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BORI IMRE: A MAGYAR IRODALOM 
MODERN IRÁNYAI I. 

KEZDETEK. A FOLYTATÁS. SZIMBOLIZMUS I. 

Megszokhattuk," hogy Bori Imre egyéni látásmódjával mindig új, 
sokszor meghökkentő, vitákat támasztó megvilágításba helyez egy-
egy irodalmi jelenséget, egész irodalomtörténeti összefüggés-soroza-
tot. Nyomában többször kérdőjelet kapnak vagy idézőjelbe kíván-
koznak a szemléletmód, értékrend megszokott, hagyományos jel-
zői. Kialakult, általánosan elfogadottnak tekintett kategóriák, néző-
pontok újravizsgálatára serkent. Termékeny, sokrétű munkásságát 
leegyszerűsítve jellemezhetjük úgy, mint az irodalomtörténet, s fő -
ként a XX. századi magyar irodalom modern vonulatainak modern 
értelmezését. Érdeklődése homlokterében találjuk a formabontó 
irányzatok helyének, szerepének feltárását, irodalmunk egészének 
minél teljesebb, elevenebb folyamatának megértése igényével. Je-
lenlegi kötetében e modernizálódás eredetét, kezdeteit kutatja fel. 
Választott módszerére alapvetően jellemző az, amit itteni utószavá-
ban így fogalmaz meg: „az irodalomtörténeti-esztétikai tapasztala-
tokat nem kívánja előlegezni" (a szerző), „hanem olvasóival együtt, 
a begyűjtött és interpretált felismerésekből akarja leszűrni a követ-
keztetéseket". 

Már a kötet beosztása, arányai is árulkodnak felfogása, vonalve-
zetése lényegéről. A súlypont, a mennyiségi többlet a könyv második 
felét illeti, a Szimbolizmus I. címűt. Ennek mintegy előkészítése, az 
előjelek, a kezdemények feltárása található az e lőző két részben (Kez-
detek. A folytatás.). Az általa vizsgált időszak határait nagyjából 
1859/60 és 1910/14 között jelölhetjük meg. Kerüli a merev korszak-
határokat, s azt is, hogy közvetlenül kapcsolja össze egymással a meg-
határozott történelmi eseményeket és a művészi kifejezésmód vál-
tozásait. N e m törekszik arra sem, hogy a körvonalazott évtizedek 
íróinak mindegyikét szerepeltesse. Csupán néhányukat választja ki. 
Első két nagy fejezetében Arany, Jókai, Vajda egy-egy alkotói peri-
ódusa kerül előtérbe, s csak az elsőben csatlakozik e sorhoz Madách 
is. A könyv második felében pedig Asbóth Jánost, Reviczkyt, K o m -
játhy Jenőt, Czóbel Minkát emeli ki. Világos az indíték. Nem alko-
tókat, műveket vizsgál, hanem határozott céltudatossággal a mo-
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dernizálódás folyamatát. Ezen belül, fö irányként, a szimbolizmust 
teszi a kötet főszereplőjévé, s ennek felmutatásához választ ki né-
hány reprezentatív életművet, azoknak is e tendenciára mutató, en-
nek a jegyeit hordozó karaktervonásokat, formai, stilisztikai árnya-
latait. Óvakodik tehát attól, hogy direkt módon állítsa párhuzamba 
a történelmi és művészi élet fordulatait, de ugyanakkor marxista 
következetességgel a gazdasági, közéleti helyzet aprólékosan hű raj-
zából, elemzéséből indul ki, a legutóbbi történeti kutatások alapján, 
amikor az irodalmi szemlélet átalakulásának forrásvidékét keresi. 
Azt az alapvető fordulatot állítja középpontba, amely szerint, külö-
nösen a Schmerling-korszaktól kezdődően, a 48-as forradalom vív-
mányait végül is leverője: az abszolutizmus érvényesíti. így fonák 
módon az abszolutizmus elleni harc a polgárosodás elleni harccá 
változhat át. A „sors cseles tréfájának" nevezi az így létrejövő hely-
zetet; Jókai regénycímének kifejezésével: „felfordult világ"-ot. 

