondolom, igen jelentős 
eredménye a szerzőnek Zalai Béla Babitsra tett hatásának elemzése, 
Zalaié, akit Lukács György „az 1918 előtti időben . . . az egyetlen 
eredeti magyar gondolkodónak" nevezett, aki Juhász Gyula meghitt 
barátjaként a költő szerint „az ismeretelmélet egy új rendszerén dol-
gozott", s aki, mint azt Häuser Arnold megjegyezte „a rendszerezés 
problémáját állította a filozófiai gondolkodás középpontjába". Rába 
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véleménye szerint „Zalai nevét a magyar irodalomtörténetbe Babits 
költői fejlődésére tett eszmegerjesztő hatásával írta be". Ez a tény, 
illetve ennek kiemelése, ha nem tévedek, jelentős mind a Babits-mű, 
mind a huszadik századi eszmetörténet kutatásában. 

Rába költői pályarajzot, fejlődésrajzot írt, versértelmezésekre építve 
következtetéseit. Szerteágazó anyagismeret birtokában szól a tudatlíra 
kibontakozásáról, az összefüggő képszalag („alélek folyamának a mélyén 
. . . képek alszanak . . . megszakítatlanul" - íija Babits) elméletéről, 
amelyet Rónay György „egy objektív líra víziójának" nevezett. Új 
vonás a költő műhelyének feltárásában annak bizonyítása, hogy „Babits 
karakteradó, erkölcsi emlékezetében" meghatározó Szekszárd, a családi 
otthon és a gyerekkor személyiségformáló televénye. Itt az Aestati 
hiems s a Szöllőhegy télen versekről mint ikerversekről van szó, mint a 
Két theosophikus ének, illetve A wartburgi dalnokverseny esetében. E 
két szonett másképpen lelki táj, mint a Verlaine-é vagy a Vajda Jánosé. 
Mindkettő összefüggő képszalag, melynek karakteradó ihlete a kezek 
nyomát viselő táj szimbolikus jelentése. Ember és természet nemcsak 
kölcsönhatása, hanem - mint Rába úja - egymásba keveredése alakul 
így ki. Ez a fölfogás természeti tárgyaknak és jelenségeknek abszolút 
személyességet tulajdonít, s ez Babits lírai újítása. 

Véleményem szerint nagyszabású tárlatvezetés Rába könyve, 
amelynek foglalata a tárlatvezető egyetemes műveltsége, szakmai hitele, 
módszertani újszerűsége. Mncs helyünk arra, hogy a regényelem-
zésekről s az utolsó, kíntól gyötört esztendők nagy lírai megnyilatko-
zásairól, vagy akár a Jónás könyve értelmezéséről részletesen szóljunk. 
A szerző új elemeket, új megvilágítást tartalmazó megállapításainak 
uralkodó eleme Babits intenzív jelenléte a polgári humanizmus szellemi 
frontján, végelemzésben az ellenforradalmi keresztény kurzuspolitika 
megítélése és elvetése. Amint egy 1928-ban Az Est-ben megjelent cik-
kében megjegyezte, mindaddig híve minden nemzeti kultúrának, amíg 
az „nem akar lenni hódító és ragadozó nacionalizmus. Mert az erő-
szakos vagy álnok hódítás éppoly kevéssé tiszteletreméltó a kultúrában, 
mint a politikában". Világos beszéd ez, amelynek hitelét a Jónás 
könyve, majd 1939-ben a Jónás imája, az utolsó nagy költemények, 
mint a Talán a vízözön, vagy néhány évvel korábbról „a politikai 
események vészes kibontakozásának profétikus regényesítése az Elza 
pilóta vagy a tökéletes társadalom (1933) negatív utópiája" igazolta. 
Ebben a regényében a Berlin-Róma-tengelyt kovácsoló Gömbös-éra 
idejében - s ezt mai ismereteink szerint Rábával elmondhatjuk, „Babits 
félelmetes történelmi előrelátással festette meg annak a korszaknak a 
szociális szerkezetét és tudatviszonyait, melyet a második világháború 
jelentett". 
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Külön kérdés a kismonográfia irodalmi ismeretterjesztő szerepének 
megítélése, hiszen a Gondolat Kiadó Nagy magyar írók sorozatának 
egyik feladata éppen ez. Képes-e Rába munkája akár a műveltebb, az 
irodalomban tájékozottabb, a költészet iránt fogékonyabb olvasók 
körében e rendkívüli szellem mondandóinak közvetítésére, a mélyebb 
megértés, a nagyobb olvasottság biztosítására, új Babits-hívek tobor-
zására? Alig hihető. Mert nézetem szerint nem is a fentebb előadottak 
közvetlen szolgálatára született ez a könyv. írója nem kis küzdelemmel 
vívhatta meg önmagában is a maga gondolati, költői-irodalomtudósi 
harcát a mesterért, mesteréért, aki egy magas moralitású irodalmi nézet-
és ízlésrendszer kialakítására, elfogadására s e kismonográfiában egy 
eredeti irodalomtörténeti munkának az olvasói nyilvánosság elé bocsá-
tására késztette. Véleményem szerint Rába könyve nem az ismeret-
terjesztő, irodalomnépszerűsítő munkák sorába tartozik, illetve csak 
nagy megszorításokkal lehetne oda sorolni. Vannak írók, költők ugyanis 
- Babits közülük való - , akik megértéséhez, viszonylagos olvasott-
ságához csak bizonyos előzetes olvasmányélmények, versismeret, s némi 
filozófiai tájékozottság birtokában vezet az út. Nem szabad Rába 
kötetén Babits tömeges népszerűsítésének még a kísérletét sem számon-
kérni, s ennek elmaradása miatt e kiváló munkát, szerzőjével együtt 
elmarasztalni, amint azt az Élet és Irodalom kritikusa a lap 1983. július 
8-i számában a könyv célját s szerepét félreértve, türelmetlenül meg-
tette. Aligha jön el az az idő, amikor azt láthatják kései irodalmár 
utódaink, hogy a villamoson vagy az autóbuszon a Babits szövegeibe 
merült olvasók úticéljukhoz érvén elfelejtenek leszállni. Ábrándok 
világa ez, nem az irodalomtörténeté, még kevésbé Babits Mihályé. S 
vajon, a fundamentális értékű kismonográfiáról meditálva számításon 
kívül hagyható-e ama kopár, messze világító tény, hogy az egyébként 
gazdag Babits-szakirodalomban Keresztury Dezső 1959-beli, már emlí-
tett tanulmányán s Kardos Pál lelkesedésből fakadt, csapást vágó 
kísérletén kívül Rába az első, aki az egész babitsi „varázshegyet" bejárni 
megkísérelte. Távoli és közeli - kettős lencséjű, de egyszerre mozgó s 
forgó kamerával dolgozott - a költőt és korát, a modellt és a teljes-
ségigényt összekötni igyekvő törekvéssel. Rába kedves formuláját 
használva Babits költészete olyan orgonapont huszadik századi líránk-
ban, egy fájdalmas, tragikumra hajló, mindig magányos vox humana 
hosszan kitartott hangjára komponálva, amely alatt és fölött a har-
móniát kereső hangzatok pazar gazdagságú variációi szólnak. A kis-
monográfia némi előleg a megkezdett nagyszabású életműelemzés 
folytatásához. Alapmű a jogaiba remélhetőleg mihamarabb visszatérő 
irodalomtörténeti igényű iskolai oktatás, s tájékozott előadók esetén az 
igényes irodalomnépszerűsítés munkájában. (Gondolat, 1983.) 
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RÁBA GYÖRGY: BABITS MIHÁLY KÔLTËSZETE 
1 9 0 3 - 1 9 2 0 

„. . . kutatásaim alapján értekezésem célja feltárni a Babits első 
publikációitól költészetét átható, saját »elmélkedését«, más szóval azt a 
szervesen alakuló költó'i modellt, mely verseinek s egész költészet-
tanának filozófiai feltételeit meghatározza, s ezt a költó'i gyakorlat 
alakváltozataiban nyomon követem" - írja a szerző' Az induló Babits 
fogadtatásának tanulságai c. bevezető fejezetben (10.) Néhány sorral 
előbb Horváth János 1967-ig kéziratban maradt korabeli kritikájából 
idéz: „Babits művészi gyakorlata . . . filozófiai hánykolódásoknak válhat 
ágyává." Illetve: „(Babits) A megfoghatatlan szubjektivizmus dadogói 
közt tárgyi szemléletek szabatos beszédű költője; a tudat alatti világ 
zavaros naturalistái között maga a tiszta, fogékony, képzett, művészi 
tudatosság." Rába célkitűzésébe elsőrendűen e „hánykolódások" 
nyomon követése, illetve föltárása tartozik bele, miközben Horváth 
akkori megállapítását mintegy újra értelmezi, kibontja, könyvének 
központi témájává téve a filozofikus költészet kérdését: „A legjobb 
versértők fenntartással vegyes vagy tudatosan védőbeszédnek szánt 
megnyilatkozásaiból jól kivehető, hogy a korabeli magyar kritika a lírát 
a romantikus ihlettől és személyes vallomástól elválaszthatatlannak 
hitte, márpedig a fiatal Babits első két verseskötete, de főként az első, 
nyílt ellentmondásban volt a költészetnek ezzel a fölfogásával, mégsem 
lehetett sem költőiségét, sem újdonságát elvitatni." (8.) 

