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ACZÉL GÉZA 

A KASSÁKI AKTIVIZMUS 

ÉS A FORRADALMAK 

A háborús veszteségek nem csak Oroszországot tették 
forradalmak melegágyává, hanem a többi hadban álló orszá-
got is. 1917 után az egész közép-keleti térség a nagy társa-
dalmi változás lehetőségeit latolgatja — egy győztes és több 
szerveződő, reményekre jogosító forradalmi mozgás ke-
reszttüzében. Ha az adott történelmi szituációt a kulturális-
művészeti szférára vetítjük, világossá válik, hogy a társa-
dalmi elégedetlenséget és a heves változásigényt gyökerében 
magába foglaló avantgárd potenciális lehetőségei most a leg-
nagyobbak — elegendő a futurista és konstruktivista színek-
kel telítődő, harsánnyá váló orosz művészetekre vagy a poli-
tikailag gyorsan aktivizálódó német expresszionistákra gon-
dolnunk. A magyar avantgárd — az előző bűvöletében — 
szorosabb szálakkal természetszerűen az utóbbihoz kapcso-
lódik, ide kötik kulturális hagyományai. Nem csak a szüle-
tendő kassáki aktivizmus gyökerezik főbb elképzelései sze-
rint a német mozgalomban (József Farkas részletesen elemzi 
ezt az inspirációt Értelmiség és forradalom című kötetében),1 

1918-ra konkréttá válik a Ma és a Die Aktion, valamint a 
Der Sturm kapcsolata is — Kassákék a német folyóiratok 
magyarországi főbizományosai lesznek, megkezdődik a la-
pok anyagainak rendszeres cseréje. 

A nagyvonalú történelmi mozgásokon belül a Komjáték 
kiválásával némileg légüres térbe kerülő Kassáknak is újra 
kell vívnia a művészeti törekvéseit megújító harcát. Az orosz 
típusú forradalmi programot adó kommunista írócsoport 

'József Farkas: Értelmiség és forradalom. Bp. 1984. 223—67. 

1* 
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megalakulásával ugyanis a polgári radikális és a szociál-
demokrata eszmeiségű irodalom mellett a progressziónak 
olyan — immár az avantgárdtól sem független - bázisa jött 
létre, mely részben a maisták törekvéseinek korszerűségét is 
megkérdőjelezte. Noha a kiélezett politikai küzdelmekben 
Kassák első fokon az országot a katasztrófa szélére sodró 
háborús viszonyok ellen perel, a munkásság tarthatatlan 
helyzetének régen aktuális változtatásáért, a demokratikus 
átalakulás lehetőségeinek megteremtéséért tevékenykedik, 
különleges gondot fordít a Ma baloldali hegemón szerepének 
megőrzésére. Erre az időszakra esik az igényes képzőművésze-
ti anyagok rendszeres tárlattá szervezése, a munkatársak 
köteteinek megjelentetése, a Ma irodalmi matinéjának bein-
dítása, mely műsorai során a színészvilággal és a zenei élettel 
is kialakította a maga termékeny kapcsolatait. A lapban az 
irodalmi közlemények mellett szaporodnak a képzőművészeti 
írások és tárlatkritikák, Mácza János „teljes színpadának" 
szintézisre törekvő elméletével a modern dráma helyzetét 
elemző cikkek, a zenei érdeklődés fénypontja egy úttörőnek 
nevezhető Bartók-szám, tisztelgő művekkel, méltatásokkal, 
kottarészletekkel. A Ma kapcsolatának sokirányú kiszéle-
sedése, az avantgárd térnyerése természetesen nem jöhetett 
volna létre a progresszív társadalmi változások, az érlelődő 
forradalmi események háttere nélkül, melyeknek most már 
— mint az avantgárd hazai vezére — a kulturális életben 
Kassák is befolyással rendelkező, meghatározó egyénisége. 

A formakísérleteket termő alkotói válságból a szociális 
indulatokkal adekvátan kapcsolható háborús tematika újbóli 
erőteljes megjelenése emeli föl az írót. Ebben a körben szü-
letnek legjelentősebb elbeszélései, az Eposz Wagner maszk-
jában hullámhosszára állnak vissza költeményei. „A háború 
hullamezői új, tudatosabb energiákat trágyáznak. Valami 
nagy összekészülődést a szocializmusban"2 — hirdeti Kassák 
a Ma 1918-as demonstratív kiállításán, s lírájában jól nyo-

2 Kassák Lajos: A Ma demonstratív kiállításához. Ma 1918. 8—9. sz. 
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mon követhető a szenvedés inspirálta forradalmi gondolat 
kibontakozása. Új, aktuális felhangokkal gazdagodva térnek 
vissza a költő antimilitarista versei (Fürdők, Rokkant katona, 
Parancs alatt az éjszakában), képek villannak fel a hátország 
gazdasági nyomoráról, a „felhízott konjunktúráról" (Vi-
gyázz!,) megfogalmazódnak a politikai aktivitás első bátor-
talan szólamai (Üzenet a jó embernek). Tompul a kísérletező 
kedv, az expresszív érzelmi kitöréseket ismét szélesen alapo-
zott kubista strófatömbökbe, áttekinthetőbb egységekbe ta-
golja, a bizonytalanabb pillanatokon is átsüt a készülődés, 
a várakozás ideges élménye. A versekben sok még a zavar, 
olykor alig stilizálva tükröződik az ország kaotikus állapota 
(Szomorúság a városon, Járvány) — a lámpásmotívum 
megalkotása, a messianisztikus hit fölerősödése azonban lá-
zadást sürget (Hirdetőoszloppal), szimbólumaiban a mun-
káshatalom vezetésre alkalmas erőit fürkészi. Nem véletlen, 
hogy az orosz forradalmat itthon elsőként üdvözlő versében 
a roppant tömegmozgások mellett nem kevésbé nyűgözi, 
amint „valami rigolyás senki föltornássza magát Krisztu-
sig" (Oroszok, 1917). A költői gondolat megvilágosodása, 
a szándék letisztulása is konkrét történelmi eseményhez kö-
tött, a Spartacus-felkelés kirobbanása és leverése katalizálja. 
A forradalmak modell értékű költeményét alkotja meg Kas-
sák Liebknecht Károlynak című művével. 

A verset — a rossz hangulatok továbbvibrálása és stílusá-
nak eklektikus vonásai ellenére — méltán sorolja a szakiro-
dalom a forradalmi ódák sorába. A német eseményekből 
fakadó remény és felháborodás egyetlen indulattal rántja 
össze a versben a forradalmasodó ország perspektíváit, a 
lázadó emberből ekkor válik - most már kassáki értelem-
ben is — „fellázadt ember" (Bori Imre), aki rövidesen meg-
hirdeti a maga sajátos kulturális harcát és forradalmi prog-
ramját. A versben az utóbbi évek szinte valamennyi vezér-
motívuma föllelhető a háborúellenességet mindvégig kísérő 
„vér"-től a bizonytalanság érzését sugalló körbejáró mozgá-
sig, de itt már újra jelentkezik a konstruktivista versek átte-
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kinthető strófaszerkesztésének szándéka is. Ez csak úgy le-
hetséges, hogy néhány motívum a kassáki palettán ismét 
átértékelődött — optimista jelentést kapott. A rettenet szür-
realisztikus víziója bizakodó kicsengésű a költemény tenge-
lyében éppúgy („Egy újszülött óra énekel a térben"), mint 
ahogy az aktivista gesztusok és a lemondás fogalompárjai is 
fölcserélődnek a mű végén, hogy egy expresszionista képben 
megfellebbezhetetlenné tegyék a szorongáson átütő bizako-
dást: 

Sóhajok lobogósan beleskáláznak a nevetésbe. 
Felkuszált házakban vajúdik a megfogamzott akarat. 

A motívumok átértékelése mellett új mozzanat az avantgárd 
rombolásával párhuzamosan az építés erkölcsi parancsának 
megfogalmazása, mely — túllépve a Mesteremberek világ-
építő lendületén — aktuális társadalmi igényekkel telítődik, 
a mozgalom szocialisztikus elképzeléseit körvonalazza: 

Mi pedig a rombolás és építés törvényeivel a fejünkben 
elindulunk a lemosakodott földeken 
s ha meglátunk egy házat, odaadjuk a háztalanoknak 
s ha meglátunk egy táblányi vetést, odaadjuk a 

parasztoknak 
s ha meglátunk egy asszonyt, odaadjuk a pártalanoknak. 

A „Nincs más csak — Én — Te — Ő — a forradalomban" 
szólama a kollektív individuum eszméjének lírai vetületeként 
értelmeződik, hogy a szintén német expresszionistáktól köl-
csönzött fogalom sarkpontját képezze a polgári forradalom 
győzelmével konkrét programra váltó kassáki aktivizmus-
nak. 

Hogy A Tett megjelenésétől eltelt időszak aktivista moz-
galmat nevelt föl a hazai művészetben, azt 1918 végéig az 
aktivizmus tágabb értelmében kell elképzelnünk, melyben jól 
összefér egymással a Kassák körül csoportosuló avantgárd 
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nemzedék polgárpukkasztó grimasza, az általános ellenzéki-
ség, a társadalom politikai mozgása iránti fogékonyság. A 
kihívó gesztusok mindennapi formája a hagyományok teljes 
leértékelése, a póz, a figyelem erőszakos fölkeltése. A tekin-
télyek ledöntésére a Ma kritikai rovata folyamatosan szol-
gáltat példákat, a Nyugat nagy írónemzedékének társaságá-
ban a Könyvek könyvében maga Kassák is így nyilatkozik: 
„utálom a mai kultúrfejlődésnek fölfújt, minden tökfejből 
kicsurgatott literatúrát".3 Persze, az író egész ekkori életvi-
tele, öltözködésének és viselkedésének koreográfiája az izmu-
sok nemzetközi normái szerint alakul, jóllehet most is föl-
lelhető formabontásában az egyéni szín, az erős szociális-
politikai töltés. „Érdekes figura ez a Kassák — írja korabeli 
cikkében Roboz Imre —, amint fekete orosz ingében, széles 
karimájú barna kalapjával néha megjelenik valamely polgári 
fényűzéssel kivilágított kávéházban . . . Itt már Kassák ka-
lapja is valóságos kis forradalmat jelent."4 Lényegesebb vi-
szont az a tartalmi váltás, melyet a húszas évek elején már 
meglepően érett Aktivizmus tanulmányában Laziczius Gyula 
a „szintézisbe hajló analízis" fordulójaként említ a mozgalom 
életében.5 A napi események ritmusát felvevő maisták a 
Tanácsköztársaság bukásáig termik a speciálisan magyar 
izmust, az aktivizmust — egy minőségében, mélységében más 
irányzatot, mint amit az aktivizmus az avantgárdban általá-
nosanjelent. Ebbe az övezetbe majd a forradalom bukásával, 
a nagy illúzióvesztés után, az emigráció gyökértelenségében 
sorol vissza a kis magyar tábor. 

1918 rendkívül tarka szellemi térképére tekintve a maistá-
kat a növekvő baloldal vezető ideológiai erői között találjuk. 
Erre a pozícióra predesztinálja őket a háború kitörésétől 
folytatott következetes antimilitarista harcuk, lapjuk inter-

3 Könyvek könyve. Bp. 1918. 108. 
4 Rbz (Roboz Imre): Egy fantasztikus művészt ár saság. Kassák La-

jos és társai. Új Nemzedék 1918. 34. sz. 15. 
5 Laziczius Gyula: Aktivizmus. Magyar írás 1922. 2. sz. 42. 
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nacionális elkötelezettsége (korábbi nevezetes nemzetközi 
számukat épp az őszirózsás forradalom időszakában ismét-
lik meg), valamint a társadalmi struktúra radikális változá-
sainak az az igénye, melynek folyamatosságáért a munkás-
osztály mélyéről jött Kassák öntudatos kiállása szavatol. 
Jóllehet a Mából kivált Révaiék szocialista írócsoportjától 
éppúgy szemléleti-ízlésbeli különbségek választják el Kas-
sákékat, mint a háború során erősen kompromittálódott 
szociáldemokratáktól — a proletárforradalom gondolata a 
hazai avantgárd mozgalomban mindvégig elsődleges célként 
jelentkezik. Ennek a ténynek, természetesen, az sem mond-
hat ellent, hogy Kassákot az események alakulásában a mér-
téktartás és a gondolkodói bizalmatlanság jellemzi, szem-
léletébe idealista elképzelések ötvöződnek. Kétségein rendre 
átsegítik a történelmi változásoknak és aktív munkatársai-
nak felhajtóerői, korábban Komjáték, 1918 őszétől pedig az 
a közvetlen politikai szereplést sürgető csoportosulás, mely-
nek — Barta Sándor 1932-ben írt visszaemlékezésére hivat-
kozva József Farkas szerint — Barta, Kahána Mózes, Uitz 
Béla, Boross F. László és Újvári Erzsi voltak a hangadói.6 

A közéleti szerepek felé sodródó Kassák természetszerűen 
teszi át írásainak súlypontját a művészeti megújulásról az 
aktuális eszmei-ideológiai problémákra, állásfoglalásaival 
mintegy évtizede formálódó nézeteit véglegesíti. Ha forma-
bontó kísérletei elhomályosították volna törekvéseinek erős 
osztályjellegét, művészetének politikai stratégiáját, röpiratai 
és kiáltványai egyértelmű választ adnak a sokáig nyitott kér-
désekre. „Október harmincadik éjszakája egy időre tompára 
verte az egymás ellen feszült osztályerők éleit — írja a Ma 
internacionalista számát bevezető Tovább a magunk útján 
című manifesztumában — és nyeregbe segítette az emberi 
társadalom leggerinctelenebb rétegét, a kapitalista polgársá-
got."7 Ez a nézőpont permanens forradalmi gondolatának 

6 József Farkas i. m. 233. 
7 Kassák Lajos: Tovább a magunk útján. Ma 1918. 12. sz. 138. 
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egyik forrása, a proletár elkötelezettség jelenti anarchikus 
színezetű, az expresszionisták elvont ideáitól sem idegen tár-
sadalomképének konkrét tartalmait. Még a Tanácsköztársa-
ság kikiáltása után kiadott röpirata, a Forradalmárok! is 
elsők között hangsúlyozza a gazdasági harccal párhuzamo-
san „a burzsoá művészetek fölött a forradalmi művészek dik-
tatúráját", élesen szembefordulva a Kunfi Zsigmond által 
képviselt, a szellemi és tudományos területekre kiterjesztendő 
liberalizmussal. Ugyanakkor a Tovább a magunk útján még 
jóval a diktatúra előtt rögzíti az írónak a kommunistákkal, 
illetve a pártvezetéssel szembeni fenntartásait. Egyrészt túl-
ságosan a szeme előtt játszódtak az események ahhoz, hogy 
idealizálhatta volna azokat (november 20-án a Ma Visegrádi 
utcai helyiségeiben alakul meg a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja, melynek kevésbé heroikus mozzanatairól sem 
feledkezik meg beszámolni önéletírásában),8 másrészt a Ma 
hegemón művészeti szerepre törekvése keresztezte a széle-
sebb alapokon építkező Tanácsköztársaság kultúrpolitiká-
jának elképzeléseit. Lényegesebbek azonban az elvi kérdé-
sek. A köztudatban túlságosan sematikus kép él a forradal-
mat vállaló és annak bukása után kiábránduló, a mozgalom-
nak hátat fordító Kassákról. Valójában Kassák fő tételei 
még a tízes évek eszmélkedésében gyökereznek, s némelyi-
kükre teljességgel azóta sem cáfolt rá a történelmi idő. így 
a forradalom szubjektív feltételeinek hiányát, korán jöttét 
már idézett írásában hangsúlyozza („Nálunk a forradalom 
meghalt, még mielőtt teremtő erővé teljesedhetett, mert a 
proletariátus mint az egyetlen forradalmi elem előkészített 
akarata nélkül nem volt meg a gyökeret fogó talaja . . . ná-
lunk csak a dolgok külső véletlen összejátszása adta meg egy 
hatalmas forradalom lehetőségét."), a kreált pártvezetés il-
letékességét kérdőjelezi.9 A maisták kétfrontos harcának elő-
játéka után — melynek a kommunisták felé legjellegzetesebb 

8 Kassák Lajos: Egy ember élete II. Bp. 1983. 460—70. 
9 Tovább a magunk útján 138. 
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megnyilvánulása Barta Sándornak az 191o. Szabadulás anto-
lógiáról írt recenziója10 — megfogalmazza csoportjának mű-
vészi különállását, az alkotói autonómia igényét: „Szocia-
lista művészetet akarunk, de újból kihangsúlyozzuk, hogy 
minden külső parancshoz alkalmazkodás nélkül. Fölfelé a 
gazdagoknak nem tudunk hízelegni, lefelé a kultúrában még 
szegényekhez nem akarunk visszahasonulni."11 

Noha Kassák ekkori elméleti munkásságában számtalan 
hasznos, használható gondolati elem sűrűsödik, főleg pedig 
a pártműködés mechanizmusáról tesz majdcsaknem örök 
érvényű kritikai észrevételeket - a szellemi élet és a művészi 
alkotás abszolutizálásával mozgalmában óhatatlanul létre-
jön „a filozófiai értelemben vett dualizmus haladó frázisokba 
bújtatott formája"12 (Szabó György). Ennek a történelmi 
idealizmusnak vetülete Szélpál Árpád forradalmiság és párt-
vezetés antagonizmusát feszegető írása, a Forradalmi művé-
szet — vagy pártművészet éppen úgy, mint Hevessy Iván Túl 
az impresszionizmuson című tanulmánya, mely figyelemre 
méltó megállapításai ellenére is egy történeti folyamatból 
szakítja ki a magyar avantgárd mozgalmát, abszolutizálva 
annak szintézisteremtő lehetőségeit.13 Kassák jó taktikai ér-
zékkel egy győztes proletárforradalom reményében ehhez az 
idealizmushoz az illetékesség kérdését is hozzákapcsolja, 
mikor a Ma első világnézeti különszámában így ír: „Valljuk, 
hogy Magyarországon a negyvennyolcas lázbeteg Petőfi óta 
az első és eddig egyedüli öntudatos akaratú művészcsoport 
a Ma égisze alatt dobta föl magát súlyba menő emberré."14 

Ha az osztályhűség, a művészi megújulás, az említett törté-

1 0Barta Sándor: 1918. Szabadulás. Ma 1918. 11. sz. 135. 
11 Tovább a magunk útján 139. 
12 Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 

1962. 121. 
13 L. Szélpál Árpád: Forradalmi művészet — vagy pártművészet 

Ma 1919. 1. sz. és Hevesy Iván: Túl az impresszionizmuson Ma 
1919. 3. sz. 

11 Kassák Lajos: Kiáltvány a művészetértl Ma 1919. 1. különszám. 
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nelmi idealizmus és a mozgalmas események során az íróban 
újra erősödő negatív tömegélmény képzeletbeli kontúrjait 
felrajzoljuk, nagyjából vázoltuk azt a szellemi hátteret, mely-
ből a Tanácsköztársaság előestéjén kinő az aktivizmus prog-
ramja — a tízes évek magyar avantgárd törekvéseinek legtel-
jesebb összefoglalása, s létrejön az az alkotói szituáció, mely-
ben a költő talán legértékesebb ódái fogannak. 

Kassák aktivista programjának alapja az 1919. február 
20-án az Akadémián tartott Aktivizmus című előadása, 
melynek szövege a Ma 1919. 4. számában jelent meg, de az 
alkalmaknak megfelelően ekkor hangoztatott nézetei variá-
lódnak a lap világnézeti különszámaiban megjelentetett kiált-
ványaiban (Kiáltvány a művészetért!, Agitáció) és a Ma sza-
porodó propagandaestjeinek bevezető előadásaiban is. A 
történelmi körülmények hatására, a hatalmi harc kiéleződé-
sével az aktivizmus alig-alig lép túl az ideológiai-politikai 
szférákon, közvetlenebb kapcsolatot legfeljebb csak létértel-
mezésén, emberideáljának megfogalmazásán keresztül tart a 
költő művészetfelfogásával, esztétikai nézeteivel. Nem is cso-
dálkozhatunk azon, hogy „Kassák szemléletében már arány-
talanul kevés helyet kapott a művészet kérdésköre, s feltű-
nően nagy szerepet a forradalmi politikáé"15 (Bori Imre). 
A Babitscsal folytatott esztétikai vita óta jelképessé vált a 
„felrobbantott vers", az avantgárd jelentős pozíciókat vívott 
ki magának a képzőművészetben — és az irodalomban, a 
Barta Sándorékkal jelentkező második hullám már hagyo-
mánynak tekintette az izmusok poétikai eredményeit, s a for-
mabontók összeütközései mind jobb, mind bal felől egyre 
inkább politikai természetűek lettek. A tízes évek végére 
mindössze két jelentősebb művészeti kérdés foglalkoztatta a 
Ma íróit: a modernista irányzatokhoz és a hazai ún. pártiro-
dalomhoz fűződő viszonyuk tisztázása. Előzőre — a szo-
cialista forradalom magasabb rendű lehetőségeinek fölényé-
vel — épp aktivista programjában ad szemléletes választ 

15 Bori Imre: A szecessziótól a dadáig. Újvidék 1969. 153. 
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Kassák: „a különböző művészi iskolák (futurizmus, kubiz-
mus, expresszionizmus, szimultanizmus) megjelenésével — 
mondja — már megmutatta magát egy még öntudatlan, 
anarchikus forradalom. Ők csak az érzéseikkel rombolók, 
mi az eszünkkel rombolásunkkal egy időben az építési lehe-
tőségek első fundamentálói is vagyunk. Őnekik csak a miért-
jük, nekünk már a hovánk is megvan."16 A pártirodalommal 
szembeni, részben esztétikai érvekre épülő fenntartások a 
közösen vívott harc során sem enyhülnek, s a Kun Bélához 
írt maista levelekben összegződnek majd. 

Mikor József Farkas pontokba szedi a magyar avantgárd 
néhány éves történetében a szemléleti változásokat, a polgári 
formák szétrombolásával párhuzamosan lényegében min-
denütt az építés szándékaira bukkan — az identitástudat erő-
södése, az új társadalmi rend struktúrájának fölvázolása, a 
szocializmus valóságának elérhető közelsége, nem utolsósor-
ban pedig a kollektív individuum kassáki normáinak kiala-
kítása mind egy merész történelmi fordulat várható szellemi 
következményeit készítik elő. A Kassák-kör aktivitását jelzi, 
hogy a kommunista párt még illegalitásban levő vezetőinél 
jelentkezik a Vörös Újság szerkesztésére, mely ekkorra azon-
ban Lukács György csoportjának kezébe kerül. A költő 
„minden kormányformát és pártdiktatúrát elemésztő indi-
viduális forradalma" elsősorban tehát amolyan taktikai ver-
balizmus, az expresszionistáktól átvett történelmi idealizmus 
jól összeegyeztethető az események iramával. Vezető ideoló-
giai szerepük elutasítását és a kommunistáknak a kompromit-
tálódott szociáldemokratákkal való fúzióját már kevésbé 
érzik annak. Utóbbiról írja Kassák önéletrajzi regényében: 
„többen vagyunk, akik különvéleményt jelentettünk be a 
pártfúzió kérdésében, és belső nyugtalansággal tekintünk a 
dolgok további alakulása elé. Nem voltam a kommunista 
párt tagja, de mégis úgy láttam, a második forradalom ala-
kulási lehetőségeit a kommunistáknak kell kézben tartaniuk, 

16 Kassák Lajos: Aktivizmus. Ma 1919. 4. sz. 50. 
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azoknak, akik ezt a forradalmat az elpolgáriasodott szociál-
demokratákkal szemben és az orosz tapasztalatok alapján 
elindították."17 Mindezek ellenére a maisták megbecsült 
kultúrmunkásokként érkeznek a forradalomba. A Ma a 
Komjáték szerkesztette Internacionálé és a Franyó Zoltán-
féle Vörös Lobogó mellett amolyan harmadik hivatalos iro-
dalmi lapja a Tanácsköztársaságnak, amelyet kezdetben Lu-
kács is védelmébe vesz a szociáldemokraták támadásakor (a 
hatalmon belüliek közül Göndör Ferenc a Népszavában, 
Kéri Pál Az Emberben vitatja az avantgárdisták politikai és 
művészeti illetékességét). Kassák ekkor már Lukács György, 
Balázs Béla, Révész Béla és Komját Aladár társaságában az 
írói direktórium tagja, s rövidesen beválasztják az írók szak-
szervezete végrehajtó bizottságába is. A diktatúra idején kez-
detben plakátcenzorként dolgozik, majd a műsorpolitikát és 
szerződéseket irányító színházi bizottságba kerül. S hogy ő 
nem az emberek azon rétegéhez tartozik, amelyik — az Egy 
ember életéi idézve — „mintha óriási sajtnak látná a várost, 
nyüzsög, furkálózik benne, sőt amit az egyik oldalon a for-
radalom hívei építgetnek, azt ők a másik oldalon már rágni 
kezdik",18 legszemléletesebben megújuló költészete igazolja. 

„Egy költői lehetőség csúcsára futott fel Kassák Lajos 
verse . . . — írja erről a korszakáról Bori Imre — A himnusz 
műfaját kezdte ostromolni, s a diadalének zsoltárhangjait 
próbálgatta, hogy megénekelhesse a »nincs, csak pillanat« 
ihlető nagyságát, és kiteljesíthesse egyetemesség-képze-
t é t . . ,"19 Kassák 1918—19-es verseit valóban egyneművé 
avatja a költői pálya mozgása, a kísérletezések periódusa 
után az alkotást már minden ízében a forradalom magasfe-
szültsége irányítja, s azzal, hogy tapinthatóvá válik az ese-
mények lüktetése a művekben, sajátos krónikás szerepük is 

17 Egy ember élete 502. 
18 I. m. 533. 
1 9Bori Imre—Korner Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 

1967. 54. 
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megnyilatkozik. A Napraköszöntés, a Fiatal munkás vagy a 
Vörös pillanat „hirdető ódái"20 (Radnóti Miklós), valamint 
a Miattad és értünk szorongása és Az idő szomorúságában 
elégikus hangvétele között az adott történelmi szituáció cse-
lekvő átélése a tartalmi összekötő elem, s mihelyt ez a mély-
ség hiányzik, kísért a spekulatív irányba fordulás veszélye, 
melyet prózájában nem is tud elkerülni. Végzetes expresz-
szionizmusba futó novellái néhány gomolygó, lázas vízióból 
építkeznek, s inkább csak a próza és líra nyelvének újszerű 
szintéziséért, a szabad verset követő prózatechnikáért érde-
melnek figyelmet. A cselekmény egy-két közhelyszerű motí-
vum körül sűrűsödik, s amíg a költeményekben a történelmi-
leg új szituáció hevületét követi az expresszív megformálás, 
a Novella ban a nő- és pénzhajhászás, a Bélyegesekben véresre 
mázolt szerelmi háromszög, a Szabó Ervinnek ajánlott má-
sik Novellában egy spekulatívan fölrajzolt tragédia kisszerű-
ségét kócolja meg a birtokba vett izmus kifejezési eszközei-
vel. Formabontó prózájának esztétikai fogyatékosságait, 
nem véletlenül, korhű expresszionista regénye, a Tragédiüs 
figurák jelzi legszembetűnőbben. 

A regény a kispolgári életformából kitörni akaró fiatalem-
ber, Pista gyorsan változó lelki térképét rajzolja fel a „kifele 
nagy mutatások, belül serény fölfelé próbálkozások" miliőjé-
től az agitátor lázas tevékenységén át elméjének elborulásáig. 
A korabeli kritika már érzékelte, az irányregény lehetősége 
készülődik ebben az alkotásban, s hogy „ilyen karakterisz-
tikusan és ilyen kifejezetten eddig még Kassák sem vetítette 
bele nagyobb átfogó képességű írásaiba a legújabb irány 
rossz meglátásait, erőit és hibáit"21 (S. Nagy László). Az 
idősíkok dinamikus váltásaival, a fölajzott érzelmek kitartá-
sával, az expresszionista nyelv zsúfolt, szövevényes képzet-
társításaival — miként a regénybeli bolond úr fejében — a 

20 Radnóti Miklós: Kassák Lajos költészete. Nyugat 1939. II. 49. 
21 S. Nagy László: Kassák Lajos: Tragédiás figurák. Erdélyi Szemle 

1920. 39. sz. 525. 
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teljes családi körben „túlképzett történetek moziznak" — 
azonos szintre kerülnek, s ezáltal részben hiteltelenné válnak 
a különböző életminőségek korrespondens elemei. A Tragé-
diás figurák ideológiája végül is nem lép túl a „testvéri anar-
chizmus" feszítő korélményének felvillantásán, a főhős bu-
kása az írói kételyeket nyomatékosítja, a regény progresszív 
erői — a korán jött lázadás kassáki gondolatához híven — 
„forradalmárok: szomorú, romantikus dekorációkkal". A 
forradalom győzelméből táplálkozó primer öröm, az aktív 
részvétel felelőssége a költeményekben viszont tartósan az 
ódai hangot hozza előtérbe. A futuristák dinamizmusa, a 
tablófestés igényével fellépő szimultanizmus éppúgy részei 
ennek a polifonikus beteljesedésnek, mint az expresszionisták 
szuggesztív víziói vagy a konstruktivisták jövőt alkotó felis-
merései. Szerencsés kézzel nyúl vissza Kassák a Mesterem-
berek gesztusaihoz — ódáiban a tiszta, világos gondolat is-
mét a versmondatokat harmonikusan tagoló, egymástól 
elkülönülő s mégis logikailag egymásból következő egysé-
geiben jelentkezik. A költői puritanizmus itt a nyelvi zsú-
foltság fölé emelkedik, a kidolgozott ideológiai háttér szer-
vesen fogja egybe a költeményekben az avantgárd különféle 
irányzatainak technikai megoldásait, képi-indulati többszó-
lamúságát. A verscímek egyszerűsége és a történelem nagy 
pillanata, az axiómaszerű kijelentő mondatok és a kicsat-
tanó expresszionista képek közötti feszültség a krónikás meg-
fellebbezhetetlen vallomásaiban, eseményeket követő refle-
xeiben egyenlítődik ki, egyfajta klasszicizáló nyugalmat köl-
csönözve a vibráló, örömös hangoknak. 

A konstruktivista motívumokkal fölépített pátosz leg-
szebb példája a Fiatal munkás, melyben az avantgárd költői 
büszkeség a jövő szocialista perspektíváival találkozik, s a 
vallomás értékű egymásra találásnak ez a mozzanata para-
lelizmusok sorozatával fejeződik ki („kidolgozott kezemet 
beleteszem a kidolgozott kezedbe", „sohse csodálkozom, 
hogy szőke vagy barna a színed", Hidak örömmel kölykez-
nek nekünk hidakat", „mindenáron indulni akarsz. Indulni 
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akarunk . . ."). A költemény formafegyelme, persze, nem 
választható el attól az elkülönülő tartástól sem, mely a Ma 
íróit jellemezte. A kollektivitás őszinte gesztusai mögött jól 
érzékelhető egyén és tömeg kassáki problematikája — az 
egyes és többes számok váltakozásában a vonzás és taszítás 
impulzusai is ott lüktetnek. A forradalmi ódák költői gaz-
dagsága épp ebben a kettősségben, belső feszültségben rejlik: 
a történelem emelte hangban az individuum kételyei, sajá-
tos politikai koncepció és szocialista eszmeiség, romantika és 
valóság, forradalmi sikerek és kudarcok ellentmondó igaz-
ságai is megképződnek — az alakítás szintjén formabontó 
hevület és konstruktivista fegyelem, stílavantgárd dekompo-
náltság és a krónikás realista igénye tükrözik az érzelmek 
kilengéseit. Míg az 1919. Március elsősorban az ideológus 
Kassák verse (korábban is keletkezett társainál, a Mában 
még 1918. Március címmel jelent meg), mely az elkötelezett-
séget szorosan az anarchista kicsengésű örök aktivitás eszmé-
jéhez kapcsolja : 

Gyújtsátok fel a bús szemeiteket, kapuzzátok ki az elsza-
marasodott füleiteket, 

s tudjátok meg, hogy semmi nincs fontosabb a ti megkí-
vánt életeteknél 

s ha úgy kell, fordítsátok érte fejtetőre a világot, 
heréljétek ki a bankokat és fojtsátok meg a munka utála-

tos tiszteletét 

— az utca hangulatát átvevő Népgyűlés a lázadás riadt meg-
torpanását tükrözi, a költő kaotikus tömegélményét hiva-
tott kifejezni. Mintha már a Máglyák énekelnek expresszio-
nista víziói készülődnének a műben, a tablófestés intenzitá-
sát fokozó szimultán ritmusokkal, a tömeg lélektanát közve-
títő éles hangváltásokkal. Hogy „a kollektivista forradal-
márban individualista »messiás« foglaltatik"22 (Diószegi 

22 Diószegi András: Megmozdult világban. Bp. 1967. 134. 



IQ 
J. 

A kassáki aktivizmus 17 

András), azt a Vörös pillanatban megújuló lámpásmefrvum 
újból bizonyítja. Kassák korabeli költeményei közül ez à 
mü állítja leginkább tengelyébe a szerző és a forradalmi tö-
megek viszonyát, a közös harc és a különbözés kettősségét. 
A „pillanatidőben" való nagy azonosulás nemcsak a kéte-
lyeket szorítja háttérbe, hanem felnagyítja a költői küldetés-
tudatot is: 

Látlak benneteket, valamennyieteket látlak, testvérek, 
s én most fáklyákat énekelek elétek az összekevert 

A vers Kassák forradalmi ódáinak fordulópontja. Jóllehet 
a költő továbbra is szinkronban marad az eseményekkel, de 
az időben előre haladva most már mind gyakrabban „A 
perspektívában fölmutogatta magát a pusztulás lehetősége" 
(Az idő szomorúságában). A forradalmár utóvédharca folyik 
ekkor, aki elkötelezettségének és hitének folyamatos de-
monstrálása mellett „összetört lámpásokkal" pásztázza végig 
a bukás lehetőségeit. A szorongás és fájdalom kulcsműve 
a Miattad és értünk című költemény, mely az aktivista lobo-
gás után új műfajt teremt a történelem sodrában — az ex-
presszionista elégiáét. A műben tobzódó szenvedélyek az 
örömös célokból már a szenvedésbe fordultak, maguk alá 
temetve az alkotó hitet is. Az összeroppanás fokozatai nagy 
emberi traumát példáznak, s némi kiindulási alapot jelente-
nek a költő húszas évekbeli törekvéseinek megértéséhez. A 
konkrét politikai események menet közben azonban még egy 
lírai remekművet szülnek, az aktivisták és a kommunisták 
közti viták ihlette Boldog köszöntést. 

Ha a kassáki koncepció programokban, művekben és 
tettekben megnyilvánuló csökönyös kitartásáról, elképzelé-
seihez hű merevségéről szólunk, hasonló, ám az adott viszo-
nyok között indokoltabb álláspontot figyelhetünk meg a dik-
tatúra részéről is a Ma szerepének és helyének megítélésében. 
„A Kassák-csoport — írja Magyar irodalom — magyar kul-

utakon. 

2 ít 8 7 - 8 8 / 1 
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túra című kötetében Lukács György - például mindig arra 
tartott számot, hogy őket a diktatúra hivatalos művészetének 
ismerjék el, amit — meg kell mondani - a népbiztosság 
mindig elutasított. Megvédte Kassákékat azoktól a szociál-
demokrata kísérletektől, amelyekkel el akarták őket nyomni, 
de soha nem ismerte el Kassákékat és az ő »legmodernebb« 
művészetüket másnak, mint egy jogosult irányzatnak a sok 
közül."23 A magyar aktivista mozgalom hatalmon belüli sajá-
tos helyzetéből következik, hogy a folyóiratban olyan szél-
sőséges írások válhatnak hangadóvá, mint Szélpál Árpád 
Forradalmi művészet vagy pártművészet, Barta Sándor A kul-
túrájában forradalmasított ember vagy Kahána Mózes A 
„Má"-t több ízben ért támadásokról című cikkei,24 melyek 
a „kollektív individuum" eszméjét egyre inkább a forrada-
lommal szembeni fenntartások leltárkönyveként értelmezik. 
Az esztétikai kifogásokon túl a maistákat leginkább egy kor-
látlan elnyomás réme riasztja, az a veszély, „hogy a szelle-
miekben alacsony nívón álló proletariátus mint tömeg gya-
koroljon kritikátlan diktatúrát a művészet fölött"25 (Kahána 
Mózes). így kerülhet a Ma egyik számának élére Iwan Göll 
Marcel Martinettől vett idézete, mely nem kevesebbet mond 
a szocializmusért töretlenül harcoló lap fejlécén, mint „elvet-
jük az államszocializmust is, amely a híveit (vagy hitszegőit) 
minden lemondásra előkészíti".26 

A belvillongások ellenére Kassák pozíciói a Tanácsköztár-
saság első hónapjaiban egyértelműen erősek. Nem csak a 
gyorsan szervezett államigazgatásban kap fontos kulturális 
beosztásokat, hanem ott találhatjuk a különböző irodalmi 
és művészeti tanácsok vezetőségében s a balul sikerült írói 
kataszter összeállítói között is. A polgári lapok támadásait 

23 Lukács György: Magyar irodalom — magyar kultúra. Bp. 1970. 
630. 

24 L. a Ma 1919. 1. és 6. számait. 
25 Kahána Mózes i. m. 142. 
2Ü Ma 1919. 4. sz. 
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a Ma növekvő népszerűsége, újításainak a társadalmi válto-
zások során megnövekedett tekintélye kellőképpen ellensú-
lyozzák - esetleges kudarcokat szenvedve is (főleg az újpesti 
előadás értetlen fogadtatásáról ír keserűen életrajzában Kas-
sák) jelentős irodalmi esteket rendeznek Budapesten s több 
vidéki nagyvárosban. Az alkotói sikerekhez imponáló könyv-
termés társul. 1918-ban megjelenik az író hat éve kiadatlan 
regénye, a Misitló királysága, két novelláskötete, a diktatúra 
hivatalos szerve, a Szellemi Termékek Országos Tanácsa 
kiadja verseinek válogatott gyűjteményét (Hirdetőoszloppal), 
s megjelenik a folyóirat kiadásában expresszionista regénye, 
a Tragédiás figurák is. Életrajzából tudjuk, hogy Heltai Jenő, 
a Vígszínház akkori igazgatója két kamaradarabját tervezi 
színre vinni, Lajta Andor a filmszakma nagyszabású prog-
ramjáról tudósítva a Misilló királysága megfilmesítéséről ad 
hírt.27 Csak a beavatottaknak nem meglepő hát, mikor a 
kassáki koncepció szerint tevékenykedő aktivizmusról Kun 
Béla — még a forradalom bukása előtt sejtetve a mozgalom 
távlati esélyeit — az országos pártgyűlésen így nyilatkozik : 
„Új szellemi életnek, új kultúrának kell támadnia magából 
a proletariátusból, és én bízom a proletariátus termelő erejé-
ben, abban a termelő erőben, amely intézményeket lerom-
bolt és intézményeket alkotott, hogy meg fogja találni a szel-
lemi élet terén is a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy ez 
nem a Ma irodalma, amely a burzsoá dekadencia terméke. 
Új szellem fog megnyilatkozni a proletár szellemi élet terén, 
amelyből a proletariátus osztályának szelleme fog kivirá-
gozni."28 

Kassák, aki ekkor tüdőszanatóriumban fekszik, a Ma kö-
vetkező számában nyílt levelet intéz a megalapozatlanul ítél-
kező Kunhoz (Levél Kun Bélához a művészet nevében), s 

27 Lajta Andor: A magyar filmművészet reneszánsza. Színházi Élet 
1919. ápr. 1 3 - 1 9 . 

28 Vörös Újság 1919. jün. 14. In: „Mindenki újakra készül..." 
IV. Bp. 1967. 463. 
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röpiratát a nyomatékosítás kedvéért tízezer példányban kü-
lön is utcára dobja. Magabiztossága mögött jelentős tényező 
a forradalmi ifjúmunkások ez idő tájt folyó kongresszusa, 
mely — erős szélsőbalos elhajlással, a pártvezetés kompro-
misszumokat kereső taktikájával szemben a forradalom 
megszilárdításának radikálisabb módszereit hirdetve — elí-
téli a pártvezér szavait, s levélben lelkesen üdvözli a megtá-
madott költőt. Maga a röpirat a szélsőséges nézetektől tar-
tózkodva foglalja össze a maisták főbb politikai-művészeti 
törekvéseit, haladó nemzetközi kapcsolatait. Kassák gondo-
latmenetének tengelyében azonban most is a „soha be nem 
érhető végcél" történelmi idealizmusa áll, az örök forradalom 
spekulatív elméletén virágzó humanizmusának, aktivista 
világszemléletének vetületeként: „nálunk a szép az, ami jó 
— írja —, nálunk az élet célja nem az osztályharc, mert az 
osztályharc csak eszköz az abszolút emberhez, akinek egye-
len életformája a forradalmas akció".29 A többes szám már 
csak költői, az összhang az avantgárd táboron belül is meg-
bomlott. Többen a kommunisták törekvéseihez közeledtek, 
s a Kassák környezetében maradók közül Kudlák Lajos egy 
befelé forduló lírai expresszionizmus gondolatával kacérko-
dik Jegyzetek az aktivizmushoz című felolvasásában, mások 
— mint pl. Szélpál Árpád a Kun Bélának írt másik nyílt leve-
lében — a mozgalom tévedéseit hajszolják túl, viszik a teljes 
anarchizmushoz közelebb.30 Még ma is vitatott kérdés, hogy 
1919 júliusában a Tanácsköztársaság vezetői betiltották-e a 
folyóiratot vagy csak a papírhiány miatt függesztették fel 
— több tucat lappal együtt — működését. Irodalmi szem-
pontból másodrangú kérdés ez, éppen úgy, mint az az ellent-
mondás, mely Kassák 19-es párttagsága körül tapasztalható. 
Az emberi szándék és érték mércéje most is a mű, miként „a 
forradalmi ifjúmunkások 1919. június 21-én tartott kong-

29 Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében. Ma 1919. 
7. sz. 1 4 6 - 7 . 

30 L. Kudlák Lajos : Jegyzetek az aktivizmushoz és Szélpál Árpád : 
Kun Bélának Ma 1919. 6. sz. 
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resszusának hatása alatt" írt nagy sodrású alkalmi ódája, 
a már említett Boldog köszöntés. 

A költemény emelkedett dikciójával, áradásában is fegyel-
mezett expresszionisztikus nyelvezetével a hirdető ódák méltó 
folytatója, az aktivista költő proletárhűségének újabb művé-
szi megnyilatkozása. A korábbi versekhez képest viszont lé-
nyeges szemponttal gazdagodik a mű — a forradalom sor-
sáért való aggódás mellé azonos súllyal kerül a sérelem, a 
diktatúrával szembeni kétely, a „számkivetett költők" magá-
nyosodó akarása. (Ez a kettős hangoltság hallható ki Barta 
Sándornak az Ifjúmunkások Országos Kongresszusához írt, 
Táborozás új földeken című jegyzetéből is.) A később megiga-
zított ajánlás némileg elmossa ugyan a névmási vonatkozá-
sok határait („az ellenséges megrugdaltatások után - az 
ellenségek megrugdalása után"), mégse kétséges, az aktivis-
ták — forradalmárok párhuzama a diktatúra vezetésének har-
madik személyével bővült, melytől egyértelműek a költő el-
határoló gesztusai: 

ellentétben mindazokkal, akik úgy gondolják fölöttetek 
valami jó angyal őrködik, 

akik úgy gondolják, arany delek ragyognak fölöttetek 
s tiétek a kertek öröme, az idő folytonossága s az 

állatok csodálkozó nézése 

A „mi" kollektivitásában mindvégig kiemelt hangsúlyt kap 
a Ma körének („számkivetett költők", „új költők") külön-
állása, a pártatlanságtól remélt objektív lírai ítéletek fölénye : 

Ki ismerne titeket, az idő megjelölt küldötteit, ha mi 
nem ismernénk, 

ki szólhatna hozzátok közelebbről, mint éppen mi, 
akik se innen se túl nem vagyunk a partokon. 

Hogy a költemény mégsem válik beszűkült, kisszerű csoport-
érdekek kifejezőjévé, azt a költői individuum gazdagsága, a 
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forradalmár etikus tartása biztosítja. A „dolgok láthatatlan 
vonaglásával" a testvéri köszöntés pátosza felesel, a forra-
dalom bukásának rémét át- meg átjárja a fanatikus hit, mely 
a ,jCsuparongy sapkák koszorúja" alól énekel. A fiatalság 
képzete rendre visszacsatolja a versbe Kassák korai expresz-
szionizmusának sajátos testkultuszát, ruganyos erőénekét, 
kamaszos erotikáját. Az aktivista meggyőződés és érvelés 
végigpörgeti a műben a kassáki avantgárd legjellegzetesebb 
motívumait: a részvéttel fényképezett, „megőrült gyárak és 
döglődő műhelyek" között tengődő munkássorsot, a befa-
lazott nő reménytelen családszimbólumát, a fiatalság polgár-
pukkasztó gesztusát, a munka tiszteletének ditirambját, az 
életes szemléletet. Jelképesnek is fölfogható, hogy a Boldog 
köszöntés a Ma utolsó magyarországi számát vezeti be, az 
ideológiájában vitatható, ám lírai lehetőségeit maradandóan 
kiteljesítő kassáki aktivizmus záróakkordjaként. Irt ugyan 
még egy-két verset itthon ezután is, de a már Bécsben meg-
jelenő művek művészi ereje, megbicsakló hangja nem éri fel 
a forradalmi ódák polifonikus zengzetét, érzelmi-gondolati 
gazdagságát. 

A Tanácsköztársaság leverése utáni hónapok már csak az 
emberi portrét teszik teljesebbé. Hagyatékából a végnapok 
idejéből került elő egy felhívása (Kiáltvány a világ újhitű 
művészeihez!), mely — miként József Farkas írja — „az 
»aktivista művészek nevében« ismét hitet tesz a kommuniz-
mus végcéljainak vállalása mellett, de ugyanakkor korábbi 
fenntartásait is megismétli".31 Keszthelyen tölti betegszabad-
ságát, mikor augusztus első napjaiban őrizetbe veszik. De-
cemberben szabadul, s mivel aktív politikai szereplése miatt 
még mindig nincs biztonságban, Osvát, Móricz, Füst Milán 
és mások anyagi támogatásával, egy hajóskapitányt lefizetve 
Bécsbe szökik. Távozásával, a történelem ilyetén való ala-
kulásával lezárult a magyar avantgárd első nagy fejezete. 

31 József Farkas i. m. 246. 
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KASSÁK „DUNATÁJI PATRIOTIZMUSA" 

(A KASSÁK-KÖR KAPCSOLATAI AZ U T Ó D Á L L A M O K 
IFJÚSÁGÁVAL A 20-AS ÉVEKBEN) 

A Tanácsköztársaság leverése után emigrációba kénysze-
rült, valamint az első világháború utáni békeszerződések kö-
vetkeztében határon kívül rekedt fiatal baloldali értelmiség 
egy része az Adysugallta „dunatáji patriotizmus" elvét kö-
vetve vallotta: „Árpád hazájában" a nép csak akkor talál-
hat otthonra, ha az „elnyomottak, összetörtek, magyarok és 
nem magyarok" a korábbi nemzetiségi sérelmeket félretéve, 
egymással összefogva egy közös eszmei haza: a szocialista 
Közép-Európa megteremtését készítik elő. 

A Kassák köré szerveződő fiatalok egyetértettek abban, 
hogy a forradalmi események kudarcából le kell vonni a 
tanulságot: az elnyomottak tömegei még nem értek meg arra, 
hogy kezükbe vehessék sorsuk irányítását, ezért egy jövőbeni 
forradalom csak akkor vezethet eredményre, ha azt öntuda-
tos, eszmék és eszmények vezérelte, a „kultúrájukban forra-
dalmasított", saját jövőjük tétjét megérteni képes emberek 
(a „kollektív individuumok") vívják végig. „A házak építé-
sét nem lehet a tetővel kezdeni" — írja Kassák a 9. számo-
zott versében, s már 1920 derekán, a bécsi MA 1. számában 
kitűzi az új feladatott: „Csak a lélek felszabadulása biztosít-
hatja a testet az új igába t ö r é s tő l . . . Kultúrát tehát! — és 
megint kultúrát!"1 S késedelem nélkül hozzálát az emigráció 
szellemi neveléséhez. 

'Kassák: A világ művészeihez (An die Künstler aller Länder) 
című kétnyelvű kiáltványa a MA 1920. májusi — első bécsi — száma 
élén. 
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Az európai avantgárd élvonalával való lépéstartás, a német 
Der Sturm, az orosz Vescs, a holland De Stijl, a párizsi 
L'Esprit Nouveau folyóiratokkal való szoros együttműködés 
mellett fokozatosan kiépíti kapcsolatait a szlovenszkói, vaj-
dasági, romániai magyar és nem magyar fiatalokkal ; magyar 
nyelvű, de az illető ország kultúrájára is figyelő szellemi fóru-
mok megteremtését inspirálva. A kulturális nevelést társa-
dalmi tudatformáló mozgalommá kívánja szélesíteni. Hisz 
abban, hogy ,,a valódi művészet az ember pszichéjéhez fér-
kőzve" felszabadítja benne a teljes élet iránti vágyat, s meg-
gyorsítja „az ember belső átalakulásának" folyamatát — elő-
készíti a társadalmi forradalomra a lelkeket.2 

A baloldali ifjúság szellemi nevelésének koncepciója jegyé-
ben a hazai vidéki városokban és az utódállamokban sorra 
szerveződnek a rövidebb-hosszabb életű avantgárd periodi-
kák. 

Az első Pécsett jelenik meg, 1920 címen, a MA-rajongó 
Haraszti Sándor szerkesztésében, röpirat formájában; a MA 
művészeti törekvéseit — mint a „pszichikai agitáció" hatásos 
formáját — „utánozzák" benne. Mindössze egy számot ér meg 
(1920. január), de nyomában csakhamar megjelenik a Kró-
nika (1920. október — 1921. június). E köré szerveződik az 
első komolyabb hazai baloldali művészcsoport (jórészt az 
1919 előtti MÁ-hoz tartozó fiatalokból): Csuka Zoltán, 
Molnár Farkas, Kodolányi János, Raith Tivadar, Rozványi 
Vilmos, Schubert Ernő; a szerkesztő Kondor László. Aztán 
a csoport szétszóródik: Újvidék — Bécs — Budapest lesznek 
az új centrumok. Raith Tivadar szerkesztésében Budapesten 
megindul a Magyar írás, amely hét éven át (1921 — 1927) 
a fiatal alkotók legfontosabb fóruma lesz, s egyfajta „nyu-
gatos-avantgarde" szintézis megvalósítására törekszik. 

A vajdasági — különböző ajkú — fiatal alkotókat a zágrábi 
Zenit (1921-1926) tömöríti maga köré. Rendszeresen sze-

2 A Bécsi Magyar Újságban (BMÚ) cikksorozatot tesz közzé Levél 
a művészetről címen; az I. rész az 1920. szeptember 10-i számban 
(a továbbiak: szept. 12., 16., 19., 26.). 
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repelnek itt a német expresszionisták, az orosz konstrukti-
visták és a maisták, maga Kassák is, a helyi fiatal „kísérlete-
zők" társaságában. Ugyancsak a kassáki program jegyében 
indul Haraszti Sándor és Csuka Zoltán szerkesztésében az 
újvidéki Az Út (1922—1925), s a bécsi MA szellemében híd-
szerepet kíván betölteni a jugoszláviai magyar és nem magyar 
értelmiségi csoportok között.3 

A szlovenszkói magyar emigránsok és a már korábban is 
ott élő „helyi értelmiség" is hasonló céllal indítják folyóira-
tukat, Tűz címmel (1921 — 1923). Az első szám (1921. novem-
ber 15.) élén Gömöri Jenő, a lap szerkesztője Bevezetőjében 
körvonalazza programjukat: „figyelemmel akarjuk kísérni a 
szlovák és cseh, később a román, szerb, horvát kultúra életét, 
evolúcióját, munkáját, irodalmát és művészetét", s természe-
tesen emellett elsősorban a magyar irodalom új irányait. így 
már az első számban ankétot indítanak a MA művészi törek-
véseiről, az „érthetőség" kérdéséről stb.4 Kassák versein 
kívül Karinthytól, Füst Milántól, Kosztolányitól és Krúdy-
tól is publikálnak. 

Kassák — érsekújvári születésű lévén — 1921 — 1922-ben 
szorosra fűzi kapcsolatait a szlovenszkói területekkel, s 
1922 — 1923 folyamán a MA-kör többször is „vendégszere-
pel" Galánta — Pozsony — Érsekújvár — Rozsnyó — Kassa kör-
zetében. Már ekkor kialakul az a „törzsgárda", amely majd 
a 20-as évek végén a Munka-kör kulturális missziójának bá-
zisa lesz: Szenes Erzsi és Piroska, Szuchich Mária, Forbáth 
Imre, Hernádi (Hercz) György, Kudlák Lajos (a MA cseh-
szlovákiai képviselője), Mária Béla, Mihályi Ödön s mások. 
Kissé lazábban és fenntartásokkal, de végig rokonszenvvel 

ч 

3 E kérdésekről bővebben: J. Pasiakova: Folyóiratok híd-szerep 
ben (In: Folyamatos múlt, Bratislava, Madách, 1981.). — Bori Imre: 
Irodalmunk évszázadai, Újvidék, Forum, 1975. — Haraszti Sándor: 
Befejezetlen számvetés, Bp., Magvető, 1986. — Csuka Zoltán: A 
Jugoszláv népek irodalmának története, Bp., Gondolat, 1963. 