Ez a gyökeres politikai irányváltozás az eszmék teljes értékváltá-
sát hozza magával. A hazafiság ideáljai kiüresednek, helyükbe a tár-
sadalmi, nemzetgazdászi megfontolások lépnek; a haza helyébe az 
emberiség szempontjai kerülnek. (Példaként: „ . . . M a d á c h nem a 
magyar, hanem az ember tragédiáját írja meg".) A filozófiai-eszté-
tikai gondolkodás eszményítés kategóriája valóságellenesnek bizo-
nyul, helyette éppen a valóságigény, a művészetben látszat és valóság 
ellentéte válik központivá. Mindez új emberi, művészi attitűdöt hoz 
magával. Megjelenik a társadalomtól idegen, különc költő típusa. 
Egyidejűleg a kifejezésmódban felbukkannak a látomások, jelképek, 
elmosódott víziók. 

Ezt az irány-, ízlés-, forma- és stílusváltást Bori Imre Sonkrét élet-
művek, művek tükrében láttatja. Arany Jánosnál a Nagykörösről 
Pestre költöző költő idegenségérzetére vet reflektorfényt, a „köd-
lepel" Dögött látott világra (A lepke), a modern poéta gondjainak 
megjelenésére verseiben, értekező prózájában. Felfedezi művei közt 
Pest-Buda verses leírásainak impresszionisztikus képeit, s főként 
Arany közismert eposzhoz való ragaszkodásában is újfajta állás-
foglalást lát, tudatos elfordulást az illúziótlan jelenkortól, s vele 
szemben egy idillikus nemzeti éden rekonstruálását, „daliás idők" 
költői feltételezését. Úgy véli, hogy a költő ezzel a hajdankori ének-
mondó és közönség harmóniáját is megálmodja, az organikus köl-
tészetet, amely — hite szerint — csak a folklórban lelhető fel. Bori 
így egységes képpé illeszti össze Arany lirikusi elhallgatásának gesz-
tusát, eposzírói működését és értekezéseiben kifejezett nézeteit. Ez 
utóbbiakban kiemeli a líra modernizálódásával, befelé fordulásával 
kapcsolatos gondolatmeneteit; a „képzelem és felindulás" jogai, a 
nyelv merész kezelése melletti állásfoglalását, amiközben Zrínyiről, 
Gyöngyösiről, Ráday Gedeonról stb. szól. Mindezzel megerősíti az 
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utóbbi Arany-kutatásokat (Németh G. Béla, Az el nem ért bizonyos-
ság című kötet szerzői stb.)- D e más fonalakon is továbbszövi ezt a 
gondolatsort. A mítoszok, a mitikus ősiség keresésénél felhívja a 
figyelmet Arany e törekvésének hasonlóságaira (például Buda halála, 
1863.) Kriza (1863), Orbán Balázs (1866) felfedezéseivel, némely 
Jókai-regénnyel, s legújszerűbben a következő század eleji képzőmű-
vészettel (Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor). Bori Imre a rá 
jellemző merész társítással „praeraffaelista sejtelemként" nevezi meg 
az itt mutatkozó ízlésváltozást. A mondai kor megidézését, a Buda 
halála hun rege betétjét összefüggésbe hozza egyrészt a korszak my-
thosz-tudományának éledésével (Thierry, Szabó Károly, Grexa Gyu-
la); másrészt a balladás versek és a történeti eposzok artisztikumát, 
verszenéjét, stilizációját, raffinait ódonságát, stil- és rím-müvésze-
tét úgy világítja meg, mint a parnassien szépség rokonát. Az archai-
zálásban így már a századforduló ízlését, a szecessziót érzékeltető 
színekre hivatkozik (például Ildikó palotájának leírásánál, különö-
sen egy korábbi változatban); ugyanezt fedi fel az erotikus, zenei és 
pikturális részletekben is. Együttesen a népi magyar középkor újra-
teremtésének szándékát látja, s ismét képzőművészeti analógiákhoz 
folyamodva, az említetteken kívül Than Mór, Kós Károly, Zichy 
István, Remsei Jenő, Thorockai Wigand Endre, Csontváry műveinek 
hasonló irányaira figyelmeztet. Meglepő és tűnődésre késztető gon-
dolatként úgy véli, „a szecessziós képzőművészet mintegy vissza-
igazolta" Arany Jánost e tekintetben, s „rehabilitálta esztétikai szem-
pontból is ezt a kort". Új, alapvető fordulatot lát az Őszikékben, az 
első modern verseskönyvben. Azt hangsúlyozza, hogy itt a költői 
magatartás változik meg gyökeresen. A kapcsos könyvben Arany 
már nem a közönségnek ír, hanem önmagának; kilép a nemzeti bárd 
szerepéből. Nosztalgia és számvetés kap hangot, s az eposzi hagyo-
mány ironikus formában kerül elő (Párviadal). Új és új önarcképei-
vel találkozunk, s szorongása a torzóban maradó életmű miatt: 
élménnyé vált alkotói probléma. Bori egyetértően hivatkozik itt Tóth 
Árpád Arany— Flaubert párhuzamára. 