Bocsássuk előre: célkitűzésének Rába mindvégig maximálisan eleget 
tesz, ily módon az utóbbi évtizedek egyik legjobb irodalomtörténeti 
munkáját hozta létre. Nézőpontja, melyet energikusan és egyenletesen 
érvényesít, egyfajta Babits-rehabilitációt is szolgál, különösen ami korai 
líráját illeti. Irodalom-szociológiai, mentalitástörténeti vizsgálatot 
igénylő, figyelemre méltó jelenség az, hogy a Nyugat első nagy vezér-
alakjai közül Babits művészetét és alakját övezte és övezi még mindig a 
legtöbb félreértés, félremagyarázás,és a tőle oly idegen,zavaró akusztika, 
amelynek következményeként korántsem alakult ki irodalmi köz-
tudatunkban valódi közmegegyezés emez írót illetően. Talán éppen 
nagyságrendjének - arányainak és méltóságának - természete, jellege, 
különállóan egységes eszmevilága: szellemi tartásának minősége miatt 
alakult úgy, hogy a filológiai föltárás, a kiadások teljessége és a feldol-
gozások terén máig sem versenyezhet Adyval, Móriczcal, sőt Koszto-
lányival sem. (Ebből a szempontból érdekes „apróság" ebben a Rába 
nyújtotta filológiai rengetegben, hogy megtudhatjuk: Ady A Halál 
automobilján c. verse későbbi A halál automobilon c. Babits-versnél.) 
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Rába könyve többek között azért is nagy teljesítmény, mert nem 
kívánja mindenáron „elhelyezni" besorolni költőjét, éppen ezért mar-
kánsan kiemelve a jelenséget, önkéntelenül is igazolódik a korai korszak 
hasonlíthatatlansága. Babits egyszeriségének a tartalmát bontja ki, és 
ennek révén is jobban érthető, miért jutott arra a sorsra az értel-
mezésben, amire jutott. Ebből a szempontból oly fontos a könyv Babits 
elfojtott „duk-duk afférja" c. fejezete, amely világosan és tisztán kifejti 
a költő akkori irodalompolitikai magatartását, azzal a makacs tévhittel 
- olykor irányított félreértelmezéssel - szemben, mely mindenáron 
ellentétet akart látni Ady és Babits között (lehetőleg minden kérdés-
ben). A szerő a híres Petőfi és Arany elemzése kapcsán kimondja, 
hogy költészettana már Ady fellépte előtt kialakult, Arany-képében 
csupán azt védelmezi a „sok divatforradalmár tülekedésével" szemben, 
tehát az ifjúkori koncepció nem Ady ellenében jött létre. Fontos, hogy 
kitér egy rövid utalásban a Babits-Balázs-Lukács viszonyra is, a 
Holnap és az első kötet fogadtatása kapcsán, de mindezeket a személyes 
és életrajzi vonatkozásokat, melyek végül is sérülékenységének kelet-
kezéstörténetéhez nyújtanak higgadt, bár lehangoló adalékokat, vers-
elemzéseken keresztül tálja föl. A Húsvét előtt analízisében pedig magát 
Adyt idézi meg egy Babits-inteijú kapcsán: „Ady ekkor, ahogy néhány 
év múlva kérdezőjének Babits elmondja, » mély és nemes művészet felé 
fejlődött, s ő maga tudta, mondta is, hogy erre a fejlődésre én is 
hatottam valamelyest <." (503.) 

A fentieknél is lényegesebb azonban a könyv alapgondolata, amely 
köré módszer, elemzéstechnika és filológia szerveződik. Ez összefoglal-
ható abban, hogy Babitscsal újfajta poétika és bölcseleti látásmód jele-
nik meg a magyar költészetben, ami nem annyit tesz csupán, hogy : böl-
cseleti (effajta lírában már ért el csúcsokat a 19. század), hanem annyit, 
hogy a filozófikum és a költészet új módon függ össze őnála, a filozófia 
kezelésmódja a nóvum. „Mindinkább érlelődik a művészi értékteremtés 
igénye, mely csak részként foglalja magába az én impresszionista meg-
ragadását, s végső célja szintézis teremtése: a művészi törvényalkotás." 
(50.) Az első kötetről szólván ezt írja kitűnő összefoglalással:,.Szövegü-
ket kozmológiai képzetek járják át, . . . Babits a vüágegyetemről, a ter-
mészetről és az emberi sorsról úgy énekel bennük, mint a szerelemről 
vagy a hazáról." (43.) „Nem a l'art pour l'art tehát, hanem a megisme-
rést kereső irodalom, a költészetté lényegített filozófia: ez a fiatal költő 
Babits célkitűzése." (uo.) Ennek megértése pedig Rába célkitűzése. 

Ami a könyv filológiáját, anyagkezelését illeti: eredeti értelemben 
klasszikus monográfia, amelyben igazi forrásfeldolgozás és forráskritika 
tanúja lehel az olvasó. Rába ugyanis nem pusztán kötetek szerint halad 
előre, hanem a versek keletkezésének eredeti kronológiáját rekonstruál-
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ja. Kéziratokat és első megjelenéseket, valamint variánsokat vet egybe, 
aminek komoly hangsúlyeltolódások kimutatása a végeredménye. 
Rába a filológiai alapkutatás szintjén is fundamentális munkát végzett 
el, amennyiben teljes képet nyújtott a korai költészet textuális viszo-
nyairól, állapotáról, továbbá azért, mert ily módon dinamikus, fejlődő 
képet alkothatunk egy költői oeuvre alakulásáról, mozgásáról, egyes 
darabjainak ellentétező vagy párhuzamos-kiegészítő, analógiás korrelá-
cióiról. A szerző bravúrosan mutatja meg, hogy az igazán jelentékeny 
életműben nincsenek diszkrétumok, hanem elsőrendűen korrelátumok 
vannak, és a természeti szervességre emlékeztető jegyek jelenléte önálló 
értelemmel bír; egy-egy versindividuum önkéntelenül kinyílik, vonat-
kozik a többire vagy valamely távolabbi-közelebbi verstársára, tehát 
minden kontextuális. 

Rába igen nagy apparátusában külön helyet foglal el a korabeli 
kritika és a későbbi szekunder irodalom állandó ismertetése és pole-
mikus kezelése. Bizonyításai, érvelései legtöbbször igen meggyőzőek, 
különösen ami a Király Istvánnal végighúzódó, főszövegben és jegyze-
tekben egyaránt érzékelhető vitát illeti értelmezéseiben (különösen a 
Rengj csak, föld és a Május huszonhárom Rákospalotán erőltetettnek 
tűnő szembeállításának az elvetésére áll ez, valamint a Bolyai c. vers 
félreértésére). Még mindig a technikánál maradva, szükséges néhány 
kritikai megjegyzést is tennünk. Az egyik a könyv nyelvezetét, stílusát 
érinti; roppant nehézkes, e minőségében nem feltétlenül funkcionális 
vagy nem specifikusan tudományelvű okokra vezethető vissza a megírás 
ilyen fokú önmagába zártsága. A tudományos kifejtés, ok nélkül ne-
hézkessé tett mondatszerkezetek formájában - irodalomtörténetírá-
sunk nagyjainak gyarlósága volt; itt is ezt érezzük. 

A másik technikai probléma az, hogy noha számos verset minőségi 
bírálattal illet, s tud irodalomtörténészhez méltó módon kritikát is 
gyakorolni tárgyán, helyenként viszont túlságosan védi, ahol talán 
nem kellene (pl. az ún. szekszárdi szonettek esetében). Olykor hossza-
dalmasnak találtuk a filozófiatörténeti és szisztematikai fejtegetéseket, 
mint például A tudatlíra kibontakozása ismeretelméleti passzusait 
(noha mentségéül legyen mondva, irodalomtörténészként nem minden-
napi filozófiai műveltség, áttekinthető mély tudás birtokában van). 
Megjegyzendő még, hogy a könyv egészének gondolati és mintegy reto-
rikai szintjéhez képest az utolsó, körülbelül harminc-negyven oldal 
„esik", a zárlat intenzitása nem mérhető az egészhez. Komolyabban 
fájlaljuk, hogy a Szittál-e lassú mérgeket? elemzése elsikkad, mindössze 
öt nyomtatott sorban kapunk róla híradást, ahhoz képest, hogy fontos-
ságát indirekte jelzi, ahogyan nagyobb teret szentel Babits Szabó Dezső-
höz írt levelének, és a 19-es szellemi állapot általános analízisének. Az 
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egyetlen, tartalmi, mélyebb értelemben vett módszertani-koncepcionális 
vitánk Rábával azonban nem a fentiekből fakad, hanem az egyébként 
üdvözlendő elméletre figyelmező módszerrel kapcsolatos. Kérdéses 
számunkra, hogy a vers jelentésének állandó filozófiai hatásokkal, il-
letve párhuzamokkal való megfejtése, szemben a vers immanensebb, 
poétikai megközelítésével, nem vezet-e időnként szükségképpen túl-
feszítésekhez, túlkomplikálásokhoz? Nem mindig lehet - így véljük -
a legkisebb poétikai mozzanatot is a legmagasabb elméleti premisszák-
ból, illetve effektusokból levezetni. Annyira senki sem tudatos, mint 
ahogy Rába a fiatal Babitsot bemutatja. Ezzel összefüggésben a tudat-
líra központi kategóriája mintha vitatható volna, talán nem a legszeren-
csésebb, hiszen minden lira: tudatlíra. Nem érzékelhető kategoriálisán 
a korai Babitsra jellemző differentia specifica. Mindezek a kifogások 
azonban arányosan nem mérhetők az eredményekhez. Röviden ismer-
tetjük tehát a korai Babits poézisének és poétikájának Rába féle értel-
mezését, a könyv tartalmi hozadékát. 

Babits lírájának természete kezdettől fogva az objektív tudatlíra -
a konzervatív avantgarde jegyében - , az objektív énkifejezés, továbbá 
a ritmus expresszivitásának irányába tett úttörés; megkülönböztető 
jegyei még: az antikizálás, az ikonizálás, az animizmus, valamint az 
álarcos beszédhelyzetek, a „personák" gyakorisága, a „drámai mono-
lógokban kifejezett alakrajz". A konzervatív avantgarde-dal kapcsola-
tosan Rába meggyőzően mutatja ki, hogy Babits egy-egy ekkori meg-
nyilatkozása a poème en devenir körébe tartozik. Ez újabb verselésben a 
sorról sorra mintegy kiszámíthatatlan, tervezetlen ihletű költői dikció, 
az automatikus dikció a követendő módszer (lásd később Kassák és a 
nemzetközi avantgarde). Ez a felfogás összefüggésben áll Babits poézi-
sének legsajátabb vonásával: a mozgásélmény meghatározó voltával, 
amit már Király György a költő faculté maítresse-ének nevez. E; 
viszont - túl az alkati individuállélektani okokon - Heraklcitos, az 
életfilozófusok és Bergson hatásával, a kettősségekben gondolkodás, a 
játékra mint világmodellre orientáltság jelenlétével magyarázható. Ide 
tartozik a Rába által bravúrosan analizált szárnyalásmotívum, a felül-
emelkedés, a megtisztulás és a labirintusélmény. A templom! Röpül!, 
Az örök folyosó mellett különösen a könyv egyik legjobb elemzéséből 
tudjuk meg ezt, mely a Hadjárat a semmibe zarándokútjával foglalko-
zik. A bergsonizált Dante-hatással magyarázza a nagy költemény gon-
dolati-szerkezeti gerincének végső alakját: a létet erotizáló eszme alle-
gorizálását. 