4 Az ankétról lásd: G. Komoróczy Emőke: A művészet funkció-
járól és az érthetőségről, Alföld, 1987/3. 
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áll Kassák mellett Lesznai Anna, Palotai Boris és Erzsi, 
Komlós Aladár, Vozáry Dezső köre is. Az utóbbi csakhamar 
Prágába kerülve, az ottani fiatal tanárköltővel, Győry Dezső-
vel együtt az „újarcú magyarok" szellemi atyja lesz. A prágai 
egyetemen tanuló magyar fiatalok (F. Saida professzor 
tanítványai)5 a nemzetiségi autonómia és a „közép-európai 
sorstudat" jegyében 1924-ben megalapítják a Szent György 
Kört (innen ágazik el majd a „sarlósok" egyik csoportja 
1928-ban, s találkozik össze a Kassák által inspirált érsek-
újvári ággal). Győry Dezső így tekint vissza később — Emberi 
hang című költeményében — e korszak heroikus álmaira : 

S bár elkallódott messiások 
gúnyján kell ezt most vallani, 
vallom : nem magunk s nemcsak népünk 
akartuk: többre készülődtünk: 
fél Európát megváltani. 

A Tűz köréhez kapcsolódó volt maisták : Mácza János, Len-
gyel József ugyancsak a baloldali erők szellemi együttműkö-
dését szorgalmazzák, nemzeti különbségre való tekintet nél-
kül. 

A bécsi Ma-körbe rendszeresen járó szlovák fiatalok 
ugyané szellemben indítják meg Pozsonyban 1924-ben folyó-
iratukat, a DAV-ot, s aztán rajtuk keresztül Brnóba, majd 
Prágába is átszivárog Kassák hatása. A cseh Host és Pásmo 
avantgárd folyóiratok szintén a kulturális értékcsere szorgal-
mazásával kívánják a különböző ajkú nemzetiségek testvéri 
együttműködését elősegíteni. Kassák verseit a legismertebb 
cseh és szlovák költők fordítják (Novomesky, Okáli, Poni-
can), s lapjaikban két nyelven publikálják. A DAV köre 
népszerűsíti Kassák képarchitektúráit, beszámolnak a MA 

5 F. Saida szerepéről a nemzetiségi kultúra arculatának formálásá-
ban tanítványa, Dobossy László ír méltató elismeréssel (Saida taní-
tása; in: Előítéletek ellen, Bp., Magvető, 1985.). 
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művészeti törekvéseiről. Gáspár Endre a Pásmo 1924/8 — 9. 
számában bemutatja a MÁ-t, középpontba állítva Kassák és 
Déry munkásságának ismertetését. A tanulmányt átveszi a 
lengyel avantgárd folyóirat, a Blok is, s a varsói „modern 
művészek" (a Blok és Praesens köre) szintén a kulturális 
közeledést szeretné erősíteni Közép-Európa művészei kö-
zött. így lesz a bécsi MA a közép-európai szellemiség egyik 
- talán legfontosabb — összefogó és hatásokat szétsugárzó 
centruma, egy jövőorientált világképre épülő, a harmonikus 
együttműködés lehetőségét sugalló elméleti modell kialakí-
tója.6 

A bécsi MA munkatársi gárdája az utódállamok fiatal bal-
oldali értelmiségéből s a forradalmi magyar emigránsok egy 
szűkebb csoportjából alakul ki. Az erdélyi Kahána Mózes, 
Reiter Róbert, a brassói Mattis-Teutsch János kezdettől 
fogva a MA-körhöz tartoztak; 1921 derekától Gáspár Endre, 
Németh Andor, Becsky Andor, Becsky Irén, majd Simon 
Andor, a szlovenszkói Forbáth Imre, Csont Ádám és Csont 
Judit, Buenos Airesből Reményik László s mások lesznek 
a lap állandó munkatársai. 1922-1923-ban szinte kicserélő-
dik a szerzői gárda: a régiek (Barta Sándor, Újvári Erzsi, 
Uitz Béla, Mácza János stb.) kiválnak, s az ún. „forradalmi 
szocialista" Egység, Ék-csoporthoz csatlakoznak, élesen po-
lemizálva Kassák akkor kialakított „konstruktivista" prog-
ramjával.7 A MA köréhez pedig — a fentieken kívül és mel-
lett — néhány jelentős (a későbbiekben mindenképp jelen-
tőssé váló) fiatal alkotó csatlakozik. 

1923 derekától rendszeresen publikál a MÁ-ban Déry 
Tibor, Illyés Gyula (eleinte Illés Gyula néven küldi műfordí-

6 A csehszlovákiai kulturális viszonyokat, az avantgárd törekvé-
sek kölcsönhatásait vizsgálja J. Pasiakova az i. m.-ben és Lajos Kas-
sák című kismonográfiájában (Bratislava, 1973; az Univerzita Ko-
menského kiadványa). 

7 Vö. : G. Komoróczy Emőke: A 20-as évek Kassák-vitái ( in: 
Kassák Lajos az emigrációban 1920—1926, Csepeli Munkásotthon 
Olvasó Munkás Klub, 1986.). 
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tásait Párizsból, a kortárs francia lírát népszerűsítendő; ké-
sőbb saját verseivel is jelentkezik, s az 1925. évi számokban 
már Illyésként szerepel) ; Gerő György álnéven Gaál Gábor ; 
Nádass József, Tamás Aladár, Szegi Pál, Vajda Sándor, Erg 
Ágoston, Glauber Henrik, Kállai Ernő, Pán Imre, Kristóf 
Károly, Mária Béla stb.8 Ugyanezek a fiatalok kapcsolatot 
tartanak a hazai (magyarországi) avantgárd folyóiratokkal 
is (Magyar frás 1921 - 1 9 2 7 ; Kék Madár 1923-1924; a sze-
gedi Jel 1923-1927). Gaál Gábor 1924-ben a kassáki kon-
cepció alapján összeállítja a MA Pesti antológiáját, amelyben 
szinte az egész fiatal nemzedék — határon inneniek és túliak, 
„népiek" és „urbánusok" — együtt szerepel (Déry Tibor, 
Erg Ágoston, József Attila, Gáspár Endre, Hont Ferenc, 
Kristóf Károly, Mária Béla, Nádass József, Pán Imre, Reiter 
Róbert, Szegi Pál, Tamás Aladár, Vajda Sándor stb.). 

Az emigráns fiatalok körében ekkor válik ismertté Kassák 
Álláspontja., amelyben ő egy népi alapon szerveződő, a napi 
politika igényeitől független, ugyanakkor a társadalmi való-
ságra alakítóan visszaható „szellemi elit" kialakulásának 
esélyeit vázolja fel. Kassák meggyőződése az, hogy szellemi 

8 1923. szeptemberi szám (IX. évf. 1. sz.). Illyés (Illés) Gyula: for-
dítások (Huidobro, Sauvage) Tamás Aladár, Glauber Henrik, Grün-
hut László, Déry Tibor versei. — 1923 november (IX. 2. sz.). Ta-
más Aladár fordításai, versei, Reiter Róbert, Déry Tibor, Nádass 
József írásai. — 1924 február (IX. 3—4. sz.) Reiter Róbert, Déry 
Tibor, Glauber Henrik, Tamás Aladár, Nádass József, Kassák versei ; 
Pesti antológia (Gaál Gábor (Gerő György), Mária Béla, Pán Imre, 
Kristóf Károly, Pápa József). — 1924 április (IX. évf. 5. sz.). Illyés 
(Illés) Gyula versprózája (I—III.); Tamás Aladár, Reiter Róbert, 
Pán Imre, Kristóf Károly versei. — 1924 június (IX. évf. 6—7. sz.). 
Déry Tibor versprózái, Erg Ágoston fordításai; Gaál Gábor (Gerő 
György), Pápa József, Karly Ágost versei. — 1925 január (X. évf. 
1—2. sz.). Glauber Henrik, Gáspár Endre, Vajda Sándor, Tamás 
Aladár, Nádass József versei; Szegi Pál fordításai (Rimbaud, M. 
Jacob, P. Reverdy, Picabia, Soupault); Illyés Gyula (Apollinaire, 
Éluard, Cocteau, Sauvage) fordításai. — 1925 június (X. évf. 3— 
4. sz., a bécsi MA utolsó száma) Gáspár Endre fordításai; Illyés 
Gyula, Tamás Aladár, Nádass József, Vajda Sándor versei. 
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húzóerőt csak olyan jól felkészült értelmiségi réteg gyakorol-
hat a tömegre, amely megőrzi viszonylagos autonómiáját, 
vagyis nem veti alá magát a napi — rövid távú gazdasági és 
politikai — érdekeknek.8 E koncepció jegyében tartja az 
értelmiség feladatának a nemzetiségek „békés egymás mel-
lett élésének", kulturális együttműködésének támogatását is. 

A romániai fiatal magyar és nem magyar értelmiség egy 
szűkebb csoportja szintén az „avantgárd sugárzás" bűvkö-
rébe került.10 

Franyó Zoltán már a forradalom előtti, budapesti MÁ-ban 
is rendszeresen publikált, most a MA mintájára a forradalmi 
beállítódású romániai magyar kisebbségi ifjúság számára sa-
ját fórumot kívánt teremteni. Az átmenetileg Bécsben megte-
lepült, baloldali kötődésű erdélyi fiatalok — Bartalis János, 
Becsky Andor és Irén, Csehi Gyula, Kahána Mózes, Ligeti 
Ernő, Reiter Róbert, Szentimrei Jenő stb. — a 20-as évek 
derekán szülőföldjükre visszatérve „beoltják" a kassáki 
eszmerendszerrel a romániai magyar értelmiség egy rétegét. 
Elsősorban az aradi-temesvári csoport marad mindvégig 
kapcsolatban Kassákkal, majd az ő közvetítésükkel a 20-as 
évek végén a kolozsvári fiatal „munkás-értelmiség" is Kas-
sák hatása alá kerül.11 

9 Kassák: Álláspont című cikkében (MA, 1922 november) egy-
értelműen leszögezi a szellem viszonylagos autonómiájáról vallott 
nézeteit (amit már tulajdonképpen a Levél Kun Bélához című írásá-
ban megfogalmazott a MA 1919. júniusi számában). Az Álláspont 
1924-ben önálló MA-kiadványként is megjelenik; Justus Pál emlé-
kezése szerint az egész emigrációs ifjúság legfőbb „szellemi táplá-
léka" lett. (Magyar Műhely, 1965. december.) 

10 Vö. : Sőni Pál: Avantgarde sugárzás (Bukarest, Kriterion, 1973). 
11 Erről tanúskodnak a romániai magyar, népi elkötelezettségű 

alkotók emlékező írásai: Csehi Gyula: Munkásosztály és irodalom, 
Bukarest, 1963. — Jancsó Elemér: Irodalomtörténet és időszerűség, 
Bukarest, 1972. — Jordáky Lajos: Irodalom és világnézet, Bukarest, 
1973. A Szocialista irodalom útján, Bp., Magvető, 1973. — Méliusz 
József: Az illúziók kávéháza, Bukarest, 1971. Kávéház nélkül, Buka-
rest, 1977. 
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Az erősen urbanizálódott nyugati peremvidéken, Kolozs-
vár—Arad-Temesvár körzetében szerveződő irodalmi cso-
portok nem fogadták el a népi-urbánus, hagyományos — 
modern művészet közötti (ekkoriban mesterségesen felszí-
tott) álellentéteket, s szorosan együttműködtek a közép-euró-
pai avantgárd központokkal, a bécsi MÁ-val és a román 
Contimporanullal is. Méliusz József, aki e tájról indult, mind-
végig egységes hagyománynak tekinti a Gozsdu — Petelei — 
Tolnai —Thury Zoltán-féle örökséget és az európai szellemű, 
XX. századi avantgárdista törekvéseket, s büszkén vallja: 
„a román, magyar, német, zsidó, szerb szellemi együtt-
élés . . . itt élő valóság volt. Nem kellett ahhoz se napiparancs, 
se rendelet. Az élet és a szellem humanista természete magá-
tól szabályozta . . ."12 Ezekben a modern, mozgékony szel-
lemű városokban szinte egyidejűleg születtek (igaz,hogy gyor-
san el is lobbantak) az első világháború után az avantgárd 
folyóiratok: 1919—1920 Magyar Szó (szerk. Tabéry Géza), 
Tavasz (szerk. Zsolt Béla) (Nagyvárad); 1920: Szemle (szerk. 
Nagy László); 1920- 1922: a kolozsvári Napkelet (szerkesz-
tői Ligeti Ernő, Paál Árpád, Kádár Imre); majd megszűnte 
után némi idő elteltével Aradon Franyó Zoltán szerkesztésé-
ben 1924-ben: Genius, 1925-1926-ban: Új Genius; Szántó 
György szerkesztésében — ugyancsak Aradon — a Periszkóp 
— amelyekben a legkülönbözőbb irányzatok békésen meg-
fértek egymás mellett.13 A Periszkóp a „hazai" művészeti 
törekvések mellett bemutatja a bécsi MÁ-t, a szovjet konst-
ruktivista csoport munkáját és az ekkor már világhírű ro-

12 Méliusz József: Kávéház nélkül ( 4 7 0 - 4 8 9 . o.). 
13 E folyóiratokról, valamint a nemzetiségi élet belső forrongásai-

ról: Pomogáts Béla: A transzilvánizmus (Akadémiai K., 1983., 42— 
69. o.). — Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött, Bp., Magvető-
1985. — Sőni Pál: i. m. — A romániai magyar folyóiratokról lásd 
a Kovács János szerkesztésében, az ö előszavával megjelent anto-
lógiákat: Magyar Szó, Tavasz (Kriterion, Bukarest, 1971.); Genius, 
Új Genius (Kriterion, Bukarest, 1975.); Periszkóp (Kriterion, Buka-
rest, 1980.). 
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mán „új művészeket" (T. Tzara, J. Vinea, N. Jancu, Brân-
cusi stb.). A Genius hasábjain - az 1921 —1922. évi Tűz-beli 
ankéthoz hasonlóan — vita folyik a „modern" formák és az 
„érthetőség" kérdéseiről.14 

E rövid életű folyóiratokat aztán az 1926 januárjában Ko-
lozsvárott Dienes László szerkesztésében induló Korunk 
váltja fel.15 

A Kassák-kör eleinte nagyon szoros kapcsolatot épít ki a 
Korunkkal, amely első korszakában a közép-európai alkotó-
kat népfrontos szellemi egységbe igyekszik tömöríteni. Már 
a második számban megjelenik Kassák átfogó tanulmánya a 
XX. századi művészeti forradalomról: A korszerű művészet 
él! Ezzel egybehangzóan Dienes László is áttekintő képet ad 
az új művészeti irányokról Művészet és világnézet című tanul-
mányában.18 Aztán helyet kap itt Hevesy Iván nagyszabású 
értékelése Kassák Lajos költészetéről, s 1927-1928 folya-
mán rendszeresen publikálnak itt a Kassák-kör tagjai, maga 
Kassák is; s itt zajlik az ún. „homokóra-vita" az „új vers-
ről".17 

* * ül 

14 Komlós Aladár: Kassák Lajos új versei, Genius, 1924. 3. sz. 
Gáspár Endre: Még egyszer Kassák Lajos új versei, uo., 1924/5. — 
Komlós Aladár: Új költők könyvei, uo., 1924/6. 

15 A Korunk szerepéről a romániai magyar szellemi életben lásd: 
Tóth Sándor: G. G. Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szer-
kesztőjéről, Kriterion, Bukarest, 1971.; Rólunk van szó, Kriterion, 
Bukarest, 1980.; 50 éves a Korunk (PIM és az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének kiadványa, Bp., 1977.). 

16 Kassák Lajos: A korszerű művészet él! (Megjelent a bécsi Test-
vér 1925 októberi számában, illetve a Korunk 1926 márciusi számá-
ban, majd önálló kiadványként a Tisztaság könyvé ben, Fischer Ver-
lag, Wien, 1926 és Horizont Kiadó Bp., 1926.); Dienes László: Mű-
vészet és világnézet, Kolozsvár, 1926. 

17 Hevesy Iván: Kassák Lajos költészete, Korunk, 1926/11. A z 1927. 
márciusi számban kezdődik az ün. „homokóra-vita": Déry Tibor: 
A homokóra madarai és Kassák Lajos: Az új versről című írásaival. 
Az áprilisi számban Sinkó Ervin (A homokóra madarai egy 3. fel-
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1925 — 1926 a bécsi emigráció felszámolásának éve. Kassák 
már 1924-től fokozatosan felveszi újra a kapcsolatot a hazai 
kulturális fórumokkal (elsősorban a Nyugattal, majd a Nép-
szavával, a Világgal, az Esti Kurírral stb.). Azt reméli: a 
sterilebb „művészeti forradalmat" ismét felválthatja a konk-
rétabb társadalmi cselekvéssel, s a tömeggel élő kontaktusát 
megőrző „szellemi elit" kinevelésével alakítóan visszahathat 
a valóságra. 

1925 januárjában még közzétesz a MÁ-ban egy összeállí-
tást a modern francia költészetről (Illyés Gyula, Szegi Pál 
fordításában Francia antológia címen), majd a legutolsó szám-
ban egy elméleti írást a kultúra funkciójáról.18 A szerző — 
Németh Andor — a kassáki eszmerendszerrel egybehangzóan 
kifejti: a kultúra — híd ember és ember, nemzet és nemzet 
között; a szétszabdaltság, az érdekekre tagoltság világában 
az egyetlen lehetőség és „eszköz" ahhoz, hogy az emberek 
megértsék a legmélyebb — biológiai, pszichikai — régiókban 
rejlő azonosságukat, összetartozásukat, egymásrautaltságu-
kat. Kultúra nélkül nincs összekötő kapocs az individuális 
világok között. 

Kassák itthon is a „kulturális nevelés" szellemében akarja 
folytatni Bécsben elkezdett munkáját. 

A MA-körös Tamás Aladár révén már 1925 tavaszán haza-
juttatja a kint felgyűlt anyagot, s áprilisban 365 címen meg is 
jelenik az új lap, Kassák (Kollár Imre álnéven írt) bevezetőjé-

szólalómegvilágitásában) és Pápa József (Válasz Déry Tibornak) 
írásaival folytatódik. A májusi számban a modernség védelmében 
Németh Andor (Újvilágérzés, új költészet), ellenükben viszont Kom-
lós Aladár szólal fel (Az irodalom bukása). A július—augusztusi ösz-
szevont számban jön Déry válasza (Csicsergés a homokóra körül). 
E vita késztette Kassákot, hogy megírja A hiányzó kritika (Levél 
Osvát Ernőhöz) című cikkét (Korunk, 1927 december). A Korunk 
és a Kassák-kör kapcsolatát feldolgozta : Csaplár Ferenc : Kassák és 
a Korunk (in: 50 éves a Korunk). 

18 Németh Andor: Eldologiasodás és új művészet, MA, 1925 június. 



Kassák „dunatáji patriotizmusa''' 33 

vei. A belső ellentétek azonban ismét (immár harmadszor) 
szétfeszítették a M A-csoportot; a harmadik szám helyett a 
fiatalok már 1925 őszén egy saját koncepciójú lapot adnak 
ki Fundamentum címmel (Kassák számozott versei mellett 
a maguk munkáiból állítják össze a törzsanyagot). Itt együtt 
van az egész fellépni készülő ifjú nemzedék: Erg Ágoston, 
Heves Ferenc, Hont Ferenc, Illyés Gyula, József Attila, 
Nádass József, Pápa József, Vajda Sándor. A Fundamentum 
még a kassáki koncepció jegyében születik; sőt, az 1925 végén 
ugyanezzel a szerzőgárdával megjelentetett IS is.19 

1926 tavaszán Kassák kimegy Párizsba, hogy az ott élő 
magyar munkások körében irodalmi estet, képzőművészeti 
kiállítást szervezzen. Barátsága Illyés Gyulával ekkor válik 
egy időre személyesebbé. Illyés is éppen haza készülődik, s 
ígéretet tesz a „Mesternek", hogy új folyóirata indításában 
számíthat rá. 

1926 őszén Kassák végleg hazatelepül, s decemberben már 
meg is jelenteti a Dokumentumot. Fő munkatársai (Déry, 
Illyés, Nádass József, Németh Andor) mellett Füst Milán, 
Gaál Gábor (Gerő György), Kállai Ernő, Moholy-Nagy 
László, Pán Imre, Zelk(ovits) Zoltán és számos külföldi al-
kotó szerepel a mindössze hat számot megért lapban.20 Azon-
ban csakhamar rá kell döbbennie arra, hogy ha a magyar 
valóságra alakítóan hatni kíván, közelebb kell kerülnie a 
hétköznapok realitásához. 

Ezért mindjobban elmélyíti kapcsolatait az épp ekkortájt 
szervezkedni kezdő hazai „népi" táborral. Csatlakozik az 
1927 májusában induló Együtt című folyóirat gárdájához, 
amelynek több mint egy éven át sikerül maga köré tömörí-

1 9 E folyóiratokról bővebben: M. Pásztor József: „Az író bele-
szól . . .", Kossuth 1980. 

20 A Dokumentum történetét, célját, a hazai szellemi életben be-
töltött szerepét bemutatja: Csaplár Ferenc: Kassák Lajos folyóirata: 
a Dokumentum (Tiszatáj, 1967/2) és Kísérlet a MA hazai folytatására 
(Literatúra, 1975/3—4. sz.). Újabban György Péter: Kassák 1926 után, 
Az elsikasztott Valóság, 1986/8. sz. 

3 It 87 — 88/1 
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tenie az ún. „népi" és „urbánus" baloldali erőket egy nép-
frontos koncepció szellemében.21 A munkatársak puszta név-
sora bizonyítja: itt valóban egy távlatos egységfront van 
(lett volna) kibontakozóban a hazai, a határokon túli és az 
emigráns baloldali gondolkodású írók körében (Barta Lajos, 
Barta Sándor, Bálint György, Berda József, Illyés Gyula, 
Déry Tibor, Gáspár Endre, Justus Pál, Fenyő László, Kas-
sák Lajos, Kodolányi János, Nádass József, Németh Andor, 
Révész Béla, Szabó Lőrinc, Szakasits Árpád stb.). Kassák 
már 1927-1928 fordulóján kialakítja „kultúrgárdáját" az 
Együtt körén belül; szavalókórusa Simon Jolán vezetésével 
1928. március 4-én be is mutatkozik a Zeneakadémia nagy-
termében, Szalmás Piroska népdalkórusa közreműködésével. 
A Párizsból frissiben hazatért Justus Pál Kassák-verseket 
szaval az esten, kritikát is ő ír a nagysikerű bemutatkozásról, 
melyben hangsúlyozza : a hazai munkásmozgalom nem mond-
hat le arról a hatalmas szellemi erőről és nevelő hatásról, 
amit a Kassák-kör kulturális tevékenysége jelent. Természe-
tesen Kassáknak is fel kell adnia korábbi „sündisznóállását", 
s a népfrontos koncepciót vállalnia kell.22 

Rövid időre valóban úgy tűnt: Kassák „visszatalált" a 
hazai munkásmozgalomba. A nyomdászok és bőripari mun-
kások szavalókórusának vezetését vállaló Simon Jolán együtt 
dolgozott — többek között — Justus Györggyel, Jemnitz 
Sándorral, Szalmás Piroskával, Szelényi Istvánnal; sűrűn jár-
tak előadóesteket tartani a különböző - angyalföldi, óbu-
dai, újpesti, rákospalotai, pesterzsébeti - munkásotthonok-
ba; részt vettek az Alkoholellenes Munkásszövetség kultu-
rális programjának kialakításában stb.23 Azonban a korábbi 

21 Vö.: Agárdi Péter: Az Együtt (1927-28) . In: Korok, arcok, 
irányok, Szépirodalmi, 1985. 

22 Justus Pál : Kassák Lajos árnyékában (A Független Új Művé-
szek előadóestje), Együtt, II. évf. 4. sz. (1928. április). 

23 E kérdésekről bővebben : Kővágó Sarolta : A magyarországi 
munkás-dalegyletek szövetsége (Párttörténeti Közlemények, 1984/3. 
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viták csakhamar újraéledtek: Kassák most sem — mint 
ahogy korábban sem — volt hajlandó az aznapiság szem-
pontjainak alávetni a tudatformáló tevékenységet. 1928 során 
fokozatosan kiépíti „független" kultúrstúdióját. A kultúra 
munkásainak feladata — a Kassák-kör felfogásában — nem 
a „szórakoztatás" és nem is a „mozgósítás", hanem a közös-
ség magasabb szintű emberi értékeinek szolgálata: közvetí-
teni a tömegekhez „a zseni szavát, ki előreszárnyal egy új 
korba, s onnan hoz nekünk olajág-üzenetet".24 

Kassák a magas szintű szellemi együttműködésben látta a 
„népfront-gondolat" megvalósulásának lehetőségét. Nem 
ringatta magát a munkásmozgalomnak a 20-as évek végén 
kialakult általános illúziójában: ti., hogy elérkezett a „cse-
lekvés órája", közeledik a „világforradalom".25 Ezért nem a 
„rövid távú" mozgósítást célul tűző s még a munkásmozgal-
mon belül is egyre inkább elszigetelődő szektás „balos" cso-
portokhoz csatlakozott, hanem egy szélesebb tömegbázisra 
épülő „demokratikus", az alulra szorított társadalmi rétegek 
közös érdekeit kifejező, hosszú távú tudatformáló munkára 
készült fel. 

1928 tavaszán újra szorosabbra fűzi kapcsolatait a szlo-
venszkói ifjúsággal. A Sporni-ház az évtized végére felnövő 

, értelmiségi és ifjúmunkás-nemzedék állandó találkozóhelye, 
szellemi otthona lett. A pozsonyi Turczel Lajos, Szalatnai 
Rezső, a gömöri Jócsik Lajos és az érsekújvári fiatalok: 
Andreánszky István, Brogyáni Kálmán, Csáder, László, a 
Dobossy-fiúk (Imre és László), Kovács Endre, Morvay 
Gyula, Peéry Rezső stb. a Kassák-legenda bűvkörében nőtt 

sz.); Művészet, műveltség, munkásmozgalom című kiadvány több ta-
nulmánya (Népszava K., 1982/83). 

24 Jemnitz Sándor fogalmazza meg így „a kultúra munkásainak" 
feladatát Magyar zeneélet című cikkében (Munka, I. évf. 2. szám). 

25 E kérdésben hasonlott meg Kassák a közvetlen forradalom 
illúziójában élő Tamás Aladárral és körével, a 100%-kal (vö.: A 
100% története, Magvető, 1973., Tamás Aladár bevezetője). 

3* 
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fel, s készült értelmiségi hivatására.26 1 928 márciusában, 
előadó körútra hívják Kassák kultúrgárdáját (a „szokásos" 
korábbi útvonalra: Galán ta -Pozsony — Érsekújvár — Kassa 
körzetében); s az éjszakába nyúló hosszú beszélgetések, viták 
során eszmél rá az ifjú nemzedék arra, hogy „egy nemzeti 
adottságaiban veszélyeztetett kisebbség önvédelmi harca a 
szocializmus legelemibb tantételei közé tartozik" — amint 
azt Balogh Edgár később visszaemlékezéseiben írja.27 

így hát természetesnek tűnik, hogy Kassák a szülőföld 
ifjúsága révén mind közelebb kerül a nemzetiségi problémák-
hoz, s a megoldás útját a demokratikus együttműködésben 
jelöli meg. Támogatja a népi alapon szerveződő ifjúsági cso-
portok munkáját, s a hazai és a határokon túli fiatalok együtt-
működését koordináló fórumok kialakítását. 

Az ún. „népi mozgalom" első demonstratív megnyilvánu-
lása az 1928. május 20-án (Martinovicsék kivégzésének évfor-
dulóján) rendezett Ady-emlékünnepség (az Ady-sír megko-
szorúzása, majd a Zeneakadémián nagyszabású műsoros 
est). „Az állami határokra való tekintet nélkül" minden ma-
gyar (a szlovenszkói, kárpátaljai, zágrábi, kolozsvári, vala-
mint a pécsi, szegedi, debreceni, miskolci, pápai, szolnoki 
stb.) diákalakulat képviselteti magát, jelen vannak a pesti 
Bartha Miklós Társaság (továbbiakban: BMT) küldöttei és 
az Eötvös-kollégisták (köztük az ún. „Kassák-katonák"). Az 
ünnepség mindennél fényesebben bizonyította: Ady valóban 

26 Erről a korszak szellemi életét megidéző visszaemlékezések egy-
értelműen tanúskodnak: Balogh Edgár: Hét próba, Magvető, 1981. 
Csanda Sándor: Harmadik nemzedék, Bratislava, 1971. Dobossy 
László: Kassák Lajos és szülőföldje (in: A középeurópai ember, Mag-
vető, 1973.). Kovács Endre: Korszakváltás, Magvető, 1981. Peéry 
Rezső: Malomkövek közt, München, 1977. Szalatnai Rezső: Arcké-
pek, háttérben hegyekkel, Szépirodalmi, 1969. ; \Jö: A szlovák irodalom 
története, Gondolat, 1964. Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén, Tatran, 
Bratislava, 1967.; Uő: Hiányzó fejezetek, Madách, 1982. Ez volt a Sarló 
című kiadvány több visszaemlékező írása, Kossuth—Madách, 1978. 

27 Balogh Edgár: i. m. 7 3 - 7 4 . o. 
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ifjú szivekben él, s a szellemi örökségéhez tartozó közép-
európai gondolat élőbb és aktuálisabb, mint valaha.28 

A szlovenszkói ifjúság kezdeményezéséhez lelkesen csatla-
kozik az „erdélyi radikális fiataloknak" az a csoportja, amely 
az 1926-ban Marosvécsen alakult Helikon-körből kiválva, a 
volt avantgárdisták (Bartalis János, Ligeti Ernő, Franyó 
Zoltán, Kahána Mózes, Szántó György, Reiter Róbert, 
Szetimrei Jenő stb.) köré szerveződik, s a Romániában élő 
nemzetiségekkel, valamint az anyaországiakkal a „plebejus 
alapokon" épülő kulturális kölcsönkapcsolatok kialakítását 
szorgalmazza.28 E célból folyóiratot is indítanak (Híd, 1927 — 
1928), amelynek Beköszöntőjében Szetimrei Jenő így jelöli 
meg célkitűzésüket: „Az új sínekre induló erdélyi magyar 
irodalom, híven az ősi föld hagyományaihoz, először a vele 
együtt élő népek felé nyújtott testvérkezet, és első kötelessé-
gének érezte a faji és felekezeti határfalak félretolását".30 E 
program jegyében Adynak szentelik az 1927. novemberi szá-
mot (születésének 50. évfordulója alkalmából), s az 1928. 
májusi „koszorúzásra" nemcsak küldötteiket, hanem köszön-
tő írásaikat is elküldik. 

1927-1928 folyamán a volt bécsi MA-kör kulturális neve-
lési programja nyomdokain haladva a romániai magyar fiata-
lok is kiépítik a nagyobb városokban (Arad, Temesvár, 
Kolozsvár) a munkásmozgalmon belül a szavalókórus-háló-
zatot. Az ún. Stúdió Társaság (a Művészetkedvelők Szabad 
Egyesülete) figyelemmel kíséri a legújabb művészi törekvése-
ket, s Vajda János-, Ady-, Babits-, Kassák-verseket tart 
állandó „repertoárján", valamint Bartalis János, Szentimrei 
Jenő kórusra hangszerelt, „kassákos" szabad verseit. Dienes 
László, Kaczér Illés, Ligeti Ernő s mások a hajdani Galilei-
kör szellemében munkás-szabadiskolákat szerveznek, s az 

28 Az Ady-ünnepség anyagát, az erre az alkalomra készült tisz-
telgő írásokat egy hatvanoldalas antológiában jelentették meg ('ifjú 
szívekben élek, 1928). 

29 Erről bővebben: a 11. és 13. jegyzetben idézett művek. 
30 Idézi: Pomogáts Béla i. m. 20. o. 
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1920-as évek végére itt is felnő az az új nemzedék, amelynek 
egyik legfontosabb emberi-költői példaképe a munkássors-
ból magát a Szellem legmagasabb ormaira „felverekedő" 
Kassák (Csehi Gyula, Jordáky Lajos, Méliusz József, Sala-
mon Ernő stb.).31 Ezek a fiatalok a nemzetiségi egyenran-
gúság alapján keresik a kulturális együttműködés lehetőségét 
a romániai magyar és nem magyar ajkú lakosság között. 

1928. augusztus 3—13. között a szlovenszkói magyar fiata-
lok Gombaszögön rendezik (ekkor már kétéves múltra te-
kintő) regöstalálkozójukat. A cserkészmozgalom eddigi ha-
gyományaival szakítva, népi elkötelezettségük jeleként most 
tűzik fel zászlajukra a sarlót (s ettől kezdve nevezik magu-
kat „sarlósoknak"). A Kassákkal már korábban is szoros 
kapcsolatot tartó érsekújvári-pozsonyi csoport meghívja az 
első Sarló-tanácskozásra (1928. szeptember) a Mestert, aki 
magával hozza épp akkor induló folyóiratának, a Munkának 
első (1928. szeptemberi) számát. Ennek élén olvasható Kas-
sák Beköszöntője, amely kijelöli az új nemzedékre váró leg-
sürgetőbb feladatokat: „Ön- és valóságismeretre van a tö-
megnek szüksége mindenekelőtt, és sokoldalúan képzett, 
intellektuálisan és érzelmileg fejlett vezetőkre", akik „gondos 
és céltudatos munkával" belülről emelik, „magasabb eszmei 
szintre kényszerítik". Különben a tömeg elvész az aznapiság 
szempontjai között, s szem elől téveszti távlati céljait. Kassák 
tisztában van vele: „Ahhoz, hogy a munkásság szocialista 
politikát csinálhasson, meg kell ismerkednie az élet sokolda-
lúságával", Ezért adja ki az új jelszót: „Valóságismeretet 
tehát!" 

E program jegyében indítja a Munka szociográfiai rovatát 
(Egy nap életemből címen), s alakítja ki a kisebbségi (erdé-
lyi, szlovenszkói) „szociográfiai munkacsoportját". Riport-
jaikkal, verseikkel, elbeszéléseikkel legsűrűbben szerepelnek 
itt:. Andreánszky István, Farkas Ödön, Kossán Klára, 
Reininger József, Szenes Erzsi és Piroska; az állandó munka-

31 Vö.: 11. jegyzet. 
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társak közül többen rendszeresen publikálnak itt is és a 
Korunkban is (Bánáti Oszkár, Bányai László, Berkó Pál, 
Forbáth Imre, Kaczér Illés, Mihályi Ödön, Morvay Gyula, 
Murányi-Kovács Endre, Palotai Boris és Erzsi, Sáfáry László, 
Sellyei József, Szalatnai Rezső stb.). Ugyancsak a valóság-
feltáró munkát, a jelenségek összefüggéseinek tudatosítását 
szolgálják a szociológiai, közgazdasági, szociálpszichológiai s 
egyéb írások.32 Szó esik itt „a magyar földmunkásság moz-
galmairól", a szétzilált családok szociális helyzetéről, a mun-
kanélküliségről, az „egykéről" stb. Kassák maga is szociográ-
fiai regények írásába kezd; a „város peremének" életét, a 
perifériák lakóinak kiszolgáltatottságát örökíti meg (Napok, 
a mi napjaink (1928); Angyalföld, A telep, Munkanélküliek 
stb. (1929-1930)). 

A BMT 1928 őszén „faluszociálpolitikai bizottságot" ala-
kít, melynek feladata a parasztság helyzetének, életkörülmé-
nyeinek vizsgálata.33 Velük egyidejűleg, szintén a „valóság-
feltáró" program jegyében kezdenek szervezkedni a Szegedi 
Fiatalok (egyrészt a volt maista Hont Ferenc, Berezeli An-
zelm Károly a kezdeményezők, másrészt pedig Buday 
György, aki 1928/29 telén Londonban megismerkedik az ún. 
„agrár-settlement mozgalommal"), s 1929 tavaszán a pécsi, 
a pápai, a pesti és más hazai diákcsoportokkal együtt kiala-
kítják tanyakutató programjukat.34 

Az ún. Erdélyi Fiatalok (az Erdélyi Helikon ifjú székely 
csoportja, a népi orientációjú „második helikoni nemzedék") 
ugyancsak 1929-ben indítja az ún. „Vallani és vállalni"-vitát, 
Berde Mária és Kacsó Sándor „polémikus szenvedélyű" írá-

32 A Munka elméleti írásainak legsűrűbben szereplő szerzői: Be-
regi Tivadar, Falus Ervin, Faragó Endre, Gró Lajos, Hort Dezső , 
Jócsik Lajos, Juhar Nándor, Kalmár György, Nádas Endre, Ransch-
burg Andor, S. Pataki István, Szántó Hugó stb. 

33 Vö. : Sebestyén Sándor: A Bartha Miklós Társaság, Kossuth, 
1981 ( 5 8 - 6 6 . o.). 

34 Ezekről részletesebben lásd : Csaplár Ferenc A Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma, Akadémiai K., Bp. 1967. 
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saival.35 Ez a vita vezet azután a szociográfiai irodalom fel-
virágzásához,38 a többi népi csoportosulással (Sarló, BMT, 
Szegedi Fiatalok) való szorosabb együttműködéshez. Az 
„idősebb kezdeményezőkhöz" kapcsolódva itt is felsorako-
zik egy új, harcos, a népi ügynek elkötelezett ifjú nemzedék: 
Bözödi György, Horváth István, a Jancsó-fivérek (Béla, Ele-
mér), Kacsó Sándor, Méliusz József, Szabédi László, Szemlér 
Ferenc s mások. 

1929 tavaszára tehát „kinevelődik" a népből magából az 
az értelmiségi réteg, amely elsődleges feladatának a valóság 
megismerését tartja, hiszen ez az első (és nélkülözhetetlen) 
lépés a valóság megváltoztatásához, egy új társadalmi rend 
megteremtéséhez. 

A Sarló 1929. március 20-án (a Tanácsköztársaság kikiál-
tásának 10. évfordulója előestéjén) szervezett nagyszabású 
kultúrestje — amelyre a Kassák-kört is meghívják — ezt az 
új programot hivatott deklarálni. A megnyitót az érsekújvári 
— a Kassák-körhöz szorosan kötődő — Brogyáni Kálmán 
tartja: ünnepélyesen bejelenti, hogy elfogadják és vállalják 
a rájuk váró történelmi szerepet: a szocialista társadalom 
szellemi előkészítését. Az esten megvitatják a Sarló egész ed-
digi tevékenységét, melynek központjában „a közép-európai 
népek kulturális együttműködése", a „kis nemzetek konfö-
derációjának" eszméje állt és áll a továbbiakban is. Ennek 
segítése érdekében javasolják, hogy Pozsonyban szláv-ma-
gyar olvasóklubot létesítsenek; Nejedly Zdenko prágai egye-
temi tanár pedig felajánlja a Var, a Plan, a Red, a Tvorba 
című folyóiratokat magyar irodalmi (esetleg kétnyelvű) pub-
likációk számára. Magyar részről a kapcsolatok gondozására 
felkérik a Nyugatot, a Munkát, a Századunkat és a kolozs-
vári Korunkat; személy szerint Babitsot, Kassákot, Koszto-
lányit és Móriczot.37 

35 Vö.: Pomogáts Béla: i. m. 170—171. o. Kántor Lajos: Erdélyi 
írástudók egy vita tükrében, Utunk, 1981/10. sz. 

36 Vö.: Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap, 320—370. o. 
37 Balogh Edgár: i. m. 1 1 5 - 1 2 0 . o. 
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1929 nyarán a szlovenszkói ifjúság többnyelvű nemzetiségi 
diáktábort szervez, ahol a résztvevők egyöntetűen megegyez-
nek abban, hogy a kisebbségekre hídszerep vár, amit csak 
akkor tölthetnek be, ha reális együttműködést keresnek az 
utódállamok népeivel.38 Balogh Edgár a Vetés 4. számában 
(1929. szeptember) beszámol a radovi diáktábor munkájáról, 
s büszkén nyugtázza: „a fejlődés a Duna körüli kis államok 
közeledésén keresztül autonóm nemzeti egységek békés 
konföderációja felé gravitál". Ugyané számban találjuk a 
nyolc szociográfiai csoport nyári munkájának értékelését, 
valamint Csáder László (a Budapesten tanuló iparművészeti 
főiskolás) cikkét Kassák Munka-köréx'ó\, amelyben példaként 
mutatja be a Kassák-körben folyó komplex kulturális mun-
kát és gazdag szociográfiai tevékenységet. 

Csáder cikkéhez szorosan kapcsolódik Kodolányi János 
írása : A kisebbségi magyarok arca, melyben ő is „az autonóm 
nemzeti egységek békés konföderációjának" megteremtésé-
hez szükséges „szellemi egység" fontosságát hangsúlyozza, a 
Szegedi Fiatalok, a BMT és az Erdélyi Fiatalok programjá-
val egyezően. A BMT 1929. december 15-re összehívott 
kongresszusán a hazai (munkás és paraszt) fiatalok, a vaj-
dasági, romániai, csehszlovákiai magyar küldöttek is egy-
hangúan elfogadják és vállalják a hídszerepet, „amelyen 
keresztül a magyar szocialista munkásság, a Dunántúl kis-
parasztja és zsellérje . . . Közép-Európa új államszövetségé-
nek letéteményesévé válhat".39 Egy népi alapon szervezett 
Duna-medencei konföderációs állam ideálképe lebeg sze-
mük előtt. 

Az 1930. március 15-i ún. „koszorú-botrány" után a hiva-
talos Magyarország mind a Sarlót, mind az Erdélyi Fiatalo-
kat hazaárulónak minősíti, s rendszeresen, egyre élesebben 

38 Nagyidai Ernő : A Sarló kapcsolata a cseh és szlovák haladó 
mozgalmakkal (in: Ez volt a Sarló). 

39 Vö.: Sebestyén Sándor: i. m. 1 3 2 - 1 3 7 . o. 
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támadja őket.40 Ennek ellenére 1930 nyarától kezdve még 
szorosabbá válik a „népi fiatalok" együttműködése. A Sarló 
nyári vándorlásaihoz készített, a szociális nyomor feltárására 
irányuló kérdőíveket átveszik a Szegedi Fiatalok, az Erdélyi-
Fiatalok, sőt a prágai egyetemi hallgatók „szociográfiai külö-
nítménye" is. Balogh Edgár 1929 őszén készített kárpátaljai 
szociográfiai riportja (Tíz nap SzegényországbanJ41 lesz a 
minta a gyűjtött anyag feldolgozásához, jóval megelőzve a 
műfaj hazai felvirágzását. A falukutató munka eredményeit 
a Korunkban, illetve Kassák Munkájában publikálják a fia-
talok. 

1930 derekán a Századunk ankétján (Az ifjúság sereg-
szemléje) Kassák egy valóságközeli, megvalósítható program 
kitűzését sürgeti: „Akik hisznek a szociális átalakulás lehető-
ségében, azok a végcél jelszavai mellé állítsák fel a részlet-
követelések jelszavait is, és ezeknek a követeléseknek a reali-
zálására szervezzék össze mozgalmukat".42 A Munka-kör e 
program jegyében alakítja ki Gró Lajos irányításával szo-
ciofotó csoportját: „nem meghatni, hanem dokumentálni és 
állásfoglalásra késztetni" akarnak. Ennek nyomán az Erdé-
lyi Fiatalok és a sarlósok is megszervezik szociofotó-gárdá-
jukat, majd szavalókórusaikat is (Simon Jolán kóruskönyve 
alapján állítják össze anyagukat). 

1930 őszétől a sarlósok rendszeresen tartott „péntek es-
téin" heves viták folynak a „kisebbségek kultúrautonómi-
á j a " és az ún. „közép-európai föderáció" kérdéseiről, lehe-
tőségeiről. Brogyáni Kálmán, Nagyidai Ernő, Kovács Endre, 
Peéry Rezső s gyakran maga Kassák tart előadást a pozsonyi 
Munkásakadémián, s a Sarló meghívására 1930/31 telén a 
Munka-kör kultúrgárdája gyakran jár át Pozsonyba vendég-

4 0 A „koszorú-botrányt" minden emlékező írás mint fontos for-
dulópontot tartja számon (vő. : 26. jegyzet). 

41 In: Dunavölgyi párbeszéd, 32—64. o. 
42 Idézi: Sebestyén Sándor: i. m., 181. o. 
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szereplésre.43 Az Erdélyi Fiatalok — átmenetileg — szintén 
szorosabbra fűzik kulturális kapcsolataikat a Kassák-körrel. 

* * * 

Azonban a történelmi helyzet, a sztálini Szovjetunióban 
kialakított politikai koncepció egyelőre lehetetlenné tette a 
„népfrontos gondolat" és a „közép-európai gondolat" ki-
bontakozását. A proletariátus hosszú távú, kétségtelenül las-
sú, szívós szellemi nevelését preferáló Kassák-körre mind 
bizalmatlanabbul tekintett az illegális KMP vezérkara. A 
moszkvai magyar írócsoport által készített ún. „platformter-
vezet" — amely méltatlan sebeket ejtett József Attilán, 
Móricz Zsigmondon, Kodolányi Jánoson, sőt az egész hazai 
„népi" táboron — Kassákot is gyanússá tette a baloldali 
csoportosulások szemében, így kapcsolatai fokozatosan meg-
lazultak mind a Sarlóval, mind a romániai Korunkkal. Ő 
azonban magános farkasként, kitartva korábbi nézetei mel-
lett, folytatta a Munka hasábjain küzdelmét a „szociális 
ember", a „kollektív individuum" neveléséért s a tágabb 
értelemben vett „társadalmi forradalom" előkészítéséért, va-
lamint a határokon túli baloldali ifjúsággal kialakított kap-
csolatai megtartásáért.44 

43 Kassák és a Sarló kapcsolatáról a pozsonyi Irodalmi Szemle 
1967/3. sz. tesz közzé értékes dokumentumokat; újabban: Turczel 
Lajos: Kassák Lajos és szlovákiai kapcsolatai (Irodalmi Szemle, 
1987/3. sz.). 

44 E belső vitákról, a Kassák-csoport fokozatos elszigetelődéséről 
bővebben lásd: G. Komoróczy Emőke: Kulturális nevelés a munkás-
mozgalmon belül in: Tanárképzés és tudomány ELTE A I T F K 1986. 



SZÉLES K L Á R A 

MI A SZABAD VERS? 

(ADALÉKOK A S Z A B A D V E R S F O G A L M Á H O Z : 
VÁLASZOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK EGY 

KÉRDŐÍV K A P C S Á N ) 

Mit nevezünk szabad versnek? A verstan és irodalomtör-
ténet egyik nyitott kérdése ez. Alkalmazzuk a kifejezést, de 
nem rendelkezünk pontos, közmegegyezést képviselő megha-
tározásával. Legutóbb megjelent verstanaink definíciói is 
különbözőek.1 A MTA Verstani Munkabizottsága, (titkára: 
Kecskés András) 1985. február 27-én egy körlevelet, s benne 
tizenhét kérdést juttatott el a bizottság tagjaihoz. Tizenhét 
írásbeli válasz érkezett.2 Ezek összesítésére a munkabizottság 
engem kért fel. Elkészített, alábbi beszámolóm volt a vitain-
dítója október 29-i ülésünknek. 

Első következtetésem az, hogy lényegében két nagyobb 
csoportra oszthatóak ezek az írásban kifejtett nézetek, tárgy-
köreik, azaz hatásköreik szerint: 

1. A verstan körébe tartozó, ennek leíró vagy történeti 
vonatkozásait érintő állásfoglalások, és 

2. a verstan körét, határait feszegető (néhol túllépő), ma-
gukat e határokat vizsgálat tárgyává tevő vélemények. 

1 Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan. Bp. 1981. 167—168. 
Kecskés András: A vers hangzásvilága. Bp. 1981. 157—179. Kecskés 
András—Szilágyi Péter—Szuromi Lajos: Kis magyar verstan. Bp. 
1984. 1 0 5 - 1 2 5 . 

2 A válaszolók neve ábécérendben: Bollobás Enikő, Elekfi László, 
Ferencz Győző, Hegedűs Géza, Kecskés András, Kovács András, 
Laczkóné Révay Márta, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Nagy 
Pál, Pálfi Ágnes, Szabolcsi Gábor, Szöllősy-Sebestyén András, Tö-
rök Gábor, Turcsány Péter, Vargyas Lajos. Később érkezett Kö-
vendi Dénes hozzászólása. (Általában ábécérendben hivatkozom a 
véleményekre.) 
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1. A verstan körén belül 

Elöljáróul a második számú kérdés kívánkozik : „A szabad 
vers: verstani fogalom? Igen. Nem. Mely sajátosságai alap-
ján ?" A tizenhét válaszoló közül többségben (tízen) igennel fe-
leltek. Az egyetlen „nem" Hegedűs Gézától származik. Érvelé-
sét idézem: „Minthogy a vers: akusztikai jelenségek emléke-
zettel felfogható időn belüli szabályos visszatérése - tehát 
ahol ez nincs meg, ott nem beszélhetünk versről, a fogalom 
nem verstani." Hatan úgy vélték, hogy verstani fogalom is, de 
nem csupán az. Szövegtani fogalom Elekfi László szerint, poé-
tikai inkább, mint szűken verstani Ferenc Győző szavaival. 
Hasonló, tovább-differenciálásokban a szabad vers verstani 
kérdés is, de poétikai, stilisztikai területet is érint (Szabolcsi 
Gábor) ; avagy : „jóval komplexebb eredetű", „fonetikai, szín-
taktikai, szemantikai és szöveggrammatikai" (Bollobás Enikő). 

Együttesen az a közös vélemény körvonalazódik, mely 
szerint a szabad vers feltétlenül a verstan körébe (is) tartozó 
jelenség. Ugyanakkor ez a verstani vonatkozás nem meríti 
ki a fogalom kapcsán felmerülő lényeges összefüggéseket-

Emellett szól Nemes Nagy Ágnes gondolatmenete, amely a 
kötött verstől, illetve a prózától való eltérés módozatai alap-
ján rendszerez; ehhez csatlakozik a párizsi Nagy Pál nézete 
(„a vers problémája egyúttal a próza problémája is"), vagy 
Turcsány Péter megfogalmazása (a szabad vers „a meglevő 
verselési hagyományt dinamizálja, esetleg teljesen elutasít-
ja"). Kecskés András mintegy egységes keretbe illeszti az 
összképet. „A szabad verset vagy mint verset kell értelmez-
nünk, én így értelmezem, vagy a vershez való viszonya alap-
ján." Saját kiemelésein túl én a következő gondolatát hang-
súlyoznám: „Mindkét esetben verstani összefüggésbe kell 
helyeznünk, verstani fogalmakkal kell meghatároznunk." Ez 
a leghatározottabb szavazat a verstani szempont fontossága 
mellett. S ezen belül egyéni javaslatot is tesz: „Közös értel-
mezési alap lehet a szöveg megformált hangritmusa (vagy 
tágabban : hangzásszerkezete)". 
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Ez utóbbi gondolata már a szabad vers szorosabban vett 
jellegzetességeinek körüljárását előlegezi; míg az előző, a 
viszonyítások jelenlétének aláhúzása előrevetíti a verstan és 
nem verstan határvidékének problematikáit; a vers és nem 
vers kritériumainak kérdéseit. Szöllősy-Sebestyén András jel-
zi legtágabbkörűen a válaszok eltéréseinek hátterét. 

„ . . . a szabadvers-fogalom feltételezi a vers fogalmának egy verstani 
értelmezését, de ö maga csak akkor lehetne verstani kategória, ha 
a vers fogalma »szőröstül-bőröstül« a verstan területére tartoznék, 
azaz, ha a vers fogalmának csak verstani értelmezése lehetne." 

Zárójelben hozzáteszi a meggondolkoztató paradoxont: 

„a verstan egyik alapfogalmát, a verset nem lehet csak verstanilag 
meghatározni," s ezt „tudományelméleti szempontból nem tartjuk 
abszurdnak." 

Egyelőre e szűkebb — verstani — körön belül maradva, 
lássuk külön-külön, a kérdőív szerint megjelölt nézőpontok 
felől a szabad vers határait, karakterjegyeit, leíró módon, el-
tekintve a történeti összefüggésektől. 