Hasonló szellemben, a XX. század felöl nézi, vizsgálja újra a többi 
kiemelt írót is. JókainiX tiltakozik az ellen, hogy 1858—69 között 
alkotói válságról beszélhetnénk. Fordulatot lát, amely megmutatko-
zik abban, hogy egyrészt a nemesség, a hazafiság átértékelődik újabb 
müveiben. Például az előbbi ironizált változatban jelenik meg a Sze-
relem bolondjai Malárdyja alakjában stb. Másrészt a személyesség, 
szubjektivitás szerepe megnő. Ezt tapasztaljuk az írói vallomások elő-
térbe kerülésében, az emlékezés, naplófeljegyzés, én-szerűség formái-
ban (Az elátkozott család, Mire megvénülünk stb.). A természeti katasz-
trófák jelképi erejűvé válnak, irracionális jegyek sokasodnak, ugyan-
akkor impresszionista, folklórelemek, naturalista vonások fedezhe-
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tők fel, feltűnik a fölösleges ember típusa (pl. a Mire megvénülünk-
ben Lóránd). Jelentős szerepet kap az álom, a kettős élet, s mindezek 
mögött látszat és valóság ellentéte, a felszín csaló mivoltának hang-
súlyozása (Mátszegi Lénárd-tói Bálnokházy, Master Nándor alak-
jáig, Az új földesúr ál-Petőfijéig). A „nemzeti" jellemű főalakok he-
lyébe polgári hősök lépnek. Bori ügy látja, hogy A kőszívű emberi 
fiai mintegy a búcsút képviseli, s ezután mérnökök, tudósok, kézmű-
vesek, vállalkozók lesznek központi figurákká Az arany embertől a 
Fekete gyémántok-\%, az Enyém, tied, övé-ig stb. Nemcsak az ember, 
eszmény lesz más, hanem a felvetődő alapkérdések is. Míg a tájraj-
zokban helyet kap az új, ipari vidék leírása, addig a közgazdasági és 
új erkölcsi kérdések kerülnek reflektorfénybe. Visszatérő témaként 
jelentkezik a valamikori bűn erénnyé válása. Kalandorok, alkuszok, 
bérencek sorsáról ír például az Egy hírhedett kalandor . . .-ban, A 
lőcsei fehér asszonyban és másutt. Kedvelt történelmi korszakaiban: 
a XVIII. században s a XIX. század első felében is hasonló morális 
problémák foglalkoztatják: az úri árulás, becsapás változatai, Ráby 
Mátyás, Trenk Frigyes stb. alakja. Bori Imre úgy látja, hogy a Kráó 
(1895) mintegy szimbóluma a világ eme értékrendi változásának, a 
szép rúttá válásának. Ugyanebben az időszakban Jókai jellegzetes 
századvégi érdeklődéssel tanulmányozza a patologikus lélek titkait 
(A tengerszemű hölgy). Általában, a század második felében született 
Jókai-regényekben megváltozik a szerelem jellege, képe, értéke. A 
csók „chimérává" lesz, a nemiség egyre nagyobb szerepet játszik, az 
atmoszféra erotikus telítettsége fokozódik (kriptái bacchanália, 
orgiasztikus színpadképek, Méte-ünnep, a „fajtalanság édes mérge", 
„élvsóvárság" változatai). Nőalakjainál az égi szépségekkel szemben 
a démonikus figurák lépnek fel, avagy ilyen átváltozásnak leszünk 
tanúi (Athalie, Amanda, Méte). Egészében: Jókai az , aki a század-
végi Magyarországot elsőként örökíti meg diszharmóniáival, társa-
dalmi megosztottságával, ízlés-, erkölcsváltási gondjai közt. Megké-
sett rousseau-izmusként megteremti szerelmeseinek ősemberi, sziget-
szerű paradicsomait, amelyeket Bori azokkal a francia, angol misz-
tikus irányokkal rokonit, amelyek később a szecesszióhoz vezetnek. 
Hasonlóan kiemeli a regények szerkesztésmódjában, közbeiktatásai-
ban mutatkozó modern előjeleket, a verista, impresszionista, parnas-
szista elemeket, a jelképesség felbukkanásait. 