Babits görögségével a Klasszikus álmok c. alfejezet néz szembe. Leg-
fontosabb újdonsága talán az, hogy - szemben a korai korszakkal kap-
csolatos közfelfogással - leszögezi : a költő hellenizálása csak egy rövid 
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időre érvényes és a modern vitaiizmus szerinti interpretáció jellemzi azt: 
„mindössze kétéves periódusra vonatkoztatható, és költői alkatát görög 
érdeklődésével jellemezni túlzó általánosítás." (287.) Az idézett interjú-
ban pedig , 1928-ban, ezt mondja:,A görögség . . . csak kifejezőeszköz, 
nem cél!" (uo.) A hellenizáló verscsoport elemzése iskolapéldája a Rába 
követte komplexitásnak; mindig mindenütt teljes rím-és ritmuselemzést 
kapunk, a képhasználat, a retorika és a stilisztikai eszköztár leltárát, végül 
teljes poétikai térképet és értékelést is - az életműhöz, önmagához és 
a verstársakhoz képest —, miközben jelentéstani és mentalitástörténeti 
kifejtést is ad. Tőle tudható meg gyakorlatban az az általános vers-
esztétikát mindenesetre megkérdőjelező tapasztalat, hogy minden jelen-
tős versegyéniség - önálló poétikai rendszer. Az ikonizálás lényege egy-
egy alakrajz bábura, automatára csökkentett másában a groteszk-
makabreszk hatás előidézése. A bábu ikonná változásának ősélménye 
ugyanakkor már az álarcosság, a dramatizált költemény körébe visz, 
melynek őse Pindaros, közelebbi elődei Jean Paul, E. T. A. Hoffmann, 
Browning, kortársai közül Rilke, Pound és Füst párhuzamosa fontos. 
Emez eljárások mélyén is Babits középponti törekvése munkál:, A per-
sonálval azonosulás vágya a megismerő személyiség kiteljesedésének mű-
vészi céljával egyenlő." (409.) Itt kiemelkedik a Golgotai csárda, mint gro-
teszk bábtragédia és a bábszinházszerű Cumulus értelmezése. Lírájának 
ezek a jegyei vezetnek aztán „hangosan szóló költészetéhez", a dialo-
gikus verstípusokon át jut túl „a költészet mallarméi pillanatán" (498.) 
(Miatyánk, Prológus, Kép egy falusi csárdában). Egészen a. Húsvét előtt-
höz , amely az addigi Babits-líra - és a monográfia - csúcspontja. A költe-
mény, melynek eszmei háttere a Leibniz mint hazafi, poétikailag ta-
lálkozik az említett poème en devenirtel, miközben a pindarosi és bakk-
hylidesi vershagyomány és a költői alkat különleges találkozása: „Igazi 
threnosz, zabolátlan gyászének." Rába kitér a Berzsenyi-rájátszásokra 
is, továbbá érint egy olyan összefüggést - ti. Babits és Eliot között - , 
amiről többet is szívesen megtudtunk volna, mert igen lényegesnek és 
modell értékűnek tartjuk. E talán legnagyszerűbb analízisének végén 
így ír a szerző: „Mert a Húsvét előtt szerves egységét az a profetikus 
magatartás biztosítja, melynek irracionális tartalmától Babits, Ady-
tanulmányának bizonysága szerint, idegenkedett, de épp az ihletett 
helyzet történelmi érvényességételfogadta (. . .) Pusztulásnak és életnek 
az ünnep szemléletébe testvériesülése a címben előrejelzett szimbolikus 
jelentést mélyíti el. . . Mint halálnak és föltámadásnak az egyénben 
átélt szertartásszövege a dionüszoszi ditirambusok korszerű és profán 
megvalósulása. Közvetlen fogalmi közlése és érzelmi ráhatása szerint a 
lelkek ébresztése az őrült vérontás ellen, belső formája a Perszephoné-
mítosz, az eleusziszi misztériumok, a dionüziák és a Biblia föltámadás-
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modelljének egyénített megjelenítési módja." (506.) Ez a háború alatti 
fordulata költészetének egyúttal a késó'i Babits egyszerűsége és újfajta 
nagysága felé is hidat kezd »erni, miként azt A régi kert kapcsán érzékel-
teti a szerző'. , A szakirodalom az új népiesek hatására mutatott a húszas 
évek végén írt Babits-versekben, de A régi kert már sok olyan költői 
megnyilatkozással és mindenekelőtt szemléletformával lep meg, melyet 
az irodalomtörténet az új népiesek vívmányának tekint." (543.) 

A könyv másik nagy tartalmi egysége a hatás- és párhuzamelemzés. 
Babits költői gondolkodásának kialakulásában és fejlődésében a század-
elő egész bölcseleti szomja tükröződik. Rába az analíziseken keresztül 
gondolati, mentalitástörténeti problémákat világít meg. Sűrűn hivatko-
zik Babits egészében egyáltalán nem, részeiben is töredékesen feldol-
gozott esszéisztikájára, olykor epikáját, életútját és politikai-társadalmi 
helyzetét is az elemzés segítségére hívja. Lapjain széles és intenzív világ-
irodalmi és magyar költészettörténeti utalásrendszerrel találkozhatni. 
Az utóbbinak legjobb példája az a ragyogó, találatos - az egész köte-
ten végigsuhanó - Arany-Babits párhuzam, amely költészettörténeti 
tudatunk némely evidenciának hitt alapja újragondolására ösztökéli 
az olvasót. Nem véletlen, hogy Babits többször saját kora Arany Jáno-
sának vallotta magát, nem véletlen a Mozgófénykép és A kép-mutogató 
összefüggése, valamint az Arany mint arisztokrata alapgondolata sem. 
Ami azonban a hatáselemzések középpontjában áll, az a bölcselet. 
Ebben nyújt példaszerű munkát a szerző. Kimutatja, hogy a költőt már 
egyetemi éveiben és közvetlenül utánuk a preszokratikus Herakleitos és 
a neoplatonikus Plotinos éppúgy mélyen foglalkoztatja, mint a polgári 
korszak pszichologikus-szenzualista irányait meghatározó John Locke, 
illetve David Hume. Tanulóéveiben Nietzsche Zarathustrajít és William 
Jamest, Schopenhauert és Spinozát olvas. Különösen az utóbbi hatása 
erőteljes, akit Schopenhauerrai nem, de Herakleitosszal le tud győzni. 
Első költői előhangjai idején Nietzsche és Carlyle a legfontosabb böl-
cseleti inspirátorok. Fontos a Zalai-Husserl összefüggés, valamint a 
Lask halálára írt vers álarcosságában meghúzódó gyászének - Zalai em-
lékére. Ha lineárisan próbáljuk követni a szellemi arcél kibontakozását, 
akkor az első jelentős versek filozófiájában a legkülönbözőbb vitalista 
tendenciákat tartja a szerző a legfontosabbnak. A Theosophikus énekek-
ben Rába szerint a keresztény és a buddhista theodicea egymásmelletti-
sége követhető nyomon, miként a Két nővérben a Bánat és a Vágy élet-
filozófiai korrelátuma. „A világ a kettőnél kezdődik (. . .) az egyetlen, 
amiről tudunk, a különbség." „Minden művészlélek főmélye a másra-
vágy : újra." „(A szellem) először csak a második érzését érezheti, vagy 
ikreket. . . a világanya elsőszülöttei ikrek voltak." A nagyon ifjú Babits-
nak ezek a gondolatai egy költői filozófia irányát mutatják, illetve a líri-
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kustól átinterpretált filozófia iránti hallatlan vonzódást. (14.) Hogy itt 
nem szakfilozofálásról, hanem a bölcselettel értelmezett nem kevésbé 
pontos létélményró'l van szó, azt Platóniának egyik idézetével is jelzi 
a monográfus: „minden jó filozófia kör, és körben forog, de az írónak 
kezdeni és végezni kelhelkell találnia a kör egyenesítését." (428.) A filo-
zófia költőiségétől így j ut el íróként a líra világrendjéhez, a líra belsó' filo-
zófiájához. Rába szerint Babitsot fiatalkori szellemi vívódásaiból Berg-
son szabadította ki; a hatáselemzés igen meggyőző", és külön kiemelnénk 
Bergson és a plotinosi zarándokút közötti összefüggés bemutatását. 
A hatás fogalmát a szerző nem egyoldalú, statikus értelemben, hanem 
dinamikusan, korrelative használja. Ennek érvényesítése módszertanilag 
is igen lényeges és irodalomtörténetírásunk jobb hagyományait folytatja 
(nemzedékében Németh G. Béla tanulmányaiban lelhető fel hasonló 
termékeny hatás-fogalomhasználat). Más kérdés, amit már említettünk 
előbb, hogy vajon minden olvasmány egyúttal hatást eredményez-e? 
Olykor ugyanis mintha ezt a benyomást keltenék fel az elemzések. 
Továbbá azt. hogy a magasabb filozófiai törvényekhez igazodás ön-
magától értékképző volna; holott ez bizonyításra szorul, vagy pedig 
valamely költészetesztétika körébe tartozik. Ami különben - végül -
e monográfia rejtett esztétikáját illeti, az határozott, nyílt, és - szá-
munkra legalábbis - igaz, nevezetesen a teremtésesztétika. Eszerint 
a művészi látszatteremtés a szükségszerűségből a szabadságba vezető 
út, az a szárnyalás, amely Babits költészetének is központi motívuma. 

Rába György munkája sokféle értelemben régi klasszikus tudósaink 
műveltségét, szellemét — belső kultúráját - idézi meg, túl azon, hogy 
mint szakmai teljesítmény méltán nevezhető eseménynek tudományos 
és irodalmi életünkben egyaránt. (Szépirodalmi, 1982.) 