Csaknem teljes az egyetértés a tekintetben, hogy a szabad 
vers nyelvtől függetleníthető nemzetközi forma. A megokolá-
sokból: „minden nyelven megvalósítható", nem a nyelvtől 
függ, hanem az egyes nyelvektől (Bollobás); bármely nyelven 
létrehozható ritmuselveket vet el (Ferencz Győző); bármely 
nyelv prozódiai törvényszerűségeitől független (Hegedűs 
Géza); nem kötődik egy adott nyelv hangzási lehetőségeihez 
(Kecskés András) stb. Külön véleménye van Szabolcsi 
Gábornak — de úgy tetszik, lényegében nem mond ellent 
a többieknek. Ő arra hívja fel a figyelmet, hogy a kötött ver-
sek zenei, emocionális hatása visszaadhatóbb műfordítások-
ban, mint a szabad verseké. (Szerintem ez vitatható.) Szöl-
lősy-Sebestyén András — már jelzett egyéni koncepciója 
jegyében — megszorításokat alkalmaz. Úgy véli, hogy hiá-
nyoznak a kötött vers és szabad vers; azaz vers és nem vers 
pontos kritériumai. De ha vannak ilyenek, akkor azok az 
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egyes nyelvektől függetlenek lesznek ugyan, de magától a 
nyelvtől nem. Ez a nézet látszólag fordítottja a többiekének, 
de valójában ugyanaz. Annyi a különbség, hogy ő nem a 
konkrét művek oldaláról, hanem az absztrakció felől nézi a 
kérdést. 

Ezek után melyek lesznek a szabad vers ismertetőjegyei? 
A hangzásbeli; a csak írásban érvényesülő; nyelvi, mondat-
tani; illetve metrikai jellemvonások? 

La. A szabad vers ismertetőjegyei 

1. a. a. Hangzás 

Túlnyomó többség szerint (tizenkettő) a szabad verset 
hangzásbeli jellegzetességek különböztetik meg elsősorban a 
prózától. így indokolják ezt: A prózánál nagyobb fokú sza-
bályosság mutatkozik a mondatritmusban, metrikai elemek 
is jelen lehetnek (Elekfi László); felismerhetőek a verssorok, 
s ennek alapja hangzásbeli megfelelés (Kecskés); sortagolás, 
szintagmatagolás, metrumok fölsejlése, akusztikai kiemelés 
jellemzi (Kovács András); megtaláljuk az azonos szerkezetű 
mondatokat, végződéseket, kötőszavakat, alliterációkat (Lacz-
kóné); akusztikai érzékletességgel rendelkezik, amely meg-
különbözteti a köznyelvi kifejezéstől, de a kötött verstől is 
eltér, a szabad asszociáció és az összetett hasonlat specifikus 
eszköze (Nemes Nagy Ágnes); a hangismétlődések: rím, 
alliteráció tágabb körben fellelhetőek, a szólamtagolásnak, 
hanglejtésnek ritmusképző szerepe előtérbe kerül a kötött 
vershez képest (Pálfi Ágnes). Főleg egy fajta szabad versnél 
tapasztalhatjuk azt, hogy a dikcióra, a nyelv hangzáselemei-
nek sűrített alkalmazására épül, avagy ezeket ritmikai ele-
mekkel vegyíti, a hagyományos elemek szabálytalan vál-
takoztatására épül (Szöllősy-Sebestyén, Török Gábor). A 
szabad versnél a ritmus szabálytalanabb, mint a kötött vers-
nél, de élesebb, a „fel nem oldott metrikai várakozás" jelen 
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van, nagyobb hangsúlyszakaszok (mondat, mondatrész-dal-
lamok) komponálása előtérbe kerül, ütemtompítással köze-
lebb kerül egymáshoz vers és próza, különböző metrikai 
elveket szintetizál, amikor kialakítja a szólamot, verssort, 
versszakaszt, „a hagyományos verselési formáknál fokozot-
tabban egyénített" (Turcsány Péter). Tulajdonképpen e leg-
utóbbi megfigyelést emeli ki Vargyas Lajos is, bár ő nem spe-
ciálisan a szabad versre vonatkoztatva („Minden költőnek 
van bizonyos hangzásbeli jellemzője."). S hozzáteszi: a sza-
bad vers jobban tagolódik kisebb-nagyobb egységekre, mint 
a próza. 

Akik szerint nincs hangzásbeli ismertetőjegy (öt válaszo-
ló), lényegében azok is elismerik a hangzásbeli különbséget, 
mint negatíve mutatkozó eltérést a kötött verssel szemben. 
Bollobás Enikő úgy véli, hogy a szabályosan visszatérő 
hangzásbeli ismertetőjegyek hiányáról beszélhetünk. Kieme-
lem : a „szabályosan visszatérő" jelzőt. Ferencz Győző nem 
lát „kizárólagos"-nak tekinthető hangzásbeli jellemvonást. 
Hegedűs Géza szerint nincs ilyen, „Hacsak hangzásnak nem 
tekintjük a hangvételt, például az ünnepélyességet". Ennek 
kapcsán megjegyezném: tehát voltaképpen a dikcióra gon-
dol, s vajon az miért ne lenne hangzásnak tekinthető? Len-
gyel Balázs úgy látja, hogy „globálisan nincsenek". Nagy 
Pál Jacques Roubaud Mallarmé-tanulmányából idéz (A vers 
krízise, 1896): 

„. . . mivel a szabad vers elsőrendű alapgondolata, hogy nem más' 
mint vágás (elválasztás) stratégiája és csak az, csak orális létezése 
lehetetlen.". 

Saját kételyem : maga a vágás stratégiája nem foglalja magá-
ban, már eleve, a hangzás stratégiáját is? Kövendi Dénes 
eredeti koncepciója is idekívánkozik. Ő a „verssoron túli 
ritmikai tényezők" szerepét hangsúlyozza a kötött vers és 
szabad vers megkülönböztetésében. S amikor így „a szabály-
talan, de mégiscsak jelzett strófikus szerkezet" meglétére 
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figyelmeztet, akkor egyfajta ritmikai rendezettségre is utal, 
vagyis hangzásban is mutatkozó jellemvonásra. 

Tehát lényegében az a vélemény kristályosodik ki, hogy a 
szabad versnek léteznek hangzásbeli ismertetőjegyei — mind 
a prózához, mind a kötött vershez hasonlítva. Elsősorban 
a dikció, a sorképzés, a szólam, verssor, versszakasz, vagyis 
a nagyobb hangsúlyszakaszok komponálása, előtérbe kerü-
lése formájában. 

A további három nézőpont közül a 

1. a.b. Metrika 

az, amely szorosan kötődik a hangzáshoz; s egyúttal azt a 
problémakört is képviseli, amelyben szinte teljes az egyetér-
tés. A későbbi, az utoljára hagyott definíció-javaslatoknak is 
egyik szilárd sarkpontja. Valamennyi válaszoló egyetért ab-
ban, nincsenek speciális metrikai jellegzetességei a szabad vers-
nek. Többen megengedő formában fogalmaznak. „Lehetnek, 
de nem szükségesek" (Kecskés András, Vargyas Lajos, Szöl-
lősy-Sebestyén András). Ugyancsak többen kiemelik, hogy a 
szabad vers bizonyos típusaiban találunk, találhatunk met-
rumot, de ez nem vonatkozik általában a szabad versre. 
A szabad vers típusainak és a metrumnak kapcsolatára köze-
lebbről, konkrétabban világít rá Pálfi Ágnes, aki kétféle sza-
bad verset különböztet meg. 1. A kötött vershez hasonlót 
(„volnij sztyih"), amely metrikailag is hasonló, vagy metrikai 
elvárásokat teljesít be, avagy a tőle való eltérést érvényesíti. 
2. Metrikai elvárásokat hoz létre „a nyelv képletbe nem fog-
lalt ritmusképző lehetőségeitől" („szvobodnij sztyih"). Ko-
vács András állásfoglalását is idesorolom, mert ő ugyan azt 
mondja, hogy van ilyen metrikai ismertetőjegy, de kifejté-
séből következik, hogy ezt nem mint specifikusan a szabad 
vers jellemzőjét kezlei. Turcsány Péter differenciál, mond-
ván, hogy e versfajtában találkozhatunk a metrikai törvények 
megszakított jelenlétével; a metrikai elvárások felfüggeszté-

4 It 8 7 - 8 8 / 1 
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sével; valamint távoli visszatéréssel. Úgy vélem, mindhárom 
változat összevonható azon a néven, amit Kecskés András-
nál találunk: „metrikus szórványok". Török Gábor az egye-
düli, aki szerint léteznek a szabad versnek metrikai ismerte-
tőjegyei. De így fogalmaz: igen, 

„ha a metrika körébe vonjuk nemcsak a hangsúly-hangsúlytalan-
ságot; rövid- és hosszúszótagúságot; hanem már a szótagszámot 
pusztán; a rímelést; a soronkénti szószámot, ill. morfémaszámot; 
a nem vers szövegben lényegtelen »irreleváns« szabályos hangszín-
váltásokat, a nem vers szövegekétől jelzőértékűen (»szignifikánsan«) 
eltérő fonémagyakorisági változásokat és váltakozásokat, a beszéd-
hang magasságának váltakozásait stb., amelyek jelölően eltérnek a 
nem vers ilyen váltakozásainak adataitól." 

Úgy gondolom, hogy e felsorolt tényezők nem tartoznak a 
metrika körébe; másrészt itt nem a nem vers és szabad vers, 
hanem a nem szabad vers (kötött vers vagy próza) és szabad 
vers közötti különbségről, ennek ismertetőjegyeiről van szó. 
Hozzá kell tennem: több esetben is félreértés forrása lehet 
az, hogy a „vers" szót használják a hozzászólók „kötött 
vers" értelemben, de általában a „vers: költemény" értelem-
ben is. Török Gábor felsorolása így sem érdektelen, ahogy 
később maga írja: 

,,a verstani ismérvek összevegyülnek néhol a zeneiekkel, akkor ez 
nem véletlen. Valóban egybefolyik e két térség hullámzástömege." 

Erről az összefüggésről még fogunk beszélni. 
Összegezve: tehát a szabad versnél sajátságos metrikai is-

mertetőjegyekről nincs szó, inkább a metrum hiányáról, 
szórványos előfordulásáról. 

A felsorolt egyéb karaktervonások esetében többször talál-
kozunk azzal, hogy a válaszolók összekapcsolják a két szem-
pontot (csak írásban érvényesülő illetve nyelvi, mondattani 
ismertetőjegyek). 
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l. а. с. Csak írásban érvényesülő és nyelvi, mondattani 
ismertetőjegyek 

Előre kell bocsátanunk : mindkettő természetes módon kap-
csolódik a hangzáshoz is. Egy megfogalmazást emelek ki: 

„Az írásbeli tördelés (sortagolás) mintegy „használati utasításként" 
szolgálhat a költő által beépített hangzásbeli megfelelések rendsze-
rének felismeréséhez." 

A mondattani szerkezet pedig „ugyanilyen кözvetítő szerepet 
játszhat a szabad vers hallható sorszerkezetének felismerte-
tésében". E kétféle rendezettség „többnyire egymással is szo-
rosan összefügg". (Kecskés András, kiemelések tőlem: Sz. 
K.). Lényegében hasonló következtetésre jut , csak más-más 
vonatkozásra világít rá hét másik kollégánk. Jobb áttekintés 
kedvéért táblázatszerűén foglalom össze. Tehát a szabad vers 
létező 

csak írásban érvényesülő nyelvi (mondattani) 
ismertetőjegyei: ismertetőjegyei: 

Elekfi László szerint (a prózához viszonyítva) 

„Minél emelkedettebb hangulatú egy prózai mű, annál sza-
bályosabb alakzatokba rendeződnek a mondatszakaszok", 

vagyis : írásbeli, vizuális — mondattani, egyben ritmikai 
képben rendeződés mutatkozik. 

Kovács András: 

sortagolás, megtervezett — központozással jelzett szin-
tűkor tagmaszerkezetek 

Nagy Pál : 

„A szabad vers létezése első- „egyszegmentumú" (Rou-
sorban tipográfiai" baud) 

5* 
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Pálfi Ágnes : 

„Az írott nyelv ( . . . ) köz-
pontozási szabályainak sza-
badabb kezelése illetve elha-
gyása,"; „olyan sorképzés, 
amely nem esik egybe a sze-
mantikai alapú hanglejtéssel" 

a neologizmus, a nyelvterem-
tő ambíció hangtól a monda-
tig igen jellemző; grammati-
kai-színtaktikai neologizmu-
sok („zaumij jazik"), termé-
szetes élő nyelvi formák, 
köznyelvi mondattan meg-
jelenése 

Szabolcsi Gábor: 

a tipográfia sugallhat ritmus-
élményt, de vitatható 

hasonló tartalmú és időérté-
kű mellérendelt mondatok 
egymásutánja, jelzőhalmo-
zás, tőmondatok és elnyúj-
tott mondatok váltakozása 
stb. 

Turcsány Péter: 

grafikai sajátosságok, 
bekezdésekre tagolás, nyom-
datechnikára építés 

Lengyel Balázs : 

a tördelés, speciális beosz-
tottság 

(mindez) jelentésösszefüggé-
sekre figyelmeztet, hangzó 
szólamcsoportokat emel ki 

Nincsenek. 

Idesorolom Kövendi Dénes utólag beérkezett hozzászólását 
is. О a verssoron túli ritmikai tényezők kiemelésekor igen 
elgondolkoztatóan úgy érvel, hogy például Az apostol azért 
szabad vers, mert csak szótagszinten rendezett, strófikusan 
nem, b e k e z d é s e k r e tagolódik. Úgy vélem, hogy ez a 
bekezdés egyszerre jelenti a tipográfia jellegzetességét, s a 
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mondattani szerep sajátos változását, szoros összefüggésben 
a hangzással. 

Ketten (Bollobás Enikő és Ferenc Győző) úgy gondolják, 
hogy lényegében nincsenek megkülönböztető jegyei a szabad 
versnek sem írásban, sem nyelvileg, mondattanilag. De — 
fontosnak érzem a megszorítást - kizárólag a szabad versre 
jellemző ilyfajta vonások nincsenek. Másoknál viszont meg-
oszlik a vélemény. Többszöri átolvasás után úgy látom, hogy 
egyszerűen nézőponteltérésekről van inkább szó, mintsem 
fontos nézetkülönbségről. Hegedűs Géza szerint írásban van 
különös ismertetőjel, nyelvileg nincs. Laczkóné Révay Márta 
pedig éppen fordítva vélekedik (írásbeli jegy nincs, nyelvi 
van: azonos szófajok, mondatrészek, mondatfajták stb.). 
Hasonlóképpen gondolkozik Vargyas Lajos is: írásbeli jel-
legzetességek nincsenek, de nyelvieknek lenniök kell. Az 
előbbi hiányt így indokolja: 

„Ami csak írásban jelentkezik, az nem igazán tartozik hozzá a szö-
veghez. Ha a sorok tördelésének nincs érezhető-hallható alapja is, 
akkor nincs is jelentősége." 

Ehhez azt fűzöm - egyéni véleményként —, hogy a szabad 
vers esetében a szokásostól (kötött versétől és prózáétól egy-
aránt) eltérő tördelésnek, tipográfiának érezhető-hallható 
alapja van, kell legyen. Ha nincsen, ha tehát a sorok alakí-
tása funkciótlan, akkor gyanakodhatunk, valóban jó irodalmi 
alkotással, egyáltalán irodalommal állunk-e szemben. Ezzel 
egyben csatlakozom ahhoz az először számba vett csoport-
hoz, amely szerint az írásbeli és nyelvi, mondattani eltérés 
(kötött verstől, prózától egyaránt) összekapcsolódik egymás-
sal és a hangzással is. 

Ismét Török Gábor az, aki különvéleményt formál. Fel-
fogása szerint rosszak a kérdések. Minden szabad versre kiter-
jedő, csak írásbeli sajátságai eleve nem lehetnek a szabad 
versnek, s hasonló a helyzet a nyelvi ismertetőjegyekkel is. 
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2. A verstan körén túl 

Úgy vélem, hogy egy egész kérdéssorozat szorosan össze-
függ, mintegy kiegészíti egymást. így például az, amelyik így 
merül fel: „A szabad vers: vers? Igen. Nem. Mely sajátos-
ságai alapján?" (9. sz.) közvetlenül kapcsolódik a követke-
zőhöz: „A szabad vers: művészi próza? Igen. Nem. Mely 
sajátosságai alapján?" (10. sz.) Ezt a két aspektust vonja 
össze, illetve a köztük lehetséges átmeneteket veszi sorra a 
11. sz. kérdés: „Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Melyi-
kük felesleges? Melyikük sorolható a szabad vers fogalmá-
ba? Prózavers, verspróza, prózaköltemény költői próza, 
költemény prózában, képvers". Más oldalról, de ugyanezt 
a problémát közelíti meg a legelső is: „Van-e több elfogad-
hatójelentése a „szabad vers" kifejezésnek? Ha igen, melyek 
azok?" Ez a fogalmi megvilágítás. Gyakorlatilag, konkrét 
példák esetében pedig így bukkan fel, szintén ez: „Besorol-
ható-e a szabad vers fogalmába a) a »bibliai vers« valamely 
változata; b) a versnek (versusnak) nevezett liturgikus szö-
vegrész; с) a kötött mérték nélküli kultikus szöveg (pl. ráol-
vasás); d) a változó sorszerkezetü jambusvers (pl. Az apos-
tol)? Igen. Nem. Mely sajátosságaik alapján?" 

Valamennyi összefügg, mert a válaszok végül is típus- il-
letve fokozatsorokat állítanak fel. Ezek egyfelől egyidejű, 
szinkronikus jellegűek; másfelől történetiek, diakronikusak. 
Ezen belül is, minderről beszélhetünk a példák nyelvén, 
avagy absztrakciók formájában (amely mögött nyilván pél-
dák állnak). Kezdhetjük azzal, hogy már az első kérdéstől 
kezdve a válaszokban a szabad versek különböző fajtáinak, 
típusainak megkülönböztetése szerepel. Ez a tipizálás, egy-
ben, a kötött verstől avagy a prózától való távolságot, az 
ezekhez való kapcsolat mivoltát, milyenségét jelenti. Vannak 
hozzászólók, akiknél nemcsak (kötött) vers és próza között 
helyezkedik el ez a fokozatsor, hanem ezek előtti, ezek hatá-
rain kívüli szövegek és a későbbi vers, próza között. Azaz 
például kultikus funkciójú szövegek (ráolvasás) s egyéb ün-
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nepélyes, ritmikus „beszéd" (parlando, recitativo) rokonsá-
gát említik, s használják fel viszonyítási alapként. Ezen belül 
léteznek eltérések az egyes vélemények között, főként ter-
minus technikusok tekintetében. De érdemes éppen ezeket a 
szakkifejezés-különbözéseket egyeztetni, mert felfedezhetőek 
mögöttük az azonos fogalmi tartalmak. Találkozunk más-
más fajta elnevezésekkel, amelyek lényegében azonos jelen-
ségeket jelölnek. Úgy vélem, hogy közös munkával dűlőre 
lehet jutni az egyes, legcélszerűbbnek, legtalálóbbnak bizo-
nyuló szakkifejezések ügyében. Eltérések mutatkoznak az 
egyes példák besorolásánál is. Pedig itt általában mindenki 
„iskolapéldákat" hoz elő, s nem vitatható határeseteket. (A 
későbbiekben, elgondolásom szerint éppen ez utóbbiak 
lesznek tanulságosak, kérdéseket felvetőek, de tisztázóak is.) 

Szabadvers-típusok, változatok fokozatok az egyes vála-
szolók szerint: Bollobás Enikő a kötött verstől, egyúttal a 
metrumtól való távolodást, s a prózához közeledést veszi 
alapul. így megkülönbözteti a) sorokba tördelt, de szabá-
lyos versmérték nélküli és a b) prózatördelésű lírai szöveget. 
Közelebbről, a magyar szabad versnél — ismét csak a met-
rumhoz való viszony alapján — két alaptípust lát, s azok 
variációit: a) a vers libéré (laza) szabad verset, amelyben 
metrikai áthallások is lehetnek; és b) a metrikai normától 
teljesen független formát. Ezek értelmében erőltetettnek érzi 
vers és próza éles elhatárolását, főként a XX. század végén, 
s két végletet fogad el: a képverset, illetve a prózaverset. 
(Ez utóbbi szinonimáinak vallja a verspróza, prózakölte-
mény kifejezéseket.) Saját értelmezésem szerint tehát ő olyan 
fokozatokat különböztet meg, amelyeknél a tipográfiai, 
vizuális elrendezés, tördelés összefonódik a metrumtól, 
kötött verstől való távolodással, s egyben hangzásbeli fokok-
kal is. Elekfi László szintén a kötött verstől a próza felé hala-
dó fokozatokat jelöl meg, (amelyek, véleményem szerint, 
kimondatlanul vizualitás, tipográfia s hangzás szerinti foko-
zatok is egyúttal). Eszerint: a) szabad sorú vers; b) polimet-
rikus vers; c) költemény prózában, prózavers; d) művész 
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ritmusú, verselemekre utaló próza fajtái követik egymást. 
A fokozatszerűséget hangsúlyozza, amikor megjegyzi, hogy 
tulajdonképpen csak a b) és a c) igazán szabad vers ; viszont 
„vers"nek — vagyis itt: kötött versnek — voltaképpen az 
a) -t és a b)-t tekinti, a c)-1 csak megszorítással, a d)-1 egyál-
talán nem. S mindezek sorába a képvers mint egy megje-
löletlen e) fajta csatlakozik, „sajátos válfaj". A példák ese-
tében így szabad versnek tekinti a bibliai zsoltárverset, a 
liturgikus versust, kultikus ráolvasást, s a változó sorszer-
kezetű jambust (ld. Az apostol). Saját a) típusúnak nevezett 
változatát a magyar lírában Kölcseynél', később Petőfinél 
találja meg (Goethe nyomán, teszi hozzá). A későbbiekben, 
általában szabadvers-példaként, megnevezi még Petőfi: A 
helység kalapácsát, Füst Milán: Öregségét, Kosztolányitól: 
Zászló, Meztelenül címűeket. A b) és с) típusnál — szintén 
a magyar költészetben — úgy véli, hogy „a nem zsoltárversre 
visszavezethető változatai csak Whitman, Morgenstern és 
Apollinaire után" bukkannak fel. Ferencz Győző is a kötött 
formát veszi mércének. Azt a szabadvers-fajtát emeli ki, 
amelynél 

„jól érződik, pontosan mely kötött formától »szabadult meg". Az 
efféle határeseteknél nehéz eldönteni, merről merre halad a költő, 
de az biztos, hogy verse nem metrikus, mégis ott van a zárt forma a 
mélyben." 

Angol példaként T. S. Eliotot említi, magyar vonatkozásban 
Ady Endre több versét, majd Füst Milánt, Nagy Lászlót, s 
egy konkrét Szabó Lőrinc-művet : A Bazilikában zúg a ha-
rangot. Ugyanakkor határozottan szabad versnek tekinti a 
bibliai verset, a versust, s a ráolvasástípust. Ferencz Győző 
hozzászólásából kiemelném az általam aláhúzott részt. Úgy 
érzem, valóban nem azon van a hangsúly, hogy honnan hova 
tart a költő, hanem hogy miként helyezkedik el maga a mű 
például kötött vers és próza között. Ugyanakkor fontos ter-
minológiai kérdést tesz szóvá. Azt tartja, hogy a szabad vers 
„természetesen költemény, nem vers", s hozzáteszi: „elkép-
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zelhetőnek tartom, hogy százéves diadalútja bebizonyítja, 
mégiscsak vers is". Azaz: eddig nem bizonyította igazán 
rangját? Vagyis a fenti megkülönböztetések minősítést is 
jelölnek, nemcsak azt, hogy létezik-e a szótagszinten való 
rendezettség, vagy sem. Úgy vélem, ezek nyitott kérdések. 
A magam részéről kétségbevonom ezt a feltevést. Mint ahogy 
azt az eddig nem említett véleményét is, mely szerint a kép-
vers olyan költemény, amely „egyszerre akar képzőművé-
szeti és költői alkotás lenni". Gondolom, a vizualitás képvers-
beli szerepe nem rokonítható a képzőművészeti vizualitásé-
val. Hegedűs Géza eleve fokozatsorból indul. Már az első 
kérdésre így válaszol: a szabad vers „közöttes prozódiai 
minőség, átmeneti akusztikus rendszer a vers és a próza 
közt". Ennek megfelelően a művészi prózát is szabad vers-
nek tekinti, kivéve a már eddig is kiemelt, metrikus részeket 
önmagába építő fajtát (ld. Petőfi: Az őrült, Schiller: Schlacht, 
Verhaeren, Füst Milán bizonyos darabjait). Az elnevezések-
nél a prózaköltemény, költemény prózában kifejezéseket tartja 
használhatóaknak (de nem az előbb kiemelt esetekre). A 
képverset kizárja e körből, „tipográfiai fogalom"-nak ítéli. 
A prózavers, verspróza megjelöléseket önellentmondóaknak 
tartja. „Körülbelül annyi az értelmük, mint »háromszögű 
négyszög«, »magasra nőtt törpe« stb." Mint a legtöbben, ő 
is szabad versnek nevezi a bibliai verset, a versust, a ráolva-
sást (kivéve a rövid varázsigéket: „Szezám tárulj!"). Az 
apostolt viszont nem szabad versnek, hanem „vers"-nek 
mondja. Magyar példák között felsorolja Petőfi: Minek 
nevezzelek? című művét is. Kecskés András határozottan 
versnek tekinti a szabad verset (ehhez fűzött gondolatsora a 
végére hagyott összegezéshez kívánkozik). A verssel közös 
jegyként a felismerhető sorképzésre hívja fel a figyelmet, a 
hallható sormegfelelések ismétlődő rendszerére. Ennek meg-
felelően világosan elválasztja a művészi prózától — mivel 
ennek nincs felismerhető hangzásszerkezete, A terminusok 
közül egyiket sem tartja a szabad vers fogalmával azonosít-
hatónak, a képvers egy lehetséges változatát kivéve. De 
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megjegyzi: nem tartja célszerűnek azt, hogy túlzottan kiélez-
zük a fogalmi elhatárolást. Ettől eltekintve versnek tekinti 
a versprózát (külsőleg próza, de belső szövegtagolása vers-
szerű), s a prózaverset, mely éppen fordítva: külsőleg vers, de 
belső szövegtagolása nem versszerű. A prózaköltemény, köl-
temény prózában (poeme en prose) megítélése szerint nem 
vers, csak emlékeztet rá, a vers mintegy hiányával van jelen. 
Példái megegyeznek az előzőekével, csak ő alapos differen-
ciálást végez a szabad vers szerkezeti illetve történeti típusai 
szerint.3 Kovács András jóváhagyólag hivatkozik ez utóbbi 
fajta tipizálásra. A maga részéről versnek véli a szabad ver-
set, mivel „ritmizálható szöveg"; ugyanakkor jelzi, ha a 
metrumot vesszük alapul, akkor viszont nem vers — (vagyis 
nem kötött vers, teszem hozzá). Határozottan tiltakozik: 
nem művészi próza (szedése, írója szándéka s olvasási lehe-
tőségei miatt). A megadott terminusokat viszont ő is (Kecs-
késhez hasonlóan) megtévesztőnek véli, a „próza"-előtag, 
utótag miatt. A példáknál pedig, úgy gondolja, épp eme elő-
ző megállapodások döntenek, hogy bármelyik vagy vala-
mennyi szabad versnek tekinthető-e. A magyar szabad vers 
formailag megkülönböztethető változatainál érdekes szem-
pontokat vet fel. Eszerint alapul vehető az, hogy mi adja a 
szöveg ritmusát elsődlegesen: a sortagolás, a szintagmák, a 
kiemelhető értelmi egységek, avagy ezek valamelyik együt-
tese? Laczkóné Révay Márta is versnek tartja a szabad verset, 
mivel a prózával szemben — óvatosan fogalmazva — „vala-
milyen magasabb fokú rendezettséggel" rendelkezik, mely 
a hangzás szintjén hat. így nyilvánvaló, hogy élesen meg-
különbözteti a művészi prózától, de ezen túl a felsorolt kife-
jezéseket lényegében elfogadja mint e rendezettség foko-
zatait. Árnyalatnyi finomításokat javasol. Ugyancsak elfo-
gadja, szabad versnek tekinti a felsorolt példák mindegyikét, 
egyben voltaképp a szerkezeti változatok illusztrációjaként 
is: ld. (később írja) „bibliai típusú, lazított vers, modern 

3 L. i. m., valamint a közös Kis magyar verstan is. 
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vagy új szabad vers stb.", illetve a történetileg elhatárolható 
magyar szabadvers-fajtáknál: „koraiak (kötött vers előttiek), 
lazítottak (a metrum ellen), újak". A kiemelkedő, klasszi-
kus értékű művek esetében egy-egy Kassák-, Kaffka Margit-
Nagy László-szabad verset nevez meg. Lengyel Balázs rövid, 
velős válaszokat ad. Határozottan versnek tartja a szabad 
verset, mert versbéli hatásokkal él; „régi és új stilisztikai és 
retorikai eszközökkel". így tehát nem művészi próza. Vi-
szont a felsorolt kifejezések közül kettőt fogad el csupán 
mint a szabad vers fogalmába sorolhatót: a prózaverset és 
a képverset. A felsorolt példák közül pedig Az apostoli nem 
érzi ide illőnek; felfogása szerint jambikus kötött vers. A ma-
gyar szabad versszerkezeti változatainál kétfélét különböztet 
meg: a) ritmikai alaksejtelmekkel telítettet (Füst, Babits, 
és b) a kassáki fajtát stb. (Ez utóbbinál nem ír meghatá-
rozást, csak példát, de feltehetően a ritmika ialaksejtelmek-
kel nem telítettekre gondol.) Történeti elhatárolásra nem lát 
módot. Klasszikus példákként Kassák, Füst Milán versein 
kívül Babits: Mint különös hírmondóját jelöli meg. Nagy Pál 
válaszai vitakedvet élesztőek. Szerinte vers a szabad vers, 
de idézi a Mallarméval dialogizáló J. Roubaud-t is, aki úgy 
véli, hogy „a szabad vers olyan költészet, amely nem vers". 
Művészi próza-e? Erre másik kérdéssel felel: „Mi az, hogy 
művészi?" A felsorolt kifejezéseket nem tartja terminus 
technikusoknak, úgy gondolja, inkább „csak a megközelítés 
egyes fázisaira utalnak". A képvers esetében azt emeli ki, hogy 
benne 

„mind a képi alkotásban, mind a szövegalkotásban használatos el-
járások egy része megtalálható, de ezek újszerűen rendeződnek". 

A felsorolt példák szabad versek-e? „Jelentéstágulás után 
igen — mondja. — De akkor már minek?! Hogy ebbe a 
fiókba is bezárhatok legyenek?" A szerkezeti, illetve törté-
neti változatok összegyűjtését izgalmas feladatnak látja, 
olyanfélének, mint amilyet a már általa idézett J. Roubaud-
könyv oldott meg. Klasszikus példaként Kassák : A ló meg-
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hal. . . című művét emeli ki. Nemes Nagy Ágnes külön elő-
adásában egyéni, sommás választ adott az itt felmerült kér-
désekre. Pontosabban feltárta a nyitott, vitatott — s külö-
nösen századunk eleje óta előtérbe kerülő — megkülönböz-
tetéseket. Költészet és próza határvonalának bizonytalan-
ságát; költészet, illetve költészeten belül a vers fogalmának 
eltérő fejfogásait. Végül is ő a szabad verset magát viszony-
latnak látja: 

„a kötött vershez képest szabad, miközben — különféle fokozatok-
ban — megtartja a vers hagyományos fogalmának jó néhány ele-
mét." 

E fokozatok szerint két alapvető típust különböztet meg 
(Elekfi Lászlóra hivatkozva): a versszerű és a prózaszerű 
szabad vers típusát. S hozzáteszi, hogy az előbbi is ritkán 
hatol le következetesen a „szótagok szintjéig" (Szerdahelyi 
István). A magyar szabad vers két típusaként Füst Milán: 
Egy bánatos kísértet panasza és Kassák Lajos: Mesterembe-
rek című szabad versét részletesen, s verstani eszközökkel is 
elemzi. Lényegében Pálfi Ágnes is a kötött vershez képest 
helyezi el, majd tipizálja a szabad verset, de ő az utóbbinál 
is meglevő „metrikai elvű hangzó ritmus"-t hangsúlyozza, s 
ennek révén állítja szembe a művészi prózával. Alaposan 
megindokolja a felsorolt kifejezések mint meghatározások 
bizonytalanságait. A képverset pedig (mivel nem hangzó 
szövegritmus) nem tartja szabad versnek. Valamennyi pél-
dát elfogadja, Szerkezeti változatok esetében — Kovács 
Andráshoz hasonlóan — a Kecskés András könyvében sze-
replő felosztással egyetért. A magyar szabad vers történeti 
változatainál lényegében egybehangzik véleménye Laczkó-
nééval, csak ő tüzetesebben jellemzi a típusokat. Ahogy már 
előbb, ő az utolsó kérdés kapcsán ismételten és kidolgozot-
ban két alapvető formát különböztet meg: a) mértékőrző, 
illetve b) mértékteremtő szabad verset. Szabolcsi Gábor 
állásfoglalása óvatos: versnek nem nevezné, de „költői mű", 
s a költészettan körébe tartozik. Nem jelöl meg határozott 
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változatokat (sem szerkezetileg, sem történetileg), s a felso-
rolt kifejezésekről az a véleménye: „játék a szavakkal". Csak 
a képverset emeli ki, de ezt is „szellemes játékként". A fel-
sorolt példákat fenntartással kezeli („bizonyos egyházi szö-
vegek megközelítik a szabad vers fogalmát"). Ugyanakkor 
figyelmeztet arra, hogy nehéz tiszta típusokról beszélni. Pél-
dául József Attila Ódája „kötött vers, vagy változó jambusi 
hangzású, rímekkel átszőtt szabadvers-típus?" Úgy véli, „a 
formák nagymérvű, szokatlan, szabálytalan keveredésének 
vagyunk tanúi." S hozzáteszi: „Ezt a folyamatot alaposan 
még át sem vizsgáltuk". Török Gábor hangsúlyozottan vers 
nek vallja a szabad verset; elhatárolja a művészi prózától. 
Ugyanezért a felsorolt szakkifejezések legtöbbjét azonos 
tartalmúnak látja, kivétel a prózaköltemény és a költemény 
prózában, amely „prózai formájú lírai" alkotás; a költői 
próza pedig „lírai ( . . .) elemekkel átszőtt epika prózában". 
(Úgy vélem, hogy eme saját meghatározásai alapján is leg-
feljebb árnyalatnyi különbségről lehet szó az elnevezések 
tartalmaiban.) A képvers lehet szabad vers, de lehet kötött 
vers is (ebben igaza van!). A példákat elfogadja szabad vers-
nek. A tipizálásnál pedig — eredeti módon - a verstani 
kategóriák szerinti osztályozást javasol: a) időmértékező, 
b) ütemező, c) időmértékező-ütemező, d) a sorba osztással 
jelentést tagoló stb. A klasszikus értékű szabad versnél egy 
Kányádi Sándor- és egy Váci Mihály-verset hoz fel példá-
nak. Vargyas Lajos végig a legrövidebb és talán legvelősebb 
válaszokat adja. Ezek mintegy összegezésre is alkalmasak a 
felsorakoztatott nézetek többségének egyetértésére, illetve a 
legvitatottabb pontok kiugratására. Szerinte határozottan 
vers a szabad vers, tehát nem művészi próza. Feleslegesnek 
tartja „a szabad vers szempontjából" a kérdéses kifejezése-
ket. A példák megítélésénél ő a legkörültekintőbb: a biblia 
esetében tartózkodik az állásfoglalástól; „nem ismerem 
eredeti nyelven", a versust is esetenként kell eldönteni; a 
ráolvasásoknál is határt szab: „legtöbbje szabad vers"; Az 
apostoli pedig kivonja a fogalom köréből (jambikus). Szer-



62 Széles Klára 

kezeti változatként három megadott példájára utal, mint 
amelyek „fokozatai a metrikai-ritmikai »szabadságinak". 
(Ady: A menekülő Élet, Kosztolányi: Zászló, József Attila: 
Kopogtatás nélkül.) Történetileg elhatárolható változatokról 
nem beszél, mivel nem foglalkozott ezzel alaposabban. 

Három hozzászóló voltaképpen egy-egy külön szemszöget, 
egyéni gondolatmenetet visz végig. Kövendi Dénes a vers-
soron túli ritmikai tényezők szerepét emeli ki, s így különböz-
teti meg egymástól a verset (itt is: kötött verset) és szabad 
verset. Ezen a kategórián belül a strófaszerkezetre, a szako-
zásra fordít külön figyelmet. Voltaképp így a kötött vers 
új szabatosságú körülhatárolására jut: nemcsak soron belül, 
hanem a sorok egymáshoz való viszonyában is ritmikusan 
rendezettnek kell lennie. A szabad vers pedig elsősorban a 
soron túl rendezett, s ezzel „ellensúlyozhatja a soron belüli 
rendezettség hiányos voltát". Ezért tekintjük versnek, vagy 
legalábbis laza (félszabad) versnek. (Azaz tkp. ő is fokozat-
sort állapít meg!) Szöllősy-Sebestyén András, akárcsak 
Turcsány Péter, külön tanulmánynak is beillő, egyéni fejte-
getéssorozattal válaszol. Szöllősy-Sebestyén eleve eltér a kér-
désektől, főleg sorrendjüktől. Úgy látja, hogy magának a 
vers fogalmának értelmezésétől függ, annak alesete a szabad 
vers meghatározása. A verset viszont a nem verstől kell el-
választanunk. Itt két alapvető szempontot emel ki: mi az, 
ami verssé tesz egy szöveget? Illetve: mi az, amiért a befo-
gadó versnek tekinti? Az előbbinél a nyelvileg megragad-
ható, s ugyanakkor strukturális sajátosságokat hangsúlyoz-
za, a jacobsoni poétikai funkciót; az utóbbinál a voltakép-
pen „irodalomszociológiai" versfogalmat. Joggal hívja fel 
a figyelmet arra: történetileg változik az, hogy mit tekintünk 
versnek, s ezen belül az is, hogy mit kötött és mit szabad 
versnek? Végül is egy „tágabb szövegelmélet keretében, a 
vers fogalmához képest" tartja meghatározhatónak a sza-
bad verset, amely mindig a fent említett poétikai, illetve „iro-
dalomszociológiai" értelemben vett versfogalom közötti 
„résben" kereshető (nem tesz eleget a korabeli poétika sze-
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rinti verskövetelményeknek, mégis versként kezeli a befo-
gadó). Turcsány Péter küldte be a legtüzetesebben mérlegelő 
hozzászólást (25 lap). Szempontjai igen eredetiek és elgon-
dolkoztatóak. Nemcsak a költői címadása jellemzi („A tet-
ten érhető szabadság"), hanem az igen gazdag példatár gon-
dos, taglaló felsorakoztatása; állításainak konkrét szemlél-
tetése is. Elválasztja a szabad verstől a prózaverset (társának 
látja), de a változó sorszerkezetű időmértékes verset és a XX. 
századi rímtelen jambusverset is. A példákból is mintegy 
fokozatsort állít össze, s azt vallja, hogy egy „önállósulási, 
felszabadulási folyamatnak" látja a szabad vers kialakulását, 
amely a hagyományos formák vagy folyamatos elhagyásá-
val, vagy drasztikus szakítással jön létre. Eszerint a követ-
kező típusokat, egyben fokozatokat különbözteti meg: a) 
lazított vers (Juhász Gyula: Anna örök) b) szintetikus vers, 
azaz hangsúlyos és időmértékes ritmuselv váltogatása, együt-
tese (József Attila: Téli éjszaka); c) mondathangsúly alá 
rendezett hangsúlyszakaszok (Füst Milán életműve); d) szó-
lamnyomatékos sorképzés (Tamkó Sirató Károly: Igen; e) 
bekezdéses szabad vers (Weöres: Tizedik szimfónia); f ) vál-
tozó időmértékeket sejtető szabad vers (Berda József: Viza-
fogó) ; g) ütemegységekre, ütempárokra épült szabadvers 
(Sinka István: Mózes víz után kesereg); ennek alfaja (g/B) 
ütemsorozatokra épült „hosszú vers" (Juhász Ferenc, Nagy 
László); h) grafikai és nyomdatechnikai eszközök hatása a 
szabad versre (Magyar Műhely szerzői, VER(S)ZIÓK kötet, 
Zalán Tibor legújabb kötete stb.). Történetileg egyrészt úgy 
véli, hogy a kultikus szövegek, ráolvasások mintegy korai 
ősi „műfajállapotot" őriznek meg; másrészt a magyar sza-
bad vers fejlődése esetében szabatos korszakelhatárolásokat 
javasol, s külön figyelmet fordít napjaink legfrissebb költé-
szetére ebből a szemszögből. 
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3. Mi tehát a szabad vers ? 

A legutolsó kérdés ez: „Végül: Ön szerint mi a szabad 
vers?" Sok figyelemre méltó definíció született. Érdemes 
lenne valamennyit szó szerint idézni. De az összefogottság és 
áttekinthetőség érdekében helyesebbnek látszik, ha elsősor-
ban a közös vonásokat emelem ki. így, ilyen egyezményes 
karakterjegynek tekinthető az, hogy a kötött verssel szem-
ben a szabad versben más a metrum szerepe. Többek szerint 
„metrum nélküli", „nem metrikus", „nem szorosan metri-
kus" vers. (Bollobás Enikő, Ferencz Győző, Hegedűs Géza, 
Kecskés András, Kovács András, Laczkóné, Lengyel Balázs, 
Vargyas Lajos.) Lényegében hasonlóképpen vélekednek azok 
is, akik ezt szó szerint nem mondják ki, de beleértésként sze-
repel meghatározásaikban (Nemes Nagy Ágnes, Nagy Pál, 
Szabolcsi Gábor). Kivételt képez a már különválasztott, két 
egyedi álláspont: Szöllősy-Sebestyén Andrásé és Turcsány 
Péteré. E tekintetben csatlakozik hozzájuk Török Gábor is. 
Pálfi Ágnes mintegy átvezető szerepet játszik, akárcsak 
Kövendi Dénes. Az előbbi — szemben a felsoroltakkal — 
hangsúlyozza a szabadversíró „metrikai tudatosságát". De 
amikor - igen szabatosan — taglalja ennek a tudatosságnak 
fokozatait, akkor kiderül, hogy számára is kritérium a mér-
tékőrzés vagy mértékteremtés, maga a „metrikai minimum". 
Vagyis, nincs alapvető ellentmondás a két, egymással szem-
ben állónak tetsző csoport véleménye között. Voltaképpen, 
valamennyi válasz tükrében, a szabad vers nem egyszerűen 
és főként nem kategorikusan a metrum hiányával jellemezhe-
tő, hanem (a kötött vershez viszonyítva) a metrumhoz való 
másféle kapcsolatával, azaz a metrum alapvetően nem meg-
határozó voltával. Hiszen csaknem valamennyi vélemény-
ben szerepel fokozatként a szabad versben metrumok fel-
bukkanásának lehetősége (különböző fajta, terjedelmű 
„metrumszórványok": Kecskés); s az is, hogy ez viszont 
nem szükségszerű. A metrum léte vagy nemléte tehát egy-
felől negatív meghatározó jegy, másfelől nem jelent diffe-
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rentia specificát. Ugyanakkor mégis vezérfonalként szolgál-
hat a különböző típusú szabad versek közötti különbségte-
véseknél, a kötött verstől való távolság pontosabb jelölése-
ként (Török Gábor képviseli legkövetkezetesebben ezt az 
álláspontot saját tipizálási javaslatánál). 

Az a tapasztalat alakult ki a vélemények összegezése során, 
hogy a szabad vers vagy nem szabad vers kérdése végül is 
n e m a metrum létén vagy nemlétén múlik. Vagyis, ami 
kezdettől kísértett: n e m ún. „verstani" kategóriák segít-
ségével lehet, tudunk lényeges különbségeket tenni. Már 
csak azért sem, mert eleve felmerül, a válaszokban állandóan 
ismétlődik a kétségtelenül mai verstanon kívüli kérdéssor: 
tisztázni kell — a szabadvers-meghatározáshoz — mi az, 
hogy vers? Mi az, hogy nem vers? Vagyis a bármikori 
s a jelenkori verstan, költészettan, poétika alapkérdéseit veti 
fel. Ezért és így érzem rendkívül helyénvalónak Kecskés 
András javaslatát: 

„célszerűnek látom a vers fogalmának kiterjesztését o lyan szöveg-
formákra , amelyeket ugyan metrikai ismertetőjegyekkel nem lehet 
egyértelműen meghatározni , de amelyeket akár elődeink, akár kor-
társaink (főleg: maguk a szöveget lé t rehozó alkotók) versnek tar-
to t t ak . " 

Ez, a „vers fogalmának kiterjesztése", pontosan egybe-
hangzik a kiemelt különvélemények álláspontjának alapve-
téséivel — hallgatólag Nemes Nagy Ágnes álláspontjával is. 
Másféle formában, de igen határozottan Pálfi Ágnes ezt így 
fogalmazta meg: 

„A szabad vers létező típusai alapján azonban nem lehetetlen a kö-
tött versformákéhoz hasonló verstani leírásuk. Egy o lyan modern 
verstan alapját képezhetné ez, melyben a szabad vers típusai és a 
kötöt t versformák egységes rendszert a lkotnának." 

4. Összegezés és egyéni vélemény 

Úgy vélem, hogy a szabadvers-definícióra vonatkozó kér-
dések és válaszok egyik legérdekesebb és legtávolabbra mu-

5 It 87-88/1 
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tató következtetése az, hogy a mindenkori, s a mainak szá-
mító) verstan alapjait kérdőjelezik meg. Világosan kirajzo-
lódik az a körkép, miszerint nem beszélhetünk szilárd s 
főként merev „szabadvers-fogalomról", hanem inkább típu-
sokról, amelyek egyben fokozatok, mivel mindig viszonyla-
tok. Egyszerűbb, szűkebb keretek között : a kötött vershez va-
ló viszonylatot jelölik (ld. metrikus, sor-, strófa- stb. képző 
tényezők); tágabb keretek között: a prózához való kapcso-
latot képviselik, más-más fokon (tipográfiától dikcióig, 
hangzásig, speciális ritmustényezőkig). De felmerülnek ennél 
tágabb körű kapcsolatok is. Ahogyan például Szöllősy-Se-
bestyén András egy „tágabb szövegelmélet keretében, a vers 
fogalmához képest" tartja meghatározhatónak a szabad 
verset. Ugyanakkor — joggal — felveti a mindenkori „iro-
dalomszociológiai" (recepcióesztétikai) szempontot : 

„Felteszem, hogy a nagy verstani újítók, pl. Ady számos olyan versét 
is szabad versnek minősíthetnénk ezen az alapon, amelyeket ma már 
mint kötött verseket olvasunk; ugyanakkor — főleg régibb korokat 
tekintve — figyelembe sem vennénk olyan szövegeket, amelyeket' 
ma már mindenki versnek olvas, éppen mivel a poétikailag szűkebb 
versfogalom kevesebb teret enged a szabad vers kategóriájának." 

Ez a fajta viszonylagosság — amely egyszerre leíró, s 
ugyanakkor történeti; egyszerre verstani, s ugyanakkor vers-
tan-történeti, tehát voltaképpen kultúrtörténeti — úgy vé-
lem, alapvető jelentőségű. 

A kérdés, úgy vetődik fel: milyen egészben, mihez képest 
helyezzük el, keressük helyét a szabad versnek? S ez egyúttal 
azt is jelenti: vajon „a szabad vers" kérdése elválasztható-e 
általában „a vers", „a költészet" kérdéseitől, s továbbme-
gyek: a művészet (vagy nem művészet) kérdéseitől? Hiszen 
valamennyit, végső fokon, egy egymástól elválaszthatatlan 
történeti, sőt: kultúrtörténeti egészben kell elhelyeznünk, s 
most már tudományelméletileg lényegesnek vélem azt, hogy 
először az egészben kijelölhető helyét kell keresnünk, s csak 
ezután a részletek elrendezésének helyes összefüggéseit. 
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„Minden részigazság csak az egészen belül elfoglalt helye következ-
tében nyeri el igazi jelentését" 

— írja L. Goldmann4 —, de lényegtelen, hogy kit idézünk, 
hiszen a megállapítás már evidencia. 

Egyéni állásfoglalásomat azzal kezdeném, hogy abba a 
fajta egészbe helyezném el az egész kérdésfelvetést, amelyet 
valamikor Karinthy Frigyes (1937?) egy rádióelőadásában 
fejtett ki, s amelyet Fónagy Iván idéz:5 

,,. . . arról szólt, hogy a zene és a beszéd között nincsen határ. Az 
előadás illusztrálta is a tézist, mivel fokozatosan, szinte észrevétlenül 
ment át a hétköznapi értekező hangnemből az énekbe, hangszeres 
zenébe. Magdics Klára (1963) kísérleti alanyokkal járatta meg a be-
szédtől az énekig vezető utat, és elemezte az út egyes fázisait, ezek: 
a hangszint megemelése szekunddal, terccel; a hangmagasság-kü-
lönbség fokozatos nivellálása; a ritmus leegyszerűsítése, metrizá-
lása." 

Igen frappáns példaként szolgálhat az ugyanitt idézett G. 
List néprajzi tapasztalata arról, hogy a nyugat-ausztráliai 
nyangumata törzs nyelvében a hang zeneisége fokozást je-
lent; s hogy az észak-amerikai hopi indiánok megkülönböz-
tetik a beszédet (laványit), a szertartásénekeket, kántálást 
(távit), és az ünnepélyes kihirdetést (tingavát); a maorik pe-
dig, Új-Zélandban, szintén különválasztják a beszédet (kor-
rero), a stilizált, dallamos beszédet (haka), s a rituális 
kántálást (karakia) az énektől (uaiata).6 Egybevág ez a régi 
görög felfogással. Azzal, hogy Arisztoxénosz érzékletesen le-
írja a hang felemelkedését, a hang folyamatos mozgását egy 
mélyebben fekvő pontról egy magasabb felé; s hogy a görög 
poétikában, retorikákban többször a metrum apjának neve-
zik a ritmust. Vagyis — ahogy Fónagy Iván értelmezi — a 

4 Lucien Goldmann: A rejtőzködő isten. Bp. 1977. 20. 
5 Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség — Dallamfejtés. Bp. 1974. 82. 
0 List, G.: The boundaries of speech and song. Ethnomusicology 7. 

(1963), 1 - 1 6 . idézi Fónagy I.: I. m. 82., 83. 

5* 



68 Széles Klára 

„kötött mértéket minden bizonnyal a beszéd természetes lejtéséből 
formálta ki a ritmusigény." S eszerint: „A még kötetlen, de már 
rendeződő ritmus ősibb a metrumnál, apja a metrumnak. A szabad 
vers kötetlen ritmusa azonban gyermeke a metrumnak, nem pedig 
apja. Feltételezi a metrumot, amelytől el akar szakadni." 

A lehetőségek gazdag tára keletkezik abból, hogy a hangsúly 
az időtartammal, dallammal, hangszínnel kombinálódik".7 

Ez a gondolatmenet több okból is idekívánkozik. Egyfelől 
nyomatékosítja azt a (kérdéssor és válaszok elemzése kap-
csán leszűrődő) tapasztalatot, hogy nem annyira éles ha tá-
rokról van szó, mint inkább fokozatsorról, skáláról. Ez itt, 
mint a szabad vers különböző szempontból megnevezett tí-
pussora jelentkezett. Másfelől ennek a fokozatsornak funk-
cióira hívja fel a figyelmet. Műfaji megkülönböztető szere-
pére, de ennél többre, mindezek társadalmi háttérerére, kul-
túrtörténeti tartalmaira. („Minél jobban távolodunk a hét-
köznaptól, annál szabályosabbá válik a hang, annál jobban 
közeledik a beszéd a zenéhez." Azaz: „A hétköznapok szür-
keségéből kiváló ünnep fényét tükrözi és emeli az énekhez 
közeledő hang kivételessége." i. h.) Úgy vélem, hogy ez, a 
szertartásokhoz, az emelt hangú beszéd kultikus eredeteihez 
visszavezető kapcsolat kulcsértékű. Egyszerre figyelmeztet — 
szabad vers esetében — a különböző típusok, fokozatok 
nagyobb egészben való elhelyezésére; ugyanakkor mindezek 
történetiségére is, s e történeti jelleg recepcióvonatkozásaira. 
Arra az oldalra, amelyet Szöllősy-Sebestyén András „iro-
dalomszocíológiai"-nak nevezett. (Kovács András hangsú-
lyozza még ezt a „versolvasó, versmondó", s hozzátehet-
jük : vershallgató készségeitől, értelmezésétől való függést.) 
Vagyis: mikor, mit és ki tekint versnek? - olyan szocioló-
giai kérdés, mely egyben történelmi is. 