S ha e két nagy hagyományőrzőnél ilyen sokrétű premodern vo-
násra lel, nyilvánvalóan még sokkal kézenfekvőbb példatárként kínál-
kozik a többi. Madáchot, a Tragédiat a szimbolizmus egyik ősforrá-
saként kezeli, és visszahivatkozik rá szinte valamennyi szerzőnél. Az 
eddigi 7>a^éífta-értelmezések egyéni szintézisét adja. Összekapcsolja 
nemcsak Madách verseinek gondolataival, hanem akadémiai székfo-
lalójával is, előtérbe állítva az á lom szerepét, mítosz és történelem 
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álomszerűségét, jelképekké alakítását, a szimbolista színházhoz való 
hasonlóságot. Olyan egybeesésekre figyel fel, mint amilyen a VII. 
színnek és Arany: Az örök zsidójának almahasonlata. Vajda Ginájá-
nak költői szerepét közvetlen kapcsolatba hozza a századforduló 
öldöklő angyalaival: Saloméval, Delilával, Swinburne Atalantájával, 
a kerub és a kurtizán elegyével. Ezt a választott múzsát úgy fogja fel, 
mint jó ürügyet az álomvilág-életre. Bori jellegzetes, sarkított meg-
fogalmazásával Vajdánál „erotikus látnók mazochista mozijában 
vagyunk". Kevésbé látom megalapozottnak azt a feltevését, hogy 
Vajda kontemplációi során a buddhizmusig jutott. Szellemes és ter-
mékeny gondolata az, hogy a Béla királyfi és az Alfréd regénye között 
von párhuzamot, kidomborítva a különbséget, az utóbbi gigantikus 
látomássorát mint a Gina-téma mögött rejlő kóreset: a szadomazo-
chizmus megjelenítését. Felmutatja a kapcsolatot Vajda Albion-drá-
matervével, s a rokonságot Flaubert, Swinburne egyes műveivel, s a 
bibliai János jelenéseivel. 