BALASSA PÉTER 

KARDOS LÁSZLÓ: HARMINCHÁROM ARC 

Ez a könyv nem egyszerűen tanulmánykötet, s nem is irodalmi port-
rék gyűjteménye csupán, mint erre a címből következtethetnénk, ha-
nem vegyes műfajú írások (tanulmány, kritika, vitacikk, levelezés, sze-
mélyes emlékek felidézése) olyan együttese, amelyekből a huszadik szá-
zadi magyar irodalom fontos személyiségeinek arcéle, munkásságuk jel-
lege, s a szerzőt hozzájuk fűző személyes kapcsolatok, irodalmi vonzal-
mak egyként kirajzolódnak. E megállapítás illik a kötet nagyobbik felét 
kitevő írások megjelölésére. 
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A könyv első részében ugyanis világirodalmi tanulmányokat olvasha-
tunk azokról, akiknek művészete Kardos László érdeklődését kivált-
képpen felkeltette. Ezek pedig: Shakespeare, Rimbaud, Csehov, Maja-
kovszkij. Köztudomású, hogy Kardos László a világirodalom egyetemi 
tanáraként tevékenykedett, e tanulmányok keletkezése részben össze-
függ ilyen irányú munkásságával. Âm a kapcsolat, amely a világirodalom 
neves alkotóinak műveivel saját tevékenységét összekötötte, nemcsak 
tanári munkásságára vezethető vissza, sokkal intenzívebb ennél. Legki-
válóbb műfordítóink közé tartozik, s így a költői szövegek ismerete 
nála, a tudósi felkészültség mellett, alkotó jellegű, mondhatni személyes 
viszonyt is kifejez. E körülmény hozadéka az elemzések finom árnyala-
tossága, a beleérző képesség reveláló ereje, a tanulmányok stiláris ele-
ganciája. 

Tanulmányaiban sikerült megvalósítania azt, amivel egyébként rit-
kán találkozunk: a személyes jellegű, egyéni stílust, a szuverén látás-
módot oly módon ötvözni a szorosabb kutatási eredmények összefogla-
lásával, hogy a tudósi alaposság s az esszé szépírói igényessége harmoni-
kusan és szervesen illeszkedik. Világirodalmi tanulmányai, még ha a 
kötetben külön csoportot alkotnak is, ugyanazt a rugalmas, hajlékony, 
műre koncentrált módszert mutatják, mint a könyv egyéb, a huszadik 
századi magyar irodalommal foglalkozó írásai. 

Kardos László számos írását tette közzé a Nyugatban. E tény azt is 
jelenti, hogy az irodalomszemlélet, melyet a folyóirat képviselt, közel 
állt hozzá, magáénak érezte. Fiatalkori Ady-tanulmánya azonban azt 
is világossá teszi, hogy Ady jelentőségét már akkor átlátta, s lényegében 
az ő gondolatai nyomán haladt, s így társadalomszemléletileg, közkeletű 
kategóriával élve, a Nyugat balszárnyán helyezkedett el. Nem kisebb 
személyiséggel, mint Kosztolányival szállt vitába Ady érdekében. Az 
Ady-örökség ápolásában nem kis szerepet játszott a debreceni Ady Társa-
ság, melynek keretében Kardos László a két háború között hosszú időn 
át, amíg lehetett, áldozatos szervező munkát fejtett ki. 

Ady iránti vonzalma azonban korántsem jelentett valaminő elfogult-
ságot: a jó, az értékes irodalom megbecsülése, elemzése, kritikai vizsgá-
lata olyan szívesen vállalt feladat volt számára, amelytől semmiféle 
egyéb szempont sem tudta eltéríteni. Ez a tudósi-kritikusi magatartás 
tette lehetővé, hogy a korszak legjelentékenyebb íróit és költőit ellent-
mondás nélkül bele tudta illeszteni irodalomszemléletébe. Mint maga 
írja, Adyt tartotta a legfontosabbnak, Babitstól tanult a legtöbbet, s 
szubjektíve Tóth Árpád (akiről később nagyszabású monográfiát írt) 
költői alkata állt hozzá a legközelebb. 

Ez a fajta harmonikus látásmód mégsem kompromisszum eredmé-
nye csupán. Kardos László nem támadó kedvű kritikus. írásainak kö-
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rültekintő, mérlegelő, megállapításait mindenkor méltányosan közlő 
jellege, továbbá a szerző nagyvonalúsága és bölcs toleranciája nem takar-
hatja el azt a tényt, miszerint Kardos László tud keményen fogalmazni, 
s meggyőződését, véleményét nem rejti véka alá. Móricz gyengébb alko-
tásairól ennek megfelelően nyilatkozik, Oláh Gábor regényeinek hibáit 
meggyőző érveléssel bizonygatja, s ebben nem zavarja az író debreceni 
illetősége. De a tőle tisztelt költők és írók (szinte felesleges említeni: az 
értéket mindenkinél hangsúlyosan méltányolja) műveinek elemzése 
során sem jellemző rá a monoton dicséret, a szintkülönbségeket ezek-
ben az esetekben is félreérthetetlenül érzékelteti. 

Fontos tanulsága a kötetnek, hogy Kardos László, aki Debrecenben 
középiskolai tanárként dolgozott, s e munkája mellett rendszeresen és 
magas színvonalon publikált, egy olyan alkotó egyéniségnek bizonyult, 
akiről az avatatlan olvasó nem tudná megállapítani valóságos élethely-
zetét és munkafeltételeinek jellegét. írásaiból az a legjobb értelemben 
vett „européer" rajzolódik elénk, aki szinte természetszerűen kapcsolat-
ban áll az irodalmi élet jeles képviselőivel,, minden fontosabb eseményé-
vel. Kétségtelen,hogy szellemileg, virtuálisan ez így is volt. S hogy így le-
hetett, azt kultúrájának, érzékenységének, igényességének köszönhette. 
Az igényesség dolgában egyébként magatartása intranzigensnek mondha-
tó: akár a Nyugatba ír, akár a debreceni lapba, ugyanazt az értékrendet, 
a tartalomnak és a megformálásnak ugyanazt az egyformán magas szint-
jét képviseli. Kritikusi tevékenysége során bizonyára alkalmi feladatokat 
is vállalnia kellett, ám ezeket úgy oldotta meg, hogy végül szervesen 
beletartoznak a kritikai érdeklődés jellegzetes vonulataiba. 

Az egységnek ezt a képzetét valószínűleg erősíti a kötetben a válo-
gatás lehetősége. Ez a tény azonban mit sem von le az irodalomszemlé-
let mindig jelenlevő határozottságából, gondos összehangoltságából. 
Pedig az alkotók listája igencsak különböző személyiségeket, műveket, 
irányokat tartalmaz. A Nyugat nagyjai mellett ugyanolyan értő tanul-
mányt olvashatunk Kassákról (helyesebben kritikákat, amelyek egybe-
olvasva átgondolt koncepciót rajzolnak ki), két Kodolányi-recenziója 
miniatűr elemzés: érvényességük oly hosszú idő után sem vonható 
kétségbe. De ugyanígy alapozó jellegűnek tekinthetők Márai Sándorról 
írt kritikái, s igen szemléletesen mutatja be Zsolt Béla ma már kevéssé 
emlegetett regényeit. A magyar irodalom megosztottságának eme kor-
szakában igen világosan fogalmazza meg az irodalmi értéket, s nem ke-
vésbé határozottan az esztétikai fogyatékosságot, de ítéletébe nem ke-
veri bele az irodalmi élet és a politika megosztó, szembeállító tényezőit. 
Nem mintha a kor nagy kérdéseiben pártatlan lenne : csak éppen egy 
regény vagy verseskötet minőségeinek számbavételekor, vagy következ-
tetéseinek levonásakor elsősorban és mindenekelőtt irodalmi anyaggal 
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dolgozik. Ezzel együtt és ennek ellenére határozott véleménye van or-
szág és világ, az irodalmi és a szellemi élet dolgairól. 

Kardos Lászlónak nem kellett visszavonnia felszabadulás eló'tti 
tevékenysége idején megfogalmazott véleményeinek lényeges pontjait, 
ám a körülmény nem jelenti nézeteinek mozdulatlanságát. Ellenkezőleg: 
nagy fordulat állt be pályáján, amikor a marxista irodalomtudomány 
müvelője lett. Addigi pályája mindazonáltal logikusan vezetett ehhez a 
fordulathoz. Ami azonban pályafutására talán leginkább jellemző, az 
arányokat és értékeket higgadtan felmérő, az alkotás műhelytitkait fel-
táró, a művészi mesterség fogásaiba beavató módszere és tudósi-kritikusi 
magatartása lényeges vonásaiban állandónak tekinthető. Mindaz, ami 
nézeteit, gondolatait gyarapította, ítéleteit módosította, ebbe mód-
szerbe integrálódott. S mindvégig hű maradt stílusának egyéniségét oly 
híven kifejező hangneméhez. 

Ezért, noha természetesen a fogalmak használatában és jelentésében 
mindenkor érzékelhetők történelmünk alakulásának különböző „ízüle-
tei", állandó tényezőként jelen van az irodalomközpontú, stilárisan és 
módszertanilag egyaránt finoman árnyalt, kiegyensúlyozott elemzés. 
Ez a körülmény teszi lehetővé, s kötet e tényt jól illusztrálja, hogy 
Kardos László utóbbi írásai szervesen kapcsolódhatnak a korábbiakhoz. 
Valóságos, gondolatilag összefüggő életmű jellegzetességeiről tesz bi-
zonyságot ez a kötet, é« sejtetni engedi megalkotójának, az értékek to-
leráns és gondos bemutatójának vonzó egyéniségét. 

Az az egyéniség, amely ebből a kötetből megismerhető, szinte soha-
sem lép nyíltan előtérbe. Stílusa, s az abban megnyilvánuló magatartás 
persze mégis megragadhatóan karakterisztikussá avatja. E kötetben 
mégis van személyesebb jellegű vonatkozás is. Többnyire Törmelék cím 
alatt személyes találkozásokról, eszmecserékről tudósít, amelyek egy-
egy vonással kiegészítik a tanulmányokból és kritikákból kirajzolódó 
arcképeket. Ezek megvilágítják a szerző személyes élethelyzetét csak-
úgy, mint ahogy hozzájárulnak a személyes tapasztalat közvetítésével, a 
neves írók és költők egyéniségének jellemzéséhez is. A Törmelékekben 
Kardos László mellett sokszor megjelennek közeli ismerősei, barátai, 
így például a költő és irodalomtörténész Juhász Géza, a később ugyan-
csak egyetemi tanárként tevékenykedő Kardos Pál (Kardos Albert iro-
dalomtörténész fia; Kardos Albertről szép emlékezést olvashatunk a 
kötetben). Ök ketten mind az Ady Társaságban, mind pedig munkássá-
gukkal, Kardos Lászlóval együtt a debreceni irodalmi s általában szel-
lemi élet fő szervezői és mozgatói voltak. De említhetnék azt az epi-
zódot is, mely Kardos László és a költő Gyulyás Pál politikai-irodalom-
politikai okokból történt szakításának, s halálosan beteg költővel való 
kibékülésének esetét mondja el. Ezek az írások mindenképpen értékes 
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és fontos, visszafogottságukban is jellegzetes emberi és kortörténeti 
dokumentumok. 