Végül is saját felfogásom az, hogy a szabad vers — jelen-
legi irodalmunkban — élő, mozgó, változó forma. Sok és 
gazdag változata állandóan bővülhet és bővül. Fogalmának 

7 Fónagy I.: / . m. 80., 49. 
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körülhatárolása semmiképpen nem lehet merev. Fajtái bizo-
nyos skálán helyezkednek el. Ez a skála nemcsak kötött vers 
és szabad vers között húzódik (az átmenetek variációival), 
hanem próza és szabad vers, sőt: köznyelv és „ritmikus 
nyelv" között helyezkedik el. Ez utóbbi lehet „költészet", de 
lehet valami más: költészet előtti is annak határait súroló 
megnyilatkozás is. Úgy vélem, hogy a retorizáltság, stilizált-
ság és hanghordozás alakulása szorosan összefügghet. S az 
énekes beszéd, a kántálás, a parlando, a recitativo arra emlé-
keztet, hogy ez a bizonyos fokozatsor tulajdonképpen a köz-
nyelv és már zeneinek nevezhető nyelvi jelenség között húzó-
dik .A szabad vers jelensége arra hívja fel figyelmünket, hogy 
nemcsak az ősköltészet és a népművészet keletkezésekor, 
hanem napjainkban is létezik az a bizonyos „őstojás" (ahogy 
Goethe a balladát nevezte): vagyis művészeti ágak, megnyi-
latkozások eredendő együtt létezése. S nem a meglevő rend-
szerünkhöz (itt verstanunkhoz) kell igazítanunk az újabb 
fejleményeket, hanem fordítva, e rendszert kell módosíta-
nunk éppen az új tények, az irodalmi jelenségek bővülése 
hatására. Gondolom, ezzel nem szegényedni, hanem gaz-
dagodni fog a diszciplína. Vagyis hangsúlyozottan a Kecskés 
András, másfelől Pálfi Ágnes által felvetett gondolathoz 
csatlakozom: a verstan megújításának szükségességéhez. 

Úgy vélem, hogy efféle úton jár például az az angol kutató, 
aki Apollinaire egy verse kapcsán az egész „Alcools"-ciklust 
fokozatsornak tekinti a magasan strukturált, de unortodox-
nak nevezett Le Pont Mirabeau-tő\ a merész képrombolásnak 
tekintett Zone-ig; s aki a verstani szempontokat a művek 
igényei szerint bővíti fonetikai, szemantikai és egyéb néző-
pontokkal.8 Mint itt, általánosabb érvényűén is, a művek, 
maga a megújuló költészet az, amely kiindulópontot jelent, 
s verstani fogalmaink használhatóságát vagy bővítésének 
szükségességét végül is eldönti. 

8 David Birdsong: Becoming a Poem: an analysis of Apollinaire's 
„Annie" Language and Style, 1984. 3. 206—216. 
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AZ ABSZURDITÁS KALANDJA 
( V Á Z L A T KOSZTOLÁNYI NÉRÓJÁHOZ) 

„Kevesen fogják kitalálni, mily 
mély szomorúság kellett ahhoz, 
hogy valaki újjáélessze Karthá-
gót! A Thébai sivatagba való me-
nekülés ez, ahová a modern élet 
iránti undorom hajtott." 

(Flaubert) 

„Romok között és egyedül 
vallok tinektek, emberül." 

(Kosztolányi) 

A homo absurdus 

A regény nyitánya a Forum Cupidinis fojtó, mindent be-
borító, rekkenő melegét árasztja. Nincs látvány, csak tér. 
Az állókép merev statikája a tragédia atmoszféráját sűríti 
Róma kora délutáni mozdulatlanságába. A kép lassan el-
mozdul. A császári palotában Claudiust látjuk, a hőségtől 
szenved, akár a rabszolga a Tiberis kiszáradt partján. Nincs 
mozgás, csak tér. A végzet nyomasztó levegője átitatja a 
dormitórium falait. Meleg van. Agrippina „hűsítő cseppje" 
kimerevíti és feloldja az elviselhetetlen nyugalmat. Megtör-
tént a csoda, a visszavonhatatlan. Meghalt a császár. Az ifjú 
herceg kisfiús ártatlansága először kényszerül szembenézni a 
halállal ( „ . . . nem látott soha embert meghalni. Csak köny-
vekben olvasott róla."), s méghozzá annak legkegyetlenebb 
alakjával. A fogadott fiút a császári trónra ültetik, Claudiust 
istenné nyilvánítják. Nérót nem érdekli a hatalom, az élet 
kihívásaira először emberként kell válaszolnia. „A trónra lé-
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pés váratlanul érte, nem nagyon örült neki, Claudiusszal 
foglalkozott ismét, kinek halálát érthetetlennek, szörnyűsé-
gesnek tartotta. Ki tudja, mi történt vele és miért. Ha ez 
lehetséges, akkor felborult minden, és б is egyedül van a 
földön." Lehetségessé vált a lehetetlen, megtörtént, aminek 
nem szabadott volna megtörténnie. Ez már nem egyszerűen 
tragédia, hanem az élet sivárságának és céltalanságának 
üvöltő bizonyítéka. A lét botránya, mert nincs mérték, nincs 
morál, amely érvényesen szembehelyezhető a lehetetlennel. 
Ki vagyunk szolgáltatva a minden lehetséges démonának. 
Az abszurd léthelyzet világidegenséget, kozmikus magányt 
szül. A mű szövete ebből a lételméleti felismerésből épül, 
kirajzolva és felmutatva a homo absurdust, mint a „nevelő-
dési regény" negatív tükörképét. 

A fiatal császár a rettenetes élmény szorítójába kerül. Ag-
rippina a hatalom szerepét kényszeríti az ifjúra, s ezzel a 
„felborult világ" kellős közepébe kerül. Szorongása és ma-
gányérzése a kilátástalanság és a kiszolgáltatottság érzését 
erősíti, s egyre inkább a semmi vonzáskörébe kerül. Tudja, 
hogy nincs többé lehetőség a menekülésre, szerepét, ha nem 
választotta is, de gyakorolnia kell. „Ha elmehetnék — mond-
ja Senecának —, de csak a barbárok hiszik, hogy elmehet-
nek. Mi nem mehetünk el. Se innen, a palotából. Se máshon-
nan." Nem választhat, csak védekezhet. Egy olyan világban, 
ahol minden megtörténhet, a szabadság egyedüli reménye az 
önmentés kísérlete. Nero nagyon jól tudja, hogy a semmi elől 
csak a halál ad menedéket, de ő élni akar. Gyáva a szenve-
déshez, mégis túlélő akar lenni. Helyzete az Isten meghalt 
nietzschei szabadságához hasonlatos, a mindent szabad dé-
moni individualizmusával a háttérben.1Csakhogy Nero egyet-
len pillanatra sem hiszi, hogy helyesen választotta tetteit. 
Ellenkezőleg. Állandó lelkiismereti válságok gyötrik szerepe 

1 Vö. Belohorszky Pál: A „ s zép" morálja. Kosztolányi Dezső regé-
nyei. In: A mulandóság lovagrendje. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 
1981. 332. 
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ellen. Tehetségtelen diktátor. Az önvédekezés stációi mögül 
kihallatszik Marcus Aurelius okosan rezignált felismerése: 
„ . . . ha van istenség, minden rendben van; ha a véletlen 
uralkodik, legalább te ne szolgáltasd ki magadat a véletlen-
nek."2 A késő sztoicizmus e megdöbbentően modern gondo-
lata Kosztolányi korára rímel, ahol a választás kényszer, 
menekülés a valóság csapdái elől. 

Választani kell, mert különben a véletlen uralkodik az 
emberen. A császár a lét abszurditását felismerve épp a 
„véletlen" nyomasztó bilincseiből szeretne menekülni, s mi-
vel a hatalmi pálca az ő kezében van, mindegy, hogy milyen 
áron. Nyilvánvaló tévedése és morális gyengesége abban áll, 
hogy a világ lehetetlensége ellen a lehetetlen kihívásával pró-
bál válaszolni. A abszurditás ellen, az abszurditások szem-
behelyezésével. Harcol, hogy túlélő lehessen, de ez már nem 
harc, hanem véres hadjárat. A menekülés érthető igénye az 
individualitás kórosan nárcisztikus zsákutcájába téved. A 
szabadság és a túlélés kísérlete így válik a szabadság meg-
szüntetésévé, önmaga rabszolgaságává. 

A választás ugyan kényszer, de nem mindegy, hogy mit 
választok. Az eszközt nem menti a cél: Nero eszközei hitelte-
lenítijc célját, mivel a vér fegyvere mellett dönt. Németh 
László fioman szellemes megállapítása szerint Nero azért 
véres, mert dilettáns, s a dilettáns költő csak azért nem véres, 
mert nem császár.3 Claudius fogadott fia kétségtelenül rossz 

2 Marcus Aurelius Elmélkedései. Európa Könyvkiadó, Bp. 1983. 
133. Ford.: Huszti József. 

3 Németh László : Kosztolányi Dezső. Bevezetés szerzői estjén, 1936-
ban. In: Két nemzedék. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1970. 119. 
A gondolat Király Györgynél bukkan fel először. 1922-es kritikájá-
ban már így ír: ,,Ő nem lát benne mást — ti: Kosztolányi, P. I. — 
mint tehetségtelen költőt, kit vad ambíciók hajtanak, s minthogy 
hatalom adatott a kezébe, vérrel és erőszakkal akarja elérni azt, 
amit csak talentummal és ihlettel lehet." 
Király György A Véres költő. In: A filológus kalandozásai. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Bp. 1980. 301. 
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költő, de úgy érzem, hogy magatartásának, az abszurditások 
gátlástalan halmozásának hátterében nem tehetségtelensége 
áll közvetlen kiváltó okként, hanem morális alacsonyrendű-
sége. Önnön megmentésének érdekében menekül a világ elől, 
de eközben nem távolodik attól, hanem egyre inkább ahhoz 
idomul. 

Idomul, mert eszközei a lét abszurditásának igazolásai, 
így átváltozása az individuum botránya. A szőke kisfiúból 
— aki megrezzen, ha császárnak szólítják — így születik 
a homo absurdus, akit Kosztolányi már 1921-ben felmutat, 
megsejtve a történelem későbbi fordulatait. Alakjában az 
egzisztencialista filozófia előképét is láthatjuk, a létezés értel-
metlenségét, az abszurd embert, aki felismeri a világ és az 
individuum patthelyzetét, de ezt nem tragédiaként éli meg 
(mint a múlt század embere), hanem abszurdként.4 A semmi 
itt már nem a tárgytalan félelem, a kierkegaard-i szorongás 
létrehívója, hanem az egyedüli realitás, az egyedül állítható 
valami. A semmi van, átitatja, s mintegy igazolja a létezést. 
Heidegger klasszikus kérdése így hangzik : „Miért van egyál-
talán létező és nem sokkal inkább semmi?" A „. . . semmi a 
lét alapjában lesz nyilvánvaló",5 s ezt a tényt Nero Claudius 
gyalázatos megsemmisítésekor átéli. Nem tudja, csak éli a 
semmi démonát, nem az absztrakcióban, hanem az idegeiben. 
A létezés egyetemességének teljes megszüntetéseként éli át a 
semmit, de ez az élmény a lét keserves és visszavonhatatlan 
igazolása is egyben, és elsősorban annak igazolása. 

Paradox módon a semmi nem a létező tagadása, hanem 
felismerése, a valóság álarcot levető, felfoghatatlan irra-
cionalitásának mint változtathatatlannak a megélése. Ez a 
létélmény vezet el az unalomig, amely mögött a semmi áll 

4 Vö. : Frank Kermode : Az irodalmi fikció és a valóság. In : Mi a 
modern? Európa Könyvkiadó, Bp. 1980. 270—271. Ford.: Takács 
Ferenc. 

5 Martin Heidegger: Mi a metafizika? Egyetemi Nyomda, Bp. 
1945. 23. 24. Ford. : Zoltán József. 
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kiváltó okként. Kosztolányi nevén is nevezi a démont, ami-
kor Nero nagy reményű, közösséget — Rómát — felvirágoz-
tató terveit hamar céltalannak mondja: „Amint a tervrajzok 
fölé hajolt, hirtelenül érezte minden dolog céltalanságát". 
„A semmi volt ez, mely mindig sajgott" — írja. Nero ez 
elől a semmi elől szeretne menekülni, de eközben nem legyőzi 
azt, hanem hasonul hozzá. Minden torzsága ellenére a létezés 
drasztikumának és visszafordíthatatlan zsákutcájának áldo-
zata. Babits határozott élességgel hívja fel a figyelmet Kosz-
tolányi semmi-vonzalmára: „Imádta az életet minden kis 
jelenségében, minden legapróbb borzongásában; ezeken kí-
vül csak a Semmit hitte. Ez volt a sötét háttere könnyűségé-
nek, művészete boldog céltalanságának: mert semmi sincs 
ingyen."6 A semmi valóban „sötét háttér", létezése az ember 
megcsúfolása és próbára tétele. A semmi, mint abszurditás, 
legyőzi és képére formálja Nérót, felmutatva ezzel az indi-
viduum leépülését, a valósággal szemben szükségképpen alul-
maradó személyiség kálváriáját, mint a választás szabadságot 
megszüntető, katarzis nélküli válfaját. 

Vegyük szemügyre e negatív sorsképlet, e szánandó leépü-
lés legfontosabb lépcsőfokait. Mint már volt róla szó, az 
i f jú császárnak először emberként kell szembenéznie a világ-
gal. Claudius halálától a császári trónig egyenes út vezet, de 
ez az út olyan kényszerpálya, amely a létezés igazi arcát mu-
tatja Nérónak, felismerve egyúttal önnön magányra ítéltsé-
gét is. A fiatal egyiptomi fiú (Eucaerus) sötétséget enyhítő 
fuvolajátéka a művész boldogságának csábító példájaként 
jelenik meg („Milyen boldog lehet — gondolta"), felidézve 
a gyermekkor művészetet csodáló éjszakáit. A fuvolaszó és 
a múlt egymásba átjátszó élménye a jelen kibírhatatlanságát 
és a személyiség bezártságát erősíti. A védekezés reflexe a 
tudatalatti „ősemberi kiáltásán" keresztül egyszerre csak 
tárgyra talál. írni kezd. Az alkotás mámora felszabadítja a 

6. Babits Mihály: Kosztolányi. Esszék, tanulmányok 2. köt. Bp. 
Szépirodalmi Könyvkiadó. 516—524. 
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magány görcseit, értelmet ad az „ismeretlen és megfogha-
tatlan" életnek. Ettől a pillanattól kezdve Nero a művészt 
álarcát húzza magára, önmaga előtt is kényszerű színjátékot 
játszva. Érzi Seneca megvetését és lenézését, de a szerep, amit 
vállalt, egyedüli menedék. Ragaszkodik hozzá, mert tudja, 
hogy utána „csak a semmi jöhet". Az „irodalmi iskola" 
kegyetlen-groteszk kihívásai mögött már a hatalom démona 
áll, itt a császár lép színre. Nero önmaga előtt is áttekinthe-
tetlenül és kiismerhetetlenül gyakorolja a művész és a császár 
szerepét. „Infernálisan infantilis"7 utcai „iskolái" után a 
rosszul gyakorolt hatalmi szerep a személyiség identitásza-
varait szüli, ösztönösen kirajzolva a vállalt szerep kudarcát: 
„ . . . Neró a szörnyű élmények hatása alatt sápadtan emléke-
zett vissza a sok kusza dologra, és nem tudott egészen eliga-
zodni, kicsoda az, aki játszott az imént, és kicsoda az, aki 
most erre gondol. Kudarcok ízét érezte, összezavarodott a 
feje, utálta magát. Minden ködösnek rémlett". A köd akkor 
oszlik fel teljesen, helyzete akkor világosodik végérvényesen 
bizonyossá, amikor megérzi Britannicus verseiben a „hall-
gatás" hatalmát, a tehetség megmagyarázhatatlan és leta-
gadhatatlan erejét. Tudja, hogy ő itt csak császár lehet és 
semmi más. Megöli Britannicust. A költő halála Claudius 
rettenetes végzetének utóképe, a lehetetlen reinkarnációja, 
a valóság arcához idomuló tehetségtelen imperátor első ab-
szurditás-kihívása. A leépülés súlyos stációja a kényszerű 
szerep elleni lelkiismereti válságok elindítója, s ezzel a lélek 
és a szerep feloldhatatlan konfliktusának megteremtője. 
Egész a halálig kíséri Nérót Britannicus árnya, a „Nagy 
művész" mű végi kijelentése kétségtelenül rá vonatkozik. A 
császár mindvégig tisztában van dilettantizmusával, a művé-
szet csupán maszk, amely mögött a világban értelmet kereső, 
a valóság elől menekülő ember áll. Poppaea remekül meg-

' Földi Mihály: Kosztolányi Dezső regényei. Nyugat, 1927. 181. 
A kifejezést Földi az alábbi összefüggésbea használja: „Azt mondják, 
az igazi költő egy kicsit mindig infantilis, Kosztolányi világérdeklő-
dése infernálisan infantilis." 
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szervezett színészversenye után sem hiszi, hogy nagy művé-
szetével varázsolta el a népet. Nem véletlen, hogy a fellépést 
követően egyetlenegyszer sem ejti ki a „művész" szót, tudja, 
hogy a császár győzött. A szerepre viszont szüksége van, még 
akkor is, ha „sikerei" hátterében a császári korona áll: „Si-
kert akart, csak sikert, mindennél nagyobbat, nem törődött 
azzal, hogy miképpen." 

Poppaea a szerelem menedékeként, a lelkiismeret lázának 
feloldásaként lép életébe, de a szerelem sem adatik meg 
Nérónak, csupán csábító lehetőség, a menekülés és a nyuga-
lom reménye marad. Poppaea ördögi asszony, aki a perc 
békéjét hozza legfeljebb, a végzet felgyorsítója, a valóság ra-
vasz képviselője, aki okos erotikumával a leépülés folyama-
tának erősítője. Kéz a kézben démoni praktikájával vezeti 
a császárt a hatalom és a morál nullpontjára, az anyagyilkos-
ság elemi mértéket felborító zsákutcájába. Britannicus a 
hanyatlás elindítója, Agrippina a betetőzője. Ennél mé-
lyebbre már nem süllyedhet. Kihívta a lehetetlent, és össze-
roppant súlya alatt. A labilis személyiség megállíthatatlanul 
önnön végzete felé halad. Hiába Seneca erkölcsi igazolása, 
minden morális relativizmust kannibalizmusként feltüntető 
védőbeszéde. Nero szenved, s mert igazán szenved, megérzi 
a mester démoni szillogizmusai mögött a lehetetlent is tör-
vényesíteni igyekvő szándék hamisságát. Ha jól meggondol-
juk, egyenrangú botrányok lépnek itt színre. Néróban a lét 
megtestesült abszurditása, Senecában a bölcselet valóságot 
igazoló simulékonysága. A morál és a tett rettenetes kézfo-
gása ez a párbeszéd. A kézfogás nem feloldás, hanem a mene-
külés reményének eltorlaszolása. Ha a világ legalizálni tudja 
a legnagyobb bűnt, akkor végképp nincs remény. A trónra 
ülteti Poppaeát fáradtan és kedvetlenül, de a semmi elől nem 
tud szabadulni. Csak a robogó versenykocsi ad percnyi nyu-
galmat, a császári szerep látványos és torz hajszolása. A ha-
talom maradt egyedül, de ez már önmaga előtt is színház, 
önkínzó aréna, amelyben a fennmaradás ösztöne és az ön-
pusztítás mazochizmusa kiismerhetetlenül vegyül egymással. 
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A mélypont legmélyén látjuk Nérót, a hatalom gátlástalan 
és esztelen gyakorlójaként. Mintha maga is siettetné végze-
tét, oly tehetetlenül és szinte hisztérikusan halmozza a bűnt, 
hogy azt hihetnénk, örömét leli benne. Kétségtelenül van 
ebben valami ördögi elégedettség, de sokkal inkább a kiszol-
gáltatottság és a változtathatatlanság érzésének tehetetlenségi 
erőtere a meghatározó elem. Sorozatos és egyre értelmetle-
nebb abszurditáskihívásai mögé Seneca ravasz moráltanát 
is odaképzelhetjük, de nem szabad túlzott jelentőséget tulaj-
donítanunk a mester hatásának. Egy leépült személyiség áll 
előttünk, aki nem azért öl, mert a császár ezt megteheti, 
tehát nem „etikai következetesség" a tettek létrehívója, ha-
nem a vesztett léthelyzet táplálta tudatalatti elszabadulása. 
Aki hisz és tudja, hogy joga van ölni, az nem érez lelkiismere-
ti gátlásokat. Nero megbánja a fiatal írnok (Doryphorus) 
értelmetlen megölését is („Nero vergődött a két halott között 
— ti. Britannicus és Doryphorus között, P. I. —, annyira 
félt, hogy emberek közé se járt"), Poppaea halála pedig a 
lelkiismeret abnormális reakcióját szüli (új házasság). 

Természetesen nem marad nyomtalanul Seneca erkölcsi 
tanítása sem. Az összeesküvés utáni megtorlás véresen elége-
dett pillanatában visszhangozza a mester szavait („. . . csak 
most tudom, mit szabad nekem, amit még egy császár sem 
tudott igazán. Semmi se tilos . . . " ) , de ez csupán a megbom-
lott személyiség jelent igazoló lucidum intervalluma. Pillanat, 
amely hamar a sötétség arc nélküli szenvedésébe torkollik. 
„Egyedül élt, egészen egyedül, azok nélkül, akiket ismert, 
csak emlékek között, melyek mind a múltra vonatkoztak. 
Eleven halott, akarat nélkül tébolygott a kietlen palotában, 
s átadta magát a tunyaságnak, mely tele van lassú kínokkal, 
alaktalan szenvedésekkel". Seneca és Poppaea az alaktalan 
individuum utolsó áldozatai, önnön végzetének útjelzői. A 
vég közelségét a torz lélek önmaga rabszolgaságára ébredve 
éli át. A „ki vagyok" kínzó kérdése valójában már nem kér-
dés, hanem keserű számvetés „Ember vagy — mondta 
Phanonnak —, de jó ember vagy-e? Ha boldog vagy, akkor 
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jó ember vagy. De ha boldogtalan, akkor rossz ember vagy, 
nagyon rossz. Lásd, nekem sokszor fájt a fejem, zavartan 
járkáltam ide-oda, nem tudtam, merre megyek. De rossz 
vagyok-e azért? — szeme könnybe lábadt, és fejét odahaj-
totta Phanon vállára. — Az istenek se jók. Én nagyon so-
kat szenvedtem." A választás elhibázottságának fájó tudata 
hallatszik ki e szavak mögül. Halálában az a valóság ül 
diadalt, amelytől menekülni szeretett volna. Végzete mégsem 
tragédia, mert élete erkölcsi fedezet nélküli. A vég nem katar-
tikus, mert nem feloldás, csak befejezés. Nero mégis áldozat, 
a gőgös individualizmus áldozata, aki nagyobbnak sze-
retné tudni magát a semminél. Helyébe áll, hogy eltapossa. 
S mint a mocsárban vergődő ember, nem előre halad, csak 
lefelé, egyre mélyebbre. Nyelve alatt az „átkelés" kegyelmé-
nek reményével, hisz ember volt, véres és kegyetlen, akár az 
élet. 

Britaimicus és Seneca 

Poéta sacer és poéta laureatus. Ég és föld. Nagyobb ellen-
tétet elképzelni sem lehet. A művészet úgy látszik mindent 
elbír. Tudta ezt Kosztolányi. Az ég otthon, a föld küzdőtér. 
Az otthontalanság védekezésre, szerepekre kényszerít. Az 
otthon kiszolgáltat, védtelenné tesz. Britannicus és Seneca 
a művészi magatartás ellentétes sarkpontjai, a tehetség kü-
lönböző életformái. Sorsuk azonos: vesztesnek kell lenniük. 
S nem azért, mert végső soron „meg kell halni", hanem azért, 
mert a minőség — akár önmagában áll, akár hadakozik 
— kisebbség, a valóság célpontja. Ilyen világban csak a 
középszerűség lehet túlélő (Zodicus és Fannius), a művész 
áldozat. A művészet mindenekfölöttisége mint az élet leg-
magasabb rendű birtoklása szinte üvölt a regényből. Képvi-
selői mégis sorra elbuknak: az ördögi és tehetségtelen Nero, 
a valóság fölött álló, nem e világra való Britannicus, és az 
okos és bölcs, simulékony Seneca. A szent költő és a koszo-
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rús költő alakjai szándékolt megvilágításban állnak előt-
tünk. Nero mellett kirívó a fölényük, de egymás mellett töb-
bet és mélyebbet képviselnek, mint külön-külön a dilettan-
tizmussal szemben. 

Britannicus az abszolút művész, Kosztolányi képzeleté-
nek dédelgetett és minden bizonnyal irigyelt szüleménye, a 
megtestesült metafizikai Sollen, az istenek kegyeltje és kép-
viselője. Az a költő, akit csak álmodni lehet, mert történelmi 
realitása megfoghatatlan, csak fény és fényforrás, Nap és 
sugárzás, de nincs árnyéka. Dante Paradicsomába való, 
Beatrice kezének várományosa, aki mégis részesülni kényte-
len a létezés bűnéből, hogy halála igazi katharzis lehessen, 
példa és útmutatás. Alakjában az a rejtett igény szólal meg, 
hogy csak ilyennek érdemes lenni. Sorsa azt mutatja, hogy 
ilyennek nem szabad lenni. Nem lehet, mert nem szabad 
védtelennek lenni ebben a világban, nem lehet kiszolgáltatni 
a tisztaságot, élni a tökéletességet, hanem védeni és rejteni 
kell, hogy megőrizhessük a teljesség töredékeit, hogy felmu-
tathassuk a minőséget ott, ahol a középszerűség ellenforra-
dalma az egyedüli realitás. Britannicus alakja tehát szimbo-
likus értékű, a művész fölényének és rendkívüliségének, a 
művészet mítoszának felnagyított figurája, akiben Koszto-
lányi a minőség sebezhetőségét és megcsúfoltatását is lát-
tatja. 

Britannicus poéta sacer, a hallgatás titkainak tudója, a 
beavatott, akinek halála a világ érték nélküliségének és ab-
szurditásának visszavonhatatlan győzelmét is példázza. Igazi 
ellentéte nem a tehetségtelen császár, hanem a koszorús köl-
tő, Seneca, aki okos számítással felismeri, hogy csak a hata-
lom védelmét keresve maradhat művész. Behódolása véde-
kezés, önmentés, a túlélés reménye. Seneca alakját több szál-
ból szőtte Kosztolányi. A fiatal császár nevelője, majd „házi 
ideológusa" egyrészt a történelem, másrészt az író sajátos 
világképének nyomait hordja magán. Regénybeli szerepe 
mégsem pusztán a sztoikus filozófia és az erkölcsi relativiz-
mus kézfogásának választott szócsöve. Persze az is, de csak 
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annyiban, amennyiben a regény vonzásköre engedi. Seneca 
önálló jellem, hús-vér alak, aki a mű legnagyobb részvéttel 
és szeretettel megrajzolt figurája, de egyben Kosztolányi íté-
letének felmutatója, a behódolás mint önmentés magatartá-
sának keserűen kíméletlen kritikája is egyben. 

Seneca a hatalom közelében érzi jól magát, inkább az 
uralkodók védőszárnyai alatt szeret élni, mint azok ellenében. 
Hatalmas vagyona, művészi tekintélye mondhatni „közé-
leti" rangot is jelent, mindenki becsüli, tudják, hogy politikai 
befolyása sem jelentéktelen. Claudius idején a császárné sze-
retője, ő neveli az ifjú Nérót ; egyszóval igazi udvaronc, még-
hozzá a rendkívüli tehetség jogán: „Lángnak születtem, kü-
lönbnek, érzékenyebbnek, értelmesebbnek, mint itt akárki" 
— mondja feleségének híres önvallomásában (30. fejezet). 

A láng pedig nemcsak egyszerűen égni akar, hanem világí-
tani is, minél tágabb tereket hódítva. Seneca önnön világos-
ságától ittasultan, a fényesség megszálottjaként hajszolja 
tehetségét, miközben egyre inkább a sötétség kiszolgálójává 
válik. Behódolása nem szolgálat, hanem szolgaság. Az anya-
gyilkosság igazolásának „magasabb bölcseleti szempontja", 
a bűn és az erény relativitásának gondolata részben Koszto-
lányi morálfelfogásával tart rokonságot: „Ami engem illet, 
minden embert ártatlannak tartok, a legnagyobb gonoszte-
vőt is, mert megértem őt életkörülményeiből, helyzetéből, 
és szükségesnek ítélem, amit tesz, mert különben nem tenné. 
Magas bölcseleti szempontból pedig úgy vélekedem, hogy 
nincsen bűnös, ítélni nem szabad, magam nem is tudnék, 
talán még életem árán se vállalkoznék rá. De egy még maga-
sabb bölcseleti szempont azt mondja, hogy igenis vannak 
bűnösök, gondoskodni kell, hogy legyenek, ítélni kell, és saj-
nos mindig szenvedni kell azoknak, kiket az emberek egészen 
esetleges megállapodása alapján, mely korok szerint válto-
zik, bűnösnek nyilvánítanak . . . Mindig az álmodozók a 
bűnösek, a szelídség és szétfolyó jóság hirdetői, mert azok 
fellegekre építenek, olyanban hisznek, ami elképzelve talán 
szép, de a valóságba áttéve romboló e r e j ű . . . Tedd meg 
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a szükséges rosszat, és legnagyobb jóltevője vagy mindenki-
nek. Minden szabadság a tiéd. Nincs törvény. Te légy a tör-
vény. És nincs erkölcs. Te vagy az erkölcs." 

Kiss Ferenc joggal figyelmeztet, hogy Seneca regénybeli 
érveit nem szabad teljesen azonosítanunk Kosztolányival, 
legfeljebb a magatartás közelségéről beszélhetünk.8 A rokon-
ság mindazonáltal megvan, azzal a lényeges eltéréssel, hogy 
az író nyilvánvalóan nem azonosulhat azzal a céllal, amelyre 
ezeket a gondolatokat Seneca használja. Igaz, a szerző azt 
írja, hogy Seneca „ . . . most visszafordította a tett felé . . . " 
Nérót, ha úgy tetszik a politika felé. A sztoikus bölcs nagyon 
jól tudja, hogy Nero tehetségtelen politikus ( „ . . . nem szüle-
tett sem művésznek, se politikusnak, mert a művészetben 
kegyetlen, mint egy politikus, és a politikában érző, mint 
egy művész"), mégis a tett irányába tereli. Britannicus és 
Agrippina után, méghozzá az anyagyilkosságot is igazolandó 
morál jegyében, a politika ösvényére irányítani a császárt, 
nos, ez már nem fér bele Kosztolányi morális relativizmu-
sába. A magatartás rokonsága kimutatható, de a gondola-
tokkal azonosuló írói szándék nem. Annál is inkább, mivel 
Seneca érvelése nem elsősorban a tett felé szeretné vezetni a 
császárt — bár Kosztolányi félreérthetetlenül így fogalmaz 
— , hanem magas színvonalú praktikával ugyan, de végső 
soron Agrippina meggyilkolását igazolja. Legalábbis iga-
zolni szeretné. S ez az a pont, ahol Seneca „politikai leckéje" 
és Kosztolányi relativizmusa élesen elhatárolható. 

Seneca és Kosztolányi igazi találkozása a „lelkiismeretét" 
csitító" agg bölcselő önvallomásában tárul elénk. Az író 
belülről, de a részvét és az irónia kibogozhatatlan egymásba 
játszásával láttatja a bukásában is óriás filozófus költőt. Eb-
ből a végső búcsúból Kosztolányi tévedéseinek igazolása és 
kritikája egyaránt kihallatszik. A mértéktartás és a világ 
ostobaságának higgadt tudomásulvétele, mint a sztoicizmus 

8 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. Akadémiai Kiadó, 1979. 
145. 
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bölcseletének alapmagatartása, jól idomul a homo aestheti-
cus lét fölött és morálok fölött álló attitűdjéhez. Ez nemcsak 
a késő sztoicizmus és Kosztolányi világképének rokonságára 
figyelmeztet, hanem a „hanyatlásvégi Róma" és a hanyatlás-
végi polgárság életérzésének és világképének hasonlóságára 
is." A sztoikus gondolat később is visszatér Kosztolányinál, 
legjellemzőbb példaként itt csupán a Paulina és az Aurelius 
c. novellákra, valamint a Marcus Aureliushoz írt költeményre 
emlékeztetek. „Tiszták csak addig lehetünk, amíg gondola-
tainkkal játszunk. Mihelyt hozzányúlunk az élethez, tele 
vagyunk az élet förtelmes ellentmondásával, s kezünk csupa 
vér és csupa sár" — mondja a császár az Aurelius tanulsága-
ként fiának. Ezeket a szavakat akár Seneca is mondhatta 
volna fiatal feleségének, de ha más szavakkal is, lényegében 

•itt is az a Kosztolányi beszél, mint a Néróban. 
A halál higgadt elfogadása és tudomásulvétele a sztoikus 

magatartás lényegéhez tartozik. A történelmi Seneca így ír 
egyik levelében: „Az életet azzal a megszorítással kaptuk, 
hogy meg kell halnunk . . . " . Más helyütt az öngyilkosság 
igenléséről értekezik.10 A regénybeli Seneca a sztoicizmus 
szellemében „messziről, fátyolon keresztül", a bölcsen tudo-
másul vett halál magaslatáról így szól Paulinának : „. . . az 
élet elvesztésében van valami kellemes, megnyugtató is." S 
valóban, vallomása maga a nyugalom és emelkedettség, a 
sztoikus szerep tökéletes megvalósítása. Kosztolányi azon-
ban nem elégszik meg a szerep felmutatásával, még akkor 
sem, ha ebben önnön helyzetének mentését és bírálatát egya-
ránt szóhoz juttathatja. Továbblép. S ezzel a továbblépéssel 

9 „Gondolatmenete nagyon közel vezet az egzisztencialista filozó-
fiához. A mélyén ott él már a legplasztikusabban Camus Sziszifuszi-
ban kibontakozó tétel: a kudarcperspektíva csak objektíven hatá-
roz az élet céljáról, de a fennmaradó másik döntés fontosabb, és az 
a szubjektív szemléleté." Belohorszky Pál i. m. 336. 

1 0 Seneca: Erkölcsi levelek. 30. levél 70. levél. In: Seneca: Vigasz-
talások. Erkölcsi levelek. Európa, Bp. 1980. Ford.: Révay József és 
Kurcz Ágnes. 
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teremti meg azt a Senecát, aki kilép a sztoikus szerep gon-
dosan árnyalt magatartásából, és élni kezd. A lictorok láttán 
„hatalmasan megriadt" és az átvágott ér fájdalmától sírva 
fakadt agg bölcselő az élet minden halálnál hatamasabb misz-
tériumát képviseli, azt, hogy „Ne haljatok meg. Élni kell 
mindenkinek, sokáig". Az élet, mint csoda és misztérium, 
jellegzetes kosztolányis gondolat. Felesége jegyezte fel egyik 
vallomását: „Nagyobb csoda, hogy a világon vagyunk, mint 
az, hogy esetleg a túlvilágon is vagyunk, és nagyobb csoda az, 
hogy az embernek egyáltalán orra van, mintha az orra he-
lyén, mondjuk villanylámpa világítana."11 

A haldokló Seneca a forró vízzel teli kád szélén ül, körötte 
lelkes tanítványai térdükre helyezett táblával, kezükben író-
vesszővel lesik a mester utolsó szavait. Hajói meggondoljuk, 
meglehetősen színpadias jelenet. Nem utolsó útmutatást, 
valamilyen végső élettapasztalatot várnak itt a bölcselőtől, 
hanem a halál titkát, a megsemmisülés pillanatának leg-
végső élményét, azt a titkot, amely még az élethez tartozik, 
de amelyet minden létező a halálnak kénytelen ajándékozni. 
Ilyen vakmerőséget csak Kosztolányi engedhet meg magának. 
Történelmi hitelességű, kissé lírizált képben a végső kérdés 
felé terelni az eseményeket, nyíltan vállalva a teatralitás ve-
szélyét, nos, ez rendkívüli írói kvalitásokra vall. Csak egy 
hajszál választja el ezt a színpadias megoldást attól, hogy 
érzelgős, giccses színpadkép kerekedjék belőle. Gondoljuk 
csak meg: a felvágott erekből feketés, pirosas vér folyik, 
mely rózsaszínűén elegyül a fürdővízzel, miközben a mester 
aprólékos tudósítását halljuk, akinek még arra is van figyel-
me, hogy síró felesége felé forduljon és intsen a kezével 
(„feléje fordult, intve a kezével"). Hogy Kosztolányi mégis 
elkerülte az olcsó érzelgősség buktatóját, az azzal magya-
rázható, hogy gigászi könnyedséggel életközeibe tudta vará-
zsolni Seneca agóniáját, fel tudta mutatni a személyiséget, az 
embert, aki halálában is az élet nagyszerűségét képviseli. 

11 Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 292. 
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Utolsó szavaiban („Nem olyan, ahogy képzeltem — mondta. 
— Más. Egészen más.") egy új világ és morál eljövetelének 
halvány jelzését kell látnunk, annak a kereszténységnek az 
előszelét, amely már a késő sztoicizmus legjelentősebb gon-
dolkodóinak (Epiktétosz, Marcus Aurelius, Seneca) szelle-
mét határozott körvonalakkal át- és átjárta. Seneca alakja 
így nemcsak a behódolás magatartásának, mint az önmentés 
egyik lehetséges kísérletének megformálója, nemcsak a rend-
kívüli érték és minőség sorsának felmutatója, hanem egy új 
világ előhírnöke is, a változás, mint remény lehetőségének 
útjelzője is egyben. Kosztolányi későbbi regényei ennek az 
új morálnak a talaján állnak, különböző magatartás-lehető-
ségeket felrajzolva, hogy mindegyikben az élet megváltha-
tatlan keserűsége és rútsága győzedelmeskedjen. A győzelem 
minden esetben a valóság és a mérték harcából születik, 
jelezve ezzel a morál hadállásainak sebezhetőségét, a lét for-
málhatatlanságát. 

Az elmozdulás pillanatai 

A regényben tükröződő világkép — mint láttuk — közeli 
rokonságot mutat az egzisztencialista életérzéssel. Termé-
szetesen itt csupán az életérzés rokonságáról lehet szó, s 
nem arról, hogy a későbbi filozófiák bármely tételét, felis-
merését Kosztolányi regényében tetten érjük. Az adott kor 
problémáira a művészet mindig korábban reagál, mint a 
bölcselet, s ha a tételek rokonságára vadászunk, könnyen 
zavarba jöhetünk, hisz nemegyszer előfordul, hogy a nó-
vumnak tartott felismeréseket több száz évvel korábbi mű-
vekben is felleljük. A lényeg tehát nem a tételek közelségén 
vagy távolságán van, hanem egy adott korra adható vála-
szok közötti lényegi, történelmi meghatározottságú kapcso-
laton. 

Innen szemlélve kétségtelen tény — mint arra már többen 
rámutattak, hogy Kosztolányi jutott nemzedékéből legkö-
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zelebb az egzisztencializmushoz. Ez a világképi korszerűség, 
bár tragikus korszerűség, óhatatlanul felveti a forma és vi-
lágkép viszonyának kérdését. Vajon mennyire hagyott nyo-
mot a regényformán ez a szemlélet, lépést tartott-e vele vagy 
sem, s ha igen, mennyiben. A kérdés persze nem ilyen egy-
szerű, hisz világirodalmi példákkal igazolható, hogy a világ-
kép korszerűsége nem szükségképpen teremt új formát (pl. 
Fr. Kafka, R. Musil), így a művészi érték szempontjából 
nem minősítés annak megléte. Bár az is igaz, hogy a világ-
irodalom minden jelentős e századi regényén (így a Musilén, 
Kafkáén is) kimutathatók nóvumok, módosulások is a múlt 
századi regényformához képest. Ez arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy nem steril poétikai követelményrendszert kell 
számon kérnünk a művektől, hanem a tendenciákra kell 
összpontosítanunk. Annál is inkább, mivel a művészetek 
története azt bizonyítja, hogy az újként fellépő korszerűség 
gyakran a tradíció talaján állt, hogy amit minden tekintetben 
újnak gondolunk, arról könnyen kiderülhet, hogy erős szá-
lakkal kötődik a hagyományhoz. 

A hagyományt Kosztolányi könyvével kapcsolatban elő-
ször Thomas Mann emlegeti abban a levelében, amelyet a 
mű német nyelvű kiadása elé írt.12 A tradíció hangsúlyozása 
itt egyértelműen regénypoétikai értelemben értendő, hisz a 
„ . . . nyugodt-hagyományos forma" kitétel nyilvánvalóan 
arra utal, hogy a Nero műfaji karaktere a múlt századi re-
gény talaján áll, vagy legalábbis nem tartalmaz számottevő 
poétikai nóvumot. Mindent összevetve aligha mondhatunk 
ellent Thomas Mann megállapításának, bár az is kétségtelen, 
hogy Kosztolányi regényének formai jellemzői számos pon-
ton túlmutatnak a tradíción. A hagyomány részbeni meg-
haladása, a modern epika csíráinak jelenléte Kosztolányinál 
nem szándékolt, tudatosan alkalmazott prekoncepció ered-

12 Thomas Mann levele Kosztolányi Dezsőhöz München, 1923. jú-
nius 4-én. In : Thomas Mann : Válogatott levelek. Válogatott művek. 
12. kötet. 208. 209. Ford.: Réz Pál. Magyar Helikon, 1970. 
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ménye, nem a világirodalmi példák jótékonyan termékeny 
bejátszása, hanem a világkép regényformát mozdító pillanata 
csupán!13 A pillanat így is rendkívül értékes, hisz a modern 
magyar prózairodalom egyik első lépcsőfoka, nyelvében pe-
dig a modern prózanyelv közeli rokona. 

A mű struktúrája — összhangban a cselekményes regény 
poétikai örökségével — egy központi mag köré épül. A re-
gény már címében is jelzi, hogy olyan művet tart kezében az 
olvasó, amely elsősorban egy emberről szól, ha úgy tetszik, 
a főhősről. Kosztolányi regényében Nero a szó klasszikus 
értelmében központi alak, olyan főhős, aki körül a sztori 
szerveződik, minden egyéb történés, fabulaelem az ő sorsát, 
jellemét hivatott szolgálni, illetve megvilágítani. Nero, akár 
a regényhősök általában, bevilágítja a mű legapróbb zugait 
sorsa, életútja kitölti és megteremti a regény világát. Vala-
honnan indul és valahová érkezik, akár a műfaj jól ismert 
hősei. A kisfiúból császár lesz, a császárból véres költő, a 
véres költőből egy meg- és önroncsolt személyiség, s a dada 
ölében újra gyermek, az iszonyat és a megváltás szánandó 
szörnyszülötte. Fejlődése lefelé ível, pontosabban a mérték 
alá. Negatív nevelődés történelmileg hitelesített tablója áll 
az olvasó előtt. A kezdet és a vég logikusan feltételezik egy-
mást, a cselekményszál az epikai tradíció ok-okozati szálain 
épül, halad, tehát a mű felépítése fő vonalaiban metonimikus 
szerkesztésű. A regény meghatározó beszédhelyzete az ún. 
kívülálló elbeszélő kifejezésmódja, a realista regényiroda-
lomból jól ismert múlt idejű egyes szám harmadik személyű 
előadásmód. A Thomas Mann emlegette „hagyományos me-

13 A világirodalom lehetséges tájékozódási pontjainak hiányáról 
írja Kiss Ferenc: „ A világháború után . . . a kortárs világirodalom-
mal is meglazul a kapcsolata. Thomas Mannhoz, Duhamelhez ugyan 
személyes ismeretség f ű z i . . . de életművük nagy tétjeit nem érzi át, 
nem elemzi. Az avantgarde-ot számára elsősorban Marinetti kép-
viseli, s a szürrealizmus vívmányairól például alig vesz tudomást. 
Proustot, Joyce-t már nem dolgozza fel, épp csak tud róluk . . .". 
Kiss Ferenc: i. m. 411. 
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der" igen határozottan tetten érhető tehát, de mielőtt a mű-
faji elmozdulásokra összpontosítanánk, vegyük szemügyre 
a kísértés lehetőségeit, a mű fabulaanyagának azokat az ele-
meit, amelyek könnyen megtéveszthetik az elemzőt, s indo-
kolatlan következtetésekre adhatnak alkalmat. 

Földi Mihály Kosztolányi „regényhieroglifáiról" beszél 
idézett tanulmányában. A kifejezés rendkívül találó és szel-
lemes, hisz minden jelentős mű a legmélyén titok marad az 
olvasó előtt, különösen századunkban, amikor „olyan világ-
ban vagyunk, amelyről nem azt kell kijelentenünk, hogy több-
féle olvasata is lehetséges (ez minden elbeszélésre igaz), ha-
nem azt, hogy az egyetlen helyes olvasat illúziója többé nem 
lehetséges".14 A Nero, a véres költő esetében sincs másképp, 
így az értelmezőnek a műelemzés viszonylagosságával kell 
szembenéznie. Van a regénynek egy primér epikai szintje, a 
történésláncolatok tényei, amelyeket helyesen kell felfog-
nunk ahhoz, hogy a mű műfaji karakterét megértsük. Földi 
említett tanulmányában arra a kérdésre, hogy Agrippina 
miért gyilkolja meg Claudiust, azt válaszolja, hogy „Válasz 
nincs, magyarázat nincs. Motívumok nincsenek . . . Körül-
mények vannak."15 Ez a nyilvánvaló félreértés kimondat-
lanul ugyan, de az action gratuite kérdéskörét állítja előtérbe. 
Földi semmiféle poétikai következtetést nem von le állításá-
ból, láthatóan nem is érdeklik a műfaji, műfajelméleti szem-
pontok. Minthogy Nero kegyetlen és értelmetlen abszurditás, 
kihívásai is könnyen az action gratuite látszatát kelthetik — 
akár Édes Anna gyilkossága —, s így nem létező nóvumot 
kölcsönözhetnek Kosztolányi regényének, magát a fogalmat 
kell tisztázni, annál is inkább, mivel nemrégiben Poszler 
György határozottan vetette fel a kérdést. 

Poszler az alábbiakban határozza meg az action gratuite 
lényegét: „Rövidre zárt kapcsolat ok és okozat, előzmény 
és következmény, kiindulópont és végpont között. A köz-

14 Frank Kermode: i. m. 298. 
15 Földi Mihály: i. m. 185. 



88 Papp István 

vetítő rétegek kihagyása. A tudatalatti és elhatározás utáni 
közvetlen, klisészerű találkozása. Elmarad a tudat cenzúrája, 
a társadalmi én kontrollja, a magatartásformák normarend-
szere. Ezért értelem előtti vagy értelmen túli. Intellektuálisan 
logikátlan, indulatilag logikus."16 E szemlélet alapján nem-
csak Édes Anna tette, hanem a fiatalkori novella „diadalmas 
matt"-ja is az action gratuite fogalma alá tartozik. Poszler 
nem szereti a lekerekített fogalmakat, a körülfalazott meg-
oldásokat, értelmezésében inkább az esszéíró fölülnézetét 
kell látnunk, de akárhogy is áll a dolog, túl tágnak érezzük a 
fenti „kilátást". Tudniillik az action gratuite esetében nem 
„rövidre zárt kapcsolat" van ok és okozat között, hanem 
teljes mellérendeltség áll fenn az előzmény és a következmény 
nem létező láncolatában. így lélektani magyarázata nem 
lehetséges, tehát indulatilag sem lehet logikus. Létezése a lé-
lektan teljes tagadása, a tudatalatti halvány „okozatiságá-
nak" felfüggesztése, s bevallása annak, hogy a morál és az 
ösztönök világán kívül létezik, létezhet egy ösztönön és mo-
rálon kívüli akció, egy belülről és kívülről egyaránt megma-
gyarázhatatlan „ingyen cselekvés". Valahogy úgy, ahogy 
Gide regényében történik. A robogó vonat ajtaja egyszerre 
csak kinyílik, s nincs magyarázat, nincs „rövidre zárt kap-
csolat" „kiindulópont és végpont között", csak az akció 
van, az érthetetlen vákuum. Gide gondos prekoncepciója 
lázad itt a lélektani regény kliséi ellen. Ez a lázadás regény-
történetileg számottevő pillanat ugyan, de végső soron siker-
telen „felfedezés". Az író dolga, hogy a legsötétebb tettek 
leghalványabb szálait is sejtesse, mert nem mondhat le az 
amoralitás mégoly „ingyenes" torzszülötteiről sem. Kafka 
Kastélyánzk láthatatlan ura megfoghatatlanságában is reali-
tás, Gide „ingyen cselekvése" megfoghatóságában is légüres 
modernizmus csupán. Wittgenstein híres tanácsa (amiről 
nem lehet beszélni, arról hallgatni kell) legfeljebb a szakfilo-

16 Poszler György: A homo ludens hősiessége (Öt vonás Kosztolányi 
arcképéhez) Jelenkor, 1985. május. 
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zófia mestereinek lehet alapelv, az írónak nem. Poszler mind-
azonáltal rendkívül mélyen érti Kosztolányit, tudja, hogy az 
erkölcs iránt ilyen fogékony író esetében még a „rövidre zárt" 
ok-okozati kapcsolatok is mélyen humánus indíttatásúak, így 
a túl tágan felfogott action gratuite helyett és mellett az 
action gratuite etikáját emlegeti, mint Kosztolányi írói ma-
gatartásának nóvumát. Mint láttuk, az „ingyen cselekvés" 
a morál és a lélektan felfüggesztése, így etikájáról sem be-
szélhetünk. Poszler György értelmezése, ha fogalmilag túl 
laza is, szándékát tekintve mégis érthető, sőt értékelendő, 
csupán az action gratuite terminus technicus használata ki-
fogásolandó. Ha félredobjuk a poétikai terminust, teljes 
tisztaságában előttünk áll Poszler szándéka: Kosztolányi 
írói nagysága többek között abban áll, hogy a logikailag 
„rövidre zárt" ok és okozati kapcsolatokban is fel tudja 
mutatni a „kultúrát teremtő játék etikáját". 

A Apróban előforduló, laza okozati szálra épülő, kegyetlen 
abszurditás-kihívásokat nem az action gratuite-tel kell azo-
nosítanunk, hanem gondos motívumjelzésekkel előkészített, 
a torz személyiség világával minden tekintetben adekvát tet-
tekként kell felfognunk azokat. Nero akciói így belülről iga-
zolhatók, ha nem is számíthatók ki. Nero rettenetes dolgo-
kat művel. Ahogy lefelé halad, ahogy fokozatosan torzul a 
személyiség, egyre értelmetlenebb és lehetetlenebb tetteket 
hajt végre. Kezdetben még a „részvét és a kegyetlenség" 
ravasz, félegyensúlyi gonoszsága vezérli. A fájós lábú öreg-
asszony és egy púpos ember kigúnyolása, egy tisztes, nemes 
nő utcalányként kezelése, egy gnóm törpe megalázása mind 
a kezdeti lépcsőfokokat jelenti. Kosztolányi szándékolt elő-
rejelzései ezek az ördögi gonoszkodások, olyan előre utaló 
motívumok, amelyek az egyre sötétülő regényvilág rémtetteit 
előlegezik. Az „irodalmi iskola" véres leckéi közben Nero a 
következő kérdésekkel fordul Senecához: „Mért van úgy 
minden, amint van? Az ég mért nem piros, és a csillagok 
mért nem zöldek ? A tenger mért nem sárga ? Az oroszlánok 
mért nem tudnak röpülni? Mindenekelőtt pedig mért nem 
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szülnek a férfiak is? A férfiak férfiakat, a nők pedig nőket." 
A kérdéseket — mutatis mutandis — tettek követik, olyan 
tettek, amelyek a világ elemi rendjét borítják fel. Kosztolányi 
nem mélyül el Nero lélektani ábrázolásában, motivikusan 
előkészíti csupán. Ez az állandóan jelző, előre utaló regény-
írói eljárást teremti meg a mű lineáris rendjét, de az egy-
másra épülő cselekménysor okozati alapja ily módon nem 
tablószerűen, hanem mozaikszerűen épül. Mindig csak rész-
leteket kapunk, baljós villanásokat látunk, hogy a végén a 
legabszurdabb tettek sem hatnak váratlanul, meglepetés-
szerűen. A regény fabulaelemei ugyan ok-okozati láncra 
épülnek, de a gyakori előreutalások, motívumszemcsék min-
dig túlmutatnak az adott regénypillanaton, a fabulák jelzés-
szerűen sugározzák a végkifejletet. Ennek köszönhető, hogy 
a fabulaelemek egyaránt mutatnak a szüzsévé szerveződés 
irányába és egyaránt az atmoszféra irányába. A szüzsé logi-
kus-dinamikus cselekményszálat igényel, tehát haladást, az 
atmoszféra-kisugárzást, levegőt, tehát mozdulatlanságot. Ez 
az érdekes szimultaneitás adja Kosztolányi művének sűrített 
világát, s ez az a pont, ahol félrebillen a múlt századi re-
gényszerkezet, a világkép elmozdítja a tradíció kitaposott út-
jait. Ez az elmozdulás nem látványos, rejtőzködő csupán. A 
regény cselekményanyaga megőrzi a regényforma hagyomá-
nyosan metonimikus felépítését, de az atmoszféra irányába 
is mutató fabulaelemek metaforikus szerepet is betöltenek. 