Ezek után természetes, hogy a Szimbolizmus címszó alatt tárgyal-
takat, például Asbóth : Álmok álmodó-ját már nemcsak preszimbolis-
tának látja, mint Komlós Aladár, hanem kifejezetten szimbolistának. 
Abóth útirajzaira, képzőművészeti jegyzeteire hivatkozik mint prog-
ramra, ahol az az öncélú művészet ideálját fogalmazza meg, s ennek 
tudatos megvalósítását üdvözli, „új jel lem" megjelenését látja Dar-
vady Zoltán alakjában. „ Ú j regénylevegő" beáramlását érzékeli Jókai-
val, Keménnyel szemben, a belső történés előtérbe kerülését. Németh 
G. Bélával egyetértve nem is önértékét, hanem irodalomtörténeti 
helyének kivét ességét hangsúlyozza. Nemcsak Arany László, 
Beöthy Zsolt, Ábrányi Kornél hőseinek sorába állítja Darvady Zol-
tánt, hanem felhívja a figyelmet a hasonlóságra Asbóth és Csontváry 
kairói, keleti utazásai között. Reviczkynél a költőszerep alapvető 
megváltozására világít rá. Arra, amikor a hajdani élet fejedelme kol-
dusként jelenik meg, a bibliai Jób szituációját érzi magáénak, kívül 
áll a társadalmon. Kiemelten foglalkozik filozófiájával, amelyben 
Revicskyt mintegy „megideológizálja" ezt az újfajta, elátkozott költői 
helyzetet, mint messiási sorsot. Bori úgy véli, hogy ez a krisztianiz-
musból, buddhizmusból, s főként Schopenhauer tanaiból egybeszőtt 
elmélet, s a humorelmélet, ha elnyeri a tervezett szintétikus formát 
(a meg nem valósult Az eszmék országából kötet), akkor „a kor ma-
gyar esztétikai gondolkodásának egyik kulcsfontosságú dokumen-
tuma született volna meg". Túlzásnak vélem ezt a feltételezést, de 
jó vezérfonálnak bizonyul, ahogy a továbbiakban nyomon követi 
Reviczky prózájában a „schopenhauerista Hamlet" megformálását, 
majd a drámai tárgyiasítást ( Jobáb) s ennek sikertelenségét. Ez utób-
bit első szimbolista drámai szövegünkként méltányolja. Lírájában is 
ezen az alapon mutatja fel a költői én előtérbe kerülését, a messiási 
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életdrámát és jelképeit Tantalusz, Ahasvér alakjaiban. A valóság 
értéke így csökken, a pillanat, a hangulat, az emlék, az álom és a 
halál válik központi szerepűvé. Bori számba veszi a szimbólum rangra 
emelkedő költői képeket, egyetértően idézi azokat, akik a Reviczky-
líra zeneiségét, lappangó impresszionizmusát, dalformáinak újszerű-
ségét elemzik (Németh G. Béla, Mezei József, Széles Klára, s hozzá-
teszi: a szecesszió elvarázsolt édenkertjét is felfedezhetjük nála, s 
verstani újításai kitüntető figyelmet érdemelnének. Nyugat-európai 
szimbolista kortársaival összehasonlítva hangsúlyozza, hogy jóval 
többet merített Schopenhauerből, mint azok, s ez ösztönzője, de 
gátolója is. Helyét Heine és Baudelaire között jelöli ki, félúton. 
Komjáthy Jenő lényében, műveiben a Reviczkynél kiemelt törekvé-
sek egyenes folytatását látja. Egy költő filozófus, aki Schopenhauertől 
Nietzschéig lépett tovább, lírájában pedig már egészen eltávolodott a 
közvetlen élettapasztalattól, határozottan szembefordult a látszatvi-
lággal, s egyértelműen a látnoki magatartást választotta. Verseinek 
alapja misztikus élmény, az „élet dús egészé"-nek, az egyetemesség-
nek megélése. A „szent egyéniség" hatalma a hangsúlyos, s a lírikus 
nemcsak költészet-, hanem rendszeralkotó is. Bori találó észrevétele 
az, hogy Komjáthy Jenő beleillik a XIX. század végének krízisét 
speciálisan kifejező költő filozófusok sorába, akik nemcsak a mítosz, 
mágia, zene, hanem az okkultizmus eszközeit is felhasználják. Egyet-
értően idézi Komlós Aladárt, hogy „transzcendens iskolának" nevez-
hetjük a vele rokon, szűkebb hazai kört: Reviczky, Madách Aladár, 
Palágyi Menyhért társaságát. Figyelmeztet arra, hogy egyetlen verses-
kötete előre megtervezett, megszerkesztett mű Mallarméék program-
szerűsége értelmében. Az egész utáni vágy élteti látomásait, s a világ-
egység megidézése áll egyes szimbólumai, motívumai mögött . Bori 
kiemeli az „álom", az „ős, ősi", az „új" speciális értelmezését Kom-
játhy verseiben. Joggal hívta fel figyelmünket arra: megértéséhez nem 
elsősorban a francia, hanem inkább az orosz szimbolistákhoz kell 
fordulnunk. 