Jelentős szerepet kapnak a kötetben a levelek is. A fővárostól távol 
munkálkodó Kardos László szervezési és kiadási ügyekben, irodalmi 
programok, estek rendezése dolgaiban lépett érintkezésbe neves írókkal 
és költőkkel. Az itt publikált levélváltás Babits, Kassák, Kodolányi, 
Veres Péter, Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Fenyő László, Gelléri Andor 
Endre Kardos Lászlóhoz intézett leveleit tartalmazza (mellékesen em-
lítem meg, hogy a debreceniek a kötet tanúsága szerint egymással is 
leveleztek). A levelek közt akadnak olyanok, melyek az egyes ügyekre 
vonatkozó tömör válaszok, értesítések, de találunk köztük tervekre, 
személyes körülményekre, politikára,az irodalmi élet eseményeire utaló 
írásokat is. Ezek értékes adalékok a kor irodalomtörténetének egyes 
részleteit illetően. 

A Harminchárom arc a maga sajátos műfajában tulajdonképpen váz-
latos irodalomtörténetként is felfogható. Ez a vázlatosság az írások 
eltérő jellegéből adódik, ami azonban az egyes portrék tartalmi elemei-
nek a köteten végighúzódó összefüggéseiből kiviláglik, az az immanens 
lehetőséget messzemenően valóságossá avatja. Ha mindehhez hozzá-
számítjuk, hogy az úgynevezett kisebb, de valójában igen jelentős köl-
tőkről is olvashatunk elmélyült írásokat (Szép Ernő, Nagy Zoltán, 
Fenyő László): e tény csak aláhúzza az előbbi megállapítás jogosságát. 
A korszak irodalmának főbb személyiségei, kevés kivétellel, szóba 
kerülnek a kötetben: e tanulmányok, kritikák ma is érvényesek, meg-
kerülhetetlenek. E munkák csakúgy, mint a kötet egyéb írásai, így 
egybegyűjtve, egy hosszú és értékes életpálya maradandó eredményei-
ről tudósítanak (Szépirodalmi, 1983) 

WÉBER ANTAL 

MARTINKÓ ANDRÁS: ÉRTJÜK, 
VAGY FÉLREÉRTJÜK A KÖLTÖ SZAVÁT? 

E kötet a Magyar Rádió Társalgó című műsora népszerű irodalom-
óráinak" anyagát tartalmazza, Martinkó András beszélgetéseit a szer-
kesztő-riporter Kulcsár Katalinnal. Az eredeti cél, amelyet a megvaló-
sult eredmény nem ritkán fölülmúl, „ismert költemények nyelvi félre-
érthetőségeinek" tisztázása volt (5). Martinkó tapasztalata szerint 
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ugyanis a magyar olvasók, só't olykor a hivatásos irodalmárok sem értik 
nyelvileg azt a szöveget, amellyel foglalkoznak, ezért tartja gyümölcsö-
zőnek az explication de texte egyfajta nyelvtörténeti változatát, azok-
nak a szavaknak, fordulatoknak magyarázatát, „amelyeknek nem is 
olyan régen egészen más értelmük volt", mint a mai köznyelvi haszná-
latban. A recepció és a műelemzés megalapozásáról, előfeltételéről van 
tehát szó, arról a követelményről, „hogy pontosan értsük is, amit ol-
vasunk, hallunk, énekelünk, dalolunk" (8). 

A tizenhét verselemző dialógus tematikája a folklórtól és a régi 
magyar irodalomtól (Balassi, Faludi) a Batsányival, Csokonaival kezdő-
dő új korszakon és a 19. század klasszikus remeklésein (Berzsenyi, 
Kölcsey, Vörösmarty, Tompa, Arany híres költeményein) át A föl-föl-
dobott kő Adyjáig terjed. A Martinkó által sorra vett, nyelvi magyará-
zatra szoruló szövegrészletek többnyire lexikai és jelentéstani nehézsé-
geket támasztanak; a tárgyi magyarázatot, a művelődéstörténeti eligazí-
tást a szerző igyekszik minimálisra csökkenteni, kellő hangsúlyt kapnak 
ellenben a mondattani (versmondattani) problémák és szükségszerűen 
érintik a beszélgetések a tárgyalt művekkel kapcsolatos stilisztikai 
meg poétikai kérdések némelyikét (a vestaniakat ritkábban). 

Az Értjük, vagy félreértjük. . . pedagógiai jelentőségét az határozza 
meg, hogy Martinkó fölülbírálja a közkézen forgó, jól ismert versek 
banális értelmezését, megállapításai fényében a gondtalan elsajátítás 
gondolattalannak és tévesnek bizonyul. Nemcsak a Csínom Palkó kezdő 
sorának csöndes polémiát kavaró átértelmezésére utalunk (az Élet és 
Irodalom glosszaírója az 1983. április 1-i számban a filológiai fölfedezés 
elsőségének érdemét próbálja tisztázni Martinkó és Nagy László törté-
nész-hadtörténész között), hanem például Faludi 'nemzet', 'cifra', 
Tiamis' szavainak, a Batsányi-féle 'változásoknak', a Csokonainál köz-
ponti fontosságú 'polgár'-fogalomnak és sok-sok hasonlónak a meg-
világítására. Vérünkké vált szövegek fölfogását is hibás beidegződések 
torzítják - figyelmeztet Martinkó; a Himnusz egyik legszebb sorát úgy 
kellene értenünk, hogy „Nyújts föléje védő kart" (106), a Szózat 
„nagyszerű halál" kitételéről szóló magyarázata ugyancsak minden 
tanárnak és versmondónak figyelmébe ajánlható (123). A történeti 
jelentéstan módszerének hasznát sok kínálkozó példa közül Tompa 
A gólyához című allegóriájának szövegelemzéséből vett részlet is igazol-
hatja: ,Az ócska fészket megigazgatod" sorban a jelző nem bántó, 
megvető kifejezés, eredetileg „az ócska az ó szónak a kicsinyítő, ked-
veskedő formája" (152). Hasonlóképpen értékesek azok a szintaktikai 
megfigyelések, amelyek többek között az elemzett Berzsenyi-vers meg-
szólításszerű indítására (91), vagy Arany A walesi bárdokéinak merész 
inverziós szórendjére (172) vonatkoznak. 
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Az említett nevelő - egyben módszertani mintát nyújtó — funkciót 
jól szolgálja a párbeszédes forma, az egyszerű, célratörő fogalmazásmód, 
valamint a köteten (a sorozaton) belüli előre- és hátrautalások, emlékez-
tető ismétlések szerkesztési fogása. Szerénységből is van mit tanulni 
Martinkótól, aki gyakran puszta kísérleteknek, próbálkozásoknak tün-
teti föl szöveg-megközelítéseit, s a bizonytalanság, a kétely kérdőjelei-
vel készteti az olvasót a problémamegoldó gondolkodás további erőfe-
szítéseire. 

A Teremtő idők nagyszabású esszépanorámájához mérve a rádió-
beszélgetésekből összeállt kötet természetesen mellékterméknek, a 
közhasznú kedvtelés kitérőjének látszik, de azért megvan a szerves kap-
csolat a bonyolult irodalomtörténeti kérdéseket boncoló terjedelmes 
tanulmányok meg a népszerű formában ismereteket terjesztő dialógu-
sok világa között. Összeköti őket a fölvilágosodás és a romantika mű-
velődéstörténeti örökségéről, Vörösmarty kozmogóniájáról, a Csongor 
és Tünde, valamint Az ember tragédiája közötti párhuzamokról, s mind-
ezen túl az irodalomtudomány és a nyelvészet közeledésének szükségé-
ről, lehetőségéről kialakított nézetek azonossága, a kutatói szemlélet, 
érdeklődés egyneműsége. Martinkóban nem válik külön a beavatott 
tudós és a hatékonyságra törő tanár, életművét nem utolsósorban e 
kétféle ethosz összefonódása, belső egysége emeli a magyar irodalom-
értés legvonzóbb jelenkori teljesítményei közé. (RTV-Minerva, 1983.) 

CSŰRÖS MIKLÓS 

KABDEBÖ LÓRÁNT: VERSEK KÖZÖTT 

Látszólag igen általános címet kapott a Magvető Elvek és utak 
sorozatának e kötete, a megjelölést mégis találónak érzem. Ha ugyanis 
valaki eddig nem ismerte volna Kabdebó Lóránt munkáit, azonnal meg-
győződhetett általa, hogy számára a versek valóban létszükségletet je-
lentenek. Csupán számszerűen is imponáló, hogy Kabdebó hány alkotói 
pályát, hány verssel követ benne nyomon. S hogy a kép még teljesebb 
és elismerőbb legyen, tegyük azt is hozzá: hány és hány kortársunkon, 
még javában az úton, ha nem éppen az út elején levő költőn van rajta a 
szerző óvó tekintete. 

A főcímek öt részre tagolják az 1978-ig összegyűjtött kritikákat és 
tanulmányokat. A ,,Bevezető helyett"-ben a Kétféle ars poetica és a Há-
rom versportré című írások állnak. Az előző Szabó Lőrinc Az Egy álmait 
és József Attila Eszméletét veti össze, mint olyan műveket, melyek a 
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„polgári költészet személyiségképének ellentmondásait" vizsgálják, 
illetve az Eszmélet esetében fel is oldják: az utóbbi három alkalmi 
költeményt (József Attila -.Alkalmi versa szocializmus állásáról Ignotus-
nak; Magad emésztő: Hová forduljon az ember) sorol egymás mellé, 
mint „különböző indítékú személyes tartozások portré verseit." 

Ha a tanulmánykötetet önkényesen zenei formához hasonlítanám, 
azt mondanám, az expozícióban megszólalt mindjárt a rondó forma 
témája (Szabó Lőrinc (!)), ha pedig ehhez hozzávesszük második ciklus 
főcímét, Az ,,epikus vers" alakváltozatai - mely közbevetőleg elsőként 
szintén egy Szabó Lőrinc vers a (Sivatagban) előtt hirdeti: a könyv talán 
központi kategóriáját - állítanám, megtaláljuk a könyv második vers-
értelmező motívumát is. De Kabdebó Lóránt nem is csinál titkot belőle, 
hogy Szabó Lőrinc, kinek útját monográfusként is követi, házi panteon-
jának előkelő helyén áll, s hogy a költő a 20. századi mesterek megítélé-
sekor gyakran szolgáltat számára viszonyítási alapot. Egy-egy versét 
visszatérően tájékozódási pontnak tartja, melynek magaslatáról jobban 
áttekinthet egy adott mezőnyt. Ám az „epikus vers" központi és kényel-
mesen tág kategóriája sem bizonyul kevésbé hasznosnak, hiszen Kabdebó 
Lóránt nem kevesebb, mint öt szerzőt: Vas Istvánt (három etapban), 
Zelk Zoltánt, Benjámin Lászlót,Simon Istvánt és Ladányi Mihályt sorol 
vele közös jellemzők alá, miközben ügyel természetesen a költői oeuvre-
ök különbözőségeire is. Az ellentétek felvillantása, az egyéni színek oly-
kori felcsülantása ellenére is valóságos azonban, hogy Kabdebó Lóránt 
ereje nem annyira az árnyalásban, mint inkább az egységes kontúr fel-
rajzolásában rejlik. 