Nero torzulását és egyre vadabb viselkedését nemcsak 
utaló, jelzésszerű, előkészítő akciók jelzik, hanem olyan 
környezeti utalások és az emberi külsőre jellemző olyan mo-
tívumok is, amelyek jól érzékeltetik a belső világ romlottságát, 
valamint a bekövetkező és egyre súlyosbodó lelki hanyat-
lást. Például a Britannicus meggyilkolását megelőző fejezet-
ben (12.) így ír Kosztolányi: „A császár egy idő óta hízott, 
ami határozottan elrútította, mert termete a közepes alatt 
maradt, és a hegyes kis poh szánalmasan himbált vékonyka 
gyermeklábai között, mint terhes nők hasa". Majd a siker-
telen fogyókura után, közvetlenül a gyilkosságot követő feje-
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zetben (14.) ezt olvassuk: „Hihetetlenül megkövéredett. 
Mióta abbahagyta teste sanyargatását, és mindent evett, 
amit szeme-szája megkívánt, zsírpárnák rakódtak testére, 
hátán és nyakán rózsaszín hurkába torlódott a hús, álla alatt 
toka gömbölyödött. Arcán pedig mintha maszk lenne, isme-
retlen, majdnem isteni visszfény, a hatalom, öntudat, bizton-
ság ragyogása, mely a szemlélőt zavarba hozta." Kiss Ferenc 
figyelmeztet arra a súlyos jelentésű motívum-egybeesésre, 
amely a Britannicus és Nero halálában ismétlődő disznókép-
ben fedezhető fel.17 Legfeljebb annyival egészíthetnénk ki 
ezt a párhuzamot, hogy Britannicust Nero már a gyilkosság 
előtti éjszakai rohamában dögnek nevezi: „— Te dög — 
hörögte — dög." A környezet ábrázolása teljesen alárende-
lődik a regény motivikus világának, szinte minimálisra csök-
kenti Kosztolányi a regényföldrajz szerepét. Claudius meg-
gyilkolását a rekkenő meleg, a kiszáradt folyópart készíti elő 
atmoszférikusán, máskor a lélek boldogságát erősíti a fény-
sugár, például a színészversenyt követő boldog délelőttön 
(20.). „Már magasan állott a nap, mikor kinyitotta szemét, 
és arcát megcsiklandozta a napsugár, mely nagy-nagy bol-
dogságot hozott messziről, a gyermekkor ébredéseiből." 
Majd a diadalt követő fejezetben (21.), ahol Poppaea sátáni 
praktikával a féltékenység gyötrő útvesztőjébe tereli a csá-
szárt, azt olvassuk: „Rómában olyan meleg volt, hogy a 
város éjjel élt, nappal aludt. Sok rabszolga az utcán napszú-
rást kapott, szörnyethalt. Mint izzó dárda, átdöfte egy nap-
sugár." Még ugyanebben a fejezetben Poppaea Agrippina 
megölését sugallja a császárnak, Nero gyötrődik, ingadozik. 
Poppaea hideg számítását az arcára folyt „zöld holdfény" kí-
séri, majd a tengerparti virradatban Nero kavargó, hánykódó 
lelkiállapotát a morajló tenger hullámai erősítik : „A hajnali 
tenger egy bomlott hetérához hasonlított, aki reggel, fésülkö-
dés előtt, kócosan és keserűn őrjöng, drágagyönggyel éke-
sítve, titáni kék hajcsomókkal. Hentergett álmatlan ágyában, 

" K i s s Ferenc: i. m. 159. 
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és nem békélt el, sírt és jajgatott, és mint a meddő nő, ki a 
semmivel vajúdik és szülni sohasem tud, elájult, odavágta 
magát, görcsökben fetrengve." 

Az ok-okozati szálra épülő cselekményes regényekben a 
történés ideje, ahogy mondani szokták, az olvasó órájával 
együtt halad. Az időfolyamat lineáris, hisz a metonimikus 
sztoriépítkezés feltételezi, sőt megköveteli a valóságos idő-
tartamok érzékeltetését. 

Ha a regényidő felől vizsgáljuk Kosztolányi művét, hama-
rosan kiderül, hogy az időfolyamat a realista regényekre jel-
lemző módon, a történéssel párhuzamosan, a valóságos idő 
illúzióját keltve halad. A Nero által felölelt időmennyiség 
nagyjából tizenhárom év, a trónra lépéstől a halálig terje-
dően. Ez az időszelet azonban különböző arányokban oszlik 
meg. Az első négy fejezet négy napot ölel fel, az öttől a 
nyolcadik fejezetig két év telik el, majd a későbbi fejezetek-
ben csak a „délután", „most", „virradat", „későre já r" , 
„akkor" stb. időre utaló szavakat találunk, majd az utolsó 
fejezetben tudjuk meg a ténylegesen lepergett időtartamot: 
„Tizenhárom éve uralkodott a római világbirodalomban 
Aeneas unokája". Mivel történelmi hitelességű művel ál-
lunk szemben, akár részleteket is megtudhatnánk az eltelt 
idő állomásairól, például a Piso-féle összeesküvés, Agrippina 
megölése stb. időontjainak felkutatásával. Nem sok értelme 
lenne az efféle vállalkozásnak. Tudniillik hiába ellenőrizzük, 
hogy milyen léptekben halad az idő ebben a regényben, 
benyomásunk, olvasói élményünk szempontjából közöm-
bös ez a kérdés. Hiába tudjuk, hogy a műben lineáris felé-
pítésű az időtartam, az olvasó összbenyomása mégis az, 
hogy az idő itt nem halad, hanem van. Ez a paradox időérzé-
kelés azzal magyarázható, hogy a regényföldrajz és a re-
génytér a realista regényekhez képest beszűkült, kissé össze-
zsugorodott, a Néróban, az olvasó figyelmét inkább a főhős 
lelki gyötrelmei és abnormális reakciói kötik le. A történés 
mozaikszerűen fejlődik szüzsévé, így az időfolyamat hát-
térbe szorul, az időtlenség látszatát, benyomását kelti. A 
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műben teret kapó értekező, esszéisztikus betétek még felerő-
sítik a mű atmoszféráját, légkörét, elterelve a figyelmet az 
idő múlásáról. A valóságos idő a virtuális idő érzetét kelti 
az olvasóban, aki a romboló, mindent elemésztő idő ural-
mát mint állandó jelenlétet érzékeli, anélkül persze, hogy 
regénypoétikailag megnyugtatóan igazolható lenne ez a befo-
gadói benyomás. 



FORUM 

LUKÁCS-KONFERENCIÁK NYOMÁBAN 
(TALLÓZÁS) 

„ . . . A centenáris megemlékezéssorozat 
legalább arra jó lesz, hogy a Lukácsot 
egyszer figyelmetlenül olvasók közül so-
kan újra előveszik majd a műveit, és a 
Lukácsot vezető alapvető gondolatok 
szellemében próbálják meg újraértelmezni 
azokat, és akkor rádöbbennek majd, 
hogy Lukács él, kortársunk . . . " 

(Tőkei Ferenc) 

Jócskán mögöttünk van már a Lukács-centenárium. Az 
idehaza és külföldön megrendezett jubileumi ülésszakok elő-
adásai (számuk több száz) kötetekbe gyűjtve várják az érdemi 
elemzést, a gazdag életmű különböző szempontból történt 
méltatását, értékelését. Vajon mivel gazdagították ezek az 
ünnepi hangulatban rendezett konferenciák Lukács tudo-
mányos és emberi portréját? Adtak-e — az ilyenkor szokásos 
„tiszteletkör" megtételén túl — némi többletet? 

Az e kérdésekre válaszolni akarónak mindenekelőtt meg 
kell küzdenie a bőség zavarával. Nemhogy a teljességre, de 
még a részleges tájékozottságra való igényét is kénytelen 
feladni az érdeklődő, s be kell érni azzal, hogy kiválaszt 
magának néhányat a számos tudományos ülésszak közül 
— feltehetően ki-ki a maga érdeklődési körének megfeleleőn 
fog tallózni —, és végül már csak azokat próbálja áttekin-
teni. így talán meglehet az a reményünk, hogy legalább 
madártávlati képet kapunk e gazdag anyagról. 
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E sorok írója is ezt a megoldást választotta. Mindössze há-
rom idehaza rendezett konferencia előadásaiba pillantott be, 
előnyben részesítve a Lukács irodalomelméleti-irodalomtör-
téneti munkásságát méltatókat. 

1. A mondanivaló gazdagságát, sokszínűségét, a rendezés 
reprezentatív voltát illetően valamennyi közül kiemelkedett 
az a nagyszámú hazai és külföldi Lukács-kutatót és tisztelőt 
felvonultató tudományos ülésszak, amelyet közösen rende-
zett meg az MTA, a Művelődési Minisztérium, valamint 
az MSZMP KB néhány intézménye 1985. április 17-19-e 
között a budapesti Kongresszusi Központban. „Lukács 
György helye és szerepe a marxista elmélet 20. századi fej-
lődésében" címmel. Az előadásokat tartalmazó kötet „Az 
élő Lukács" címen a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 
alig egy évvel később már olvasható volt. 

Nagy érdeklődés kísérte Király István Lukács György Ady-
vonala című előadását. Ebben az a paradox jelenség kapott 
különös hangsúlyt, hogy bár Ady költészete — Lukács több 
ízben elhangzott vallomása szerint is - „döntő befolyást", 
„abszolút átalakító hatást" gyakorolt rá mind világnézetileg, 
mind pedig emberileg, a filológiai kutatás e hatásra reflek-
táló írások kontinuitásának a hiányát kéri egyre számon 
Lukácson. A filozófus — szögezte le Király István — valóban 
mindössze három tanulmányt írt Adyról (két hosszabb és 
egy rövidebb lélegzetűt), de tévedés áldozata lenne az, aki 
kizárólag mennyiségi szempontból akarná megvonni e hatás 
mérlegét. Lukácsnál ugyanis az Ady-hatás elsősorban az eti-
kai alapállásában, a huszadik századi magatartásmintában, 
az Ugocsa non coronat elv követésében jut a legnyilvánva-
lóbban kifejezésre. Tiltakozás a fennálló provinciális viszo-
nyok ellen, a küldetéses vétó tudatos vállalása — elsősorban 
ezt jelentette Ady Lukács számára. 

Lukács életét „az Ady-vonal" továbbvitele nem csupán 
fiatal korában határozta meg — ahogyan sokan vélik —, 
hanem elkísérte őt élete végéig, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint a Megélt gondolkodás egyik mondata. Ez így hangzik : 
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„Ha nem helyeslem feltétel nélkül Ady forradalmát: feltét-
lenül zsákutcába" (jutok). Lukácsnak több ízben is lett volna 
módja választani, itthon él-e vagy idegenben. Hogy végül is 

az előbbi mellett döntött, abban kétségbevonhatatlanul az 
Ady-hatás játszotta az egyik legfőbb szerepet. 

Müfajelméleti szempontból elemzi a lukácsi életművet 
Poszler György. Áttekintve az oeuvre irodalomelméleti-iro-
dalomesztétikai produktumait annak a véleményének ad 
hangot, hogy Lukácsnál majdnem minden esetben fél-mű-
fajelméleti írásokkal lehet találkozni. Ezekben nem a műfa-
jok alapvető minőségi jegyeiről van szó, hanem a bennük 
és mögöttük levő történelmi mozgásokról, a „világállapot-
ról", amitől a műfaj függ, amit kifejez, amit megerősít vagy 
amit megkérdőjelez. 

A műfaj fenomenológiájától - hívja fel a figyelmet Poszler 
— Lukács átcsúszik a műfaj ontológiájára, keletkezése felté-
teleinek vizsgálatára, arra, ami része ugyan a műfajelmélet-
nek, de mégsem azonos vele. Lukács idevonatkozó fejtege-
tései éppen ettől válnak eredetivé, izgalmassá, figyelemre 
méltóvá. 

Kenyeres Zoltán Lukács György tanulmányai a magyar iro-
dalomról 1943-ig címen tartott előadásában impozáns átte-
kintést adott a majd fél évszázados tevékenységről. Lukács 
irodalomelméleti-irodalomtörténeti és irodalomesztétikai ter-
mése a jelzett időszakon belül oly zavarba ejtően gazdag — 
mutatja ki Kenyeres —, hogy ennek minden egyes alkorszaka 
külön-külön is jócskán ad munkát a kutatónak. 

Az 1902-vel kezdődő időszakot a színikritikák, a színház-
csinálás kísérlete (Thália Társaság) és az ezt betetőző Drá-
matörténet fémjelzik. Ezt követi a Nyugat-, a Huszadik Szá-
zad-, a Renaissance-, A Szellem-publikációk egész sora. 

A politikai szereplés egy időre elvonja Lukácsot az iro-
dalomelméleti munkától, s 1919—1938 között megszakad 
kapcsolata az itthoni irodalommal. Legalábbis a korábbi 
kutatások így tekintettek erre a két évtizedre. Az utóbbi 
években azonban elsősorban Lackó Miklós, Sziklai László 
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és Szilágyi János jóvoltából tudjuk, hogy ez közel sem volt 
így-

Lukács irodalmi munkásságának elemzői nem hallgatják 
el — jelzi Kenyeres —, hogy Lukácsnak a magyar irodalomra 
vonatkozó megállapításai ezekben az években nem csekély 
egyoldalúságról tanúskodnak. Ismeretes, hogy Lukács úgy 
jellemezte a 19. századtól kezdődően a magyar irodalmat, 
mint az elvtelen kompromisszumok irodalmát, egy kalap alá 
vette a legkülönbözőbb irányzatok képviselőit, s többségük-
ről az elmarasztalás hangján szólott. 

1938 után Lukács az Új Hang egyik főmunkatársa lesz, s 
e lap hasábjain a népfrontpolitika jegyében számos írása 
jelenik meg. így többek között Háy Gyula Tiszazug')äxö\ írott 
realista kritikája, Illyés Gyuláról szóló elismerő-elmarasztaló 
elemzése. 1941-től egymást követik a magyar progresszió 
bírálatát és megnyerését szolgáló cikkei. Lukács behatóan 
elemzi a baloldal megosztottságának az okait, figyelmeztet 
az irodalom megnövekedett történelmi felelősségére („írás-
tudók felelőssége"), rámutat arra, hogy a demokratikus ha-
gyományok hiányában az irodalomnak és az íróknak fontos 
szerepük van a politikai élet alakításában. 

2. Nagyszabású kötetté állt össze az MTA Pécsi Bizottsága, 
a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának 
Irodalomtudományi Intézete, valamint a TIT Baranya Me-
gyei Szervezete által 1985. március 19. és 21. között rende-
zett tudományos ülésszakának anyaga is, amelynek centru-
mában Lukács irodalomelmélete, drámaelmélete és művé-
szetszociológiája állt. Mi itt természetesen csak arra vállal-
kozhatunk, hogy néhány figyelemre méltó gondolatot fel-
villantsunk egy-egy előadásból. Az olvasó már sejti „szub-
jektív" szelektálási szempontunkat: kizárólag az irodalom-
történeti problémákat feszegető előadásokban tallózunk. 

Kiss Endre felhívja a figyelmet arra, hogy Lukács iroda-
lomelmélete nem a szó hagyományos értelmében az, mivel 
összefonódik egyéb diszciplínákkal, majd A regény elmé-
lete alapján mutatja ki, hogy Lukácsnál rendszerint kettős 
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meghatározottság érvényesül: az objektum-szubjektum vi-
szony egyszer mint immanens összefüggés, egyszer pedig 
mint történetfilozófiai meghatározottság jelenik meg. 

Az Iglói-Jagusztin szerzőpáros a Szovjetunióban rende-
zett 1935-ös regényvita néhány tipológiai sajátosságát gyűj-
tötte csokorba. Mondanivalójuk már csak azért is figyelmet 
érdemel, mivel Lukácsnak A regény elméletének problémái c. 
vitaanyaga magyarul csak töredékesen ismert. A vita 1934. 
december 28-án és 1935. január harmadikán zajlott le. 
A résztvevők Lukács okfejtésének szinte minden mozzanatát 
bírálták. A polémiának máig érvényes nagy tanulsága hogy 
„a polgári fogalomrendszertől és vizsgálati metodológiától 
való elhatárolódni akarás türelmetlensége következtében az 
űj kategóriáknak mechanikusan tulajdonítottak igazságér-
tékeket pusztán a temporalis igazságfeltételek alapján (igaz, 
mert új ; nem igaz, mert hegeli)". 

Lukács zárszavában helyesen figyelmeztetett a metodoló-
gia ilyetén kezelésének a veszélyeire és leszögezte, véleménye 
szerint a marxista regényelmélet megteremtése felé tett kísér-
lete alapvető metodológiai részét tekintve helyes volt. 

Lichtmann Tamás előadásában részleges legendaoszla-
tásra vállalkozott. A köztudatban — szögezte le — maka-
csul az él, hogy Lukács a nagyrealizmus eszményének a 
bűvöletében a polgári realizmust helyezte értékelése hierar-
chiájának csúcsára, s hogy ezen eszmény kedvéért mereven 
elutasította a szocialista avantgárdot és valamennyi irra-
cionális világnézetű művészetet, s hogy ez egész életútjára 
jellemző maradt. 

Lichtmann szerint is tagadhatatlan, hogy Lukács egy sor 
kérdésben túl szigorú és sarkítottan egyoldalú, ahogy vád-
jai gyakran rendkívül súlyosak, elmarasztalók voltak. Musilt, 
Brochot, Döblint, Thomas Mannt, Kafkát antirealizmussal, 
álrealizmussal, irracionalizmussal, dekadenciával vádolta. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy idővel revideálta álláspontját, 
főleg Thomas Mannt és Kafkát illetően. Az utóbbit a 20. 
század legnagyobb valóságábrázolói, azaz realistái közé so-
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rolta be. Lichtmann szerint árnyaltabban kell vizsgálni Lu-
kács idevonatkozó megállapításait, és módosítani kell ítéle-
tünket ott, ahol ez szükséges. 

Ungvári Tamás Természetfilozófia és regényelmélet Lukács 
munkásságában címmel tartott igen figyelemreméltó előadást 
a pécsi konferencián. Abból a feltevésből indult ki, hogy bár 
Lukács soha nem mondta ki expressis verbis, hogy a regényt 
az egyre nagyobb teret hódító természettudományos gondol-
kodás alternatívájaként fogja fel, bizonyítható, hogy ez a 
következtetés műveiben legitim. 

A regény születése az a pillanat — szögezi le Ungvári —, 
amikor — Lukács szavait parafrazálva — otthontalan lesz 
az ember. Kiűzetik az antropomorfizált világszemléletek 
biztonságából. A regény az otthonkeresés műfaja lesz, az 
első metafizika nélkül született műfaj, amely az eltűnt tota-
litást próbálja egy mesterségesen létrehozott formai-tartalmi 
egységbe ötvözni. A regény feleletül születik a totális fel-
bomlásra, az elidegenedésre, az esztétikum sajátossága pedig 
történelmi felelet a természettudományok egyetemességének 
igényére, amely a képzelet segítségével teremt magának a 
valóságtól ábrázolt létalapot. 

3. Ahol a pécsi konferencia abbahagyta, ott folytatta az 
ELTE Bölcsészettudományi Kara és az MTA Filozófiai 
Intézete közösen rendezett tudományos ülésszaka, amelyre 
1985. október 29. és 31. között került sor „Lukács György és 
a mai kultúra" címmel. Ennek vitaanyagából hármat eme-
lünk ki. 

Balassa Péter A zárójelbe tett módszer címmel tartott elő-
adásában Lukács korai írását, a Megjegyzések az irodalom-
történet elméletéhezt elemezte néhány vonatkozásban. Lukács 
nem tartotta szükségesnek a tudományelméleti megalapo-
zást — szögezi le Balassa —, szövegében az irodalomtörténet 
fogalma szinonim az esztétikával, s az irodalomtörténetről 
nem mint szaktudományról értekezik, hanem mint olyan 
esztétikáról, amelynek középpontjában az irodalom áll. így 
az irodalomtörténet paradigmatikus művészettudomány. 

7* 
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Lukács az irodalomtörténeti szintézis három szempontját 
hangsúlyozza: az életanyag és forma kölcsönviszonyát, a 
forma kétarcúságát (élménybeli és szociologikus voltát) és a 
hatás sokrétűségét. Mindezt kiegészíti még a fejlődés fogal-
mával, a stílus statikus és a történeti-szociológiai momen-
tum dinamikus voltával. Lukács azt vallotta, hogy egy és 
ugyanazon jelenség magyarázatai egészen ellentétesek lehet-
nek, így relatívak, vagyis nem hozhatók szintézisbe. Ebből kö-
vetkezik, hogy „művészileg kell írni az irodalomról", és 
nem tudományosan. Ez utóbbi sematizál, s ezért az iro-
dalom elevenségével szemben alul marad. 

Lukács érveléséből következik, hogy 
1. nem létezik endogám esztétika, 
2. az esztétikai tapasztalat nem metodologizálható, de ez 

nem zárja ki, hogy ne legyen egyenrangú a tudományos 
tapasztalattal; a metodologizmus tagadásából nem követke-
zik tudománytalanság, netán tudományellenesség. 

Befejezésül még két — az ELTE keretében tartott — elő-
adásra hívjuk fel a figyelmet. Szerdahelyi István Lukács és 
a mai tömegkultúra címen tartott eszmefuttatásában azt a 
kérdést feszegette, hogy vajon „Az MSZMP művészetpoliti-
kájának időszerű feladatairól" címen ismert állásfoglalás 
nincs-e gyökeres ellentétben Lukácsnak a szórakoztató mű-
vészetről vallott felfogásával. Ez az állásfoglalás — többek 
között — elmarasztalja azokat, akik arisztokratizmusból le-
becsülik a tömegigényeket, akik a szocializmus nevében szem-
beállítják a „tömegkultúrát" és a „magas művészetet", s 
követelik mindenfajta támogatás megvonását az előbbitől. 
Lukács viszont — érvelnek többen — a „tömegkultúrát" az 
értékhierarchiában igen alacsonyra helyezte. 

Szerdahelyi Lukács félreolvasásával magyarázza ezt az ér-
telmezést. Igaz — hangsúlyozta Szerdahelyi — Lukács több 
ízben kifejtette, hogy a kapitalista munkamegosztás követ-
keztében mind kevesebb ember fér hozzá a különös értéket 
hordozó magas kultúrához, hogy a munkamegosztás rab-
szolgáinak nincs lehetőségük arra, hogy kifejlesszék érzékű-
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ket a magas kultúra iránt, s az is igaz, hogy Lukács megve-
tette a színvonaltalan giccset, az álesztétikát, viszont ugyanő 
több ízben leszögezte, hogy a szórakoztatóművészet-komp-
lexum — ha igényes — elvileg egyenrangú a visszatükröző 
művészet komplexumaival, s bármely szórakoztató produk-
ció a maga funkciójához mérten tökéletes remekmű lehet, s 
ebben az esetben ekvivalens a magas művészet alkotásaival. 

Figyelemre méltó gondolatokat fejtegetett Karádi Éva 
Lukács Dosztojevszkijről tervezett művének hatástörténeté-
hez c. előadásában, amely ugyancsak az ELTE-n rendezett 
tudományos ülésszak keretében hangzott el. Ismeretes, hogy 
Lukács éveken keresztül készült Dosztojevszkijről tervezett 
monográfiájának a megírására, aminek azonban csak egy 
része készült el A regény elmélete címen. (A tanulmány töre-
dékben fennmaradt szövegét Nyiri Kristóf rekonstruálta. Vö. 
Georg Lukács Dosztojevszkij Notizen und Entwürfe. Aka-
démiai Kiadó, 1985.) 

A mű születését élénk viták kísérték a Vasárnapi Körben, 
s nem egy vasárnapos később a Dosztojevszkij-tanulmány 
„lélekvalóság-koncepcióját" beépítette a saját munkájába. 
E koncepció „köszön vissza" Balázs Béla és Lesznai Anna 
költészetében, Sinkó Ervin Dosztojevszkijről szóló esszéjében, 
Fülep Lajos kéziratban maradt A regény a XIX. században c. 
tanulmányában. A vasárnaposok figyelmét Lukács hívta fel 
arra, hogy a nagy orosz íróknál, Dosztojevszkijnél, Tolsztoj-
nál, de másoknál is, a vallási momentumok, az evangélium, 
a könyörület, a gyökeres emberi átalakulások izgató kérdé-
seivel való szüntelen foglalkozás szembetűnő domináns elem. 
Ez a be nem fejezett Dosztojevszkij-tanulmány búvópatak-
ként jelentkező utóélete. 

* * # 

A Lukács-konferenciák mérlegét megvonni lehetetlen vál-
lalkozás lett volna. E három tudományos ülésszak egyes elő-
adásaiba bepillantva talán sikerült valamelyest érzékeltetni, 
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hogy milyen óriási adósságaink vannak még Lukáccsal szem-
ben. Tőkei Ferenc figyelmeztetése nagyon is megszívlelendő. 
Újra kell olvasni (vagy egyszer már „tisztességesen" el kell 
olvasni) Lukács egy-egy művét, hogy rádöbbenjünk, Lukács 
mennyire kortársunk. 

Gábor Éva 



DOKUMENTUM 

DR. I G N Á C Z ISTVÁN (1933-1987) 

Szolnok megye főorvosa, 
unokatestvérem emlékének 

KASSÁK LAJOS 1932-ES SZOLNOKI 
LÁTOGATÁSÁNAK DOKUMENTUMAI 

Kassák Lajos 1932. április 2-án egy szakszervezeti csoport meg-
hívására érkezett Szolnokra, hogy ott előadást tartson és megnyisson 
egy fotókiállítást. Ezen események körül azonban olyan vihar keve-
redett, mellyel a fővárosi lapok is foglalkoztak. Ennél fontosabb az, 
hogy mozgásba lendültek a helyi és a központi hatalom erőszakszer-
vezetei, s az erről fennmaradt hivatalos írások mára kordokumen-
tumokká váltak. 

Köztudomású, hogy az ellenforradalmi rendszer a szocialista esz-
mék terjesztését üldözendőnek tartotta. Az osztályharc mibenlétéről 
szóló felvilágosító előadásokat izgatásnak minősítette, s ha azok 
szervezkedésre felhívó kitételeket is tartalmaztak, akkor az állam-
és a társadalmi rend elleni felforgató tevékenységként ítélte meg 
őket. Kiváltképp akkor, ha ezek a rendezvények a magyarországi 
társadalmi berendezkedés kizsákmányoló és osztályelnyomásra épülő 
jellegéről szóltak. 

A szolnoki előadás és kiállítás ügyében kibontakozó rendőrségi 
és belügyminisztériumi tevékenység az elnyomó apparátus mecha-
nizmusát tárja elénk. Láthatjuk azt a kíméletlenséget, amellyel valódi 
vagy vélt ellenségeik útját, tevékenységét számon tartották, hogy 
„aktába írják" s „előkotorják", amikor „elég okot" találnak hozzá. 
— Lássuk ezután a porosodó és foszló aktákat. 

Tekintetes Rendőrkapitányság! 

Tisztelettel bejelentjük, hogy Csoportunk Szapáry utca 24. 
sz. a. helyiségében 1932. április 2-án, szombaton este 8 órai 
kezdettel Kassák Lajos író bpesti lakos Irodalmi Problémák 
címmel belépő díj nélkül, ismeretterjesztő előadást tart. 
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Kérjük bejelentésünk szíves tudomásulvételét és vagyunk 
Szolnok, 1932. márc 29-én. mély tisztelettel 

Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége 
Szolnoki Csoportja 

I f j Bencze László 
elnök mb. főtitkár 

Határozat: 22/61 -1932 . 
Tudomásulvétel és a 72. sz. napiparancsban történt közzététel 
után irattárba. Szolnok, 1932. március 31-én. 

Fábry sk. 
rfőtanácsos 

E levél előzményéről azt tudjuk, hogy Tabák Lajos szolnoki magán-
tisztviselő kezdeményezésére történt Kassák Lajos meghívása, s nem 
is az előadás megtartása céljából elsősorban, hanem a Kassák Munka-
körében tevékenykedő szociofotó-csoport kiállításának megnyitására. 
A kiállítás előkészítése időben megtörténhetett, amit a tartalmas 
prospektus bizonyít. 

Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége 
S z o l n o k i C s o p o r t j a 

és а К. A. O. Sz. helyi csoportja 
FOTO KIÁLLÍTÁS A 

A kiállítás résztvevői: Bass Tibor (A) 
Bergmann Teréz (B) 
Bodon Sándor (C) 

Április 3-án, 4-én. Frühof Sándor (D) 
A kiállítás d. e. 10-től Haár Ferenc (E) 
1 óráig, d. u. 3-tól 7 Lengyel Lajos (F) 
óráig tekinthető meg. Vajda János (G) 

Tabák Lajos (H) 
E prospektus ára 20 fillér 

* 

Korunk egyik legjelentősebb kultúralakító eszköze a fotog-
rafáló gép. A fotografáló gép feltalálásával az akusztikai 
korszakból átléptünk az optikai korszakba. A mai ember 



Dokumentum 105 

kíváncsisága a szemében összpontosul s tapasztalati úton a 
szemén át fogalmazza meg véleményét. 

A fotografáló gép ma a szórakozó, utazó és dolgozó em-
bernek egyaránt a nélkülözhetetlen kalauza és harcostársa. 

A kiállítók fotói tehát nemcsak érdekes technikai és stílus-
kísérletek, hanem az új munkásgeneráció kultúrnívójának 
kritikai dokumentumai is. Autodidakták, akik nem mester-
ségbeli rutinukkal, hanem látásuk kulturáltságával állítják 
meg képeik szemlélőit. Primitív technikai eszközökkel dol-
goznak, és mégis egyazon időben mernek kísérletezők s tud-
nak mértéktartók lenni. Egyelőre ez a legnagyobb erényük, 
s ez különbözteti meg munkáikat a polgári amatőrök gics-
cseitől, csakúgy, mint a professzionista mesterek konzervatív 
esztétizmusától. Nem nyomja agyon őket a múlt, s vakon 
nem dobják félre az eddig elért eredményeket. Olyan tárgyi-
lagosak önmaguk iránt, mint amilyen tisztaságra és tárgyila-
gosságra törekszenek fotóikban, néha egészen a könyörte-
lenségig, de sohasem idegen célok érdekében, a tényszerűség 
rovására. Ezek az emberek — maguk erejéből beérkeztek a 
m á b a . Van életideáljuk, ismerik a társadalom szerkezeti 
törvényeit, fölfogják a technikai kultúra jelentőségét, s ered-
ményeit a jövő vonalában alkalmazni és hasznosítani tudják. 
Nem a fotografálás szórakozásáért fotografálnak. Nem elég-
szenek meg a képi szép elérésével, tudják, hogy a tárgyilagos 
fotó egyrészt a jelen feltárásának, másrészt a jövő történet-
írásának nagy jelentőségű kultúreszköze. Tudatosan, egy bi-
zonyos szemszögből, a haladás nézőpontjából állítják be 
gépüket, fölvételeiken át a dolgok lényegéhez akarnak közel-
férkőzni, s a valóságot akarják föltárni társaik előtt. Ezért, 
amit mondanak, új, s ahogyan mondják, megnyerő és biza-
lomkeltő. 

Ezeknek a fiatal amatőröknek fotókiállítása, ezen a terü-
leten első és egyben föltétlenül értéket jelentő manifesztációja 
nálunk a haladó szellemű fiatalság kultúrtevékenységének. 
Politikai és gazdasági harcai mellett ez az ifjúság már a kul-
túrterületeken is bizonyítani tudja alakító erejét, anélkül 
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hogy külső segítséget vagy a polgári szakemberek vállvere-
gető biztatását kérné segítségül. Képeiket magas kultúrájú 
látás hívta életre, tisztaságuk, tárgyilagosságuk és konstruk-
tív egységük pedig kihívja és elbírja a legigényesebb kritikát. 

A szociofotó-kiállítás anyaga Pozsonyból érkezett Szolnokra, ami-
ről egy — szintén 1932 márciusának végéről keltezett — konzuli 
levél, illetve jelentés tanúskodik, melynek nyomán a külügyminiszter 
az alábbi levelet írta minisztertársainak. 

Magyar Királyi Külügyminisztérium Szigorúan bizalmas ! 
3806/Pol. 1932. Tárgy- Szociofotó kiállítás 

Pozsonyban. 
Nms M. Kir. Belügyminiszter Úrnak, 
(Dr Boór min. tanácsos Úr kezeihez) 

. . . a pozsonyi m. kir. konzulátus jelentése szerint a budapesti 
„Munka" című szocialista irányú lap, amely Kassák Lajos 
vezetése alatt áll, folyó évi március hó 27-30-ig ingyenes 
szociofotókiállítást rendezett Pozsonyban. 

A kiállításra Gró Lajos fényképész érkezett oda, aki az 
ottani „Sarló" közreműködésével szervezte és propagálta. 

A képek a magyarországi nyomort szemléltették, mégpe-
dig meglehetős tendenciával, mivel az egyik asztalon pl. nyo-
morgó munkások képei mellé helyeztek a Szt. István kör-
menetről készült felvételeket. 

A kiállítás anyaga a konzulátus értesülése szerint onnan 
egyenesen Szolnokra szállíttatott. 

A beérkezett információkból megállapítható Peéry (Lim-
bacher) Rezső júniusban, Dukazólyomi pedig pünkösdkor 
készül Budapestre, hogy a szociofotó-kiállítás rendezőivel 
még szorosabb kapcsolatokat teremtsenek. 

Megkapja a M. Kir. Miniszterelnök Úr, a M. Kir. Belügy-
miniszter Úr, és a M. Kir. Honvédelmi Miniszter Katonai 
Főcsoport Főnöke. A miniszter rendeletéből: 

Apor követségi tanácsos 
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A bizalmas tájékoztatás a belügyminisztériumi bürokrácia útjain el-
indulva eljutott a Budapesti Rendőrfőkapitányságra, valamint Szol-
nokra is. A Belügyminisztérium az alábbi rövid kiegészítéssel továb-
bította a konzuli jelentést: 

4871/1932. VII. res. 
I. Hetényi J. fkh. 
II. M. Kir. Állr. Kap. Vez. Szolnok. 
A pozsonyi konzulátus jelenti: Erről tudomásulvétel, bizal-

mas puhatolózás és jelentés végett értesíteni. Bpest, 1932. 
V. 10. 

A Magyar Királyi Államrendőrség Szolnoki Kapitánysága Vezető-
jének ekkor már volt mit jelentenie a szociofotó-kiállításról. Rendel-
kezésére állottak detektívjeinek a jelentései. Az első az irodalmi 
előadásról szólt. 

M. kir. rendőrség szolnoki kapitánysága 
Szám: 22/61-1932. köz. 

Nagyságos vezető Rendőrfőtanácsos Úr! 
A fenti számú rendeletre megjelentem a Magyarországi Ma-
gántisztviselők szolnoki csoportjának f. hó. 2-án 20 órakor 
tartott irodalmi előadásán. Az előadást Kassák Lajos bpesti 
(Lehel u. 6. sz. a.) lakos tartotta meg irodalmi problémák 
címmel. A gyűlésen kb. 80—100 ember vett részt, nők és 
férfiak vegyesen. Foglalkozási ágat tekintve, közöttük ma-
gántisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak, kevés munkás, 
köztük Vidor Győző ker. isk. tanár. 

i f j . Bencze László titkár 1/2 9 órakor nyitotta meg a gyű-
lést, üdvözölte az egybegyűlteket, örömét fejezte ki Kassák 
Lajos lejövetele felett, aki a mai szocializmus harcos egyé-
nisége. Mint mondotta, Kassákot minden oldalról támad-
ják, mert őszinte és nem udvarol senkinek. A támadásokból 
azonban tehetsége lévén mindig győztesen kerül ki. Ezután 
felkérte Kassákot az előadás megtartására. 

Kassák előadását azzal kezdte, hogy büszke arra, hogy 
támadják, mert a proliknak a hibáit éppúgy ismeri, mint a 
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burzsoáziáét, és azokat is támadja, mert csak ezek megisme-
résével és leküzdésével tudják felépíteni a jövőt. Nem elég a 
munka, tanulni és tanítani kell. Éppúgy, mint a burzsoáziá-
nál, korán kell elkezdeni a tanulást, alaposan sokfélét, mert 
csak így lehet eredménnyel lefolytatni a harcot. Az iskola 
nagyon fontos, mert megalapozza a rendszert. Éppen ezért 
hibás a mai rendszer, mert az iskola a burzsoázia eszméit 
tanítja a gyermekeknek, és a proletárok csak 18 — 20 éves 
korukban kezdenek osztálytudatot és öntudatot ismerni, 
amikor az iskola padjaiból kikerülnek. Az osztálytudatot 
és öntudatot bele kell nevelni az ifjúságba, nagy harcra 
készülnek. A harc frontja három részre oszlik. Gazdasági, 
politikai és kultúrharcra. Tévedés azt hinni, hogy a kultúr-
harc nem lényeges, mert csak a mindent felölelő tudás 
alapján lehet lefolytatni a politikai és gazdasági harcot. A 
szellem a harc örök valóságának fő mozgatója. Alátámasz-
azt, mert ha nem tudjuk mit akarunk, nem is érhetjük el a 
célunkat. A kulturális harc fő állomásai a következők: a 
sajtó, könyv, tudományos előadások, szemináriumok, 
munkásfotó és kultúrelőadások. 

1. A sajtó. A sajtónál fontos a jó hírszolgálat. Itt Kassák 
megállapítja, hogy a Népszava az ő véleménye szerint szürke, 
nem érdekes, de nem tehet róla, mert szegény. Azonkívül 
nagy baja a Szocializmusnak, hogy nincs meg a nemzetközi 
hírszolgálata s ezért a Népszava sem tudja az összes mun-
kásokat érdeklő híreivel változatosabbá tenni a hírszolgála-
tot. A Népszavánál jelenleg Barabás Gyula és Kissnek a ri-
portjai jelentenek értéket. 

Amíg a napilap a közvetlen hírszolgálatot látja el, addig 
a folyóirat az eszméknek megvitatására szolgál. Magyaror-
szágon csak egy folyóirat van a munkásság szolgálatában: 
a Szocializmus. — Ez is szürke, mert a munkásfront szét-
esett, elfáradt. Ezenkívül kicsi a munkások kultúrája, tehát 
a lap sem lehet nívós. A könyvek kérdése nehéz feladat. 
Szükség van könyvekre, mert nem minden a munka és az 
egyszerű igények kielégítése. Szükség van arra, hogy a szel-
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lem is foglalkozzék, ezeknek a foglalkoztatására szolgálnak a 
könyvek. Sajnos — mondja Kassák —, a Népszava ill. a 
Világosság kiadóhivatala nem felel meg hivatásának, nin-
csenek proletár könyvek. Ráadásul a Népszava gyakran 
megfeledkezik hivatásáról és üzleti szellemű könyveket ad ki, 
amelyekből nagy hasznot remél. Adnak olcsó sorozatú 
könyveket is, de nem aktuálisakat. Szocialista könyveket 
kellene írni, olyanokat, amik most dokumentumul szolgál-
nának, leírnák a munkásság helyzetét, aztán agitációt fejte-
nének ki, állandóan ébren tartanák a munkásság érdeklődé-
sét a problémák iránt, de ne legyenek fárasztóak, hanem 
több oldalról világítván meg az eszmét, tanítanák a munká-
sokat. 

A tudományos előadások szükségesek, de csak akkor, ha 
szocialista szempontból világítják meg a témákat. 

Szemináriumok is fontosak, mert csak így lehet felbon-
tani a témát, a részleteket ismertetve, világítani meg azt. 
A szemináriumokban nagyon vigyázni kell arra, hogy ne 
iskolaszerűén folyjanak le, ne egy ember adjon elő, hanem 
mindenki hozzászólhasson a dologhoz, mert biztosra veszi, 
hogy minden munkásnak megvan az ötlete, ami a harcot 
előbbre viszi. 

A burzsoázia elleni harcnak leghatékonyabb eszköze a 
munkásfotó. Ma még gyerekcipőben jár, de már jelentős 
eredményei vannak. A fotó nagyon fontos, mert megörökíti 
a mindennapi valóságot, és kultúrálja a látást. Megtanít 
látni. Feltétlenül szükséges, hogy a fotográfus szocialista lá-
tást fotografáljon, a képpel történelmet ír, melyet soha leta-
gadni nem lehet, mert ha pl. a fotográfus megörökíti azt a 
jelenetet, amikor 200 éhes, rogyos tüntetőt 400 rendőr szét-
ver — ezt soha letagadni nem lehet. Vagy ha lefotografálja, 
mikor a patak partján a fűzfa alatt egy féllábú rokkant mun-
kás rongyosan, zuhogó esőben az elsietők segítségét kéri, de 
senki sem segít rajta, hogy eljuthasson onnan, mindennél na-
gyobb dokumentumot szolgáltat a proletárok sorsának. Leg-
jobb harci eszköz a munkásfotó. 
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A kultúresték szükségesek, mert szükség van az elvonat-
kozó órákra. Művészetekre, szellemi üdülésre, de ezek ne 
a burzsoázia lecsúszott kabarédarabjai legyenek, amelyek 
tulajdonképpen vágyódást fejeznek ki a burzsoázia élete felé, 
hanem munkásdarabokat adjanak, melyek szocialista esz-
méket hirdetnek. Kis jeleneteket írjanak, friss, ható erővel. 
Szatírákat, melyek kigúnyolják a burzsoáziát és a mai rend-
szert. A gúny öl. Napi problémákat adjanak elő, amelyek 
irányt mutatnak a szocializmus nagy harcai felé. 

Ezután egyéni véleményét mondotta el Kassák a mai ma-
gyar irodalomról. Nézete szerint szomorú a helyzet, mert az 
irodalomban romantikus hazugság uralkodik. Ma több az 
Arany-utód, mint az Ady-utód. Bár Ady nem szocialista író, 
de izgékonyságával, elégedetlenségével munkái beállíthatók 
a szocialista mozgalomba. Meg kell születnie a munkásköl-
tőknek, akiket eltölt a nagy eszme, és azért dolgoznak. Az 
eszmék, az elvek egy fix pontot jelentenek a költő életében 
mert e nélkül nem marad az existencia sem. Mutatja Szabó 
Dezső esete, aki eszme nélkül, nagy tehetsége dacára elme-
rült az ismeretlenségben. 

Végeredményben megállapítja, hogy az élet valóságának 
megismerésére vezet a szocializmus, azt kell tanítani. (. . .) 
Szolnok, 1932. április hó 3-án. 

Dr. Emperger Lajos s. k. Dr. Vajda Gyula 
m. kir. rendőrfogalmazó detektív 

13 jelentés megírása előtt — vagy 2-án este, illetve éjszaka, vagy 3-án 
reggel — a detektív szóban tájékoztatta főnökeit a tapasztalatairól, 
aminek nyomán a fotókiállítás iránt is megnőtt az érdeklődésük. 
A város rendőrkapitánya — mint kiderül — szóbeli utasítást adott 
a képek ellenőrzésére. 

Jelentés 
a m. kir. rendőrség szolnoki kapitányságának detektívcso-
portia 

Tárgy: A Magántisztviselők szolnoki csoportjának egye-
sületi helyiségében rendezett munkásfotó-kiállítás 
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Fábry Zoltán rfőtanácsos úrtól nyert szóbeli utasítás alapján 
mai napon megjelentem d.e. 10 óra 30 perckor az említett 
egyesület szolnoki Szapáry utca 24. sz. a. egyesületi helyisé-
gében. 

Ott megjelenve az ott kifüggesztett képek megtekintése 
után megállapítottam, hogy a kiállítás külső elrendezése és 
csoportosítása, a képeket kísérő feliratok, a kifüggesztett 
fényképfelvételek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a kiál-
lítást megtekintőben az elégedetlenséget felébresszék, ben-
nük a jelenlegi állami és társadalmi rend elleni gyűlöletet 
felkeltsék. 

A képek ily beállítása mellett művészi értékkel nem bírnak, 
hanem a munkásosztály egyes tagjainak nyomorát mutatják 
— tendenciosus és külső tekintetre is láthatóan olyan beál-
lításban, mely alkalmas egymagában arra, hogy a képek 
megtekintőiben érzelmi felháborodást teremtsen a fennálló 
állami és társadalmi rend ellen és ezáltal bennük ellenszenvet 
és gyűlöletet felkeltve a fennálló állami és társadalmi rend 
ellen izgasson. 

Tekintettel arra, hogy a kiállítás külső elrendezésének, a 
képeket kísérő feliratoknak és kifüggesztett fényképfelvéte-
leknek helyszíni megszemlélése, a helyszínnek megörökítése 
a bűntető cselekmény megállapítása szempontjából perdöntő 
jelentőségű — a jelenlegi állapot a vizsgálóbíró megérkeztéig 
pedig fenntartható —, javaslom a bírói szemle elrendelését és 
megtartását. 

Addig is a talált állapotot változatlanul fenn fogom tar-
tani. 
Szolnok, 1932. ápr. 3-án. 

Dr. Vajda s. k. 

A kért vizsgálóbírói szemle — feltehetőleg előzetes szóbeli felké-
résre — meg is történt. Ez írásba rögzített dokumentuma: 
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M. kir. rendőrség szolnoki kapitánysága 
22/61-1932. gyűjt. sz. 
Vizsgáló bíró úrnak 

Szolnok 
Tekintettel arra, hogy a jelentésben tárgyalt és a bűnvádi 
ügyre fontos ténykörülmények megállapítására személyes 
megfigyelés szükséges, azzal az indítvánnyal teszem át, mél-
tóztassék a képkiállítás színhelyén bírói szemlét tartani, s 
annak megtörténte után az izgató tendentiát magábafoglaló 
feliratok és képek lefoglalását elrendelni. 
Szolnok, 1932. ápr. 3. 

Fábry s. k. 
a rkapitányság vezetője 

A „szemle" s vele a kiállítás megnyitására megjelent Kassák Lajos 
és Lengyel Lajos letartóztatása, valamint a kiállítás megnyitás előtti 
lezárása — Kassák Lajos és a többi emlékező elmondása szerint — 
a kiállításra összegyűlt közönség előtt, a rendőrkapitány személyes 
közreműködésével történt meg. Ő adta át a két „gyanúsítottat" a 
detektívcsoportnak, hogy a kihallgatást lebonyolítsák. 

M. kir. rendőrség szolnoki kapitányságának detektív 
csoportja 
Szám: 1263/1932. bü. 
Gyanúsított: Kassák Lajos és társa. 
Bűncselekmény: Átv. 5. §., és 9. §. 
Jelentés 
Szolnok, 1932. évi április hó 4-én. 
Az eljárás alapja: 
A szolnoki rendőrkapitányság vezetőjének és a szolnoki kir. 
törvényszék bírájának (vizsgáló) szóbeli utasítása. 
G y a n ú s í t o t t : 
Kassák Lajos ... bűnösnek magam nem érzem. 1932. év 
elején Bpesten a Személynök uccában levő „Athelie"-féle 
művésziskolában ugyanezekkel a képekkel, ugyanezekkel a 
feliratokkal és ugyanilyen elrendezéssel munkásfotó-kiállí-
tást rendeztek Bass Tibor, Frühof Sándor és Haár Ferenc . . . 
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A nálam talált és 1 - 6 oldalszámokkal ellátott „Mi 
Marxista szocialisták" kezdetű feljegyzések saját kezemtől 
származnak, és ennek alapján mondottam el ismertető-
met . . . szerintem Bpesten többet lehet beszélni, és a meg-
világítás lehetősége nagyobb, mint itt vidéken. 

A dr. Emperger rfogalmazó által tett jelentés felolvasása 
után kijelentem, hogy az abban foglaltak a valóságnak meg-
felelnek, az abban foglaltakat tényleg elmondottam . . . 
„Kiss" nevet nem említettem. 

Ez a képkiállítási anyag először Bpesten, majd később 
a wieni „Természetbarátoknál", azután Pozsonyban valami 
művészcsoportnál és most itt Szolnokon lett kiállítva. . . 
Lengyel Lajos . . . Én a Kassák Lajos szerkesztette Munka 
c. lapnak vagyok a felelős kiadója. Kassák, én és Gró Lajos 
elhatároztuk, hogy egy munkásfotó-múzeumot létesítünk, és 
a képeket kiállítjuk. 

Ezen képek Tabák Lajos öt képének kivételével először 
Bpesten kb. két hónappal ezelőtt (felirat nélkül, Athelié) let-
tek kiá l l í tva . . . 

A wieni „Naturfreud" egyesülete kérte levélben propa-
ganda célra, Bass Tibor vitte ki március havában, felirati 
táblákkal. A nálam talált: „Elend — Die Arbeit — Kompo-
zicionen" szövegű táblákat készítettem . . . Pozsonyba sze-
mélyes ismerősöm, Stroh Frigyes pozsonyi lakos útján én 
magam vittem k i . . . a felirati táblákat is. A nálam ta-
lált . . . „Budapest munkásfényképezői" c. röpcédulát a po-
zsonyi szociofotó társulat csináltatta és . . . forgalmazta. 
(1932. márc. 25-én volt ott!) 

Szolnokon . . . a képeket kísérő „Nyomor, Munkakom-
pozíció" c. feliratokat én készítettem (a többit Kassák és 
Gró). 

T a n ú k : 
Lázár Sándor (a MOSz mindenese) . . . 
Rusznák Sándor (hírlapíró, az állomáson Bencze és Szabó 
Sándorral várta K a s s á k o t . . . aki este . . . erős agitációs 

8 It 8 7 - 8 8 / 1 
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beszédet mondott a szocializmus mellett és helytelenítette a 
polgári társadalom berendezését.. .) 
Tabák Lajos (1904. Kecskemét, könyvelő) Én amatőr fény-
képész vagyok. Képeim a következők: Portrait. (Öreg pa-
raszt munkás) 

Falábú koldus ülőhelyzetben 
Falábú koldus ülő helyzetben majszol valamit 
Modern csendélet (Egy rongyokba csavart paraszt 

munkásláb, mellette vasvilla) 
Hordókat gurító munkás 

Feliratai: 1. Munkásfotó az új történelemírás eszköze 
2 - 3 . Munkásfotóval mai helyzetünket és harcaink 

jelentőségét dokumentáljuk (Lengyel csinálta) 
i f j . Bencze László (Szolnok, 1894. ügyvéd) az egyesület vá-
lasztmánya hívta meg Kassákot. Ő (Kassák) ajánlotta a fotó-
kiállítást. . . . előadása egy erős szocialista beszéde volt, 
amilyent csak szocialistától lehet hallani, és nem kizárólag 
irodalmi előadás . . . 
Tabák Endre (1908. Kecskemét, m. tv.) Kassák nem irodalmi 
előadást tartott, hanem szocialista agitációs beszédet mon-
dott . . . 
Vidor Győző (1905. Szolnok, rk. ker. isk. t a n á r ) . . . Mint a 
Szolnoki Újság kiküldött mtársa . . . ez nem irodalmi elő-
adás volt, hanem egy erős agitációs beszéd a radikális szo-
cializmus érdekében és a mai állami és társadalmi rend el-
len . . . alkalmas volt, hogy az általa képviselt radikális szo-
cializmus számára újabb híveket szerezzen . . . — a fotókiál-
lításon elhelyezett képek és az ezeket kísérő feliratok alkal-
masak arra, hogy mai állami és társadalmi rend elleni gyű-
löletre izgassanak. A képek egymagukban - mint képek — 
igen jók. 

B ű n j e l e k 
1. „Mi Marxista szocialisták" kezd. feljegyzés Kassáktól 
2. A fotókiállítás prospektusa 
3. „T. Olvasó" kezd. előfizetési felhívás 
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4. „Budapest munkásfényképezői" с. röpirat 
5. Tabák Lajos fényképeinek lemezei: 4 db. 
6. A helyszínről készített 3 db felvétel. 

M e g j e g y z é s 
Kassák irodalmi előadás helyett egy marxista szocialista rend 
létesítésére irányuló agitációs beszédet tartott. Ugyanezt a 
célt szolgálta a fotókiállítás is. 

A külföldi kiállítással pedig a magyar nemzet vezetőit, il-
letőleg vezető szerveit népjóléti hivatásuknak gyakorlására 
és magatartásukra nézve kedvezőtlen beállításban tüntették 
fel, és e szerveket ily módon pellengérre állították. A kiállítás 
alkalmas arra, hogy érzelmi felháborodást teremtsen a fenn-
álló társadalmi rend ellen és a jelenlegi polgári társadalom 
ellen gyűlöletet ébresszen. 

Kassák Lajost és Lengyel Lajost 1932. április 3-án d.U. 
19 órakor őrizetbe vettem. 

Vörös s. k. Dr. Vajda s. k. 
det. csop. vez. detektív 

Ezek szerint egy egész napi tortúrát jelentett Kassák és Lengyel szá-
mára a detektívekkel történő eszmecsere, illetve a jegyzőkönyv meg-
szövegezése a detektívek által. Kassák Lajos tehát megismerkedett 
a detektív feljegyzésével, amit előadásáról készített, s jóváhagyta az 
abban leírtakat. Számunkra az egyeztetést lehetővé teszi a bűnjel-
ként lefoglalt előadásvázlat megismerése. 

(Kassák Lajos előadásvázlata) 
Mi marxista szocialisták meg vagyunk arról győződve, hogy 
társadalmi ismereteink alapján nyers szervezett erőnkkel és 
egészséges kultúréhségünkkel hivatottak [vagyunk] a mai tár-
sadalmi rend megdöntésére — és egy új rend megalkotására. 

Mireánk nemcsak az jellemző, hogy mint bérmunkások 
egész életünkön robotolunk azért, hogy betevő falatunkat 
megszerezzük, ennél százszorozottan jellemző ránk, hogy 
minden elnyomottságunk, kihasználtságunk ellenére is ma-

8* 
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rad még erőnk önmagunk művelésére, harcaink elmélyíté-
sére és egy szebb jövő előkészítő munkálatainak az elvégzé-
sére. 