Ha Komjáthy Jenő esetében megkockáztatható a feltevés, hogy 
látnoki szerepet vállalva „lépést tudott tartani a kortársak"-kal, 
akkor Czóbel Minkánál jogos a kiemelés: ő az, aki ez európai szim-
bolistákkal egy időben, a legnagyobbak útján halad. Bori Imre azt 
hangsúlyozza, amit eredeti módon hozzátesz a hasonló karakterhez. 
Okkal húzza alá: Reviczkytől, Komjáthy Jenőtől alapvetően az 
különbözteti meg Czóbel Minkát, hogy ez utóbbi fogalmilag is meg-
értett nézeteket vall, mintegy „lírai ismeretlméletének tételeiről" be-
szélhetünk. A valóság élménye még jobban irracionalizálódik nála, 
mint említett költőtársainál. Verseinek fogalmi rendszere mögött 
jelen van a tudatosság: a „csend" szerepénél, s a zenénél, a misz-
tikus-vallásos képzeteknél (Pán, Buddha, Krisztus), időfelfogásánál, 
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mely szinte bergsoni jellegű. Bori külön elemzi nyelvújításait, szinesz-
téziáit, pikturális elemeit, színvilágát, a kultikus jelentéseket sűríti 
„fehér" szín szerepét, majd kisregényeinek, elbeszéléseinek misztikus 
és rusztikus vonásait. Bevezetésében, de befejezésként is Czóbel, 
Minkának annál a jellegzetességénél áll meg, hogy miközben meré-
szen vállalja az új törekvéseket, aközben sokszor bizarr módon, együtt 
találhatóak meg nála a naturalista, szecessziós, keleti és népies stb. 
elemek. Főként ez utóbbiak értékelését nem is vállalja. Jellemzése 
így is gazdag, meggyőző, csupán a többszöri Madáchra hivatkozáso-
kat látom megalapozatlannak. 

Bori Imre új könyve érdekes, új szempontból megvilágított kör-
kép. Az erudíció és a kifinomult érzékenység egyesítésével mintha 
különleges, egyéni mikroszkóppal rendelkezne: megfigyelések, árnya-
latok pazar bőségét tárja elénk. Ugyanakkor — s fő erényét ebben 
látom — soha nem részletet, hanem tág határú összefüggésrendszert 
vizsgál. Éppen e makro- és mikrokozmikus igény egyesítése érdekében 
az áttekintést, eligazodást mozdítaná elő, ha az egyes nagy fejezete-
ken belül jobban tagolná, határozottabban rendszerezné gazdag anya-
gát. így feltehetően kevésbé csúszna be olyan típusú elvétés, mint 
amelyen a Vajda-fejezet végén a költő „eszétikai tudatosságára" való 
hivatkozás. Ugyanezért hiányzik a kötetvégéről a pontos bibliográ-
fia, s a névmutató. De így is, miközben szokatlan párhuzamokkal, 
összehasonlításokkal lep meg, érdeklődését kiterjeszti a társművé-
szetek átlagaira, itt főként a képzőművészetre, aközben alaposan el-
mélyíti, s akár a vitára serkentéssel is újragondoltatja a múlt század-
ról kialakított képünket Mindezzel nemcsak az irodalomtörténeti 
modernizálódásra, hanem az irodalmon túlmenően, általában a 
művészi kifejezésmód stílusváltására, ennek alapvető, rejtett vonu-
lataira hívja fel a figyelmet, eredeti észrevételeivel, vállalt, végigvitt 
egyéni látásmódjával. (Fórum Könyvkiadó, 1985.) 

SZÉLES K L Á R A 

SPIRÓ GYÖRGY: A KÖZÉP-KELET-
EURÓPAI DRÁMA 

A FELVILÁGOSODÁSTÓL 
WYSPIANSKI SZINTÉZISÉIG 

Figyelemre méltó szépirodalmi művekkel a háta megett és még 
több sikert ígérő tervekkel a tarsolyában, Spiró György több mint 
egy évtizede cédulázza már a XVIII—XIX. századi szerb, horvát, 
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