A harmadik egység A teremtett világ képletei is jószerivel mind 
egy-egy tétel kibontásai. Füst Milán munkássága így értelmeződik nála a 
Füst Milán-i modellben (jóllehet Kabdebó Lóránt modellje kompro-
misszumos), Weöres Sándor költészete a kozmikus bukolikában-, Pilin-
szky minden más hangot kiszűrő hívószava így lesz a Passió, Nemes 
Nagy Ágnes különböző utakat bejáró gondolatai pedig így metszik sor-
ra, Kabdebó Lóránt szerint, az önmegváltás útját. De ha egy pillanatra 
az „epikus vers" kategóriájához térünk vissza, akkor is jól látszik, az 
említett költők arcéleit éppenséggel az eltérő, az egymástól különböző 
vonásokkal is meg lehetett volna rajzolni. Hivatkozási alapul szolgálhat-
tak volna azok a képek is, amelyek például egy Vas István úgymond 
„epikus költészetét" egy Zelkétől vagy különösen egy Benjáminétól 
vagy Ladányiétól elválasztják. De azt hiszem hiba volna Kabdebó 
Lóránt erőteljes készségét a klasszifikációra, azon túl pedig a tipizálásra 
úgy tekintenünk, mint ami folyton tételekben ölt alakot, s amelyekkel 
olykor vitába kellene szállnunk. Ezeknek a portréknak és pályarajzok-
nak ugyanis éppen az a nagy előnyük, hogy bár tipizálnak és osztályoz-
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nak, mindezt esszéisztikus módszerekkel teszik. Kötetlenebb, oldottabb 
bizonyító szakaszaikkal nemegyszer eltávolodnak a modell-igazságok-
tól. Vagyis amit Kabdebó Lóránt könyve felkínál olvasóinak az, pontos 
szakmai ismereteken túl, hol tökéletesen elfogadható elemzés, mint a 
szép Tandon és Zelk portré esetében, hol konkrét verselemzés, mint 
a Szabó Ló'rinc művek boncolásakor (Sivatagban; Fűz a tóparton ), hol 
pedig egy előrevetett (előrefelállított) tétel, melynek merevségét sok ér-
dekes és esetenkénti új részletinformációval oldja fel a szerző. 

Én a választott vizsgálati módszert a legkönnyebben bajbasodródó-
nak A teljesség vagy töredékesség esélye és A költészet átrétegződése 
című, egymással lényegében összefüggő, negyedik és ötödik részben 
éreztem. Mert itt Kabdebó már nem pályákat vagy pályaíveket, hanem 
csak pálya szakaszokat vázol fel, ám a fragmentumokat is oly modell-
szerűen értelmezi, mint a hosszabb intervallumok munkáit. Igaz ugyan, 
hogy Ágh Istvánról, Bella Istvánról, Ratkó Józsefről, az ifjú generáció 
Nesztorairól többször is ír a kötetben, s a nyomozás töredékessége, 
mint kicsendítő végszó felhívja a figyelmünket, a vizsgálódás időpontja 
„se nem kezdet, se nem zárás : az alakulás egy adott pillanata, amelyben 
néhány jellemzőt - hisszük - végleges érvénnyel meghatározhatunk, 
másoknak hathatós jelenlétét konstatálhattuk, néhánynak pedig jelent-
kezésére figyelhettünk fel", a portrék az újrafényképezések alkalmával 
alig-alig mozdulnak. Ágh István, Kabdebó Lóránt behatárolása szerint, 
továbbra is „a környezetében található embert csonkító, torzító képe-
ket vetíti rá egy tiszta, naiv lelkületű ifjú hangulataira", Ratkó „közös-
sége veszélyeztetettségét állítja egyéni boldogásigényévcl" szembe, 
Bella István pedig, akinek - bár arcélét sokkal nehezebb a fentiekhez 
hasonló markáns vonalakkal megrajzolni - szintén kellenek az epithe-
tonok, „velük szemben" „a jelenidő költőjeként" aposztrofáltatik. A 
konkrét elemzések aztán megint feledtetik a sémát, de az elemzések 
mindig a feltérképezett falakon belül maradnak, az egyes költők pilla-
natfelvételeire mindenkor csak a legszűkebb korcsoport portréihoz 
képest kerülhet sor. 

Kabdebó Lóránt verskalauza, mint talán az már az eddigiekből is 
kiderült,ellentmondásos könyv. Nagy előnye, hogy rendszerességre tör 
a jelen szövevényes és kusza vers-valóságában is, hogy a tájékozatlanabb 
olvasónak is támpontokat jelöl ki. Hátránya, hogy a folytonos irány-
megjelölések közben néha - és ez, azt hiszem, nem ellentmondás - vagy 
túl rugalmas falú vagy éppen túl merev kategóriákkal kényszerül élni. 
Esszéisztikus stílusa,az apróságokat is szeretettel és kiváló hozzáértéssel 
felkaroló munkamódszere azonban végül is gondolatfclkeltő, érdekes 
könyvvel ajándékozza meg olvasóit. (Magvető - Elvek és utak, 1980.) 

KROÖ ANDRÁS 



TÁRSASÁGI HÍREK 

BÉLÁDI MIKLÓS 
(1928-1983) 

Tragikus hirtelenséggel ért véget Béládi Miklós pályája; már nem ve-
hette kezébe azt a tanulmánykötetét, a Válaszútokat sem, amelybe 
önemésztő munkája közben született újabb tanulmányait gyűjtötte. 
Mert valóban önemésztő és önfeláldozó munkával szerkesztette A ma-
gyar irodalom története 1945-1975 című kézikönyv köteteit, melyek 
közül kettő már megjelent, s a harmadikat még ő adhatta át a kiadó-
nak. Tekintélyes részvevője és munkása volt az irodalmi életnek, köz-
életi tevékenységének nemcsak az írószövetség Elnöksége volt a terepe, 
sok egyéb megbízatást is vállalt, s ezeket mindig magas színvonalon, 
megbízhatóan teljesítette. 

Békésen született, Debrecenben végezte egyetemi tanulmányait, 
majd Budapestre került, dolgozott az egyetemen, irodalmi vezetője volt 
a Magvető Könyvkiadónak, de igazi otthonára az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetében talált. Itt a Modern Magyar Irodalmi Osztályon mű-
ködött, előbb mint tudományos kutató, majd osztályvezetőként irányí-
totta az intézet felszabadulás utáni irodalommal foglalkozó irodalom-
tudományi tevékenységét. Emellett a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság főtitkár-helyetteseként s mint a Hungarológiai Értesítő főszer-
kesztője sokat tett az egyetemes magyar irodalom ügyéért. Neki is kö-
szönhető, ha egyre inkább egységben látjuk és láthatjuk a határainkon 
inneni és túli magyar nyelvű irodalmakat, s az ő révén ismerhette meg 
szélesebb hazai közönség a nyugati és tengerentúli magyar költészetet 
a Vándorének című antológiában. 

E száraz adatok is jelezhetik Béládi Miklós sokirányú, fontos tevé-
kenységi köreit. De keveset árulnak el vonzó és sok tekintetben példa 
mutató irodalom történet írói egyéniségéről és módszeréről. Mert bár 
indulásakor érezhetően a népi irodalom szemlélete gyakorolt rá nagy 
hatást, a későbbiekben tudatosan tágította szemhatárát és gazdagította 
belső világát. Nagyszerű példáját mutatta annak, hogy az irodalommal 
való foglalkozás nem lehet behatárolt, szemléletében egymást kiegé-
szítve volt s lehetett jelen Illyés Gyula és Pilinszky János, Németh 



510 Társasági hírek 

László és Mészöly Miklós, s amikor megérezte, hogy az irodalomelmélet 
termékeny szempontokkal ösztönözheti és finomíthatja a kutatást, 
maga is elmélyült ezen a területen (ezt bizonyítja a Liferatura című lap, 
melynek szerkesztője volt, s az általa irányított „Kortársaink" könyv-
sorozat, amelyben előítéletek és-prekoncepciók nélkül tervezte a jelen-
tős írók életművének feldolgozását). 

Már Érintkezési pontok című tanulmánykötete hű tükre volt rend-
kívüli igényességének, s annak a nem is palástolt szenvedélyének, me-
lyet a pedagógus elhivatottságának nevezhetünk a legtalálóbban. Nem 
érezte az irodalomtudóstól idegen feladatnak a népszerűsítést sem: 
rendszeresen vállalt és magas színvonalon tartott rádióelőadásokat és 
mozgatója volt a TIT és a rádió közös irodalmi estjeinek. 

Első pillantásra visszahúzódó, nehezen megközelíthető embernek 
látszott. Ez azonban csak amolyan félszeg védekezése volt a világgal 
szemben. Valójában oldott, nagyon kedves, mindig segítőkész, min-
denre nyitott gyermeki lélek lakozott benne. Sokan keresték szíve-
sen a társaságát, s ő mindenkinek adott valamit magából. Bár látszó-
leg nem teremtett iskolát, mégis sokan vagyunk, akik nemcsak bará-
tunkként szerettük, hanem tanítómesterünkként tiszteltük is. 