Ennek a napi robotunkon túlmenő munkatöbbletnek az 
elvégzése a társadalmi változások előkészítése és önmagunk 
előkészítése ezekre a változásokra, ezek bizonyítják a szo-
cialista munkásmozgalom szükségességét — s a marxizmus 
tudományos elgondolásait. 

Mi termelő emberek jogosultaknak tartjuk magunkat arra, 
hogy bennünket a társadalom keretei között ne csak mint 
robotoló gépeket, hanem mint a termelő javakból egyenlően 
részesedni akaró embereket számba vegyenek — s ennek az 
elvnek a felszólítása ma már nem kérés, hanem követelés 
nálunk —, s ennek a követelésnek a megvalósításáért sza-
kadatlan harcot, ma már tudatos osztályharcot folytatunk. 

A tudatos szón itt különös hangsúly van, mert a modern 
munkásmozgalom ma már nemcsak vállalja a felülről reá-
kényszerített védelmi harcot, hanem egyre meggondoltab-
ban, egyre áttértettebben kiélezni iparkodik a fennálló osz-
tályellentéteket és saját osztályának a megszervezésével gyor-
sítja a harc tempóját — s a védelmezés szokásától a táma-
dás szokásába lendíti át. 

Marx azt mondja: „az emberiség története az osztályhar-
cok története." És azt mondja, a munkásosztály győzelme 
után, a magántulajdon rendszerén nyugvó társadalmi-beren-
dezkedés után az osztályharcok helyébe az emberiség kultúr-
fejlődésének a korszaka fog elkövetkezni. — Ezt az állapo-
tot, a fejlődésnek ezt az új alapját azonban csakis kemény, 
szívós harcok árán lehet elérni. — Harcolnunk kell tehát 
kitartóan és tudatosan. — De ahhoz, hogy a harcunk tu-
datos lehessen, tanulnunk és tanítanunk kell. — Ahhoz, 
hogy a harcunk jelentőségét felérthessük, azt a területet, 
amin a harc folyik és azokat a módszereket, amikkel ezt 
a harcot meg kell harcolnunk. 

A munkásmozgalomban általában három frontot külön-
böztetünk meg: Ez a három front — egy front végeredményé-
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ben. 1. Gazdasági. 2. Politikai. 3. Kultúrfront. — Maradjunk 
a kultúrfrontnál. — Mi ennek a jelentősége s miért szüksé-
ges? (a polgári kultúrával szemben). Eszközeink: 1. Sajtó 
(lapok, napi, folyóiratok stb.), könyvek. — 2. Tudományos 
előadások. — 3. Szemináriumok. — 4. Munkásfotó. — 
5. Kultúrelőadások. 

Maradjunk a sajtónál, könyveknél, fotóknál és kultúrelő-
adásoknál. 

Sajtó: 1. szocialista hírszolgálat, mozgalmi szervező mun-
ka. 2. ideológiai fejtegetések taktikai és stratégiai kérdések 
megvitatása stb. — — Könyvek: 1. Közvetlen agitáció, 
szocialista művészet. 2. dokumentális irodalom, aktuális, ami 
a könyvet olvastatja, olcsóság, gondos kiállítás. — Nem 
Aldanov, Dreiser Amerikai Tragédiája. (Drága és rossz). — 
Nem: Turgenyev, Tolsztoj, 80 fillérért. - Fotók. A látás 
kulturálása, jelenségek feltárása, történelmi dokumentumok. 
— Mozgalmi és osztálymúzeum. — Kultúresték, milyenek 
máma, milyeneknek kellene lenniük. A Munkakör ezért 
harcol. — (Munkásleveleket írjanak). 

A mai magyar irodalom fizetett félhangulatok, clorofor-
mizál. — Jók: Zilahi, Surányi, Herczeg, Szabó Dezső. — 
Gorkij. — Szolnok, 1932. ápr. 5. A rendőrség hitelesítése. 

A második bűnjelet, a fotókiállítás prospektusát már bemutattuk. 
A harmadik a következő volt: 

T. Olvasó! 
A „Munka" most lép fennállásának negyedik évébe. Aki a 
magyarországi viszonyokat ismeri, tudja, mit jelent egy füg-
getlen, szókimondó szocialista orgánumnak éveken át való 
fennmaradása. Ha méltányolni akarja, ha megbecsülni tudja 
azt a tevékenységet, amit a „Munka" szerkesztői és kiadói 
elvégeztek, akkor ennek azzal adja legszebb tanújelét, ha elő-
fizetését meghosszabbítja, vagy ha még nem volt előfizető, 
előfizet a „Munká"-ra. Egyúttal szerezzen barátokat is la-
punknak. 
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A „Munka" tanulni vágyó és harcoló szocialista fiatalság 
lapja. Ha szocialista vagy, támogasd harcaiban a szocialista 
ifjúságot. 

A „Munka" szerkesztősége 

A pozsonyi kiállítás közönségéhez szóló „röpirat" három nyelven 
készült el. A szolnoki nyomozók írása szerint a magyar mellett „tót 
és német nyelven" olvasható. 

Budapest munkásfényképezői jöttek cl hozzánk, hogy be-
mutassák a magyar főváros nehéz munkáséletét. — Gró 
Lajos budapesti munkásfényképész csoportjának képanya-
gából a szociofotó-társulat kiállítást rendez a pozsonyi mű-
vészegyesület helyiségében. (Káptalan utca 13/a.) A kiállítás 
a munkásfényképezés nagy kortörténeti dokumentuma. 

A kiállítás március 27-én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
nyílik meg, és március 30-ig marad nyitva. - Megtekinthető 
10 — 13 és 15-20 óra között. A belépés díjtalan. 

A 6. számú bűnjel, a kiállítás képeiről készíteti fényképfelvétel egye-
dülálló. Az ellenforradalmi korszak azon peranyagaiban, melyek 
irodalmi vagy művészeti alkotások miatt indított ügyekről szólnak, 
a kutatók — tudtommal — nem találtak fényképmásolatokat: a 
nyomozók ugyanis az eredeti műveket mellékelték a vádemelési ja-
vaslathoz. 

A letartóztatottak további sorsáról a megtalált rendőrségi akták 
nem szólnak. A Szolnoki Újság 1932. április 7-i számában — Kassák 
előadása és a fotókiállítás címmel — megjelent cikkből tudjuk meg, 
hogy a két letartóztatottat „kihallgatásuk után kedden mindkettő-
jüket szabadon bocsátották, de az eljárás tovább folyik ellenük a 
budapesti kir. ügyészségen." A bűnvádi eljárás kezdeményezéséről 
a szolnoki kapitányság a belügyminisztert tájékoztatta. 

M. Kir. rendőrség szolnoki kapitánysága 
66/1932. biz. szám. 

Tárgy: Szociofotó-kiállítás 
Rend. száma: 4.871/1932. VU. res. 
Csat.: 9 drb mell. 

Nms Belügyminiszter Úr! 
. . . mint az előadás, mint a fotókiállítás anyaga . . . az 1921. 
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III. tc. 5-§-ában körülírt tényálladékát látszottak kimerí-
teni . . . bűnvádi eljárást tettem folyamatba . . . ápr. 5-én a 
szolnoki kir. ügyészséghez tettem át, s egyben a bpesti fő-
kapság politikai ügyosztályához a nyomozati iratok másola-
tának áttétele mellett jelentésemet megtettem. 

. . . a MOSz szolnoki csoportja működésének felfüggesz-
tése iránt, alapszabályellenes és államellenes működése miatt 
Jásznagykun —Szolnok vármegye alispánjához javaslatot tet-
tem. 
Szolnok, 1932. május 21-én. 

Fábry Zoltán 
rfőtanácsos rkap. vez. 

Az iratokból nem derül ki, hogy a Szolnokon elkövetett „bűntett" 
ügyében miért a budapesti ügyészség lett illetékes a vád megfogal-
mazására, illetve az ügy további bonyolítására. A z ügyészség előtt 
az iratok a királyi rendőrkapitánysághoz kerültek, amiről a belügy-
miniszternek tettek jelentést. 

Magy. Kir. Rendőrség politikai rendészeti osztálya, Budapest 
5226/1932. pol. res. 

Tárgy: Kassák Lajos és társainak izgatá-
tsa Szolnokon 

Nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Úr! 
Tisztelettel jelentem, hogy Kassák Lajos radikális szociál-
demokrata író, valamint Lengyel Lajos nyomdász, buda-
pesti lakosok f. hó 2-án és 3-án Szolnokon, a „Magyaror-
szági Magántisztviselők Szövetsége" helyiségében „Irodalmi 
Problémák" címen felolvasást, illetve fotókiállítást tartottak. 

Az előadást a szolnoki rendőrkapitányság engedélyezte. 
Kassák Lajos előadása azonban . . . a legféktelenebb izga-
tást tartalmazta . . . 

Ugyancsak alkalmasnak bizonyult az alsóbb néposztály 
hangulatának az ingerlésére, valamint a kormány munkás-
védelmi és népjóléti működésének a kipellengérezésére az a 
fotókiállítás, amelyet Lengyel Lajos rendezett. 
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A szolnoki rendőrha tóság . . . az 1921. III. tc. 5. és 9. 
§-ba ütköző cselekmény miatt a bűnvádi eljárást megindí-
totta . . . Ezenfelül a feljegyzések rávilágítanak a magyar-
országi vidéki összeköttetéseikre is, aminek felderítése iránt 
egyidejűleg intézkedtem. 

Tisztelettel jelentem végül, hogy Kassák Lajos a bolseviki 
eszméket vallók táborába tartozik. 
Budapest, 1932. április 6-án. 

főkapitányhelyettes 

A Szolnok és Budapest, a városi kapitányság és a belügyminisztérium 
közötti e gyors kapcsolatfelvétel a kommunista izgatás ügyében az 
1931. szeptember 19-e óta életben levő statáriummal magyarázható, 
valamint az osztályfronton folyó éles küzdelemmel. 1932. február 
18-án a csendőrök sortüzet adtak az adóvégrehajtások ellen tilta-
kozó parasztokra, márciusban sztrájkok és országos méretű tünte-
tések zajlottak le. A hatalom válasza pedig a terror lett: július 29-én 
kivégeztette Sallai Imrét és Fürst Sándort, hogy a tömegeket elret-
tentse a harctól. 

Kassák ügyében július 11-én született döntés arról, hogy nem 
bűnügyként kezelik szolnoki tevékenységüket. 

Pol. rend. oszt. 
207/1.1933. pol. rend. res. 

Tárgy:Kassák Lajos és tsa által 
rendezett szociofotó-kiállítás 

4871/1932. VII. res. rend. BM. 
Nms BM Úr! 
Jelentik . . . a bp. kir. ügyészség a nyomozást 1932. július 
11-én 6931/fü. sz. a. megszüntette és kihágási eljárás megin-
dítása céljából az iratokat az illetékes rendőri hatósághoz 
áttette. 

Az iratok egy része a kir. ügyészség irattárában IV. 3/161 — 
1932. sz. a fekszenek e l . . . másik része 37797/1932. kü. a. 
a szolnoki rkapitányságra küldetett el. 
Budapest, 1933. március 16-án. 

[aláírás] 
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Az „illetékes rendőri hatóság" iratait nem ismerjük. Lengyel Lajos 
mondta emlékezésében, hogy Szolnokról hazatérve, „fél évig Nagy-
mező utcai lakásunkon rendszeresen megjelent egy detektív — min-
den bejelentés nélkül — , és leült velünk »baráti« beszélgetésre. Sőt, 
az utcán is észrevettem, hogy követnek." 

A politikai nyomozó testület sem vette le róluk a szemét: elvé-
gezte a gyanúsítottak és a környezetükben levők priorálását, hogy 
múltjukról ismereteket kapjanak. 

A főkapitányság politikai nyomozó főcsoportjának nyilván-
tartása 1933. december 27-én. 
3728/1933. BM VIII/a osztály 
Peéry (Limbacher) Rezső: bölcsésztan hallgató. 1910v. 1911. 
evangélikus, nőtlen. 

Pozsonyi diákvezér. A „Sarló" című progresszív diákegye-
sületnek egyik legaktívabb tagja. Az elmúlt évben Párisban 
volt azon célból állítólag, hogy ott kommunista agitációs 
kurzust végezzen. Határátlépése figyelemmel kísérendő és 
arról jelentés teendő. — Boor s. к. min. tanácsos 

1178- 1931. pol. res. Kézrekerülése esetén megfigyelendő. 
2615/1931. pol. res. Pozsonyban 1931. IX. 24. kezdődött 

Sarlós kongresszuson részt vett, s a szociofotó csoport nevé-
ben beszámolót tartott. A szocialista írók és művészek vita-
gyűlésén elnökölt. A csehszlovák magyar kisebbség irodalmi 
életéről előadást tartott. A fiatal írók estéjjén [!] elnökölt. 
A harcos proletár kultúra címen előadást tartott, gyűlést ren-
dezett. 
Tabák Lajos - 1931. VII. 1 8 - 2 6 között Wienben megtar-
tott nemzetközi munkás Olimpiászon részt vett. — Bp. 1933. 
XII. 23. 
Kassák Lajos — A bécsi magyar kommunista párt tagja. A 
bécsi ifjúsági munkásmozgalomban részt vett, előadásokat 
tartott. A Vági-féle kommunista mozgalomban szerepel. 

1153/1930. pol. res. A kommunista szellemben szerkesztett 
„Munka" című röpirat (lap) Bpesten, VI. Lehel u. 6. V. em. 1. 
ajtó alatt a Hungária Hírlap nyomda rt.-nál készül. A lap fő-
szerkesztője Kassák Lajos. — Bp. 1933. XII. 23. 
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Szabó Sándor (Szandai) — a szolnoki járásbíróság 1927. 
IX. 16. В 12900/1927. a. könnyű testi sértés vétsége miatt 80 
P fő és 20 P mellékbüntetésre ítélte. - 1933. XII. 27. 
Terebessy János — a Sarló legjelentősebb tagja. Az elmúlt 
évben Párisban volt a kommunista agitátor kurzus elvégzése 
céljából. - 1178/1931. pol. res. 

2615/1931. pol. res. Pozsonyban 1931. IX. 24-én kezdő-
dött Sarló kongresszuson részt vett. „A csehszlovákiai ma-
gyar ifjúmunkásság helyzete" címen előadást tartott. 

1965/1931. pol. res. 1931. VII. 15 megtartott Szovjetunió 
Barátok Köre megalakuló gyűlésén részt vett. 

A 1798/1933. pol. res. Pozsonyban a csehszlovák kommu-
nista párt magyar szekciójának a vezetője Balogh Edgár és 
Terebessy János. 

A kísérő levél tanúsága szerint mások nyilvántartási adatait is kérték 
s küldték meg, melyeket nem találtunk a periratok között. 

3728/1933. Vili. res. - 1933. IV. V. 
L. ru. С. K. N. M. Cs. ny és Obny (?? ) 
Priorálás, feljegyzés félsz, végett 
I. 
A nyilvántartásunkban előforduló Stroh Frigyes, Lengyel 
Lajos, Bass Tibor, ifj . Bencze László, Limbacher (Peéry) 
Rezső), Kassák Lajos, Tabák Endre és Gró Lajos nyilván-
tartási lapjait másolatban, továbbá a pótlólag kiállított 11 
drb rövid lapot mellékelem. 
II. 
Főkapitánysági prius értesítés mellékelve. 
Budapest, 1934. január 3. 

Eközben a szociofotó-kiállítást rendező szakszervezeti csoporttal 
szemben is megtorló intézkedésre került sor. Erről a Szolnoki Újság 
tájékoztatta olvasóit az 1932. június 5-i számának 5. oldalán. 
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Beszüntette az alispán a Magántisztviselők szolnoki csoportja 
működését 
Június 1-én rendőri bizottság jelent meg a Magyarországi 
Magántisztviselők Szövetsége szolnoki csoportjának Óvoda-
utcai helyiségében és ott Dr. Dolobács Béla rendőrfogal-
mazó felmutatva az alispánnak a csoport működését be-
szüntető határozatát, a helyiséget lezárta és az egyesület va-
gyonát lefoglalta. 

Az alispáni véghatározat a beszüntetést azzal indokolja, 
hogy az egyesület nem szerepel a nyilvántartott egyesületek 
között és alapszabályszerű működési körét túllépte, ameny-
nyiben „a fennálló állami és társadalmi rend ellenes gyűlölet 
felkeltésére alkalmas irodalmi előadást" és ugyanott fotó-
kiállítást engedett meg. 

Az egyesület vezetősége megfellebbezte az alispáni hatá-
rozatot. Hivatkozik a fellebbezett arra, hogy már 1924-ben 
az akkori polgármester mulatság rendezésére kérte az egye-
sületet és a városházán Jókai ünnepélyt is tartottak, 1925-
ben a kaszinóban rendeztek estélyt, amelynek céljaira az 
alispán engedte át termét és 10 éven át — mindig rendőrségi 
engedéllyel — közgyűléseket tartottak, tehát a hatóság tudo-
másul vette a működést, a Kassák-ügyben pedig még nem 
döntött a bíróság. 

1966 októberében — 34 évvel később — a szolnoki múzeum épületé-
ben újra megrendezték az 1932-es szociofotó-kiállítást. A megnyitó 
beszédet Kassák Lajos tartotta, s mellette álltak régi harcostársai : 
Lengyel Lajos, Tabák Lajos, Frühof Sándor az egykori szoció-
fotósok közül, valamint több Munka-köri tag. A történelem igazsá-
got szolgáltatott az egykori vádlottaknak. 

A dokumentumok lelőhelye: MSZMP KB Párttörténeti Intézet 
Archívuma: BM VIII. res. 1934—3387. — Lengyel Lajos idézett 
emlékezése: Kortársak Kassák Lajosról. Petőfi Irodalmi Múzeum 
— Népművelési Propaganda Iroda, 1975. 107—110. o. 

M. PÁSZTOR JÓZSEF 



VITA 

A MIKSZÁTH'LEGENDA 

Néhány idézet következik az én Mikszáth-szemléletem iga-
zolására, ami egyben Domokos Mátyás fantázia-Mikszáth-
jának élénk cáfolata. Egyfelől az éles szemű, illúziók táp-
lálására kevéssé alkalmas Szerb Antal megfigyeléseit közlöm, 
másrészt a magyar irodalom mindmáig legjózanabb szel-
lemének, a méltatlanul elhallgatott Schöpflin Aladárnak véle-
ményeit. De mindenekelőtt lássuk, mint ítéli meg Péterfy 
Jenő Mikszáthot a Lohinaifü alkalmával: — „ez az elbeszé-
lés nem annyira jellemrajz, mint inkább eleven könnyed el-
beszélő modora által érdekes." Majd: — „könnyedén, néha 
csak úgy odavetve ír M i k s z á t h . . . s mily könnyen szökik 
adomáról adomára, néha ócska ötletről, új ötletre, szigorúbb 
psychologiai okadatolás helyett." „ . . . legcsinosabb elbe-
szélései közül is sok olyan van, ami csak így az ing ujjából 
került." Azaz onnan rázta ki. (P. J. Összegyűjtött művek, 
1903. Franklin. 474- 7 p.) 

Szerb Antal az egész mikszáthi mű ismeretének birtoká-
ban mond véleményt. „Legnagyobb művészi magaslaton a 
parasztábrázoló Mikszáth áll." A jó palócokra, meg A tót 
atyafiakra, céloz. Majd így folytatja: — „később sokat írt, 
és úri, dzsentri módra sokszor a könnyebb végét fogja a 
munkának". 

Az első réteg tehát a parasztok, a másik a felvidéki kis-
városi polgárok. „Ha Mikszáthtal, mint Baedekerrel utazná 
be valaki a Felvidéket, azt gondolná, hogy városait csupa 
kellemes félbolond lakja." 

„A harmadik világ az apró dzsentri és a vármegyei urak 
világa." Különösképpen Szerb Antal nem beszél a politika 
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közepében élő képviselőről, aki Az én kortársaimban nyi-
latkozik meg, mindazonáltal összefoglaló ítéletet mond róla: 
— „Mikszáth derűje, előadásának a bája csaknem elfödi 
azt a mélységes kiábrándultságot, eszménytelenséget, ami a 
mikszáthi világkép alapja." „Mikszáth mindent megért és 
megbocsát. Fölháborodni képtelen." „Az ő mestersége nem 
az volt, hogy ítélkezzék, hanem hogy humorista legyen. Ha 
komolyan veszi az életet, elveszett volna előadásainak utá-
nozhatatlan üdesége." — „Mikszáthot, a művészt csak a 
legnagyobbak múlták felül a magyar irodalomban. Pedig 
egy jelentéktelen emberi készségből indul ki, és azt fejleszti 
a tiszta művészet értékhordozójává: az anekdotázó tehet-
séget. A magyar nem dialogizáló, hanem monologizáló faj-
ta." — Mikszáth a szájával írt. (Magyar irodalomtörténet, 
4 0 3 - 4 . p.) 

Schöpflin szerint a legreálisabb hang Mikszáth Kálmáné, 
akinek ítéletből és fölényes humorból összetett szelleme adta 
a legvalószerűbb képét a kornak." — „De inkább szemé-
lyes rokonszenveivel és kényelmi igényeivel volt benne az 
uralkodó politikában, mint meggyőződésével, ezért meg tud-
ta őrizni független látását, kritikus szemlélője volt a dolgok-
nak" . . . „az ő írásaival került az élet legfőbb mozgatója-
ként a pénz az irodalomba." — „A politikus gentry típusa 
nála a tünkremenés szélén áll, s kisebb-nagyobb panamák-
kal . . . igyekszik fenntartani anyagi egyensúlyát . . ." — 
. . . „nem voltak illúziói. Ha egyszer igazán magába szállt 
volna, szörnyű sötét képe meredt volna elébe a magyar tár-
sadalomnak és főképpen a politikai erkölcsöknek. De nem 
szállt igazán magába . . . Nem háborodott föl azon, amit 
látott, hanem mulatott rajta." — „Mikszáth magyar úri-
embere, a vidéken élő birtokosnak maradt gentry — ezt 
a nevet is ő adta neki —, aki csak politizálni és mulatni jár 
a fővárosba . . . Igen gyakran van valami bogara vagy fur-
csasága, amiről messziről fölismerhető — senki nem népe-
sítette be a magyar világ irodalmi képét annyi furcsa ember-
rel, mint Mikszáth." - Jókai óta ő a legszórakoztatóbb ma-
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gyár író, „tudatosan az is akart lenni, s ennek a célnak el-
érése végett sokszor elrejtette intellektusának mélyebb ré-
szét." 

Sikeresen, fűzöm hozzá én. 
„Elbeszélésének varázsa alól még ma is nehéz megszaba-

dulni. Hangjának derűje, mindent megbocsátó bonhomiája, 
ötleteinek kifogyhatatlansága, szerkezeteinek átlátszósága, 
anekdotikus kitérései, elbeszélő művészetének megmagya-
rázhatatlan bája ellenállhatatlan még annak is, aki észre-
veszi azokat a drótvázakat, melyekre cselekményei fel van-
nak fűzve, érdekfeszítésének detektívregényszerű fogásait, 
emberábrázolásainak gyakori önkényességét." (A magyar 
irodalom története a XX. században, Grill Bp. 1937,44 — 7. p.) 

Idézni is tudok, legalább úgy, mint Domokos Mátyás, aki 
a hazai szokásokhoz híven érvelésre, s pláne elemzésre — ha-
csak nem verselemzésről van szó — élete árán sem szánná el 
magát, az én állításaimat nem a saját szellemi erőfeszítésé-
vel cáfolja, hanem idézetek tömegével. Idézetek ellen jogos 
idézetekkel védekezni. A fenti idézetek szelídebb, finomabb, 
udvariasabb hangon mondják el nagyjából ugyanazt, ami az 
én Mikszáth-képem lényege. 

Vita magyar módra című tanulmányomban megígértem, 
hogy D. M. tanulmányai közül eggyel tüzetesen foglalkozom. 
Hát ez az, ez a Mikszáth-tanulmány, áminek meghökkentő 
címe: Epikus képzelet és írói bátorság. 

Ugyanarról másképpen (Szépirodalmi 1977), ezen a címen 
jelentek meg Domokos Mátyás tanulmányai, számos jelen-
tős prózaírónkról és költőnkről. Módszerében az irodalom-
történetben szokásos szemlélethez ragaszkodik. Dolgozatai-
hoz tömérdek előtanulmányt végzett, szövegében idézet idé-
zetet követ, levelekből, méltatóktól, íróktól, lehetőleg min-
denkitől, többnyire csak egy-egy mondatot. Az idézeteknek 
nyüzsgő sokaságában a szerző személyiségének nyoma vész, 
ezért nem nevezhetők írásai esszéknek. Ahol magyarázni kel-
lene, azaz saját véleményét nyilvánítani, ott vagy kitér a 
magyarázat elől, vagy rosszul magyaráz. Egy példa: 



Vita 127 

„Filozófiájának — írja Karinthyról — melyet a világ — sze-
rinte — oly hálátlanul elhajított, éppúgy nincs rendszerbe 
szedhető tartalma, mint például Szókratészének." (106. p.) 

Szókratész — mondom én — nem a rendszeréről, hanem 
a módszeréről nevezetes, a görög bölcs kérdez, ami művelt-
ségünk pedig, benne Karinthy „filozófiája" - aszókratikus 
mert állít, s ha kérdez, nem kérdez módszeresen. És ha vá-
laszol, valamely indulat szólal meg benne, többnyire mondja 
a magáét, mintha a kérdést nem is hallotta volna. 

De térjünk rá írásunk voltaképpeni tárgyára. Mikszáth, a 
gondolkozó legendájára, mert azt, hogy az elbeszélés már-
már utolérhetetlen mestere, azt soha sem nyíltan nem állí-
tottam, sem a sorok között nem sugalmaztam. Célom a 
vitával mindössze annyi, hogy a nagy palócban azt szeressük 
és becsüljük, ami megvan benne, nem amit szeretnénk látni. 

Az irodalomtudomány mai állása szerint nincs eszköz va-
lamely irodalmi állítás igaz vagy hamis voltát bebizonyítani. 
Annyi alkalom kínálkozik a félremagyarázásra, a manipulá-
lásra, annyi klikkérdek ütközik össze jószerint valamennyi 
kritikai állásfoglalásban, és annyi tisztességtelenségnek va-
gyunk tanúi e téren nap mint nap, hogy békés meggyő-
zésről nem is álmodhatunk. A józan ésszel perdöntőnek 
vagy éppen cáfolhatatlannak látszó érvek, ahogy Bibó Ist-
ván mondta (miután Révaival való vitáiban tapasztalta), le-
pattannak a tudatról, a betonfejek betontudatáról, a beton 
virágainak táptalajáról. Nincs az a nyilvánvaló igazság, ami 
át tudna hatolni a készen kapott és féltve dédelgetett, mész-
ben gyökeredző kövületté dermedt nézeteken. Hadd érzé-
keltessem egy metaforával a jelenség komplex voltát. A fran-
ciaországi Sainte-Nazaire kikötőjében a náci megszállók bun-
kert emeltek a partraszállás megakadályozására. A bunker 
máig áll, mert ha fölrobbantanák, tizennégy méteres falai-
val együtt nemcsak a kikötő, hanem az egész város romba 
dőlne. Tehát most is ott rondállik, a hazai történelem leg-
szégyenletesebb korszakának riasztó emlékeképp. 

Valahogy így van ez irodalmunkban is — betonbunkerek 
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sora, ha egyet kilőnek belőle, összeroppanna az egész álom-
rendszer. 

Más útra kell hát térni, más módszerre. A szerencse jó-
voltából rátaláltam erre a ritkán alkalmazható módszerre. 
Egy évszázadban egyszer ha adódik alkalom, hogy a kriti-
kus adatszerűen — persze ezúttal sem a matematikai kép-
letek tisztaságával — bizonyíthassa a maga véleményének 
igazát valamely fantáziálással szemben. Ezúttal Domokos 
Mátyás Mikszáth-képéről van szó, amiről azt állítja, hogy 
„ugyanarról másképpen" festett portrét; nos, a különbség 
legfeljebb a szavakban mutatkozik, a szemlélet a hagyomá-
nyostól arasznyit sem tér el. 

Az új módszer, amit ez esetben követek, amilyen egyszerű, 
olyan nehéz. A vita középpontjában nem regényhős, hanem 
élő ember áll, olyan valaki, aki nem szenvedélyes vitákat 
kiváltó politikai személyiség, mint például Tisza István, ha-
nem egy érdekes ember, aki fölkeltette kortársai figyelmét, 
foglalkoztatta fantáziáját, név szerint Szilágyi Dezső, a szá-
zadvég egyik legizgalmasabb figurája, aki nem több figurá-
nál, mert . . . De hagyjuk a végkövetkeztetést a kortársakra. 

Választásom az eddig elsoroltak mellett azért esett éppen 
rá, mert Mikszáth Az én kortársaimban sokat írt róla. Lé-
vén ez az esszém dokumentáció-esszé (a terminus techni-
kust Bodnár Györgytől vettem), rendre minden fontos meg-
állapítását közlöm. Mikszáth a jellemzést azzal kezdi, hogy 
Szilágyi Dezső „túlságosan nagy ember ennek az ország-
nak". 

Egy oldallal távolabb ekként folytatja: 
„Titán gondolatok forrnak, nagy tervek gomolyognak Szi-

lágyi koponyájában. Lelke áhítja a rendkívüli cselekedeteket. 
S a nevetségesen kis eszközök, melyekkel rendelkezik, s a 
kicsinyes viszonyok, melyekben él, úgyszólván folytonos irri-
tációban tartják. Elégedetlen. Borongós. Homályos, nevez-
hetetlen ambíciók feszítik. Néha vágyat érez eltaposni vala-
mit, néha az egész országot szeretné összeroppantani és egy 
újat csinálni helyette. Általános, nagy igazságok világíta-
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nak szemei előtt, mint bolygó fények az éjben. De ezek az 
igazságok magasan vannak. Utánuk nyúlna, de lehet-e őket 
elérni? Nem. Ilyenkor tehetetlenül hányódik lelke, s vég-
hetetlenül leverőleg hat rá, hogy miért olyan kicsiny ő. Mint 
minden titán, Szilágyi is boldogtalan. 

S micsoda ellentétekből van összetéve! 
Ő, akiben az emberiség boldogságának nagy problémái 

főnek szüntelen, természeténél fogva mindig zsarnok. Erő-
szakos lénye kitör a nyers erőnek imponáló ruhájában. Min-
den új szituáció szinte átgyúrja őt egészen. Egy másik adott 
világban talán nem is az előbbi ember többé. 

Ha orosz cár lenne, rögtön megadná az alkotmányt az 
orosz népnek, — mert ez az ő erejét jelentené; de ha pél-
dául szerb király lenne Szilágyi, mindennap felpofozná mi-
nisztereit, mert ottan az az erő. És ha fazekas lenne Szilá-
gyi Dezső, képes volna egy napon összetörni a saját faze-
kait. — Mert neki életszüksége, hogy az erejét használja, 
így vagy úgy, amint lehet, ha csak az ártatlan fazekakon is. 
Erőt mutatni és érezni, hogy a körülötte levők is érzik ezt az 
erőt, ez az a csábító édesség, amit ő áhít. 

Erő, mindig erő. Szilágyi Dezső az erő rabja. Az erőé, 
akinek ikertestvére a zsarnokság." 

(Az én kortársaim, I. 110, 112-13 . p. 122-24. p. II. 
126. p.) 

Egy másik írásában újabb adatokkal szerzi meg a port-
rét: 

„Bármint alakul is tehát a jövő, mindig fennmarad az a 
hit és sopánkodás, hogy minden másformán lett volna, ha 
Szilágyi életben marad. Igaz és mégis balgatagság alapjában, 
mert a végzet kerekei az Örök Úr fönséges pontosságú tör-
vényei szerint rohannak, dübörögnek, és nincsen se »ha« se 
»de«, mert minden csak úgy történhetett, ahogy történt és 
Szilágyi Dezső egy másodperccel se élhetett tovább, még 
ha másodpercről világok sorsa függött volna is . . . 

De a házban hiányozni fog hatalmas szava és átható két 
kéklő szeme, mely gúnyosan, szúrón vagy nyájasan meredt 

9 It 8 7 - 8 8 / 1 
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rá a közügy munkás munkásaira, mint ama napsugarakat 
lövellő nagy szem, mely a templomok boltozatára van ki-
festve, és tekint fenyegetőn vagy biztatón azokra, akik rossz 
vagy jó lelkiismerettel éneklik a zsoltárokat." 

Visszatér Szilágyi személyére műve második kötetében is 
(126. p.). 

„Még kevésbé csinálhatott (szónoki) iskolát Szilágyi De-
zső e minden idők legérdekesebb államférfia, kinek minden 
szava és ítélete megmérhetetlen magasságban lebeg a poli-
tikai atmoszférák fölött. 

Ah, mily pazarlása lehetne a természetnek — hogy egy 
egész parlament úgy gondolkozzék és beszéljen, mint Szi-
lágyi Dezső. Hogy úgy fogja föl a dolgokat, és az ő analizáló, 
kihámozó, okadatoló és egybekapcsoló retortáin keresztül 
keresse meg az igazságokat, a dolgok belső magvát. De hát 
ez nem lehet, a Szilágyiak csak egyenkint születnek és igen 
ritkán. Szilágyi éppen olyan kivétel, mint Deák. Itt van egy 
darabig, aztán elmegy, és nem lesz helyette más többé. 

Ezek az emberek nagyon nagyok ahhoz, hogy mintaké-
pek legyenek. Építenek valamit, vagy szétrúgnak, aztán el-
tűnnek. Mi csak az építésből vagy rombolásból látjuk, hogy 
itt óriások jártak, de nagyságukból semmit sem tanulunk. 
Az ember sohasem tud mennydörögni, akárhány eszten-
deig hallgatja is a mennydörgést." 

Még egy fontos megállapítás: 
„A fehér asztal Szilágyija az igazi Szilágyi, Nagy, függet-

len, merész és szabad, aminőnek illik lenni a nemzet lelki-
ismeretének." 

íme, miként emlékezik Szilágyi Dezsőre egy másik kor-
társ, Herczeg Ferenc. 

„Gyakran elvitt véget nem érő gyalogsétáira vagy va-
csorára valamelyik budai kocsmába. Szakadatlanul ő be-
szélt, mindig érdekesen, gondolatai beszéd közben alakul-
tak ki, és neki is, mint Deák Ferencnek, szüksége volt vala-
kire, aki ízléssel hallgat, és meggyőződéssel helyesel. Neki 
egyébként sohasem voltak barátai, csak alattvalói. 
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Bár nem volt magas termetű férfi, testileg is félelmetes 
óriás benyomását tette. Olyan hatalmas izmai voltak, hogy 
kövér embernek hatott, pedig kőkemény testén nem volt 
háj. Állandóan foglalkoztatta izmait, mindennap vívott, so-
kat gyalogolt, hideg őszi időben is szeretett szabadban füröd-
ni. A Tátrában fölment a Tar-pataki vízeséshez, és morgott 
a gyönyörűségtől, mikor jéghideg és mázsás súlyú víztöme-
gek zuhogtak reá. 

Sárgásbarna arca, melyek vonásai oly elnagyoltak voltak, 
mintha domború tükörbe nézne, megdöbbentő módon em-
lékeztettek az oroszlán arcára. Cézári önérzetű, szeszélyes 
és rosszmájú ember volt, nevetni egyáltalán csak gúnyosan 
nevetett. 

Olyan elképesztő nagy tudása és éles esze volt, hogy ez 
már szinte emberfeletti volt. Felebarátaira úgy nézett le, 
mint a nyüzsgő hangyákra, és mindenkivel oktató hangon 
beszélt. Ferenc József király állítólag azt mondta róla: Ha 
beszél velem, az a benyomásom, hogy tökfilkónak tart! 

Vitatkozni nem lehetett vele, nem született olyan debat-
ter, aki el tudott vele bánni. A Házban többször zörrent 
össze gróf Apponyi Alberttel, nekem minden egyes esetben 
az volt a benyomásom, hogy Szilágyi maradt felül. Szó-
noklataiban nem volt annyi lendület és formaszépség, mint 
az Apponyiéban, irgalmatlan éles logikájával azonban fel-
szeletelte és atomizálta ellenfelének minden argumentumát. 

Bánffy Dezső miniszterelnök . . . jóvá nem tehető hibát 
követett el, amikor Szilágyit úgy akarta kifizetni, hogy meg-
tette házelnöknek. Az elnök első naptól fogva azon mester-
kedett, hogy megbuktassa Bánffyt, akit egyszerűen analfa-
bétának nevezett; ezért pártatlanságával tüntetve, kedve-
zett az obstrukciónak, és lassan, de következetesen szaka-
dék felé hajtotta a parlament szekerét. Szinte érthetetlen 
nagy tekintélye volt. A házon úgy uralkodott, mint tanító 
az osztályon. Az ellenzékiek sem mertek vele szembehelyez-
kedni, pedig soraikban nagy képességű és szilaj vérmérsék-
letű politikusok ültek. 

9* 



132 Vita 

Tanúja voltam, mikor a miniszterelnök egy képviselőházi 
vihar alkalmával az elnöki székhez sietett, hogy megbe-
szélje Szilágyival a teendőket. „Takarodj a helyedre!" — 
rivallt rá az elnök. A miniszterelnök nevetett — mit is tehe-
tett volna? —, és visszament a helyére." 

(Herczeg Ferenc emlékezései, 307—8. p.) 
És így vonja le a konklúziót a következő oldalon: 
„Mert egészben véve a nagy cséplőgép — így nevezte 

el Csáky Albin az egyházpolitikai vita alkalmával — inkább 
csak félelmetesen zúgott és imponálóan dohogott, de nem 
sok hasznos munkát végzett." 

A nagy leleplezőnek kikiáltott Mikszáth nemhogy ilyen 
végkövetkeztetésre jutott volna, de még nem is gyanította, 
hogy ez a fejében „titáni gondolatokat "görgető, ez a menny-
dörgő ember, akitől senki nem képes ellesni a mennydörög-
tetés titkát, aki csupa ellentétből van összetéve, akinek a 
fejében „az emberiség boldogságának nagy problémái főnek 
szüntelen", minden tudása, tekintélye, ereje dacára sem több 
nagyszájú semmittevőnél, vagyis Mikszáth a típus leglénye-
gesebb vonását tévesztette szem elől. Kérem, lapozzon visz-
sza az olvasó, s nézzen szembe még egyszer az üres fecsegés 
nek azzal a kisebb méretű óceánjával (szerintem jogos kép-
zavar), amit Mikszáth jellemzés örvén összehordott, és tegye 
szívére a kezét,elképzelhető-e, egy ilyen iskolázatlan agy vala-
ha képes legyen olyan összetett és bonyolult jellemeket ábrá-
zolni, mint amilyenekről Domokos Mátyás álmodozik? 

A dolgozat elején közölt idézetek, plusz a két Szilágyi 
Dezsőről festett portré az én felfogásomat igazolja. Szerin-
tem Mikszáth nem volt emberábrázoló, a feladatok elől kü-
löncök szerepeltetésével tért ki. írásaiban valóban a fél-
bolondok egész légióját vonultatja föl. De hát a bolondság, 
a különcség, ha csak külsőségekre terjed, minden, csak nem 
emberábrázolás. Gyulai szerint irodalomról, költészetről 
rendkívül zavarosan vélekedik, következetes viszont abban, 
hogy a közvetlen, folyamatos előadásmódot tartja az írás-
művészet csúcsának. 
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Művészete külső megfigyelésekből táplálkozik, egyedül a 
mozdulatot figyeli, gesztusokat és mondásokat gyűjtöget, és 
ezek sokszor látott, jól ismert figurákat idéznek az olvasó 
emlékezetébe. A mozdulat jelenti nála az egész embert. Re-
alista mindabban, amiről beszámol, de nem realista abban, 
ami fölött elsiklik. Szakíró, aki végső elemzésben közönyös 
az élet iránt. Alakjai elmosódottak, üres, befejezetlen kör-
vonalak, amiket az olvasó tölt meg tartalommal. Sémák sze-
rint dolgozik, minden írói helyzetben a legkönnyebb meg-
oldást választja. Rendkívül jellemzők ebből a szempont-
ból Az én kortársaim portréi. Belekezd Deák jellemzésébe, 
néhány vázlatos vonal után átcsap az adomázás biztonságos 
területére. Alakjai megannyi üres keret, amibe a festő elfe-
lejtette beletenni a képet. Ártatlan szüzek, kacér asszonyok, 
ravasz fiskálisok, bolondos öregurak, körülményeskedő pa-
rasztok. Ha a megjelöléshez hozzáteszünk néhány jelzőt, 
például szép, szőke, szegény, ártatlan szűz, máris előttünk 
áll — ha ugyan áll — Apolka a Beszterce ostromából. 

Jellemző írói magatartásában, hogy ahol gondolkodnia 
kellene — mint az abbahagyott Deák-portrén — úgyszólván 
menekülésre fogja a dolgot. Négy-öt gondolatnál többet ki-
vételképpen fűz össze, a gondolkodás elől az anekdotázásba 
menekül. Polémikus szellem, de annyira lusta, annyira bá-
tortalan, annyira híján van a gondolkodás képességének, 
hogy mint mindig, ezúttal is a tekintetesuras joviálisság fe-
dezékébe bújik. Még gyakrabban fölényesen legyint. Mű-
vészete gondolaton inneni művészet. Mikszáth bölcs volt, 
azok közé a szomorú magyar bölcsek közé tartozik, akinek 
minden „gondolata" a semmittevés igazolása. írói gyakor-
latának hibái A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényé-
ben tetőződnek. Ebben már az elbeszélés sármja is sok he-
lyütt hiányzik. A Noszty fiúnak semmilyen jelleme nincs, 
Tóth Mariról nem is beszélve — általában nőalakjai siral-
masan üresek. Nincs szereplő, akit ne valamilyen trükkel 
mutatna be, A séma ez: - X ravasz, de Y még ravaszabb. 
Ezt a jellemzést ismétli az unalomig. Ugyanakkor ügyesen 
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befejezett történetekben leplezi le a dzsentrit, tálalja a me-
gyei korrupciót, „detektívregényszerű" kompozícióban „ön-
kényesen" változtatott jellemekkel. Végül, hogy a D. M. 
szemében egyetlen tekintélyre hivatkozzam, Németh László 
szerint „Jókai sose látott embert. Mikszáth, ha látott, nem 
vette komolyan". (Kissebbségben I. 63. p.) 

A Rakéta jóvoltából ismét elolvastam egyik legfrappán-
sabb elbeszélését, a Galamb a kalitkában címűt. Remekbe 
formált detektívtörténet, jellemek nélkül. Ennek olvasása köz-
ben jöttem rá a filoszok elfogultságainak okára: nemcsak a 
dislexia az, hanem az az előzékenység, amivel Mikszáth min-
dent megmagyaráz, s ezzel fölmenti a gondolkozástól nem-
csak az olvasóit, hanem az irodalomtörténészeket is. 

íme két példa, ezrek helyett: 
„Milyen szégyen, milyen szégyen — mondja Altorjay. 

(Nem azt mondta, hogy „mekkora fájdalom!") 
Pontos útbaigazítás. 
Altorjay megsérti a tarokkozó Korláthyt. Amaz elrohan 

párbajsegédeket keresni. 
Itt is útbaigazítja a kutató kritikust: 
„A pártnerek összenéztek. 
— Kétségtelenül annyi - mondták —, mintha elfogtuk 

volna a pagát ultimóját. 
„(A pajtásokat nem érdekelte, hogy mi lesz vele, az volt a 

fontosabb kérdés, hogy mi lesz az ultimóval.)" 
Ki az a filosz, aki ne élne az útbaigazítással, ne állapítaná 

meg, hogy Mikszáth íme mily egyszerű eszközökkel ábrá-
zolja a századvég romlott dzsentri-világát. 

Ha az irodalomtörténészek kegyét meg akarod nyerni, mű-
vedet konyhakész állapotban tárjad elébük. A siker biztos. 

írásai tanúsága szerint Mikszáth maga is gyanította a sa-
játosan magyar legendagyártás konyhai receptjét. „Ha vala-
kinek restelljük a nevét kimondani — mondja az Új Zrínyi-
ászban — hát ráadjuk az ismeretlenség ködéből szőtt ruhá-
ját. Valaki esetleg semmit se csinált a közéletben (mint Szi-
lágyi Dezső), de azért az mégis közéletünk kimagasló alakja 



Vita 135 

lehet. Úgyhogy több ismeretlen kimagasló alakunk van, mint 
ismerős. Ez a sajátszerű benépesítése a hazai közéletnek nagy 
alakokkal igazi magyar találmány . . ." Ezt a találmányt 
hasznosítja egy másik irodalomtörténész. Szerb Antal azt 
mondta : lapalapító nemzet vagyunk, énszerintem : a legenda-
teremtés legmarkánsabb vonásunk. 

Hadd beszéljek el egy anekdotát, ami sok magyarázatot 
fölöslegessé tesz. Édesanyámnak volt egy kis vityillója a 
Kisoroszi rév mellett. Buszon jártunk ki. Gyakran megesett, 
hogy egyazon buszon utaztam Móricz Zsigmonddal, egy-
szer találkoztam vele, de minthogy nem ismert meg, nem 
erőltettem az ismeretséget. Néha neki is nekem is, csak álló-
hely jutott. A tömeg egymás mellé szorított, s akkor kide-
rült, hogy a nagy magyar regényíró termetben alacsonyabb 
nálam, aki magam sem tartozom a nagyra nőttek közé. Ami 
persze semmit sem von le az írói értékeiből, hogy csak azt 
említsem, a magyar emberábrázolás legnagyobbja ő. De nem 
is erről van szó, hanem arról, hogy kitűnő szobrászunk, 
Meggyesy a róla készített szobron óriásnak ábrázolta. 

Vajon miért? — kérdeztem magamtól. Annak, hogy a 
válaszra ráakadtam, Kabdebó Lórántnak vagyok hálás, aki 
egy interjú alkalmával a következő kérdést szegezte nekem : 
— Miért különböznek a te regényhőseid az átlagos magyar 
regényeket benépesítő figuráktól? 

Ekkor ugrott be a Móricz-szobor, s azzal együtt az a szem-
léleti jelenség, amit én apakomplexusnak nevezek. A kis gye-
rek apját látja a legmagasabb, legerősebb, legokosabb ember-
nek, egészen addig, amíg rá nem eszmél a valóságra. Kriti-
kusaink, esztétáink, irodalomtörténészeink nem csekély há-
nyada — köztük az egyik legkiválóbb kritikus, D. M. -
sehogyan sem képesek kievickélni ebből az infantilis szem-
léletből. Tehát, hogy el ne csatangoljak tárgyamtól, nem 
elégszenek meg azzal a kétségbevonhatatlan ténnyel, hogy 
Mikszáth elragadó elbeszélő, hanem dislexiás olvasatokkal, 
a szemet szúró tények ellenére is erőltetik, hogy egyben nagy 
gondolkodó, nagy politikus, nagy filozófus, nagy rögbijá-
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tékos, nagy focista. Engem a könnyekig meghat, amint D. M. 
ártatlan gyermeki lelkesedéssel iparkodik elhitetni, hogy bál-
ványa gondolkodó is volt. Az sem zavarja, hogy Mikszáth 
eléggé félreérthetőn ugyan, de cáfolja. Legalább neki hinne, 
ha már arra képtelen, hogy a művekből figyelmes olvasás 
árán maga jutna erre a következtetésre. 

Ha ez a tendencia továbbra is érvényesül, megérjük, hogy 
Weöres Sándort, aki vitathatatlanul nagy költő, Toldi Mik-
lós-i méretekben fogja megörökíteni a szobrász, aki majd a 
megtisztelő föladatot elvégzi, ami épp olyan, mintha a 153 
centiméter magas Wagnert Siegfriedként ábrázolnák. Fő az 
objektivitás. 

KOLOZSVÁRI G R A N D P I E R R E EMIL 



SZEMLE 

NÉMETH G. BÉLA: SZÁZADUTÓRÓL -
SZÁZADELŐRŐL 

( IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI T A N U L M Á N Y O K ) 

„Arany Jánostól Pilinszky Jánosig" — ez ugyan ötletszerűbbnek 
mutatkozó, látszólag talán olcsón poenlírozó, valójában azonban 
pontosabb címként illenék a kötet élére. Az Arany-életmű körül 
csoportosulnak ugyanis ennek első darabjai, Pilinszky Apokrifje kép-
viseli benne az utolsó fejlődéstörténeti szakaszt. (Az általánosabb 
művelődés- és kisebbrészt tudománytörténeti tanulmányok pedig 
számottevő értékkel tudják ugyan gyarapítani a gyűjteményt, arcu-
latának egészén azonban csak keveset módosítanak.) 

Arany, Babits, József Attila, Illyés, Pilinszky műveinek vizsgálása 
jut benne súlyponti szerephez, s ha Németh G. Béla nem törekedett 
is arra, hogy hiánytalanul illeszkedő láncolattá fűzze össze tanul-
mányait, az egységben látás igényét mind a három fejlődési szakasz 
áttekintésekor éreztetni tudja. Adyról vagy például Déryről ugyan 
nincs írása — akár a korábbi időszakot tekintve mondjuk Madách 
vagy Kemény munkásságáról —, Mikszáthról vagy Tömörkényről 
szólva is általánosabb fejlődésvonalakat tart azonban szem előtt. 
Úgyanúgy, mint akkor, amikor Németh László életművének proble-
matikájával foglalkozik. 

Pilinszky kiemelt sorait is abban az összefüggésben vizsgálja, hogy 
vajon Vörösmarty óta írtak-e le magyar lírikusok olyanokat, amelyeket 
ezekhez lehet mérni. 

Szempontjait nem könnyű néhány mondatban összegezni. Biztos, 
hogy nem a sajátosan nemzeti színeket akarja minél gazdagabb 
együttesükben számba venni, ugyanakkor valamilyen föltételezett 
összeurópai alapmodellt sem próbál meg abszolutizálni. Azzal sem 
érezné megoldottnak feladatát, ha az újabb elméleti munkák által 
divatba hozott egyik vagy másik értékkritériumhoz igazítaná ítéle-
teit, régibb dogmákat sem tekint viszont a maga számára mérték-
adónak. Állandóbb esztétikai és változóbb történelmi-szociológiai 
szempontokkal egyaránt közeledik csaknem évszázadot átfogó anya-
gához, viszonylag stabil értékek után kutatva. 

Értékeléseiben jelentős szerephez juttatja annak vizsgálatát, hogy 
az író mennyire néz szembe — saját létföltételeinek talajáról ki-
indulva — „egy-egy alapvető helyzettel és állapottal, s így — bennük 
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és általuk — " személyiségét mennyiben formálja alkalmassá „a lé-
tezéssel való minél teljesebb szembenézésre, a létezés minél mélyebb 
birtoklására". Mennyiben hatja át az írói művet olyan „erkölcsi 
magatartás, amely . . . a személyiség magvát adja". Milyen — egzisz-
tenciálisan megélt és gondolati síkon végigvitt — létbölcseleti hát-
tér érvényesül egy-egy írásmű soraiban. Ennek megjelenési formái 
után nyomoz a felszín jelenségeit tapintva, legyen szó akár versek 
füllel hallható ritmikájáról, akár mondatok szerkezeti ívéről, iro-
dalmi szociográfiák kompozíciós jellegzetességeiről vagy regények-
ben szerephez jutó gondolati tényezőkről. Jól tudva, hogy a vers-
lábakkal mérhető ritmusban (illetve mögötte) belsőbb: jellegzetesen 
indulati-érzelmi meghatározottságú hullámmozgások'érvényesülhet-
nek, s akár a szövegben rögzített intellektuális anyag is megmarad-
hat a felszíni jelenségek sorában — mint úgy-ahogy megtanult gon-
dolatok újraleírása. Világos számára, hogy a műalkotásoknak lénye-
gükből adódóan összetett a szerepük: kifejező, közlö és alkotó meg-
nyilatkozások együttesét lehet bennük kimutatni. Ebben a saját-
szerűségükben tudnak ezek olyasmit „mondani", amit sehogyan 
másként nem lehet — így képesek olyan nyelvi funkcióknak a be-
töltésére, amilyenekre semmi más nem lehet alkalmas. 

Ilyen vizsgálódási hálózatban kerülnek Németh G. Béla köteté-
ben egymás mellé olyan máskülönben egymástól távolra álló értékek, 
amilyeneket a Puszták népe és Pilinszky verssorai képviselnek, vagy 
például Arany János írásművészete és József Attila késői lírája. (A 
múlt század íróiról ezúttal inkább portrékat vagy problémafölvető 
mű-veket adott közre, míg századunk irodalmának képét főként 
műelemzésekkel tette kidolgozottabbá.) 