Halála fájdalmas vesztesége a magyar irodalomtudománynak, de 
könyvei és emberi ,.leckéi" töretlen fényben őrzik a tudós elmélyült 
alaposságát és az ember szenvedésekből font derűjét. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

OLTVÁNYI AMBRUS 
1932-1983 

Munkásságát pontosan felidézték a baráti és tudós nekrológok. 
Oltványi Ambrus azonban több volt számunkra, mint kiváló tanul-
mányok írója, több, mint példaszerű szövegkiadó. Tudományos pro-
filját különben is nehéz egy címkével jelezni: irodalomtörténész, tör-
ténész, politológus; közgazdaságtanban, művészettörténetben szinte 
egyaránt járatos volt. Fő kutatási területének ugyan a 19. századot je-
lölhetjük meg, de az azt megelőző korok vagy mai világunk probléma-
köreinek kérdéseihez is szakszerű és tárgyilagos pontossággal szólt hoz-
zá. Nem volt olyan szakmánkba vágó könyv, tanulmány, amelyet ne 
ő olvasott volna el először, s amelyről azonnal meg ne formálta volna 
szabatos, mindig objektív szigorú és igazságos véleményét. Mindent 
meghallgatott, mindent elolvasott, és mindent megőrzött csodálatos 
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memóriájában. Nem volt rá példa, hogy ne segített volna, amikor meg-
akadtunk a szakirodalom útvesztőiben, amikor eltévedtünk és jelzést 
kerestünk az adatok sűrűjében. Ambrus mindent tudott. És mind-
annyian emlékezünk arra a zavart és saját magára haragos hangra, 
amellyel jelezte, hogy pillanatnyilag nem tudja a pontos megoldást, 
de rögtön utánanéz, s néha perceken belül visszahívott a megtalált 
válasszal. - Közönségünk, kritikusunk, munkatársunk volt, biztonsá-
gunk szakmánk ingó ványaiban. Az „01ványi-jelenség"-mondhatnánk 
a divatos formulát, ha nem lett volna sokkal több: a 19. század liberális 
tudósainak kései utóda, jellemében, munkájában példamutató kor-
társunk. Öt gyászoljuk. 

MEZEI MÁRTA 

BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 1983. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL 

VÁNDORGYŰLÉSEK 

Tavaszi vándorgyűlésünket Szegeden tartottuk 1983. április 1 5 - 1 6 -
án. Április 15-én a Juhász Gyula Emlékbizottsággal és az MTA Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályával közös rendezvényen emlékeztünk 
meg Juhász Gyula születésének 100. évfordulójáról. Papp Gyula tanács-
elnök és Tolnai Gábor megnyitó szavai után Baróti Dezső tartott elő-
adást Juhász Gyula világa címen. Majd ezt követte Madácsy László 
előadása, aki a költő öngyilkosságának problémájával foglalkozott. 
Baranyai Zsolt Juhász szépprózájával, míg Lengyel András Juhász folyó-
iratáról, a Magyar Jövendőről értekezett. A délutáni ülésen Pálmai 
Kálmán elnökölt és Kispéter András tartott bevezető előadást. (Az új 
dalosok közt régi Arany fia. L. It, 1983/3. sz.) Ez után Grezsa Ferenc a 
Nyugat Juhász Gyula képéről szólt, majd három előadó Csaplár Ferenc, 
Tasi József, Tverdota György, Juhásznak három kortársához - Kassák-
hoz, Szabó Lőrinchez és József Attilához - fűződő kapcsolatát vizsgálta. 

A vándorgyűlés résztvevői megkoszorúzták a költő szobrát, és este 
irodalmi műsoron vettek részt, melyet Hubay Miklós vezetett be. 

Április 16-án az MTA I. osztálya, a TIT és Társaságunk, ugyancsak 
Szegeden, a 100 éve született Nagy Lajosra emlékezett. Az elnöklő 
Wéber Antal megnyitója után Illés László Nagy Lajos a szocialista író 
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с. előadása hangzott el. Tarján Tamás a szatíra és humor jelenlétét vizs-
gálta Nagy Lajos műveiben, Jókai Anna pedig az író magányosságának 
okait kutatta. 

A délutáni ülésszakon Nagy Péter vezetésével kerekasztal-beszélgetés 
volt a 20. századi drámáról, Bécsy Tamás, Pál József, Spiró György, 
Urbán Nagy Rozália, Vinkó József és Walkó György részvételével. 
Nagy Péter elnöki zárszavával fejeződött be a vándorgyűlés. 

* 

Öszi vándorgyűlésünkön a 100 éve született Babits Mihályra emlé-
keztünk Pécsett október 2 8 - 3 0 között, az MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztályával, a TIT Országos Irodalmi Választmányával és 
Baranya megyei Szervezetével, Baranya megye Tanácsával és Pécs 
megyei város Tanácsával közös rendezésben. Komlódi Józsefné Pécs 
város Tanácsa elnökhelyettesének és Wéber Antalnak a megnyitó szavai 
után Rába György tartott bevezető előadást Babits leckéi a költészetből, 
majd Tolnai Gábor Három mozaik Babits arcképéhez címen. Ezt kö-
vette két verselemzés. Bárdos László, aki a Zöld, piros, sárga, barna 
c., és Pálmai Kálmán, aki a „Vén cigány" c. Babits verset elemezte. 
Október 29-én Pálmai Kálmán elnökölt és lényegében ezen a napon 
Babits prózájáról hangzottak el előadások. Wéber Antal a Halálfiaiiól, 
Rónay László A gólyakalifáról, Sipos Lajos a Tímár Virgil fiától, 
Váróczi Zsuzsa Babits novelláiról tartott előadást. Nagy József Babits 
pécsi kapcsolatait tárta fel. A harmadik napon Tolnai Gábor elnökölt. 
Halász Előd Az európai irodalom történetétől tartott előadást, Poszler 
György a Beszélgetőfüzetek kapcsán Babits etikai-gondolkodói önarc-
képéről szólt, Balassa Péter az önéletíró Babitsról, Kabdebó Lóránt 
pedig Babits és a konzervatívok kapcsolatáról. Tolnai Gábor elnöki 
zárszavával ért véget az ülésszak. A vándorgyűlés résztvevői megkoszo-
rúzták a költő szobrát, irodalmi esten és kiránduláson vettek részt. 

RENDEZVÉNYEK 
Felolvasó- és vitaülések 

Rendezvényeinkről 1983-ban is rendszeres híradás jelent meg a napi 
sajtóban és az Élet és Irodalomban. 

* 
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Február 10-én A nagyregény feltűnése újabb prózánkban. (Dobai 
Péter-Esterházy Péter-Spiró György) címen Zappe László tartott 
előadást. A felkért hozzászóló Margócsy István és Tarján Tamás volt. 

* 

Március 10-én Jékely Zoltántól tartott előadást Lator László és 
Takáts Gyula. Közreműködött: Jancsó Adrienne. 

* 

Március 4-én a Debreceni Akadémiai Bizottság, az MTA Irodalom-
tudományi Intézete, a TIT Irodalmi Választmánya és Szolnok megyei 
Szervezete, Kunhegyes Tanácsa, a Hazafias Népfront Bizottsága és 
Könyvtára és Társaságunk, Zsigmond Ferenc születésének 100. évfor-
dulójára emlékezett. Előadást tartott Némedi Lajos, Szörényi László, 
Pókász Endre. 

* 

Október 5-én Az ember tragédiája színpadi ősbemutatójának 100. 
évfordulója alkalmából az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya és Színháztudományi Bizottsága, a Magyar Színházi Intézet 
és Társaságunk felolvasó ülést taitott az MTA székházában. Az ülést 
Nagy Péter nyitotta meg. Előadást tartott Mályuszné Császár Edit, 
Székely György, Staud Géza, Lengyel György. 

* 

Október 20-án Kulin Ferenc Az epikus Kölcsey, Szigethy Gábor 
A haza fogalma Kölcsey Ferenc gondolkodásában címen tartottak 
előadást. 

* 

November 10-én James Joyce-ról Szentkuthy Miklós tartott elő-
adást. Felkért hozzászóló Takács Ferenc volt. 

* 

November 22-23-án az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya, a Magyar írók Szövetsége és Társaságunk tudományos ülésszakot 
tartott az MTA Székházában Babits Mihály születésének 100. évfordu-
lója alkalmából. Az ülést Szentágothai János, az MTA elnöke nyitotta 
meg. Szabolcsi Miklós elnöklése mellett Keresztury Dezső, Rába 
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György, Nemes Nagy Ágnes, Lator László és Németh G. Béla tartott 
előadást. Délután Rába György látta el az elnöki teendőket és Sőtér 
István, Tolnai Gábor, Kabdebó Lóránt, Szabó Miklós és Sipos Lajos tar-
tott előadást. 23-án Hubay Miklós, Bodnár György, Lengyel Balázs, 
Ritoók Zsigmond, G. F. Cushing adott elő, majd Németh G. Béla elnöki 
zárszavával ért véget az ülésszak. 

EMLÉKÜLÉS 

December 8-án Társaságunk ünnepi emlékülést tartott. Tolnai 
Gábor megnyitója után Kovács Sándor Iván tartott előadást Négyes}' 
Lászlótól. Az előadás után került sor a Toldy Ferenc emlékérem 
átadására, melyet a Társaság vezetősége 1983-ban B a r á n s z k y -
J ó b L á s z 1 ónak és S t о 11 B é l ának ítélt oda. A két díjazott 
pályáját és munkásságát, valamint a Toldy Ferenc-emlékérem adomá-
nyozásának módosítását Pálmai Kálmán főtitkár ismertette: 

„Ma, 1983. december 8-án a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és 
vezetősége harmadik alkalommal adományozza a Toldy Ferenc emlék-
érmet Konyorcsik János Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, 
arra érdemesnek ítélt tagjainak. Mielőtt ismertetném az ebben az 
elismerésben részesülők pályarajzát, örömmel jelentem be, hogy az 
érem odaítélésére vonatkozó alapszabályt módosítottuk. Mostantól 
kezdve az évi egy helyett évenként két tagtársunk kaphat Toldy Ferenc 
emlékérmet. Egy kutató irodalomtörténész, s egy, a tudományt is mű-
velő kiváló tanár. Ezzel megnyugtatóan tehetünk eleget annak a Társa-
ságunk gyakorlatában megnyilvánuló alapelvünknek, hogy a szaktudo-
mányt, annak bármely ágát művelő, az irodalom tanításában is kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó tanártársainkat kitüntethessük. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc emlékérmet 
adományoz kiemelkedő irodalomtörténeti, kritikusi és tanári tevékeny-
ségéért Baránszky-Jób Lászlónak. Baránszky-Jób László, nyugalmazott 
gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, esztéta. 1938-tól 19484g 10 éven 
át az Esztétikai Szemle szerkesztője, 1945-1949-ig a Magyar Esztétikai 
Társaság elnöke, 1946-1949-ig az Embernevelés című folyóirat főmun-
katársa. E tevékenységei közben folyamatosan dolgozott, írt és tanított. 
Baránszky az oly sokszor emlegetett s a ma annyira kívánatos tudós-
tanár kiemelkedő képviselője. Soha nem vált el benne és nála az irodal-
mi, művészi érték iránti érzékenység, a minőség s az igazság iránt való 
fürkész figyelem, s a nevelői szenvedély, a pedagógiai erosz. Irodalom-
tanárként mindig elkerülte a didaktikának a szellem izomzatát elmere-
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vítő veszélyeit, irodalomóráin a történelemben élő emberről beszélt, 
az életről szólva az értelmes életre nevelt. A felszabadulás után a Szilá-
gyi Erzsébet Gimnáziumban tanítva - egy ideig vezetőtanárként is mű-
ködve - irodalomesztétikai szakkört is vezetett, amelynek ifjú tagjai 
előtt az ötvenes években olyan akkortájt nem éppen kedvező helyzet-
ben levő írók beszéltek életről és irodalomról, mint Aprily Lajos, Szabó 
Lőrinc, Tersánszky Józsi Jenő, Tamási Áron és mások. Baránszky-Jób 
László a fenomenológiai értékesztétika hazai megalapozója és képvise-
lője. Számos munkája közül hadd említsem itt az 1935-beli Irodalom-
történet és esztétikát, 1944-ből a Líránk formanyelve a nyugatos nem-
zedék után c. munkáját, s egyik alapvető könyvét 1957-ből, az Arany 
János lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye címűt. Az utóbbi 
évtizedben főként az Új írásban nem egy kiváló tanulmányát ismer-
hettük meg. így az idehaza is nagy elismeréssel fogadott romániai 
magyar írónak, Szilágyi Istvánnak Kő hull apadó kútba című regény-
remekléséről írt elemzését, az újvidéki Híd-ban 1973-ban, s átdolgozva 
az Új írásban 1983-ban megjelent s a tragikumelmélettel foglalkozó 
munkáját, a legutóbbi években Arany Jánosról, Illyés Gyuláról s néhány 
hete Babits Mihály impresszionizmusáról és szimbolizmusáról írott 
dolgozatait. S ne hagyjuk említetlenül a Thomas Mann esztétikáját 
elemző tanulmányát, valamint a Laczkó Géza és Halász Gábor kritikai 
működésének áttekintését nyújtó írását sem. Tanulmányainak gyűjte-
ményes kötete Élmény és gondolat címen 1977-ben látott napvilágot. 

Csendben termő, nagy ívű, gazdag pálya a Baránszky-Jób Lászlóé, 
akinek magas korát meghazudtoló szellemi frissesége, jelenléte szak-
tudományunk s az irodalmi élet különböző fórumain, s a bölcs huma-
nisták megpróbáló emberi tapasztalatokon lepárolt derűje szellemi éle-
tünk nagy értéke. Szeretettel köszöntjük ó'taToldy Ferenc emlékérem 
átadásakor. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc emlékérmet 
adományoz kiemelkedő irodalomtörténeti, szövegkritikai és textológiai 
munkásságáért S t о 11 B é l ának. 

Stoll Béla irodalomtörténeti munkássága főként a 1 6 - 1 7 . századi 
költészettel van kapcsolatban. Irodalomtörténetírásunkban elsőként 
ő adta a közösségi költészet marxista meghatározását. Ennek nyomán a 
„lesüllyedt kultúrjavak" polgári fölfogásával szemben helyesen értel-
mezhetővé vált e költészettípus fontossága, történeti és társadalmi meg-
határozottsága, nyilvánvalóvá lettek esztétikai értékei. Ide vonatkozó 
tanulmánya Közösségi költészet, népköltészet címen 1958-ban jelent 
meg az Irodalomtörténeti Közleményekben. E fölfogás alapján jöttek 
létre a Magyar Irodalomtörténet Kézikönyvében megjelent fejezetei, 
így a reneszánsz verses epika, a népszerű verses epika, a vitézi és a haza-
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fias líra, a népszerű reneszánsz irodalom politikai, didaktikus és közös-
ségi költészete, a barokk irodalom énektípusai, a szatirikus deák vers-
szerzés, a népszerű katolikus irodalom tárgyköreiben. Ezek új megvilá-
gításba helyezték költészetünk eme ágainak értékeit. Stoll Béla nem 
keveset tett e költészet népszerűsítéséért, amit más munkái is bizonyí-
tanak, így 1955-bó'l a Magyar Széphistóriák, 1958-ból pedig a Virág-
énekek és mulatónóták. Stoll tevékenységének tekintélyes része az 
irodalomtudományban nélkülözhetetlen alapkutatás. Ilyen a Magyar 
Kéziratos Énekeskönyvek és Versgyűjtemények Bibliográfiája 1963-ból, 
valamint a Varga Imrével és V. Kovács Sándorral közösen szerkesztett 
A magyar irodalom történetének bibliográfiája 1772-ig, 1972-bó'l. 
Stoll Béla kiemelkedő tevékenységet folytat a szövegkiadás terén, 
így pl. Balassi Bálint Összes Művei, Heltai Gáspár dialógusa, 1951-ből. 
A szigorú kritikai kiadási elveket a régi magyar irodalmi szövegekre 
alkalmazva 1959 óta az ő szerkesztésében jelennek meg a hazai texto-
lógia egyik legnagyobb vállalkozásának a Régi Magyar Költők Tára 17. 
századi sorozatának kötetei (eddig 10 kötet), amelyekkel nemcsak aki-
adott szövegeket teszi szélesebb körben hozzáférhetővé, kutathatóvá, 
hanem munkájával elvi-módszertani mintát is nyújt, hozzájárulva egy-
úttal egy fiatalabb textológus nemzedék neveléséhez is. Szövegkiadói 
munkásságának másik csúcspontja a szakmai körökben s a szélesebb 
irodalmi közvéleményben teljes elismerést kiváltó József Attila kritikai 
kiadás. Stoll Béla kisebb közleményei az egyes művekre vonatkozó 
kutatásai mellett, mint pl. a Szendrői hegedősének, a Pajkos ének, az 
Árgirus széphistória. Sztárai Mihály, Felvinczy György és így tovább, 
eredményesen szolgálja a 1 6 - 1 7 . századi magyar irodalom föltárását, 
korszerű értelmezését. Elismerést érdemel a Magyar Tudományos 
Akadémia Textológiai Bizottságában végzett munkája, valamint lektori, 
kritikai tevékenysége is. 

Tisztelettel üdvözöljük őt a Toldy Ferenc emlékérem átadásakor." 
Az érmeket Tolnai Gábor adta át. 
Társaságunk 1983-ban meghirdetett irodalomtörténeti pályázatá-

nak értékelésére és eredményhirdetésére is ekkor került sor. Wéber 
Antal a bíráló bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy az idei 
pályázatra az előző években meghirdetettekhez képest kevés pályamű 
érkezett be. A dolgozatokban általában az ismertetés dominált, bizo-
nyos beleérző-képességről tettek tanúbizonyságot a pályázók, de 
hiányoztak az értékelő szempontok, s így a választott művek reális 
értéke - meggyőzően - nem mutatkozott meg. Dicsérendő viszont 
a munka és a lelkesedés, amellyel a pályázók a pályaművek elemzésére 
fordítottak. A fentiek alapján a bíráló bizottság (melynek tagjai Bárdos 
László, Margócsy István, Pálmai Kálmán és Vasy Géza voltak) a rendel-
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kezésükre álló összes díjat nem tudta kiadni, ezért úgy döntött, hogy 
két díjat adományoz. 

II. díjat juttat S t r i g e n c z M á r t á n a k , aki Lengyel József 
Igézójének elemzése során (noha a mű nem tartozik a kevésbé feldol-
gozottak közé) lendületes és szakszerű tanulmányt írt, s eredeti néző-
pontból vizsgálta a művet. 

III. díjban részesült M i k l ó s J ó z s e f , aki Sánta Ferenc Halál-
nak halála c. elbeszélését elemezte alaposan tartalmilag, részletes 
nyelvi-stilisztikai szempontokat alkalmazva az újabb módszerek szak-
szerű ismeretében. 

HÍREINK 

Az 1982-ben rendezett szolnoki Verseghy Ferenc emlékülés elő-
adása - Szurmay Ernő szerkesztésében - megjelent In memóriám 
Verseghy Ferenc 2. címen. A kötet Nagy Miklós megnyitóját, Margócsy 
István, Szajbély Mihály, Szörényi László, Deme László, Kaposi Gyula 
és Szurmay Ernő előadásait tartalmazza. 

* 

Az 1982-ben Nagykőrösön tartott Arany János vándorgyűlés elő-
adásai - Csáky Edit és Nóvák László szerkesztésében - Nagykőrösön 
megjelent az Arany János Múzeum Közleményei III. sorozatban. A kö-
tet Sőtér István, Kiczekó Judit, Mezei József, Tolnai Gábor, Pálmai Kál-
mán, Csűrös Miklós, Nagy Miklós és Nóvák László előadásait tartal-
mazza. 

* 

Az Irodalomtörténetben megjelent kritikájáért 1983-ban kritikai 
nívódíjat kapott Dávidházi Péter A monista irodalomfelfogás esélyei 
(Szegedy-Maszák Mihály kísérletének elméleti tanulsága) c. kritikájáért. 

* 

Társaságunk bekapcsolódott Az ember tragédiája ősbemutatójának 
100. évfordulójára rendezett tudományos ülésszakokba, azok előkészí-
tésébe. Részt vettünk a Salgótatjánban rendezett ülésen és a Nemzeti 
Színház bemutatójához kapcsolódó ülésszak előkészítésében. 

* 
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Társaságunk több koszorúzási ünnepségen vett részt. Az év folya-
mán megkoszorúztuk többek között Sándor Kálmán, Hajnal Anna, 
Keszi Imre, Rideg Sándor, Nagy Lajos, Balázs Sándor, Babits Mihály, 
Juhász Gyula, Kis Ferenc, Trencsényi Waldapfel Imre, Rónay György, 
Madách Imre emléktábláját, szobrát, illetve sírját. 

CSÁKY EDIT 

1983-BAN FELVETT ÚJ TAGJAINK 

Bartáné Siklós Márta, Dávidházi Péter, E. Kovács László, dr. Eró's 
Zoltán, Fazekasné Mayer Erzsébet, Fenyó' D. György, Farkas Péter, 
Herendi Miklósné, Iván Júlia, Kolozsi Ildikó, Móczár Sándor, Szigyártó 
Gusztáv, Takaró Mihály. 
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