Meggyőzően emeli ki ennek során Arany Még egyszerinek sorai-
ban a magánnyal való újfajta szembesülés megfogalmazódását. A 
megközelítés különböző eljárásait egyesítve mutatja ki Babits leg-
nemesebb értelemben véve klasszicizáló Mint különös hírmondó . . .-
jában a remekművet. Műfaji kategóriákat is segítségül híva ad rész-
ben újszerű jellemzést Illyés prózájáról, kiemelve az erkölcsi alap-
kérdések körül létrejött lelki mozgásokból, „elszakadás és vállalás, 
distancia és empátia" küzdelméből adódó oszcillálások változatos-
ságát. Megrendülés és tiszteletadás hangján szól Pilinszky alkotá-
sáról, megéreztetve a modern elhagyatottság-apokalipszis megte-
remtőjében a kérdező, kereső, katasztrófákban is bizakodni próbáló 
embert. József Attilánál többek között a termékeny, eszmélkedéshez 
vivő „egzisztenciális meditáció" mibenlétét és ennek művészi meg-
nyilatkozásait világítja meg. Kosztolányiról, Szabó Lőrincről és Né-
meth Lászlóról kevesebbet szól, amit rájuk vonatkozóan megfogal-
maz, az mégsem hagy kétséget afelől, milyen tájakon keres szá-
mukra a maga értékrangsorán helyet. 
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Abból, hogy valaki nem nyer tárgyalást a kötetben, még nyilván-
valóan nem következik, hogy Németh G. Bélának ne lenne róla 
mondandója — vagy éppen olyasmi, hogy negatívabb lenne róla a 
véleménye az átlagosnál. (Ha közvetett módon Ady Endrére vagy 
Krúdy Gyulára vonatkozóan lehetne is talán ilyesmire következtetni.) 
Világosan megfogalmazódnak viszont a fönntartásai Mikszáth Kál-
mán munkásságának jelentős részével kapcsolatban. 

Meggyőző érvek alapján. 
Nem vonja ugyan kétségbe az ő esetében sem a nagy tehetséget 

— azt sem, hogy „talán a legnagyobb" volt mindmáig ,,el-beszélő, 
nyelvi, narrátori, hangnemi képesség" dolgában. A tót atyafiak és 
A jó palócok „korszakos művészetét" sem vitatja el. A lektűr irá-
nyában tett későbbi engedményeket, a rutin túlzott szerephez jut-
tatását, az operettlibrettóhoz, a népszínműhöz közelítő lépéseket 
azonban méltán ítéli meg szigorúan, joggal marasztalja el a teljes 
értékű világkép kialakításáról való lemondását is. (Ennek alapján 
is indokoltnak látszik, hogy — Eötvös és Gyulai, Kemény és Jókai 
után — az eddiginél szerényebb helyet jelöljünk ki az ő mérsékel-
tebbre fogott, reálisabb színekkel árnyalt romantikájának regény-
irodalmunk fejlődésmenetében.) 

Németh G. Béla azonban itt sem elégszik meg a bírálattal: eddig 
a kelleténél kevésbé megbecsült értékek után is nyomoz. (Teljes jog-
gal emelve ki eközben olyan novellákat az életműből, amilyen pél-
dául az A mi örökös barátunk című.) 

Megfontolt mérlegelések eredményeként erősíti meg a kötet azok-
nak a véleményét, akik a Buda halála részleteiben ugyan művészi 
csúcsokra tudnak ismerni, annak egészében mégsem látnak remek-
művet; Petelei és Tömörkény novellisztikájának lényegi értékei mellett 
is meggyőzően érvel. Joggal vitázik Justh Zsigmond intellektuális 
teljesítményének túlbecsülőivel, karaktervonásokat kidomborító ké-
pet ad Eötvös Károlyról; a valamikor agyonünnepelt, később leg-
följebb ha támadott, még inkább azonban elhallgatott Herczeg Fe-
rencet is indulatmentesen helyezi el a századelő irodalmának termé-
sében. (Helyére téve „az idealizált dzsentrire mint eszményképre 
tekintő polgári, főleg középhivatalnoki rétegek" jó képességű, de 
egyre anakronisztikusabbá vált íróját.) 

Ez a kötet is jól mutatja szerzőjének esztétikai képzettséggel erő-
sített-mélyített műérzékelő készségét, irodalomtudományos iskolá-
zottságát és kivételesen gazdag művelődéstörténeti tájékozottságát. 
Németh G. Béla a tanulmányozott korszakok egész szellemiségének 
megértésére törekszik, s a lehetséges írói hatásoknál vagy analógiák-
nál láthatóan jobban érdeklik a gondolatrendszerben mutatkozó ro-
konságok, a föltehető vagy be is bizonyítható filozófiai befolyások. 
A szellemi mozgásokat ugyanakkor szociológiai meghatározottá-
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gukban igyekszik megragadni. Egészében véve példamutató alapos-
sággal — csak ritkán terhelve meg túlságosan is szemléletének tár-
gyát a vele kapcsolatban számba vett intellektuális anyag mennyi-
ségével. (Például Mikszáth egyébként méltán kiemelt F/V/jének egy 
részletéről szólva.) Ezért is tudnak kötetébe a jellegzetesen műve-
lődéstörténeti tanulmányok is beilleszkedni. 

N e m csupán tüzetesebb történeti ismeretekhez juttatva olvasói-
kat, hanem néhány időszerű elvi kérdést is érintve: néhol a szellem 
jelenlegi társadalomformálásának lehetőségei után is nyomozva. Az 
értelmiség helyét is keresve — a múltban is, a jelenben is. 

Jogos elégedetlenséget kifejezve. 
Ezúttal is új meglátásokat tartalmazó, egyszersmind megbízható 

kötetet adott tehát ki tanulmányaiból Németh G. Béla. (Egy részüket 
már más szempontokhoz igazított válogatásaiban is kézbe vehet-
tük.) Hol lehetnek mégis hiányérzeteink vagy ellenvetéseink? 

Néhány tanulmányának bizonyára továbbvihette volna még a 
gondolatait. A fragment fölénye című fejezetet olvasva például örül-
nénk, ha többet tudhatnánk meg Aranynak azokról a megnyilvánu-
lásairól, amelyek a „tradiciózus religiózus világfölfogás" mellett, és 
amelyek ennek ellenében érvelnek. A Szabó Lőrinc és Illyés Gyula 
lírájáról előadottakat is szívesen olvasnánk még tovább, tüzetes vizs-
gálatokra épülő gondolatvezetésben. A z Apokrifnek a maga szem-
pontjai szerint kitűnő elemzését követően is eszünkbe juthat, milyen 
kevéssé meríthető ki egyetlen vizsgálódással az igazán nagy müvek 
gazdagsága. Másutt a túlbonyolítás veszélyei jelentkeznek — pél-
dául a Buda haláláról szóló fejtegetések egyes részleteiben —, a 
gondolatmenet összetettsége pedig alkalmanként elnehezíti a fogal-
mazás módját. (Pl. „kritikai értékű írásai a társadalmi osztályok más 
történeti minősítésének távlataiba állították az irodalom függőségé-
nek kérdését", vagy ,,. . . mutatja a tisztán önmagában s önmagáért 
álló lírai s főleg világi lírai vers viszonylag csekély társadalmian 
szentesített becsültsége" — az ilyen jellegzetesen „piszkozati" szö-
vegrészeket valahol meg kellett volna állítani kötetbe kerülésük út-
ján.) A korai Simon Istvánról szólva mintha kissé túlzottan engedne 
annak az idegenkedésének, mely ötvenes évek eleji társadalomlátá-
suk eltérései nyomán támadt benne; így a valóságosnál egy fokkal 
idillikusabbnak-romantikusabbnak érzi ekkori költészetének össz-
képét. Nagy súlyú, nehéz terepen utat nyitni törekvő művelődéstör-
téneti tanulmánya néha talán már túl sokat is vállal magára a szak-
stúdiumok problémáiból. Németh László munkásságát indulatmen-
tesen, többoldalúan mérlegelve igyekszik megítélni, tévedéseinek 
számbavétele során azonban nagyobb mértékben alkalmazhatná a 
viszonyítás eszközét: mások (személyek és irányzatok) tévedéseivel 
hasonlítva össze az övéit. 
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Gondolatok továbbvitelét, ezek részletezőbb kifejtését igénylő hi-
ányjeleket és polémiakészségre valló kérdőjeleket is odaírhat tehát 
olvasója a kötet egyik vagy másik lapjának sorai közé. Rangjának 
és tudományos súlyának elismeréséhez azonban aligha fér kétség. 
(Magvető, 1985.) 

T A M Á S A T T I L A 

LŐRINCZY HUBA: FÉNYTÖRÉS 

VÁLOGATOTT BÍRÁLATOK 

A kötet a szerző szakismertetéseinek és irodalomkritikáinak egy 
részét, minden bizonnyal a javát tartalmazza. Ismertetései a század-
forduló íróiról (pl. Reviczkyről, Krúdyról, Adyról, Babitsról) és sa-
játos kérdéseiről (pl. a filozófiai és esztétikai gondolkodásról, tör-
ténetfelfogásról, publicisztikáról) írt munkákról szólnak, és jó részük 
az Irodalomtörténeti Közleményekben jelent meg. Zömmel az Éle-
tünkben közölt kritikái viszont a mai szépirodalom alkotásait (pl. 
Rónay György, Jékely Zoltán, Szabó Magda, Bólya Péter egy-egy 
kötetét) elemzik. Mint a szerző, magam is úgy vélem, hogy a recen-
zensben és a kritikusban egyaránt az irodalomtudomány művelője, 
az irodalomtörténész nyilatkozik meg, szaktudományi szemlélete, fel-
fogása a meghatározója azoknak az értékszempontoknak, amelyek 
alapján ítélkezik. Ismertetésemben is elsősorban ezt fogom taglalni. 

Lőrinczy Huba kötete épp mint ismertetéseinek és kritikáinak 
a gyűjteménye egy szintézishez hasonlóan „túlmutat önmagán", 
hisz „némi többletértéket, többletjelentést" hordoz. Ehhez másfajta 
analógiaként azt tehetném hozzá, hogy a gyűjteményes kötet egy 
külön rejtett információt közöl a szerzőről és felfogásáról, olyat, 
amelyet csak egy-egy írásából aligha lehetne kiolvasni. E rejtett in-
formációk felfogását és megfejtését azonban megnehezíti — és ez 
egy második, egy kommunikációelméleti analógia — az irodalom-
tudományi vizsgálatok elsődleges tárgyától, a művektől, az íróktól 
elválasztó nagy távolság. Ismertetésemnek a közlési folyamatban ki-
jelölhető helye és így a neki megfelelő státusa egyáltalán nem irigy-
lésre méltó, hisz egyrészt a kommunikáció és azon belül a befogadás 
egy megnyújtott vonalának távoli pontján helyezhető el, másrészt 
pedig — és ez még jobban jelzi a sajátos nehézséget — áttételes köz-
lések egy lehetséges befejezője (azaz: író/alkotás -«- az erről írt iro-
dalomtudományi munka ->- az erről írt ismertetés ->- az ismertetés 
ismertetése). A továbbiakban ezzel a sajátságos helyzettel számol-
nunk kell. 
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Az ismertetett munkák tárgyköre csekély kivétellel a századfor-
dulóhoz kötődik. Kutatásáról, a jelenlegi helyzetről a szerző így 
vélekedik: „a századforduló irodalmának, nagyságainak méltó 
feldolgozása nem csökkenő adósságunk és mulasztásunk". Kü-
lönösen azt hiányolja, hogy nem ismerjük még eléggé a korszakot, 
amelynek részesei voltak a századforduló táján induló művészek, 
hogy alig ismerjük a talajt „amely befogadta és táplálta" őket, és 
„a velük és általuk zajló irodalomtörténeti folyamatok körvonalai 
még gyakorta elmosódnak". 

Ez persze még csak a tárgykör, a korszak. Ami a szerző szemlé-
letét, a vizsgálati szempontokat és a módszert illeti, nagy általános-
ságban elmondható, hogy elsődleges tennivalónak a vizsgált író 
világképének az elemzését tekinti: Király István monográfiáit „a 
módszertani rokonság, a »marxista igényű világképelemzés« szán-
déka és gyakorlata" köti össze, Komlós Aladár „mindig megkeresi 
az alkotói világkép összetevőit". Ehhez az alap a Király Istvánnál 
megfigyelhető szempont, „a metodikai egység alapelve", „a társa-
dalmi-történeti nézőpont prioritása". De Lőrinczy Huba észreveszi 
az ezzel a prioritással való visszaélést is. A Bródy-monográfiát író 
Laczkó András „látásmódja (. . .) vulgárszociológiai és vulgárpszi-
chológiai", és ez szerinte részben annak következménye, hogy „kon-
zekvensen mellőzi avagy minimálisra zsugorítja az esztétikai-poétikai 
tényezők vizsgálatát". 

Magának az írói monográfiának a leginkább követhető modell-
jét, ugyanúgy, mint a metodikai alapelvet. Király munkáiban látja: 
„Nem lineáris vonalvezetésű, ekként nem is életrajz vagy kronológia 
követő, de nem is mindenáron és elsősorban műelemzésekre törekvő 
megoldás ez, hanem eltökélten világkép- (. . .) és problémacentrikus". 
S ha mégis lineáris vonalvezetésű, mint a Babitsot tárgyaló Rábáé, 
akkor sem a külső életrajzé a főszerep, hanem a belsőé, az értelemé, 
a léleké, és így tudja a monográfus kitapintani a szerző szerint nagyon 
fontos filozófiai, pszichológiai gyökereket, és megnevezni a góco-
sodási pontokat. 

Külön nagy érdeme Lőrinczy Hubának, hogy mindig számol az 
irányzattörténeti, a stílustörténeti szemponttal, amit — sajnos — a 
legtöbb irodalomtörténész elhanyagol. Emiatt marasztalja el példá-
ul Dersi Tamást: „teljesen mellőzi A Hétben megizmosodó magyar 
szecesszió vizsgálatát". A stílustörténész mély egyetértéssel és kü-
lönös örömmel olvassa azokat a sorokat, amelyekben a szerző til-
takozik az irányzatok helytelen megítélése ellen, amiről ismét saj-
nálkozva kell kijelentenünk, hogy ez meglehetősen általános jelen-
ség. Hogy tulajdonképpen miben is áll ez a helytelen megítélés, azt 
a következő példa jelzi: „ A könyv (Rába: Babils Mihály) csak 
kevésszer hozza szóba a szecessziót, s akkor is majd mindig pejora-
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tív zöngével. Nem osztozhatunk ez averzióban, tartván az irányza-
tot az értékőrzés és -teremtés nagyszabású kísérletének". A stílus-
irányzatok figyelembevélete szerencsés, sőt szükségszerű kiegészítője 
a társadalmi-történeti nézőpontnak, különösképp a világkép elemzés-
nek, hisz egyre inkább tért hódítanak azok a felfogások, amelyek-
nek lényege a monista módszertani alapelv, a világkép és stílus egy 
egységként felfogott vizsgálata. 

Ezekkel a szempontokkal jellemezhető a szerző értékrendszere, 
„ideálja", egyben irodalomtudományi szemlélete, felfogása, ami 
— mint egy szaktudományilag felogadható lehetőség — helyes és 
produktív. Értékítéletei azonban meggyőzőbbek és — tegyük hozzá — 
tanulságosabbak lennének, ha mélyebb elméleti alapokig is elmenne, 
és főleg irodalomszociológiai, esetleg kommunikációelméleti és ide-
számítandó pragmatikai elvek (így például Schmidt empirikus iro-
dalomelmélete) alapján is megvilágítaná nézeteit és értelmezné alap-
fogalmait, mindenekelőtt a világkép fogalmát. Félreértés ne essék, 
ezzel a megjegyzésemmel nem azt akarom állítani, hogy a szerzőnek 
elméleti fejtegetésekkel kellett volna ismertetéseit bővítenie, hanem 
csak azt, hogy az értékítéletek elméletileg legyenek megalapozva, és 
ha szükséges, több oldalról is megvilágítva. 

Különben az elméleti igénytelenség eléggé általános jellemzője a 
nagyon lassú tempóban korszerűsödő irodalomtudományunknak. 
Ennek ellenlábasa az elméletek abszolutizálása, a nem produktív 
elméletieskedés jóval kevesebb szakember hibája. És mégis sokszor 
és oly szívesen a tényleges helyzetet, az elméleti alapozás és egyálta-
lán az elméleti érdeklődés hiányát egyikünk-másikunk úgy állítja be, 
mint az öncélú elméletieskedés kerülését. Ezzel az általánosítással 
nem akarom Lőrinczy Hubát sem megvédeni, sem felmenteni. Nem-
csak azért nem, mert nem szorul rá, hanem azért sem, mert — mint 
a következőkben látni fogjuk — olyan elvi szempontok határozott 
igénylője, amelyek egy eddig nem tárgyalt pozitívumát jelzik. 

Arra gondolok, hogy az elméleti alapozás itt-ott észrevehető hiá-
nyát mintegy kárpótolni látszik egy azonnal szembeötlő elvi, mód-
szertani igény, ami kétségkívül erős oldala bírálatainak, és így már 
önmagában is elismerést érdemlő és feltétlenül kiemelendő értékes 
tulajdonság. Elvi jelentőségét az is fokozza, hogy a szóban forgó 
szempontokat ma az általános tudományelmélet igényes kritériu-
maival azonosíthatjuk, azok körében helyezhetjük el (korábban in-
kább a tudományfilozófia és főleg a tudománylogika akkor kevésbé 
explicit követelményei tájékoztattak ilyen igényekről). Több ideso-
rolható szempont közül kettőnek van feltűnőbb gyakorisága, és emi-
att kiemelkedő jelentősége. Az egyik a bizonyítások szükségessége, 
a másik pedig a pontos fogalomalkotás igénye. 

Bírálataiban Lőrinczy Huba különös figyelemben részesíti az ál-
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lítások értékét, mindenekelőtt azt, hogy mennyire megalapozottak, 
hogy megvannak-e bennük „a kellő súlyú érvek". A kellő meg-
okolás hiányát mindig szóvá teszi, néha nem éppen él nélkül, pél-
dául: „Fájdalom, a bizonyítással (hogy ti. Ady Reviczky folytató-
ja), a cáfolhatatlan argumentációval adósunk marad a monográfia. 
Szép, de kellő fedezet híján való a kinyilatkozás". S ha ezzel egyet, 
értünk, még inkább egyet kell értenünk azzal, ami ennek a fordítottja 
a gazdag adatanyag ki nem aknázása, ami a pozitivizmusnak máig 
kitartó áldatlan hatásával hozható összefüggésbe: Dersi „Irdatlan 
(. . .) újságtömegen vágta át magát, hogy levonhassa néhol tán sze-
rénynek tűnő (. . .) konzekvenciáit". Ezzel kapcsolatban a szerző 
elismerőleg nyilatkozik a tények, a dokumentumok jelentőségéről, 
az objektivitásról. 

Az érvelés hiányával, illetőleg a kellőképpen ki nem aknázott 
alapozással függnek össze a bírált művek szerkezeti aránytalanságát 
érintő figyelemre méltó megjegyzései, például ez: „Reviczky költői 
rangjához (. . .) képest feltűnően túlméretezettnek véljük a beveze-
tőt (. . .) oly nagyarányú az alapozás, hogy felhőkarcolót kellene, 
elhordani, csakhogy költőnk méretei sokkalta szerényebbek". 

Amit elvár az irodalmártól, elvárja az írótól is. Bólya Péter regé-
nyének (A védőirat) bírálatában a felszínt állítja szembe a valóság-
ról többet mondó mélységgel: a cselekmény, a látvány „hordozza 
itt a legfőbb mondandókat, a mögöttes jelentés, a metaforikus sugal-
mak rovására ( . . . ) A felszín rajza tökéletes, annál inkább hibádzik 
a mélységélesség". 

A megokolás mellett Lőrinczy Huba másik egészen jogos elvárása, 
igénye a pontos fogalomalkotás. Főleg a századfordulói irányzatok 
fogalmi tartalmának nem világos értelmezését és még inkább nem 
értelmezését teszi szóvá: „kavarognak, de kontúrtalanul a könyv 
(Laczkó András: Bródy) lapjain a romantika, a realizmus, a natu-
ralizmus, az impresszionizmus, a szecesszió terminusai", „ N e m derül 
ki egyértelműen, mit tart Bori (a Krúdy Gyula című művében) a ro-
mantika és a realizmus, a naturalizmus és a szimbolizmus, a sze-
cesszió és az impresszionizmus lényegének (. . .), nem csoda hát, ha 
parttalanná válnak e fogalmak", ami miatt gyakran vitára adhat 
alkalmat egy-egy írónak valamilyen irányzatba való besorolása: „né-
hány odavetett megjegyzésen túl vajmi kevés útbaigazítást kapunk 
arról, minő kritériumok alapján sorolható (. . .) (Krúdy) az art 
nouveau reprezentánsainak táborába". 

A tudományosság igényével látszólag ellentétben áll a szerzőnek 
az intuícióhoz való ragaszkodása. Igyekszik lefosztani róla a hozzá 
társuló negatív jelentéseket, amelyek miatt szerinte az intuíció „ekvi-
valense lett a fitymált impresszionista elemzésnek, s könnyen a tudo-
mánytalanság, a sötét konzervativizmus gyanújába keveredik, aki 
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élni merészel vele". Ezzel szemben főleg Komlós Aladárról szólva 
állítja, hogy „bírálataiban számtalan fényes példáját leljük az intu-
íciónak", és bátran kijelenti, „alighanem itt az ideje, hogy valami-
képp rehabilitáljuk ezt a »gyanús« terminust". 

Ebben az egyáltalán nem könnyű és sokaktól félreértett kérdésben 
(amelyet érdemben itt nem lehet megtárgyalni) abból indulnék ki, 
hogy voltak és vannak olyan szakemberek, akiknél nem deformáló-
dott az intuíció jelentéstartalma, önértéke. S mert helyes, elfogad-
ható felfogását tekintve van, akikre alapozni lehet, talán nem is 
annyira az intuíció rehabilitálása szükséges, hanem inkább csak a 
tényleges értékét, szerepét kellene tisztázni azok számára, akik egy-
oldalú végleteket jelentő szempontok szerint ítélik meg. Akik a ko-
rábbi megbízhatatlan elemzési módszerek ellenében — dicsérendő 
módon — objektivitásra, egzaktságra törekszenek, és emiatt a szub-
jektivitást, a hajlamot, az ösztönt és mindent, ami vele összefügg, a 
műélményt, a műértést, az esztétikai érzékenységet túlzó mértékben 
korlátozni igyekszenek, avagy teljes mértékben kizárják az elemzé-
sekből, azok számára tudatosítanunk kellene, hogy — mondjuk — 
a fizikában vagy a kémiában tanulmányozott jelenségekhez viszo-
nyítva (amelyek kutatásában teljes mértékű objektivitás lehetséges) 
egészen más az irodalmi mű jellege, olyan, hogy jellegéből következő 
sajátos vizsgálata nem teszi fölöslegessé, sőt nem kis mértékben 
igényli azokat a tényezőket, amelyeknek rendszerint az intuíció a 
foglalata (különben a tárgyalt fogalom tartalmát távolról sem egy-
ségesen értelmezik). Akik viszont a tudományosság igényét és jogo-
sultságát tagadják, illetőleg az elemzésekben nem számolnak en-
nek kritériumaival, és egyáltalán nem sokat törődnek az irodalom-
tudományi vizsgálatokhoz szükséges módszerekkel, sőt „fontosko-
dó kellék"-nek tartják, azok számára az intuíció jelentőségének 
elismerése mellett a módszeres alapelvek fontossága hangsúlyo-
zandó. 

Erről a kérdésről egy ismertetés során aligha lehetne ennél többet 
mondani. És mégsem lehet nem szólni arról az egyáltalán nem jelen-
téktelen problémáról, ami ezzel szorosan összefügg és idetartozó, 
az intuícióval kapcsolatos véleménykülönbségek alakítója, hordo-
zója: mi a kapcsolat az irodalomtudomány és az irodalomkritika 
(a napi kritika) között? Erre a kérdésre természetesen sokféle (és 
ezek közül sok elfogadható) válasz adható. D e aligha akadna olyan, 
a szóba jöhető szaktudományi szempontokkal összhangban levő 
vélemény, amely a kettőt azonosítja, s mi több, az irodalomtudo-
mányt, legalábbis ennek egyik ágát, az irodalmi mű vizsgálatát az 
irodalomkritikától meghatározott, annak alárendelt szakágnak te-
kinti (természetesen az angol szakirodalomban a criticism műszó-
val jelölt jól ismert kettősséget nem számíthatjuk ide). S bár ilyen, 

10 It 87-88/1 
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természetesen kifejtett, megokolt vélemény aligha feltételezhető, 
mégis gyakran az az érzésünk, hogy az intuícióval kapcsolatos kér-
dések felvetésében és betájolásában, valamint a műelemzési módsze-
rek megítélésében az irodalomkritika sajátos szempontjai erős hatást 
gyakorolnak a sajátosan irodalomtudományi vizsgálatok értékelé-
sére és még inkább elvetésére, ami könnyen árthat presztízsének és, 
ami ennél jóval több, szaktudományi mivoltának. 

Mindez egy eléggé általános, nemcsak magyar irodalomtudomá-
nyi helyzetre utal. Lőrinczy Huba felfogása, s még inkább érdeklő-
dése, eszményeket kereső igyekezete az irodalmi életben érvényesülő 
erős áramlattal függ össze. Kötetének jellegbeli kettőssége (szaktu-
dományi ismertetések és napi irodalomkritikák egy helyen) is azt 
jelzi, hogy szerzőjük az irodalmároknak abba a népes táborába tar-
tozik, akiknek tevékenységében az irodalomtudomány és az iroda-
lomkritika egybekapcsolódik. Éppen ezért idevágó kérdéseket, első-
sorban az intuíciót érintő megjegyzései a belülről többet látó szak-
ember sokatmondó vélekedései. Jelentőségüket az is fokozza, hogy 
jó részük egyben kérdésfelvetés, problémajelzés, és így — mint látni 
lehetett — továbbgondolásra, töprengésre, majd az összefüggések 
tisztázására késztetnek. 

Az eddig elmondottakból is következik, hogy Lőrinczy Huba is-
mertetéseinek és bírálatainak az értékszempontjai a helyes és ter-
mékeny vizsgálati elveket kereső irodalmár számára egyféle eszmé-
nyek. És annak számítanak a formát is érintő nézetei. Kedvelt köz-
lési műfajának az esszét, „a tanulmányba hajló elemzéseket" tekinti. 
Példaképe Péterfy Jenő, Komlós Aladár és Rónay György. Bennük a 
jó stilisztát is becsüli, ami szintén ideálja. Megelőző kötetében vallot-
ta is, hogy „írásaim tudatosan vállalják a (. . .) »bei canto« modort 
(. . .) alkotássá is kívánnak lenni — egyebek között nyelvi — megfor-
máltságukkal" (Szépségvágy és rezignáció 9—10.). 

Stílusa valóban művességre vall: színes, fordulatos, és nagyon 
pontos, találó. És ezt nemcsak szó- és képanyagának (pl. „pazar 
tűzijáték, ötletparádé ez a javából" — vagy tömörségének köszön-
heti, hanem szerintem egy nagyon is egyéni alakító eszközének, az 
ellentétezésnek, aminek a segítségével jól megvilágítja vagy nyoma-
tékosítja a közlendő gondolatot: „Trilógiája ettől még remekmű is 
lehetne akár, viszont messze nem az". Minden bizonnyal stílusa 
fordulatosságának is az ellentét az egyik eszköze. Mindezekhez to-
vábbi sajátosságként még hozzá tehetjük azt, amit a szerző Komlós 
Aladár kifejezésmódjában így nevezett: pengeéles irónia, frappáns 
lezárások. 

De Lőrinczy Huba a szép és gondozott stílusnak nemcsak tuda-
tos alakítója, hanem egyben igénylője is, irodalmár társaitól ugyan-
ilyen minőséget vár el, és szóvá teszi, ami ezt sérti, a nyelvi és sti-
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láris hibákat. Bírálataiban figyelemmel van a kifejezésmód sajátos-
ságaira, értékeire. Találó megjegyzései néha egy-egy egyéni stílus 
jellemzésének alapjául szolgálhatnak. És ez ma ritkaságszámba megy. 
Hogy milyen is a kifejezés módja, az a szakismertetésekben, króni-
kákban rendszerint szóba sem kerül. 

Mindent összegezve elmondhatjuk, hogy Lőrinczy Huba kötete 
nagyon tanulságos. Sokat elárul írója szemléletéről, irodalomtudo-
mányi felfogásáról. És sokat megtudhatunk az értékelések szempont-
jairól, mindarról, ami érthetővé teszi bírálatainak objektív szigorát, 
azt, amit a példaképnek tekintett előd, Bajza József szavaival vall: 
„meg nem kérlelhető és kemény kritika, de részrehajlatlan, de igaz-
ságos". A szakember feleletet kaphat korábbi kérdéseire: miért 
tekintik többen is túl élesnek Lőrinczy Huba bírálatait. És az is 
kiderül, hogy miben lát új eredményeket, például Király István 
monográfiáiban a „szabványok" mellett az „önmegújításokat". 
Végül, de valójában nem utolsósorban, egy olyan érdemét kell még 
megemlítenem, amely közvetlenül nem adódik az elmondottakból, 
és amely sajátos irodalomtörténeti (egy korszakhoz, a századfor-
dulóhoz való) kapcsolódásai miatt úgy-ahogy a recenzens azonos 
kötődéseiről is árulkodik. Arra gondolok, hogy a szerző, a század-
forduló ismert kutatója gyakran jelzi a megoldásra váró feladatokat, 
különösen azokat, amelyek a szecesszió és a vele összefüggő képző-
művészeti háttér kutatási körébe tartoznak. Éppen ezért meggyő-
ződésünk, hogy Lőrinczy Huba kötete a még mindig eléggé elha-
nyagolt századforduló kutatásának fontosságát hangsúlyozó és a 
vizsgálatok elvégzésére ösztönző munka. (Magvető Kiadó, 1985.) 

SZABÓ Z O L T Á N 

AGÁRDI PÉTER: KOROK, ARCOK, IRÁNYOK 

Agárdi Péter közel hatszáz oldalas kötete, mely másfél évtized 
negyvennégy publikációját tartalmazza, sajátos irodalomtudósi hár-
maskönyv. A szerző figyelmének hármas irányultságát jelzi már a 
könyv címe is, tagolása pedig arra utal, hogy a közölt tanulmányok 
és cikkek három időszakból veszik témájukat: a XVII. századból, 
az 1930-as és az 1970-es évekből. Fontosabb azonban az a belső, a 
szerző irodalomszemléletét átható hármas párhuzam, amely az esz-
tétikai elmélet, a történeti megközelítés és a kritikai vizsgálódás 
folyamatos és termékeny egységében nyilvánul meg. Ennek alapját 
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Agárdi határozottan és következetesen érvényesített marxista tudo-
mányos módszerével teremti meg, mely „a valósághoz kötő, sajáto-
san irodalmi-művészi viszony, a tartalom és forma dialektikájának 
konkrét történelmi minősége alapján elemez, érvel és értékel." Mi-
vel a magyar szellemi élet jelenlegi munkamegosztásában túlságosan 
is elkülönül egymástól az irodalom vizsgálatának elméleti, történeti 
és szűkebb értelemben vett kritikai típusa, Agárdi tanulmányainak 
gyűjteménye különleges figyelmet érdemel. 

A szerző többször is leszögezi marxista felfogásának sarkpontját, 
mely szerint a mű végső feltételei tartalmiak, s minden formai érté-
két a tartalomhoz való viszony szabja meg. Amikor a tartalmat a 
szerző világképével azonosítja, hangsúlyozza ugyan a világnézeti 
faktor meghatározó szerepét, de ezzel együtt mindig rávilágít arra 
is, hogy művészi és nem teoretikus világképről van szó, tehát a mű-
vön belülivé tett, művészetté emelt, formált tartalom ontológiai első-
ségéből indul ki. Vizsgálati módszere éppen ezért különbözik az 
ideologikus bírálattól, mely történelmietlenül aktualizál, közvetlen 
világnézeti állásfoglalást követel, így nem a műben, hanem a mű 
mögött keresi értékelésének támpontjait, s általában elfelejti, hogy 
csak a jó alkotás lehet haladó. 

A magyar barokk epika két változata (Zrínyi Miklós és Gyön-
gyösi István) című tanulmányában a szerző 1972-ben publikált Ren-
diség és esztétikum című könyvének megállapításait summázza. Eb-
ben a változatban is igen meggyőző Zrínyi és Gyöngyösi világképé-
nek szembeállítása, illetve a Murányi Vénusz szerzője legalitáselvű 
és önigazoló-tudatrögzítő világképének a társadalmi és eszmetör-
téneti fejlődésben bekövetkezett törés esztétikai reprezentációjaként 
való felfogása. Mindezt összetettebbé s ezért még megalapozottabbá 
lehetett volna tenni a történeti-poétikai nézőpont alkalmazásával. 
A korabeli poétika ugyanis a kitéréseket nem tekintette okvetlenül 
lazaságnak, s a gyönyörködtetést előtérbe helyező irodalomszemlé-
let a műfajok státusát is átalakította, így az eposzforma módosulását 
ez a körülmény is befolyásolta, közvetítve-felerősítve a társadalom-
történeti szituáció hatását. Kónyi János Magyar hadi románjának 
gazdag elemzése nem csupán az e lőző tanulmányban vizsgált két 
barokk költő párhuzamos hagyománytörténetéhez szolgáltat értékes 
adalékokat, hanem hitelesen gazdagítja XVIII. századi műveltsé-
günk kevéssé vizsgált alsóbb rétegének képét. 

Az irodalomtörténeti szempontból különösen bonyolult harmin-
cas évekkel foglalkozva Agárdi sokoldalúan feltérképezi a kor szel-
lemi miliőjét, s a vizsgált jelenségeket a korhoz mért progresszivitás 
teremtette erőtérben helyezi el. Eddig alig foglalkoztak a radikális 
polgárság második nemzedékének lapjával, a Láthatárral, s a szo-
cialista kezdeményezést jelentő Együtt-tel: a szerző hiányt pótolva 
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mutat rá eszmetörténeti szerepük fontosságára. Fábry Zoltán, Gaál 
Gábor és Balogh Edgár jelentőségét joggal látja abban, hogy a ma-
gyar kisebbségek hangját az egyetemes magyar írástudás színvona-
lán és évszázados hagyományainak szellemében mint európai han-
got szólaltatták meg. Több tanulmány is foglalkozik József Attila 
kritikai fogadtatásának kérdéskörével. Ezekben nemcsak az a tény 
fogalmazódik meg, hogy a marxista irodalomszemlélet csak késve 
és ellentmondásosan reagált József Attila költészetére, s különösen 
a kései évek termése, az emberi válság művészi integrálásának tel-
jessége váltott ki fenntartásokat, de a gazdag filológiai tényfeltáró 
munka az elméleti lemaradás okaira is fényt derít, s a szociáldemok-
rata Szélpál Árpád és a Kassák-körhöz tartozó Gró Lajos fontos 
írásai mellett különösen Bálint György és Fejtő Ferenc cikkeinek 
jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az Egy szocialista gondolkodó a 
harmincas évekből (Fejtő Ferenc és a magyar irodalmi tudat) című 
tanulmány sokoldalúan bizonyítja, hogy Fejtő feladta ugyan for-
radalmi meggyőződését, s szembefordult az illegális KMP-vel , de az 
évtized végéig a progresszión belül maradt, s esszéi és cikkei a mar-
xista irodalomszemlélet és kritika szerves értékét képezik. Agárdi 
Péter 1982-ben megjelent Értékrend és kritika című igen fontos köny-
véből tudjuk, hogy Fejtő revelálóan hiteles kortársi értékrendjének 
kialakulása, mely a harmadik nemzedék törekvéseinek mértékadó 
elemzését is magában foglalta, együtt járt a felvilágosodás kori ha-
gyomány fontosságának és a modern polgári regény esztétikai új-
szerűségének hangsúlyozásával. 

Agárdi Péter mindig kiemeli a kritika ideológiai funkcióját, mely-
nek hitelét és hatásfokát az esztétikai értékek és értékkibomlási ten-
denciák felismerésében és tudatosításában látja. Jól tudja, hogy ez 
utóbbinak igazi erőpróbáját leginkább a kortárs irodalom vizsgálata 
jelenti. Ezért is fordul megkülönböztetett figyelemmel a hetvenes évek 
irodalma felé. Mivel a szocialista irodalom fogalmát sokszínűen, az 
ábrázolt valóság és a megjelenített emberi benső gazdagságában, 
többmodellűségében értelmezi, Szilágyi Ákossal és másokkal vitat-
kozva az évtized jellegzetességét éppen a sokarcúságban ragadja meg. 
Gyakran alkalmazza azt a módszert, hogy elénk tárván feltoluló ol-
vasói élményeit, ezek tudatosítását mintegy a tanulmány megírása 
során, a művel való bensőséges kapcsolatot megőrizve végzi el. En-
nek következtében különösen érzékenyen reagál az írói pálya alakulá-
sának, a művészi világkép módosulásának különböző megnyilvá-
nulásaira, értékeléseit ezeket figyelve alakítja ki, s kifogásait is 
mindig az életmű kibontakozása érdekében fogalmazza meg. Veress 
Miklósról rajzolt remek portréjában a versek külső jellemzői, mo-
tívumai felől jut el e rendkívül jelentős költészet poétikai jellemzői-
nek, s az általuk megtestesülő költői magatartás összetevőinek be-



150 Szemle 

mutatásához, s ennek fényében emeli ki az elmélyülő történetiség-
élményt és a filozofikus telítettségű humánumot mint felbukkanó új 
értéket, szemléleti-minőségi többletet. A z életmű iránti felelősség je-
gyében mutat rá Garai Gábor költészete kapcsán a lírai személyes-
séget gyengítő moralizáló-retorikus attitűdre, s emeli ki Juhász Fe-
renc A halottak királya című művét, értelmezve a bölcseleti tájékozó-
dás, a letisztult nemzeti önszemlélet és a küzdve eszmélkedő költői 
intellektus frissen megteremtett egységét. 

A hetvenes évek megváltozott funkciójú és kibővült autonómiával 
rendelkező irodalmának fontos jellemzője a líra hegemóniájának 
megszűnése. Agárdi ezt érzékelve figyel fel regényirodalmunk olyan 
újabb értékeire, mint Rónay György Párduc és gödölye c ímű műve, 
mely a hatalom által teremtett miliő és a jellem összetett viszonya 
által idézi fel az ún. személyi kultusz éveit. Felismeri továbbá a ma-
gyar dráma előnyomulását és átalakulását is. Joggal mutat rá a 
Gyurkó László .E/e£/ra-drámájában feltűnő új drámatípus jelentő-
ségére, mely a konkrétan hiteles s egyben mégis modellszerű szituá-
ció létrehozása által teremti meg a testvérszerelem motívumának 
többértelműségét, a forradalmi mozgalom önpusztító megosztottsá-
gának ábrázolását. Szakonyi Károly munkásságát vizsgálva rámu-
tat a drámai megjelenítésnek a groteszk műfajban megvalósuló kitel-
jesedésére az Adáshiba kapcsán, de éles szemmel veszi észre a belső 
drámaiság hőfokának csökkenését az újabb művekben. 

Agárdi Péter szemléletében az elvi-elméleti szilárdság az esztétikai 
szféra pluralizmusának tudomásulvételével és a különböző értékek 
iránti nyitottsággal jár együtt. Ezért is jellegzetes magatartása a tisz-
telet vitával való kifejezése, a vitatkozva elsajátítás. Ez azonban nem-
csak a hozzá közel álló Pándi Pál és Király István könyvéről szólva 
jut érvényre, de tőle távolabb álló jelenségek vizsgálatakor is meg-
figyelhető. Nádas Péter Egy családregény vége című művét például 
szemléleti fenntartásai ellenére is egyértelműen értékesnek tekinti, 
s a jelentős alkotót megillető megbecsüléssel bírálja Petri György 
szkeptikus-önironikus szemléletét és tragikus életérzését. Talán csak 
Mészöly Miklós munkáihoz nem tudott eléggé közel jutni, s nem 
méltányolta eléggé az erkölcsi komolysággal párosult emberi-mű-
vészi hitelt. Ha viszont talmival, esztétikai értelemben vett hazug-
sággal találja szemben magát, bármilyen öltözetben jelentkezzék is az, 
kertelés nélkül és könyörtelen logikával leleplezi, mint Berkesinek 
„a szocialista társadalmi regény mezébe öltöztetett giccses politikai 
kalandregényéét. Fontos , hogy Agárdi efféle jelenséggel is foglalko-
zik, hiszen a sokak érdeklődésével találkozó szórakoztató irodalom-
nak nem szükségszerű velejárója a hazugság és a technikai igényte-
lenség (lásd erre vonatkozóan a szerző 1986-ban megjelent Művészet 
és közösség című könyvét). 
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A gazdag tematikájú kötet tartalmaz két verselemzést is, s ezek 
elsősorban azért tanulságosak, mert a személyességben testet öltő 
líraiság értelmezése gyakran próbára teszi a marxista esztétikai érték-
rendet. Illyés A korosztály behajózása című versének analízise, mely 
egy nemzedék önszemléletének sokoldalú kibontását eredményezi, és 
Petőfi István öcsémhez című versének vizsgálata, mely a szöveg elmé-
lyült mikroelemzésével hitelesíti a citoyen-tudatú redemptus-kispol-
gár erkölcsi tudatának bemutatását, éppen Agárdi értékrendjének 
megbízhatóságáról és filológiai felkészültségének alaposságáról vall. 
S elvi szempontjainak következetes érvényesítéséről, ami más esetben 
néha — főként korábbi recenzióiban — nyelvhasználatát kissé kö-
rülményessé teszi. Egyébként is határozott álláspontját ezekben az 
írásaiban olyannyira félreérthetetlenné, az impresszionisztikus és ideo-
logikus bírálat nála nem tapasztalható szélsőségeitől elhatárolódóvá 
kívánja tenni, hogy a kelleténél több védekező és elhárító mozzanat, 
idézet, zárójeles megjegyzés, „is", „de" és tagadó formula néhány 
esetben hosszadalmasabbá teszi szövegegységeit, mint amennyire a 
bennük foglalt, amúgy is meggyőző gondolat igényelné. 

Az eddigiekből bizonyára kitűnt, hogy Agárdi Péter tanulmány-
kötetét jelentős tudományos teljesítménynek tartjuk, mely határo-
zott vonásokkal gazdagítja a szerző tudósi arculatát, s tovább nö-
veli — a korábbi könyveivel már megteremtett — szakmai súlyát. 
Olyan összegzés, mely szemléletesen jelzi gondolatainak érlelődését, 
értékrendjének gazdagodását, de elsősorban mégis önmagához való 
hűsége, másfél évtizedes útjának következetessége tűnik fel. Gondol-
kodásának ereje még akkor is megmutatkozik, ha néha vitára vagy 
továbbgondolkodásra sarkall. Befejezésül kutatói elkötelezettségé-
nek két mozzanatát szeretnénk kiemelni. írásai Lukács György el-
méleti munkásságának ihletéséről, vállalt és vallott hatásáról tanús-
kodnak. Hogy csak két vonatkozásra utaljunk: újszerű Gyöngyösi-
értékelésének kiindulópontját a szimbolikus-realista és az allegori-
záló ábrázolási módszert szembeállító lukácsi gondolat képezte, az 
Illyés-vers sokoldalú elemzésének hátterében pedig a natura naturans 
kategóriája áll. Agárdi Péter könyve ily módon újabb, s ebben a 
vonatkozásban főként a fiatalabb kutatónemzedéknek szóló, köve-
tésre serkentő érv Lukács életművének alkotó irodalomtörténeti fel-
használhatósága mellett. De nem kevésbé fontos történeti önismere-
tünket gazdagító, hagyományainkat szélesítő törekvése, azoknak a 
sajátos értékeknek a tisztító-tudatosító vizsgálata, melyek összem-
beri viszonylatban is fontosak. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1985.) 

N A G Y IMRE 
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BOTKA FERENC 

ÜZENETEK SZIBÉRIÁBÓL 
H A D I F O G S Á G ÉS I R O D A L O M 1 9 1 4 - 1 9 2 1 . 

Bármennyire periférikusnak is tetszik a kívülálló számára, iro-
dalmi szempontból, első pillantásra a téma, amit Botka Ferenc leg-
újabb könyvében bemutat, a valóságban egy szervesen és céltuda-
tosan épülő irodalomtörténészi pálya jelentékeny szakaszát doku-
mentálja ez a kiadvány. Botka Ferenc a szocialista magyar iroda-
lom — elsősorban emigrációs ágának — kiemelkedő kutatója. A 
Szovjetunióban a hatvanas évek közepén kidolgozott, majd ott meg-
védett disszertációja a magyar irodalmi emigráció munkásságával 
való első szembesülést jelentette, s már ezt megelőzően, ill. párhuza-
mosan dolgozta fel a csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó 
irodalmi anyagát bibliográfiai szempontból. A z ottani legjelentősebb 
orgánum, а Kassai Munkás irodalmi és sajtótörténeti feltárása mun-
káját kismonográfia-igényű előszóban és gazdag dokumentációban 
foglalta össze. A 70-es évek széles körű bibliográfiai kiadói tevé-
kenysége mellett, már mint muzeológus folytatta ez irányú kutatá-
sait. Ennek legreprezentatívebb eredménye a szovjet emigráció jeles 
művészetelméleti írója, Mácza János néhány egykori elméleti mun-
kájának közzététele, ezeket elmélyült filológiai munkával megala-
pozott tanulmányai kísérték. Botka 1982-ben közzétett Jelszótól a 
világképig című tanulmánykötete pedig a hazai, a környező orszá-
gokbeli és a Szovjetunióban tevékenykedő, két világháború közötti 
emigráns íróink művei, a baloldali folyóiratok, esztétikai problémák 
egyre szélesedő horizontról történő áttekintését nyújtotta. 

Az eddigi — impozáns — kutatói teljesítményhez képest Botka 
e legújabb könyvében visszafelé lépett — az időben, de nem a kuta-
tói erényekben. Irodalmi szempontból lényegében szűzföldet tart fel 
különleges megközelítési módszerekkel. Miben áll e célkitűzés saját-
szerűsége? Abban, hogy egy adott téma, az orosz hadifogságba ke-
rült, illetve a polgárháború viharaiban sodródó mintegy félmilliónyi 
magyarból kiválasztódott irodalmi, szín- és képzőművészeti tehet-
ségek — rendkívül egyenetlen színvonalú tehetségek — heterogén 
produkcióját, emberi, művészi, kultúrtörténeti „üzenetét" kísérelte 
meg annak mozaikszerű teljességében összefoglalni. A kutatói 
profil szempontjából ennek abban van az értelme, hogy a hadi-
fogoly- és polgárháborús időszak számos kezdeménye, eszmei moz-
zanata így vagy úgy a húszas években bontakozó szocialista (proletár) 
irodalom közvetlen időbeli előzményét képezi; s a húszas években 
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— tehát utólag — rögzítésre került szépírói vagy memoárjellegű 
élményfeldolgozás ugyané szövedék anyagává lesz. 

A részletező-elemző kibontás és az összefoglalás eredeti teljesít-
ménye a szerzőé, aki azonban — természetesen — sok előmunká-
latra, sajátos szempontú megközelítésre támaszkodhatott. Ezek a 
különböző helyeken — a filológiai etikának megfelelően — emlí-
tésre is kerülnek. Közülük is kiemelkedik egy 1930-ban kiadott pol-
gári szemléletű mű (Hadifogoly magyarok története. 2. köt. Az orosz-
országi hadifogság és a magyar hadifoglyok története), és egy kétkö-
tetes marxista, magyar—szovjet kiadvány 1967-ből (A magyar inter-
nacionalisták a nagy októberi szocialista forradalomban és a polgár-
háborúban). Ez utóbbi alapmű részletesen szolgáltatja az Oroszor-
szágban és az ázsiai részeken kiadott magyar lapok jegyzékét; a 
dokumentumok és forráskiadványok, a szovjetunióbeli s a 30-as 
évekből származó visszaemlékezések, a Horthy-időkben idehaza meg-
jelent memoárok, a felszabadulás után közzétett reflexiók, tudomá-
nyos művek, tanulmányok, szépirodalmi művek jegyzékét, amit Botka 
több ponton igen lényegesen kiegészített. Segítségére szolgálhatott e 
mű gazdag névmutatója, biográfiai gyűjteménye. Haszonnal forgat-
hatta ugyanakkor Terbe Lajosnak az O S Z K Évkönyveiben több 
részletben közzétett leírásait, ill., bibliográfiáját az 1915—21 közt a 
szovjet területeken megjelent magyar periodikákról; támaszkodha-
tott elsősorban Józsa Antal, Györkéi Jenő, Milei György had- és 
párttörténeti tanulmányaira, monográfiáira; Pogonyi Antal, Sík Endre 
s mások visszaemlékezéseire; Bányai Kornél feltárt hagyatékára; a 
témában kutató társak (így főleg Nyéki Károly) publikált és kéziratos 
munkáira. 

Mindezekhez képest miben áll Botka Ferenc könyvének újsága? 
Elsősorban is abban, hogy e széles hálózatból kiemeli, premier plánba 
hozza az irodalmi és kulturális mozzanatokat, egy bizonyos eszmei-
tematikai rendbe szervezve tárgyalja a buddhista Strém Istvántól 
Gyóni Gézán, Zalka Mátén, Ligeti Károlyon át Bányai Kornélig, 
Karikás Frigyesig és Markovits Rodionig az írókat, költőket és em-
lékezőket; a „középszert" éppúgy, mint Zalka torzóban maradt nagy-
regényét, Pogonyi, Garasin Rudolf, Lám Béla és Sík Endre tanúság-
tételét. 

A mozaikszerűen egymáshoz kapcsolódó portrékban nyilatkoz-
nak meg igazán Botka irodaimári erényei. Módszerét az irodalom-
történetben is polgárjogot nyert „sachlich" jelzővel illethetnénk: 
szemléletében a tárgy csábításai ellenére semmi pátosz, semmi meg-
indultság (lássuk csak a jelenet leírását, midőn a fehérek által meg-
kínzott Ligeti Károly kivégzése előtt a málladozó börtönfalra írja 
utolsó versét, a Végrendeletet), Botkát nem kötik legendák és lakko-
zási kötelmek, „hőseit" (pl. Zalkát), retusáló önvallomásaikat doku-
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mentációval cáfolva korrigálja. Bányai késői antedatálásait finom 
stílus- és motívumanalízissel állítja helyre, Markovits Rodion re-
génytervezetének és a megvalósított könyv szerkezetének szembesí-
tésével minuciózus kor- és sajtótörténeti, szociológiai elemzést nyújt, 
és e sort még hosszan folytathatnánk. Nem csupán apróbb-nagyobb 
filológiai korrekciókról, „helyretevésről" van szó; hanem igen lénye-
ges problémákról is. így pl. feltárul az olvasó előtt a lenini hadi stra-
tégia és a hazafelé tartani akaró magyar internacionalisták (és kró-
nikásuk: Zalka) nézeteinek szembesülése; másutt meggyőző okfej-
téssel világosodik meg előttünk pl. Markovits Rodion igenis mar-
xista-szocialista világlátása. Nagyobb és kisebb volumenű művek, 
munkák, akár verssorok, elmélyült analízisre csábítják Botkát, aki 
nem „átlós irányban" olvas, hanem minden hangsúlyt és jelzőt mér-
legre tesz. Kifogásolja, ha az idézetben egy „is"-sel több van, mint 
az eredetiben. A tárgyiasság és pátosznélküliség, a tények és csakis 
a tények minuciózus kibontása a hitelesség pecsétjét üti az elem-
zésekre. 

Egy másik értékes filológiai erénye Botkának a széles körű és tel-
jességre törekvő adatolás. A könyvtárak, kézirattárak, köz- és ma-
gángyűjtemények, a kor és a késői kor sajtópublikációinak kimerítő 
és leleményes feltárása a legteljesebb elismerést váltja ki. Egy helyütt 
„hangyaszorgalmúnak" nevezi egyik forrásfeltáró elődjét, ez a meg-
jelölés pontosan minősíti Botkát is, a filológust. D e ez a szorgalom 
nem céltalan, hanem a tárgy, a téma minden lehetséges oldalról való 
megvilágítását célozza. Nem hallgatható el ugyanakkor az sem, hogy 
a kultúrtörténeti leletmentés szívós igyekezetében néhol már a „Wis-
senschaft des Nicht-Wissenswerten" határvidékein jár a kutató. A 
tudományos okadatolás rendkívüli gazdagsága az oka annak is, hogy 
a „négysíkú" könyvben a fő rész, a bevezető tanulmány az egész mű 
alig egyharmadát foglalja el, s a petit szedéshez képest majdnem ugyan-
ennyit tesz ki a jegyzetek terjedelme. Szinte minden mondathoz 
csatlakozik egy jegyzet, néhol kettő is. E ponton egy konstrukciós 
gyengeséget vélünk felfedezni, ami talán az írás időtényezős körül-
ményeire megy vissza. Nyugalmasabb munkakörülmények között a 
jegyzetanyag túlnyomó része — meglátásunk szerint — beleépíthető 
lett volna a főszövegbe; így nem állt volna elő a tanulmányozást meg-
nehezítő és a figyelmet megosztó „parallel olvasás" kényszere. A 
jegyzetapparátus szinte egy „második tanulmány" szerepét tölti be, 
ezért van az, hogy a hivatkozások egy része magukra a hivatkozásokra 
hivatkozik. 

A „két" tanulmányt dokumentációs rész egészíti ki, amely a fő-
szöveg legérdekesebb felfedezéseit van hivatva szemléletessé tenni. 
Meglepő itt pl. az a történelemszemléleti párhuzamosság, ami Bá-
nyai Kornél naplóiban és Markovits Rodion regénytervezetében meg-
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figyelhető, s amely a történelmi-társadalmi formációk „gyorsított" 
egymásra következését láttatja a hadifogolyélet rendkívüli viszonyai 
között — egészen a polgári gazdasági viszonyokig, jellemző módon. 

A könyv negyedik rétege — igen szerencsés leleményként — a 
gazdag illusztrációs anyag; címlapok, szövegfakszimilék, rajzok, 
fényképek. Botka már korábbi tudományos munkáiban is előszere-
tettel alkalmazta a szemléltetés, az olvasó figyelme megragadásának e 
művészettörténeti módszerét. Ily módon egy komplex mű jött létre, 
amely kor- és művelődéstörténeti, szociológiai és sajtótörténeti, s nem 
utolsósorban irodalomtörténeti aspektusból fonódik össze; egye-
síti a szaktudományos elmélyültséget és az ismeretterjesztéshez nél-
külözhetetlen színességet. 

A recenzens kívánságlistáján utólag még szerepel egy — az egész 
jelenségkört eseménytörténeti táblázatban megvilágító — melléklet, 
amely tartalmazta volna a politikai változások hullámzását e né-
hány évben, a legfontosabb színhelyek időbeli hovatartozását, a peri-
odikák megjelenési helyét és időtartamát stb. Ezek az adatok a könyv 
szerzőjének kisujjában vannak, de az olvasó számára az összesen 
402 jegyzetben szétosztva találhatók meg. Helyes gondolat volt vi-
szont A magyar internacionalisták . . . című kötethez adott térkép-
vázlat egyszerűsített adaptálása a kötet első és hátsó belső fedőlap-
ján — ez a történések földrajzi elhelyezését teszi szemléletessé. 

A z Üzenetek Szibériából című kötet, Botka Ferenc értékes mun-
kája fent jelzett, egymásra rétegeződő síkjaiban egy módszertani 
paradoxon is rejlik még. Úgy érezzük: az itt felhalmozott és kifogás-
talanul működő filológiai készség egy felfokozott igényt képviselő 
tárgyat keres magának. Legközelebbi irodalomtörténeti művében en-
nek megjelenését várjuk Botka Ferenctől. (Magvető, 1985.) 

ILLÉS LÁSZÓ 

CSŰRÖS MIKLÓS: SZÍNKÉPELEMZÉS 

„ A szemlélésnek át kell alakulnia szemléletté, annak töprengéssé, 
összefüggéssé. így elmondhatjuk, hogy valahányszor figyelmesen pil-
lantunk a világba, már teoretizálunk" — írja Színelméletének elő-
szavában Goethe. Ez a figyelő szem, a műszerek, eszközök nélküli 
vizsgáló tekintet is f inom megfigyelésekre, árnyalt összefüggések meg-
látására ad lehetőséget, ha a szemlélő azzal az érzékenységgel köze-
lít tárgyához, mint teszi azt tanulmánykötetében Csűrös Miklós. 
Színképelemzés című esszégyűjteményének fülszövegén szabadkozó 
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a megfogalmazás: a cím talán túlságosan természettudományos. Ám 
a könyv egésze rácáfol a szabadkozásra: a szerző távcső és mikrosz-
kóp nélkül is az irodalom távlatainak és mikrojelenségeinek össze-
függéseit ragadja meg és állítja elénk. Kötete nem az alapszínek, 
hanem a kiegészítő árnyalatok vizsgálata, s ily módon olyan kva-
litásokra hívja fel a figyelmet, amelyek fölött hajlamosak vagyunk 
tovasiklani, holott ezek a minőségek teszik igazán sokszínűvé és 
gazdaggá irodalmunk palettáját. 

A Színképelemzés három fejezete szemléletileg és műfajilag egy-
séges, elkülönítésüket tematikus kapcsolódásaik indokolják. Köl-
tők a hetvenes években cím alatt az első ciklus az elmúlt évtized vers-
köteteteihez kapcsolódva a kortárs magyar lírát, egy-egy alkotó köl-
tészetének, művészetének sajátosságait vizsgálja. Ez a mintegy 280 
oldalnyi, önálló kötet terjedelmű fejezet nemcsak a különböző írói 
nemzedékek hetvenes évekbeli együttállását és együttélését mutatja 
meg, hanem az egyes tanulmányok sorrendje nyomán bizonyos irá-
nyulások megrajzolására is vállalkozik. A fejezet időrendi kompozí-
ciójában a szerző 18 költő portréját rajzolja meg, az utolsó esszé 
pedig további tíz, 1979—80-ban első kötettel jelentkező lírikus be-
mutatását végzi el. 

A tanulmányok zöme egy-egy frissen megjelent verseskönyv kap-
csán íródott, de nyoma sincs bennük a napi kritika oly gyakori el-
hamarkodott és felszínes értékítéleteinek, impresszionizmusának. Ezek 
a tanulmány értékű esszék, legyen tárgyuk Takáts Gyula, Vas István, 
Jékely Zoltán, Kálnoky László, Rónay György, Weöres Sándor, Csor-
ba Győző, Rába György, Takács Imre, Fodor András, Csoóri Sán-
dor, Kalász Márton, Bisztray Ádám, Bertók László, Tandori Dezső, 
Petri György, Kovács István vagy Dobai Péter költészete, sohasem 
csak az éppen az esszé megírására alkalmat adó kötetről szólnak, 
hanem mindig többről és másról is. Szólnak — többek között — a 
lírikusra jellemző költői motívumokról, ezek kapcsolódásairól más 
költők (elődök és kortársak) motívumaihoz; a tárgyalt kötetet meg-
előző pálya alakulásáról, tendenciáiról ; iskolákról és egyéniségekről ; 

- esztétikáról, poétikáról, retorikáról, verstanról, és még s z á m o s — az 
irodalomhoz, a lírához kötődő — területről. 

Csűrös Miklós úgy mélyed el a kortárs irodalom vizsgálatában, 
hogy nem válik a pillanat foglyává, hanem érvényesíteni tudja a tör-
ténetiség nézőpontját is. Ebből a szempontból különösen tanulságos 
egy évtized távolából olvasnunk kötetének néhány korábbi tanul-
mányát (Jékelyről, Rónayról, Takács Imréről, Kalász Mártonról 
stb.), mert az azóta eltelt időszak alapján már megállapítható, hogy 
történt-e lényeges színképváltozás e költők művészetében vagy pá-
lyájuk lezárulásával az összképben, illetve ez az évtized megmutatta 
azt, hogy milyen mértékben van szükség portréik újrarajzolására. 
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A szerző érzékenységét, tárgyterületében való kiváló jártasságát jelzi, 
hogy megállapításainak érvényessége nem csökkent, a megrajzolt 
összefüggések nem halványodtak, hanem inkább erősödtek. Érdekes 
módon ez a pontos képalkotás még az elsőkötetes költőkről írott 
esszéiben is jelen van, mely eredetileg egy írószövetségi vitaest beve-
zető előadása volt. így amit ott a műfaji problémákról, a verstani 
kezdeményezésekről, illetve az egyes pályakezdőkről elmond, ma is 
helytálló. A Színképelemzés első ciklusa kitűnő példa arra, hogy mi-
lyen árnyalt és mélyenszántó megállapítások tehetők a kortársi iro-
dalomról (költészetről), és hogy mennyivel többet jelent az, ha iro-
dalomtörténészi felkészültséggel és nem kritikusi-újságírói felszí-
nességgel közeledik az elemző napjaink irodalmához. 

Négy versértelmezés a címe a kötet második fejezetének, melyben 
Arany János: Ez az élet. . ., Csorba Győző : Jobb, Fodor András: 
Tánc, és Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcéban c ímű költe-
ményeiről írott műelemzéseket olvashatunk. Ez a fejezet a „színkép-
elemzésnek" azt a típusát példázza, mely a mikroszkopikus részle-
tekig hatol. A költemények alapszíneinek felbontása ebben a cik-
lusban kiegészül a szintézissel, a leírás az interpretációval, a részekre 
bontás az integrációval. Egy-egy vers egy-egy eltérő megközelítési 
módot jelent: Arany művével kapcsolatban a szerkezeti-lineáris elem-
zést követően a kifejezés nyelvi eszközeiről, a költemény motívum-
rendszeréről olvashatunk, amit kiegészítenek a kortörténeti és élet-
rajzi adalékok. Majd a vers műfajáról, kompozíciójáról, strófaszer-
kezetéről és a költemény alapmotívumának a magyar irodalomban 
való előfordulásáról esik szó. 

Csorba Győző művének elemzésében a grammatikai szempont áll 
előtérben, kiegészülve a gondolatkör, a motívumláncolat és a logikai 
réteg analízisével. Fodor Andrásnál a szerző a költői eszközöket, a 
versformát, a szintaxist, a tér- és idővonatkozásokat, valamint a 
költői képeket tárgyalja. Bertók László Csontváry-képre írott versé-
ben pedig elsősorban a festmény és a költemény művészi megfelelé-
seit és eltéréseit vizsgálja, kevésbé részletekbe menően, mint inkább 
a nagyobb összefüggésekre összpontosítva. Csűrös Miklós megálla-
pításai nemcsak egy szűken értelmezett műelemzés fogalmát merítik 
ki, hanem poétikai és esztétikai relevanciájuk is van. E sorok írója 
számára a kötetnek ez a fejezete adta a legnagyobb intellektuális 
élményt, ez mutatta meg legmélyebben a szerző irodalomtörténeti-
irodalomtudósi erényeit. 

A könyv harmadik és egyben utolsó fejezete az trák és „sorskér-
dések" címet viseli, benne hét tanulmány olvasható a huszadik szá-
zadi magyar irodalom egy-egy jelentős szépírójának, illetve gondol-
kodójának irodalmi, politikai nézeteiről. Ennek a ciklusnak a krono-
lógiája Fülep Lajostól Mészöly Miklósig terjed, s kettejük között 
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helyet kap Kodolányi János, Németh László, Féja Géza, Darvas 
József és Bibó István. A fejezet első írásában a szerző Fülep gondol-
kodói pályájának egyik kulcsfogalmát követi nyomon, a nemzetét, 
pontosabban Fülep viszonyát a néphez és a népi írókhoz. Ennek 
kapcsán kitér arra a társadalmi-történelmi közegre is, amelyben ez 
a szemléletmód kialakult. Kodolányi János esetében egy műfaj, 
a publicisztika vizsgálatára vállalkozik, amit kiegészít annak bemu-
tatásával, hogy szellemileg milyen felemás helyzetben volt a magyar 
irodalmi és közéletben Kodolányi. 

Németh László pályáján a Berzsenyi-élmény rekonstrukciójára 
vállalkozik, ami kiegészül annak áttekintésével, hogy a magyar írók 
milyen Berzsenyi-képpel rendelkeztek, illetve hogy Berzsenyin kívül 
kik gyakoroltak még alapvető hatást Németh Lászlóra. Németh Ber-
zsenyi-esszéjét jelentőségében Horváth János könyvéhez hasonlítja. 
A kötet legkorábbi írása az 1971-ben keletkezett Féja Géza irodalom-
szemléletével foglalkozó esszé, melyben elsősorban a Féja által a 
harmincas-negyvenes években írott irodalomtörténeti könyvek világ-
képét vizsgálja, különös tekintettel az ezekben a művekben együtt 
élő demokratikus és haladásellenes tendenciákra. A következő dol-
gozatban Darvas József irodalmi nézeteit elemzi Csűrös Miklós, majd 
pedig Bibó István és a magyar írói hagyomány kapcsolatát vizsgálja. 
Bibó-esszéjének erényei, érzékenysége különösen most szembeötlő, 
hogy nemrégiben végre megjelent egy válogatás Bibó István művei-
ből, három kötetben. Könyvének utolsó írása Mészöly Miklós esz-
széírói munkásságával, A társaság iskolája és az Érintések tanulmá-
nyaival foglalkozik. 

Harminchárom esszé füzére Csűrös Miklós Színképelemzés című 
kötete, melyben a szerző az 1971 és 1981 között írott tanulmányainak 
javát gyűjtötte össze. Elemzései minden esetben a vizsgált tárgyterü-
let iránti feltétlen megértésről, elfogadásról tanúskodnak, és hatá-
sukban valóban érvényre juttatják a szerző azon szándékát, hogy az 
olvasó „kedvet kap az érintett témák és összefüggések továbbgon-
dolására, s némi örömét leli a szerző által megkezdett »kísérletek« 
folytatásában." (Szépirodalmi, 1984.) 

P. M Ü L L E R PÉTER 
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DALMA HUNYADI B R U N A U E R - S T E P H E N 
BRUNAUER: DEZSŐ KOSZTOLÁNYI 

Igen tiszteletreméltó a cél, amit az angol nyelvű monográfia két 
magyar származású szerzője maga elé tűzött: pályaképet kívánnak 
adni, minél érzékletesebben bemutatandó Kosztolányi emberi alka-
tát is, majd műnemenként és műfajonként végighaladva tárgyalni 
az életművet — nemcsak az epikus, lírai és drámai műveket, de a 
fordítói és újságírói tevékenységet is. Feladatukat nehezítette, hogy 
a legtöbb elemzett műnek nincs angol nyelvű fordítása — vagy a 
létezőt valamilyen okból nem tartották megfelelőnek — , s így alkal-
mankint saját műfordításokat kellett készíteniük. 

A vállalkozás nagyszabású — talán túlságosan is az. Sikeresnek 
már nem nevezhető, több okból. 

Sokat elárul önmagában az is, ha a könyv beosztását és arányait 
közelebbről megnézzük. 20 lapnyi vázlatos életrajz után következik 
kb. 70 oldalnyi terjedelemben az egész lírai mű áttekintése, majd 
4 lap a darabíró Kosztolányiról. Ezt követi kb. 100 oldalon a teljes 
novellatermés és az összes regény tárgyalása. Végezetül 30 oldal a 
publicista/esszéista, valamint a műfordító Kosztolányiról. Óhatat-
lanul az a benyomásunk támad — és a monográfia figyelmes olvasása 
tovább erősíti ezt —, hogy a szerzők elsődleges célja: semmi ne 
maradjon ki, de nagyjából ugyanolyan arányban essék szó minden-
ről. Ez a lekerekítő szemlélet, mely nemcsak a kiemeléstől és a sú-
lyozástól tartózkodik, akár saját ízlése szerint, műfajok és művek 
javára vagy rovására, odáig fut ki, hogy az életművön belül is ta-
gadja a fejlődés, változás jelenlétét: 

„ . . . nem érthetünk egyet Szabóval és Szauderral abban, hogy 
Kosztolányi A bús férfi panaszaival vált volna művészből nagy 
költővé. Kosztolányi nagy költő volt, ahogyan Ady látta, kezdettől 
fogva." (69.) 
(A prózaíróról:) „Még egy párhuzam vonható a költészetével: 
lehetetlen fejlődést kimutatni. A 23 éves szerző csaknem ugyanolyan 
jó novellákat publikált, mint az 50 éves." (102). 

A monográfiából való idézeteket saját fordításomba adom meg: 
B. J. 

Az értékítéletek — az elfogultak különösen — természetesen ve-
szélyt hordoznak magukban: egy tudományos igényű műnek objek-
tivitásra kell törekednie. D e ez a könyv az ellenkező végletet kép-
viseli: olyannyira irtózik mindenfajta minősítéstől, hogy számára 
csakis a zseniális — és egyöntetűen zseniális — Kosztolányi létezik. 
Ez azzal a szomorú következménnyel jár, hogy az egymás után sor-
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jázó, egyformán földicsért művek tömegéből a még Kosztolányi 
mértékéhez képest is nagyszabásúak és rendhagyók nem tűnnek ki, be-
olvadnak és elszürkülnek, a szórványosan mégis előforduló negatív 
értékítéletek pedig többnyire indokolatlanok. 

Eme szemléleti probléma előrebocsátása után a recenzens szá-
mára a legésszerűbb, ha végighalad a monográfia fejezetein, és így 
teszi meg észrevételeit. A pályakép fölvázolásával kapcsolatban csak 
annyi kifogásunk lehet, hogy esetenként túl közvetlen megfelelel-
tetéseket tesznek a szerzők élettények és művek között, valamint 
hogy — híven az idealizált képhez — meglehetősen röviden intézik el 
Kosztolányi Pardon-rovatbéli működését, illetve Adyhoz való vi-
szonyát. 

A líra áttekintését jóval több vád érheti. A minősítések, értékítéle-
tek hiányáról, egysíkúságáról már szó esett. A másik, vele azonos 
súlyú probléma módszertani jellegű. A tárgyalás módja a következő: 
a szerzők kötetenként vagy ciklusonként haladva „elmesélik" a köl-
temények vélt tartalmát, tehát egyszerűen „átfordítják" a verset 
prózába. Ez az esetek legnagyobb részében helyettesíti az elemző 
értelmezést. A csoportosítás, a típusok létrehozásának kísérlete alap-
vetően tematikus vagy pszichologizáló. így szerepelhet a „családi 
vers" vagy „szerelmes vers" nem igazán meggyőző kategóriája, vagy 
az a zavarbaejtő jelenség, hogy a müvek osztályozásának egyik alapja 
a hangulatuk lesz: ti. az, hogy vidámak-e, vagy szomorúak. Minden-
féle poétikai és stilisztikai szempont hiányzik, hatásokról nem esik 
szó, arról sem, hogy milyen háttérbe, hagyományba illeszkedik ez a 
líra, vagy mit tagad. Teljes a zavar az irányzatok megnevezése terén 
— bár el kell ismernünk, hogy Kosztolányi költészetét különösen 
nehéz bármilyen megnyugtató és leegyszerűsítő címkével ellátni, épp 
ezért nem föltétlen kell erre törekedni — , az impresszionizmus, szim-
bolizmus, de főleg a realizmus fogalma minden magyarázat és ala-
pozás nélkül fordul elő. 

A másik konzekvensen gyakorolt eljárás, mely az egész monográ-
fián végigvonul, de a műnern természeténél fogva a líra tárgyalása-
kor a legzavaróbb: az életrajzi események és a mű bántóan direkt 
egybemosása, egymásra vonatkoztatása. Még a hangsúlyozott magán-
líránál is disszonánsán hat, de más esetekben egyenesen megbocsát-
hatatlan a fiktív költői én és Kosztolányi rövidre zárt azonosítása: 

„ A vers címe félrevezető, mivel nem Esti éneke; inkább Kosztolányi 
szól benne Estihez, elmondja, hogyan és mit daloljon." (az Esti 
Kornél éneke c. versről — 80.) 
„Kosztolányi maga a halott, a szertartás felette zajlik, az ő teme-
tésén. A halott ugyanakkor mindenki, bárki." (a Halotti beszéd e\em-
zéséből — 85.) 
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A differenciálás teljes hiánya miatt, a kontextusból kiszakított 
idézeteket összekötő prózai „tartalomösszefoglalók" alapján az olva-
sónak semmilyen képe nem alakulhat ki a lírikus Kosztolányiról, s ez 
talán a kései versek esetében a legfájdalmasabb. 

Helyenként a fölhasznált irodalom megállapításait is kissé nagy-
vonalúan kezeli a monográfia. Tanulságos e szempontból Ady neve-
zetes bírálata a Négy fal között c. kötetről, melyet a szerzők már a 
bevezetőben némi túlzással „lelkesnek" neveztek, és később idézik, 
de oly módon, hogy a szövegből épp azokat a részleteket hagyják ki, 
melyekből A d y fenntartásait, alkati idegenkedését, dicséretének két-
élűségét érezhetnénk ki. (S amelyeket Kosztolányi is a legbántóbb-
nak, legfájdalmasabbnak tartott.) Idézve: „. . Ő művész, ő költő, 
ő író." (138.) A folytatás már elmarad: „. . . ő irodalmi író. Beval-
lom, hogy az én számból nem éppen dicséret ez ma, amikor egyre 
biztosabban kezdem gyűlölni az irodalmat." (Ady Endre publicisz-
tikai írásai 2. Bp. 1977. 525— 526.) 

A könyv módszere az epikus művek tárgyalásakor sem változik. 
A kiindulás itt is az elmesélhető történet; ehhez kapcsolódik a rövid 
kommentár vagy még az sem. A stíluskategóriák újfent megalapo-
zatlanok, sőt meghökkentőek néhol: a jó művek közül azok a leg-
jobbak, amelyek eleget tesznek valamilyen homályos értelemben vett 
realisztikus ábrázolás követelményeinek, mint pl. a Pacsirta. A kezdő 
novellistánál, részben Baráth Ferenc 1938-as monográfiáját idézve,, 
romantikáról és realizmusról esik szó; a Neró, a véres költő pedig 
önálló, a szerzők által alkotott kategóriát kap: a „romantikus ex-
presszionizmusét" (137.). 

A novellák áttétesebebb, metaforikus, nehezebben fölfejthető je-
lentése ezzel a módszerrel elsikkad. így teljes kudarc A rossz orvos 
elemzése, ahol a szöveg természetesen ellenáll a tartalomfölmondás-
nak. A külső eseménysor, a fölszíni jelentés kizárólagos figyelembe 
vétele tehet nyilván arról is, hogy a Fürdés c. novellát egyértelműen 
rossznak ítélik a szerzők. Magyarázatuk szerint Suhajda nem gyű-
löli a fiát még tudat alatt sem, csupán kötelességtudó apaként sar-
kallná jobb Teljesítményre — így a tragikus fordulat indokolatlan. 
Megdöbbentő, hogy a lélektan s különösen a freudizmus ily mér-
tékig figyelmen kívül hagyható egy monográfiában, melynek Kosz-
tolányi a tárgya. A jó értelemben vett pszichológiai megközelítés 
hiánya az Esti Kornél-történetek taglalásában is erősen érezhető. 
Itt az értelmezés alapja egy kétes értékű szembeállítás a „jó" Kosz-
tolányi és a „rossz" Esti között: az érvelés a továbbiakban azt bi-
zonygatja, hogy Esti nem is olyan sátáni alak. 

„Mindkét befejezés abszurd. Sem Kosztolányi, sem Esti nem tudna 
megütni egy özvegyet, vagy belökni egy fiatalembert a folyóba, 
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ugyanúgy, mint ahogyan képtelenek lennének nevetni egy beteg 
emberen . . . Éppen ezért — mert nem meggyőzőek — Kosztolányi 
leggyengébb novellái közé kell sorolnunk őket." (az Esti Kornél 13. 
és 16. fejezetéről; 183.) 

Túl a szembeállítás leegyszerűsítő voltán és a direkt megfeleltetésen 
író és hőse között, hiányzik egy döntő szempont: az irónia és az 
ironikus ábrázolás vizsgálata, mely alapvető értékszemléleti kérdé-
sekre adhat választ. E szempont érvényesítése nélkül a Kosztolányi-
értelmezések eleve kudarcra ítéltek. 

A négy regény közül a Néró, a véres költő és az Aranysárkány 
tárgyalása korrektnek nevezhető, a másik két regény rosszabbul járt. 
Nyilván nem véletlenül ; a Pacsirta és az Édes Anna esetében megint 
az emberi tudat különböző rétegeinek működésében, az értékeknek 
egymáshoz mért viszonylagosságában, magában a regénystruktúrá-
ban rejlik a közelítőleges megfejtés kulcsa, s így a külső eseménysor-
ban — csakis ebben — nem található. így lehetséges, hogy a Pacsir-
tát e monográfia alapján három, egymást mélységesen szerető ember 
történeteként kellene olvasnunk, ahol is Vajkayból részegségében 
nem a rég elfojtott tudás tör fel, hanem a megbánás: „A lelkiismeret 
bántja azért a sok örömért, melyben a szeretett lánya távollétében 
része volt." (143.) És nyilván a fönti okokra vezethető vissza, hogy 
az Édes Annát „eltúlzott jellemei", az indokolatlan kettős gyilkosság 
és a lélektani motívum hiánya miatt az író leggyengébb regényeként 
minősíti a könyv, de súlyos ítéletét nem támasztja alá meggyőző és 
alapos érvelés. 

Az egyszerű élményközvetítés — legyen bár az élmény mégoly 
átütő — nem helyettesítheti az értelmezést; sem a kritikátlan dicséret 
az e lemző megértést, s különösen tudományos igényű mű esetében 
nem. Csak azt sajnálhatjuk mélységesen, mekkora lehetőséget sza-
lasztott el a monográfia két szerzője. Egy példátlanul sokszínű, gaz-
dag és izgalmas életmű veszítette el minden érdekességét e vállalko-
zás során — egy olyan életmű, amely pedig méltán tarthatna számot 
az angol nyelvű olvasók érdeklődésére is. (München, 1983.) 

BARABÁS J U D I T 

TANULMÁNYKÖTET RADNÓTI MIKLÓSRÓL 

Érdemes lenne egyszer komolyan elgondolkodni azon, miért bá-
nik a magyar irodalomtörténet-írás mostohagyerekként Radnóti Mik-
lóssal. Nem is a róla szóló írások mennyiségével lehet baj, inkább a 
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minőségével. Mintha Radnóti életműve ellenállna a komoly kuta-
tásnak. Néha túlságosan érthetőnek, problémátlannak tűnik. A z 
életút eseményei erősen rányomják bélyegüket a versekre. A háború, 
a menetelés traumája mindenkit mélyebben érint, minthogy ne ezek 
felől lássa a verseket. Sok barátja, ismerőse élte túl Radnótit, tőlük 
olyan sokat tudhatunk a költőről, hogy vizsgálni sem érdemes. Versei 
érthetőek, sőt közérthetőek : mintha felesleges is lenne értelmezni 
őket. Szemlélete mindénképpen a progresszióhoz köti, nem vet fel 
húsba vágó vitakérdéseket. Stílusa, írásmódja az avantgárdtól vezet 
a klasszicitás felé, könnyen elhelyezhető kora irodalmában, a rá nagy 
hatással volt költők ismertek, kifejezésmódjának változása egyér-
telmű fejlődésként írható le. Komoly filológiai nehézségek, titkok 
(talán a Napló kiadatlanságától eltekintve) nincsenek. S Radnóti 
népszerű költő, és ha jelentkeznek is megítélésében különbségek, el-
helyezése alapkérdéseiben egységes az irodalomtörténet-írás, érté-
kelése sem lobbantott még lángra indulatokat. 

Lehet, hogy ennyire egyértelmű, netán szimpla volna Radnóti élet-
műve? S lehet-e egyáltalán egy ilyen „egyszerű" költészet igazán nagy 
költészet — mint ahogy vélhetően valóban az? Vagy csak a kutatás 
jár állandóan ugyanazokon az ösvényeken, s nem tudja — vagy meg 
sem próbálta — a maga gazdagságában felmérni Radnóti művésze-
tét? 

Mindezt a Radnóti-tanulmányok (Kiadja a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság, szerk.: B. Csáky Edit, [Bp. 1985] 211 p.) című 
kiadvány kapcsán kérdeztem. E könyv, amely a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 1984. november 16—18-án Győrben tartott ván-
dorgyűlésének előadásait tartalmazza, pontosan tükrözi a Radnóti-
kutatás erényeit és gyengéit. A tanulmányok (rajtuk kívül itt olvas-
ható még Juhász Ferenc verse és Vujicsics D . Sztoján koszorúzási 
beszéde) négy téma köré csoportosulnak. A költő utolsó hónapjai-
ról egy tanulmány lenne hivatott szólni. Radnóti lírájának elvi kér-
déseivel négy írás foglalkozik; poétikai-motivikus kérdésekkel öt. 
Három tanulmány pedig arra szolgál, hogy kitágítva a vizsgálódás 
körét, Radnóti kora irodalmának más problémáit is szemügyre 
vegye: egy a 20. századi lírát, egy az avantgárd drámát, egy a ma-
gyar avantgárd szétesését. 

Egy vándorgyűlésen, rövid idő alatt, kötött terjedelemben, a fel-
olvasott-előadott szöveg nyelvi sajátosságait figyelembe véve nehéz 
jelentősen újat nyújtani. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a 
tanulmányok jelentős része inkább csak témájának körüljárására, 
mintsem komoly kifejtésére vállalkozik. (Ha csak a tanulmánycíme-
ket nézzük, úgy is szembeötlő a „körülíró" címek nagy száma: 
Radnóti-kutatásaim margójára; Jegyzetek Radnóti Miklós klasz-
szicizmusáról; Radnóti Miklós pályaképéhez ; Vázlat Radnóti Miklós 
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prózájáról; Az avantgárd dráma két változatáról; s ide sorolhatjuk 
még az ilyen metaforikus címeket is, mint például: A meredek út 
vége.) A szerzők általában járt utakon haladtak: Radnóti haláltuda-
táról azonban ma már csak nagyon újat lenne szabad mondani — 
vagy semmit; az utolsó versekről, az „aktív humanizmus"-ról, a 
klasszicizmus és a harmincas évek történelmének összefüggéséről 
éppúgy. Az értékelés, az elhelyezés gyakran túlteng a könyvben az 
elemzéssel, az alapos vizsgálattal szemben. (Bizonyára ezzel függ ösz-
sze, hogy egyetlenegy műelemzés sem olvasható a kötetben.) Meg-
lepő, mennyire nem (vagy alig) válaszol egymásnak a kötet második 
és negyedik része, a Radnóti lírájának, valamint a kor irodalmának 
elvi kérdéseit taglaló. Holott a Radnóti költészetéről szóló négy 
tanulmány lényegében ugyanarról beszél: arról, hogy az avantgárd 
és a magyar irodalom hagyományait ötvözve, a kor történelmi-poli-
tikai szorítására válaszul, s Radnóti alkatával összhangban hogyan 
higgad le, majd emelkedik klasszikussá a költő hangja és magatar-
tása, hogyan válnak klasszikussá versei. A kor irodalmát tárgyaló 
írások viszont főleg az avantgárdot választják vizsgálatuk tárgyául 
figyelmen kívül hagyva a Radnótiról szóló tanulmányok beállítását. 
Kivétel ez alól Csaplár Ferencnek a magyar avantgárd irodalom utó-
védharcairól szóló írása, amely a pályakezdő Radnóti irodalmi köze-
gét felvázolva talán a legtöbbet árulja el arról, miért formálódott át a 
líra, s ezen belül a fiatal Radnóti is lázadóból klasszicistává. 

Igazságtalan lenne azonban, ha a kötettel kapcsolatos fenntartá-
saim mellett nem ejtenék szót arról, hogy mindezek ellenére több 
érdekes írást is olvashatunk a könyvben. Csaplár Ferenc már kiemelt 
tanulmánya mellett izgalmas volt Bécsy Tamás elméleti eszmefutta-
tása és két drámaelemzése, Lator László szubjektív hangú, vitatható 
és mégis meggyőző esszéje, Képes Géza leltára Radnóti Miklós mű-
fordításairól, Z. Szabó Lászlóé Radnóti prózájáról, és amit Sza-
bolcsi Miklóstól Radnóti tájleírásairól, Melczer Tibortól vagy Rónay 
Lászlótól Radnóti klesszicizmusáról megtudtunk. 

F E N Y Ő D. G Y Ö R G Y 

VÁLOGATÁS A LUKÁCS-CENTENÁRIUM 
IRODALMÁBÓL 

A Lukács-centenárium alkalmából örvendetesen megnövekedett 
a róla emlékező, szellemét idéző, műveit méltató kiadványok száma. 
És különösen az üdvözlendő, hogy a megjelent munkák jó része 
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nem formális tisztelgés, nem egyszerűen esak „letudása" az iiyeukor 
„kötelezően elvárt" jubileumi penzumnak, hanem többségükben ala-
pos, sokrétű, újabb vonatkozási és megközelítési szempontokat al-
kalmazó meditativ írások. Ha valaki most elhatározza, hogy „ledol-
gozza" Lukács-restanciáját, és kezébe veszi az őt interpretáló leg-
frissebb (hazai)) irodalmat, igazán könnyen megteheti, mert bőven 
van mit kezébe venni. A legkézenfekvőbb, ha ki-ki érdeklődése sze-
rint kiválaszt magának néhányat a legfrissebb munkák közül, és azok-
kal ismerkedik meg behatóbban. 

E sorok írója sem tehetett mást. A Lukács-irodalomban tallózva 
három olyan művet vett kissé alaposabban szemügyre, amelyek mind-
egyike szellemi izgalmat ígér, de legalábbis olyan felfedezéseket, ame-
lyeknek érdemes nyomukba szegődni. 

1. Krausz Tamás— Mesterházi Miklós: Mű és történelem. Viták Lukács 
György műveiről a húszas években 

Tempora mutantur . . . jut eszünkbe a latin közmondás, amikor 
felütjük a szerzőpáros könyvét: Mindjárt a 15. oldalon a következő 
figyelemre méltó sorokat olvassuk: „Nagyjából ugyanazok reagál-
tak kedvezően Lukács és Korsch írásaira, mint akik később bírálták 
őket . . .", ugyanis — s most már csak Lukácsról van szó a további-
akban — „1924 nyarán a Lukácshoz való viszony megváltozott: 
nem eleve volt elutasító, hanem azzá vált". (16.) A szerzők impo-
nálóan nagy tényanyag ismeretében vonultatják fel azokat a körül-
ményeket, személyeket és érveket, amelyeknek szerepük volt abban, 
hogy Lukács a húszas években keletkezett műveinek recepciója — el-
sősorban a Történelem és osztálytudat, valamint Lenin. (Tanulmány 
gondolatainak összefüggéséről) címmel oly jelentős metamorfózison 
estek át, miközben a művek ugyanazok maradtak, mint voltak meg-
írásuk idején. 

A szerzők mögött sokrétű és gazdag forráskutatás és szövegkriti-
kai elemzés1 állt, amikor hozzáfogtak ennek a tanulmánynak a meg-
írásához, és ez nagyon is jótékonyan hatott munkájukra. Három 
fontos momentum változott meg Lukács körül — mutatják ki a 
szerzők — , amelyek síkban elfordították az említett Lukács-művekre 
való rálátás optikáját, éspedig: 

'Krausz Tamás—Mesterházi Miklós: A „Történelem és osztály-
tudat" a húszas évek vitáiban. ELTE FTK és L A K Bp. 1981. I— 
IV. kötet. 
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1. Megindult a marxista- leninista filozófiában az elmélet és gya-
korlat szétválásának folyamata; 

2. A marxizmus—leninizmus gondolatrendszere diszciplínákra 
bomlott; 

3. A marxizmus—leninizmus módszere pedig gondolkodástechni-
kává redukálódott, amit a legitimációs szükségletek még tovább tor-
zítottak. 

Az elemzés tárgyát képező Történelem és osztálytudat recepció-
kollekciójában szinte az összes lehetséges véleménytípus előfordul. 
Két legszélsőségesebb formája: „Lukács könyve a modern revizio-
nizmus kézikönyve" és „А X X . századi marxista irodalom csúcsa". 
Hogyan lehetséges a rálátásnak, a megítélésnek ekkora „szórása"? 
Vajon nem játszik-e közre a bírálók személyes elfogultsága és pre-
koncepciója (mint pl. Rudas esetében)? Valószínű, hogy igen. Vagy/és 
arról lenne talán szó, hogy Lenin végbevitt egy nagy horderejű „el-
méleti fordulatot" is, amelyet akkor a legjobb tanítványai közül is so-
kan „félreértettek", s e félreértés alapján ítéltetett azután Lukács 
munkája hol „baloldalinak", hol revizionistának"? 

Nem zárható ki természetesen a félreértés-félreérthetőség lehetősége 
sem. (Melyik jelentős gondolkodó nincs kitéve ennek?) Ez a félre-
értés — mutatnak rá a szerzők — a lukácsi reflektálás „fáziskésésé-
vel" objektíve adva van. Arról van ugyanis szó, hogy Lukács könyve, 
a Történelem és osztálytudat már megjelenésekor ideológiailag „meg-
késett", az ott felvetett gondolatok hátrafelé fordultak, a forrada-
lomra és nem a forradalom utánra irányultak. Lukács gondolatai 
— folytatják az érvelést a szerzők — időszerűtlenné" váltak. Ez az 
inaktualitás lenne ezek szerint az a fő ok, aminek következtében Lu-
kács műve a támadások kereszttüzébe került. Ebben a megvilágítás-
ban Lukács lefutott forradalmak (1917, 1919) gondolkodója lenne, s 
így minden kimondott és leírt gondolata a múltra vonatkozhatott 
csak, vagyis a fiatal Lukács nem ér(het)te utol a maga korát. 

Természetesen a szerzők nem érik be a ténymegállapítással, ha-
nem ezen a szálon végighaladva vonultatják fel Lukács húszas évekbeli 
munkáinak jórészt negatívan megítélő interpretátorait és kritikusait. 
Igen árnyaltan és differenciáltan próbálják kijelölni a korai művek-
nek és recepcióiknak a helyét a marxista eszmetörténetben. Gondol-
kodásra, polémiára serkentő művet tart kezében az olvasó, olyat, 
amiről bizonyos, hogy sokat fognak még beszélni és vitatkozni a 
következő években. (Gondolat, 1985.) 
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2. Urbán Károly: Lukács György és a magyar munkásmozgalom 

„. . . a történelem nem ismer enyhítő körülményeket; csak azt nézi, 
ki milyen úton megy és milyen eredményeket ér el" — írta Lukács, 
1957-ben egy Nyugatra távozott tanítványának, amit akár Lukács 
saját életútja mérlegének megvonásához is felhasználhatunk mér-
céül. Urbán Károly első ízben tett kísérletet arra, hogy Lukácsnak 
a Kommunista Párthoz, a munkásmozgalomhoz, a népi demokrá-
ciához, a szocializmust építő Magyarországhoz fűződő viszonyát 
— az életpálya egészét áttekintve — feldolgozza. A vállalkozás nagy-
szabású, s az eredmény egészében sikeresnek mondható. 

Már a fiatal Lukács is — mutat rá a szerző — egyidejűleg sok-
féle minőségben mutatkozik be: színikritikus, drámatörténész, esz-
téta, irodalomtörténész, miközben politikus is, de itt az is nem arra 
utal, hogy a politika netán mellékes szerepet játszott nála, hanem 
éppen ellenkezőleg: arra, hogy a politikának mindig is fontos sze-
repe volt egész életében, s még csak nem is csupán mint kötőjeles 
politika (kultúr-politika), hanem a politika maga teljességében. A 
politika Lukács életének szerves része lett, vagyi Lukács mint homo 
politicus (Gramsci) vállalja politikusi döntéseiért az egyéni felelős-
séget. Mert „senki sem bújhat ki a felelősség alól azzal, hogy ő csak 
egyes ember, akin nem múlik a világ sorsa".2 

Ezt az etikusan vállalt homo politicus attitűdöt egy tudatos és el-
kötelezett világnézet vezérli, és nem csupán hangulati elemek vagy 
kurzusdivatok. A tízes évek végétől ez szorosan összefonódik a 
Kommunista Pártban vállalt tagsággal. Lukács 1918/19-ben néhány 
hónap alatt válik messianisztikus antikapitalistából tudatos kommu-
nistává (teoretikus marxistává csak később), aki pártjának fegyelme-
zett katonájaként a kibontakozóban levő új rendszer egész kultúr-
politikáját helyezi új alapokra. Ha kell, a frontra megy, hogy a 
katonaruhába öltöztetett munkásokkal és parasztokkal értesse meg 
— a veszélyhelyzetben kemény eszközökkel —, hogy a tanácshatalom 
az ő rendszerük, tehát elsősorban az ő érdekük azt megvédeni az inter-
venciós erőkkel szemben. 

Aktív munkásmozgalmi, politikusi szerepet Lukács 1919-ben vál-
lal első ízben. Két erénye tárul fel ekkor: Elvi következetesség és 
hajlékonyság egyfelől, radikalizmus és kompromisszumellenesség 
másfelől. Ezek az erények majd később is elkísérik öt életútján, s 
bizonyos helyzetekben ezek „meg is nehezítik" majd az életét. Nem-
egyszer e jegyek majd egymással keveredve jutnak benne kifejezésre, 

2 Lukács György: Ifjúkori müvek (1902-1918). Szerk.: Tímár 
Árpád. Budapest, 1977. 87. 
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ami hozzájárul ahhoz, hogy időnként sem hívei, sem ellenfelei nem 
tudják őt belehelyezni egyik „skatulyába" sem. 

Amikor a politikától visszavonul (kényszerből vagy saját akara-
tából), akkor sem adja fel aktív érdeklődését a politika iránt. Elmé-
leti munkáiban is ki-kibújik belőle — Arisztotelész kifejezését paraf-
razálva — a human politicon. (Kossuth 1985.) 

3. Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér. Lukács György 1945 utáni 
munkásságáról 

A könyv címe félig-meddig metafora: Lukács többszörös „vissza-
térését" taglalja, tehát nemcsak Aozatérését Magyarországra, nem-
csak végleges otthonra találását, hanem mélyebb értelemben véve a 
marxizmus tiszta forrásaihoz való vissza-visszanyúlását is, amire Lu-
kácsnak azért van szüksége, hogy időnként gondolkodását meg-
újítva jelentős lépést tehessen előre. Ezt a „kétirányú mozgást" így 
jellemzi a szerző: „vissza Marxhoz és Leninhez . . . és előre az akkori 
jelenkor valóságos és új társadalmi, gazdasági és kulturális, jelesül 
művészeti tudatosításához, az új felismeréseken nyugvó forradalmi 
gyakorlat, egyáltalán az értelmes élet lehetőségeinek keresése felé." 

A szerző nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy áttekintést adjon 
Lukács eddig még feldolgozatlan — 1945 utáni — korszakáról, s 
különösen publicisztikai és egyéb kisebb-nagyobb lélegzetű írásai-
ról. 

A könyv a Sorsforduló (Schicksalswende) interpretálásával indul, 
azzal a tanulmánnyal, ami eredetileg az Internationale Literatur 1944. 
évi 10. számában jelent meg először. Ebben a rövid ideológiatörté-
netben a „hogyan történhetett" kérdését veti fel Lukács és a fataliz-
mus és az emberi választás— döntés— cselekvés dialektikus összefüg-
gés-komplexumába beleágyazva válaszolja meg. 

Mielőtt Lukács elindulna haza — a „magyart" választva — , még 
Moszkvában papírra veti A polgár nyomában c. írását, amely a het-
venéves Thomas Mann üdvözlésére íródott. Itthon nem kevesebbet 
várnak tőle, minthogy „segítsen a pártnak kiterjeszteni befolyását 
a magyar intellektuelek legjobbjaira".3 

Lukács hőn óhajtott vágya, hogy hazatérve idejének nagy részét 
a tervezett, de eddig meg nem ír elméleti munkáknak szentelhesse. 
Hogy ez a vágya ekkor még nem, csak jóval később teljesülhetett, 
és akkor sem szabadon választva meg ennek idejét és körülményeit 

3 A z MKP KV üdvözlete Lukács Györgyhöz 60. születésnapja 
alkalmából. 



Szemle 169 

(a visszavonulás adta lehetőségek között), azt végül is Lukács tudo-
másul vette. 

A még ugyancsak Moszkvában írt, de már ide, Magyarországra 
(is) címzett könyv, az írástudók felelőssége az ellenállás esztétikájá-
nak jegyében született azzal a céllal, hogy lakonikus rövidségű prog-
ramot adjon a szellem emberei számára (34.). Lukács György — mu-
tat rá Zoltai — olyan „pártfunkció nélküli elvi propagandistája" 
volt a pártnak, aki a vezető pártértelmiség második vonalában mű-
ködött, miközben írásai, előadásai programatikus mondanivalójuk-
ban, a valóság elevenére tapintó útmutatásaiban első vonalbeli teo-
retikussá tették őt. 

Ilyen jellegű írásai közül csupán csak néhányat tudunk itt meg-
említeni: Irodalom és demokrácia (1944); József Attiláról tartott elő-
adás (1945); Leninről tartott előadás (1946 január); Az MKP és a 
magyar kultúra viszonya (1945 április); A marxista filozófusok mi-
lánói konferenciáján tartott előadás (1947 december); ahol a gaz-
daság és kultúra össszefüggésének lenini teóriáját taglalta Lukács. 
Itt kap majd erőteljes hangsúlyt az „új demokrácia" kitétel, amely a 
kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet formációját fedi le. 
Ennek lényege: a munkások és parasztok kulturális színvonalának 
olyan fokra emelése, hogy képesek legyenek elfoglalni a hatalmi po-
zíciókat. 

1967-ből származik Lukács figyelmeztetése: ne csináljunk Lenin-
ből szobrot, mert ez idegen a néptribün Lenintől, viszont tanuljuk 
meg Lenintől az „állandó készenlét képességét". Lukács szemében 
Lenin az „új ember" prototípusa, azé a forradalmáré, aki gyorsan 
tud reagálni az újra, az előre nem láthatóra, az új alternatívákra. 

Zoltai felhívja a figyelmet Lukács 1945 utáni gondolkodói atti-
tűdjének egyik fontos vonására, ami az önnevelés = szocialista de-
mokrácia képletében fejezhető ki a legpregnánsabban. Egy másik 
1945 utáni fejlemény Lukácsnál a „demokratikus világnézet", ami-
nek lényege: a korábban vallott arisztokratikus „nagy filozófia" he-
lyett (?), illetve mellett meg kell honosítani a széles tömegek számára 
elérhető-megérthető filozófiai világnézetet. 

Zoltai könyve a szó legszorosabb értelmében hézagpótló munka, 
ezt a szerepét mindaddig be fogja tölteni, amíg meg nem születik a 
Lukács 1945 utáni munkásságáról írandó monográfia. (Kossuth 
1985.) 

G Á B O R ÉVA 
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PÁNDI PÁL 
(1926-1987) 

Nemcsak nagyon fájdalmas: rendkívül nehéz végső búcsút venn 
Pándi Páltól. 

Nehéz , mert hihetetlen, hogy nincs többé. Nehéz, mert elképzel-
hetetlen, hogy óvó szenvedélye nem őrködik többé a szakma, az 
irodalom, a legszélesebb és egyben legkonkrétabb értelemben vett 
kultúrpolitika fölött. D e nehéz és hihetetlen azért is, mert több év-
tizedes barátság, bajtársaság kötött össze személyesen: elmúltával 
belőlem pusztul el valami. 

Amíg él, mindenki csak egyedi önmaga. Amikor nincs többé, hir-
telen feltűnik: több volt saját magánál, egy osztály, egy réteg, egy 
nemzedék önmagán túlmutató jelentőségű alakja hullott ki a sorból, 
így van Pándival is. Most kezdjük érezni — s ez azidővel nőni fog — , 
mennyivel több volt önmagánál, mennyire jel lemző és meghatározó 
volt egy rétegre, egy korra a léte és akciója. 

Származása, fiatalsága is túlmutat az egyedin: egy már több nem-
zedék alatt tökéletesen asszimilált alföldi zsidó családban születik, 
amelyben a magyar nyelv, szó, irodalom kultusza a legfőbb tiszte-
let és csodálat tárgya. Apján, Kardos Lászlón keresztül pedig egye-
nesen az irodalmi-művészeti progresszió legnemesebb hagyományá-
hoz, a Nyugat-mozgalomhoz, a gleichschaltolás előtti debreceni Ady-
társasághoz kapcsolódik. Ennek a rétegnek, amikor a magyarság úri 
ricsaja kiragadta magából, nem volt hová mennie, nem volt mibe 
kapaszkodnia: csak egy virtuális Magyarországba menekülhettek lel-
kükben, abba, amelyet e nemzet legjobb szellemei munkáltak ki, 
őriztek meg. Ez segítette őket abban, hogy gettók, munkatáborok 
rémségeit túlélve, ne a sértettségbe zárkózzanak, hanem természe-
tesen integrálódjanak újra a dolgozó nemzet testébe. 

Ennek első nagy és pozitív fázisa a felszabadulás utáni korszak, 
amelyet Pándi még egyetemistaként, Eötvös-kollégistaként él meg, 
harcol meg. A „fényes szelek nemzedékének" urbánus sorványa volt? 
Ne hamarkodjuk el a címkézést: a felszabadulás eufóriájában lobogó, 
az új társadalomépítés lázában égő Pándi nemcsak a szocialista tár-
sadalom eszményét és a tudományos marxizmus igényét teszi ma-
gáévá, hanem a dolgozó magyar társadalom soha nem volt nemzeti 
egységének vágyát is. Ha valaki egyszer megírná — megírhatná, érde-
mes lenne megírni — Pándi politikai életrajzát, azt hiszem, ez lenne 
az a „leitmotiv", amelyet első eszmélkedésétől utolsó leheletéig ki-
olvashatna belőle: a nemzeti egység, a szellemi egység vágya, igénye. 
Egy olyan intellektuális társadalmi közeg reménye, amely fölé tud 
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emelkedni nemzedéki elzárkózásoknak, népi — urbánus megosztott-
ságoknak, a szocializmus jegyében, a szocializmus érdekében, a szo-
cializmus következtében. Ez a meggyőződés, igény és szenvedély 
magyarázza meg saját pozícióin való szilárd, habozás nélküli helyt-
állását olyankor is, amikor mások bizonytalankodtak és helyezked-
tek, ez magyarázza meg némely barátságait, emberi kapcsolatait is, 
amelyek ellentmondani látszottak hol elveivel, hol jeliemi követke-
zetességével. 

Lényegében ez határozta meg egész irodalompolitikai tevékeny-
ségét — lett légyen az az Új írás, a Népszabadság vagy a Kritika 
szerkesztőségében, egyetemi katedrán, politikai tribünön vagy író-
szövetségi választmányban. Számára a mozgalom s a művészet egy-
sége egyszerre volt kétségtelen adottság s kivívandó eredmény: élet-
pályája akár az azért való harcra is redukálható lenne. S a politikus 
meggyőződése határozta meg a tudós szenvedélyét is: ha Pándi első-
sorban a reformkor felé fordult kutatásaiban és legjelesebb ered-
ményeit e korszak irodalmának feltárásában és megmagyarázásá-
ban érte el, nem utolsósorban azért, mert e korszakban mintegy 
modellt és vágyképet látott a mi korunk számára, azt az időt, amely-
ben a mozgalom s a nemzet egysége nem kivívandó, hanem reális 
valami volt, amelyben a leghaladóbb gondolatot a nemzet kicsinye-
nagyja mint a legnemzetibb gondolatot fogadta el s küzdött meg-
valósításáért. 

Tudósi élete centrális figurája Petőfi volt és maradt : nemcsak 
félbeszakadt monográfiáját szentelte neki, de Petőfi volt a mozgató-
rugója oly fontos és oly jelentős kutatásainak a szocialisztikus esz-
mék korai terjedése körül Magyarországon, mint ahogy talán nem 
tévedünk azt föltételezve, hogy utóbbi évei kutatásai a reformkori 
magyar dráma tárgyában természetes megkoronázásukat Petőfi máig 
sem eléggé megbecsült drámájának értékelésében érték volna el, ha 
a sors erre időt enged neki. 

Az irodalomtörténész munkája testesebbnek s maradandóbbnak 
tetszik, mint a kritikusé — de ez csak perspektíva-tévedés: Pándi, 
a kritikus igazán szerkesztőként hagyott maradandót hátra. Min-
den lapnál, amelynek szerkesztésében részt vett vagy amelyet ő maga 
szerkesztett, a széles nyitás és a következetes marxista gondolkodás 
egységében dolgozott. így az Irodalomtörténetnél is, melynek újjá-
születésében jelentős szerepe volt, az újra indult lap első szerkesztő-
bizottságában hosszabb ideig tevékenykedett, és támogatásával, taná-
csaival, segítő közbelépéseivel akkor sem takarékoskodott, amikor 
a neve már nem szerepelt a lap kolofonján. Rejtve, kielemezhetetlenül 
e lap számos évfolyamában ott van szellemujja nyoma: cikkekben, 
melyeknek ötletét ő adta, dolgozatokban, amelyek végső formájá-
hoz ő segítette a szerzőt; s ez megsokszorozza a tanulmányíró jelen-
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létét, aki ha nem is túl gyakori, de folyamatos munkatársa volt mind-
végig az Irodalomtörténetnek. 

Harcos lélek volt — érzékeny, szinte érzelmes lélek volt. Minden 
harcában teljes egyéniségével vett részt, minden vitája, állásfogla-
lása személyes ügye volt; nemcsak kudarcait szenvedte meg, de azt 
is, ha úgy győzött, ahogy ő nem kívánta. Élete, kívülről nézve, siker-
sorozat: jelentős országos lapok szerkesztője, tanszékvezető egyetemi 
tanár, akadémikus, súlyos szavú kultúrpolitikus — de belül a csa-
lódások, kudarcok, a nem teljesült á lmok parazsa égetett, míg végül 
mindent fölégetett. 

Nemzedékében már előtte is súlyos rendet vágott a halál. De 
Pándi Pál halála nemcsak egy ember, egy tudós elmúlása, hanem 
szimbolikus jelentőségű, határkőértékű: halálával a szocialista Ma-
gyarország kultúrpolitikájának egy korszaka zárult le. Hogy mit je-
lentett igazán, azt majd még ezután fogjuk érzékelni. D e azt máris 
tudjuk, hogy hozzá kell hűnek lenni, hogy önmagunkhoz hűek ma-
radhassunk. 
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