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RÓNAY LÁSZLÓ
VONÁSOK KENYERES ZOLTÁN ARCKÉPÉHEZ

Irodalmár családba születni valamiképpen meghatározza a jövõnket. Kenyeres Zoltán édesanyja is, édesapja is irodalmár, elõbbi kilencvenedik évén túl is dolgozik,
megbecsült filológus, édesapja pedig köztiszteletnek örvendõ szerkesztõ és irodalomtörténész volt, nemrégiben szégyenkezéssel vegyes döbbenettel olvastam kiváló esszéit a két világháború közötti magyar irodalom néhány alapkérdésérõl, s azon tûnõdtem, miért nem gyûjtöttük ezeket össze.
Ez a környezet akár harmonikusan is irányíthatta volna Kenyeres Zoltánt irodalmi
pályára, a harmóniát azonban megtörte édesapja egyre súlyosbodó betegsége. A mozgásképtelenül fekvõ Kenyeres Imre mindent tudott a világról, amit a rádióból akkoriban tudni lehetett, de tudását, tapasztalatait leírni már nem volt képes. Élõszóban
hagyományozta a fiára, aki korán megismerkedett a kenyérkereset nehézségeivel.
Legkedvesebb tanárainak egyike Bóka László volt; szikrázó, szellemes elõadásai,
szemináriumai arra neveltek nemzedékeket, hogy mindig újra törekedjenek, ne elégedjenek meg az adatok összerakásával. Bókát szeretet és gyûlölet kísérte egész pályafutása során, mi szerettük a szívbeteg embert és tanárt, s õ ezt apai vonzalmával viszonozta. Egyik legkedvesebb fia éppen Kenyeres Zoltán volt, aki rá is szolgált erre.
Egyébként amit az élet elvett tõle, azért bõségesen kárpótolta: Judittal, feleségével
negyven éve élnek boldogan, kölcsönös szeretetben és megértésben, ahogy mondani
szokták: egy húron pendültek. Nagyobbik fia, János, ugyancsak irodalmár lett  az
angol irodalom kutatója , s mára a szigorúnak mondott Kenyeres Zoltán egészen átlényegül, amikor unokáiról mesél és a fényképeiket mutatja. Ha az ideális nagyszülõk
portréját kellene megfestenem, õket kettejüket választanám modellnek.
Már az egyetemen renoméja volt, nem csoda, hogy tehetségére Sõtér István is felfigyelt. Az Irodalomtörténeti (ma: -tudományi) Intézetbe csábította, ahol kedvére foglalkozhatott volna legkedvesebb íróival, ha az intézetben nem a spenótnak és sóskának becézett irgalmatlan volumenû, rengeteg megpróbáltatással járó kézikönyvek
elkészítése lett volna a legfontosabb feladat. Igaz, az írókkal való küzdelemrõl már
gyûjthetett tapasztalatokat a Szépirodalmi Kiadónál töltött évei alatt is. Itt kiváló irodalomértõkkel dolgozott együtt, s nyilván Illés Endre szellemujjának irányítását is felfedezhetjük szellemes, kiváló stílusú esszéiben.
Az intézet akkori XX. századi osztályán a magyar irodalomtörténet-írás jó néhány
kiválósága tevékenykedett, a legkülönfélébb ízlések és jellemek gyûjtõhelye volt, s bár a
felsõbbség sokszor jelezte rosszallását, tulajdonképpen a békesség szigete maradt, s kivált
a folyosói eszmecserék során lehetett tanulni, információkat szerezni. A viták mindig
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tanulságot hoztak, s a különféle iskolákhoz tartozó tudósok véd- és dacszövetségben õrizték a hazai irodalomtörténet legnemesebb hagyományait, amelyek sosem voltak kirekesztõk, hiszen képviselõit figyelem és a megértésre való készség jellemezte.
Kenyeres Zoltánról hamar kiderült, hogy nemcsak kiváló irodalomtudós, hanem precíz és pontos is. Ezek a tulajdonságok nem feltétlenül jellemzik az irodalmárokat. Senki
sem lepõdött meg, amikor Sõtér István az intézet tudományos titkárának nevezte ki.
Sõtér maga sem tartozott a nagy rendteremtõk közé, némelyik osztály tevékenységérõl
meglehetõsen homályos ismeretekkel rendelkezett, szívélyes tekintete elhomályosult,
midõn némelyik nagy vállalkozás állásáról kérdezték. (Hogy ez egyfajta védekezési mechanizmusként mûködött vagy valóban ennyire tájékozatlan volt, nem tudnám megmondani.) Tény, hogy Kenyeres Zoltánnal kincset talált. Hogy a kiválasztott mekkora
lelkesedéssel körmölte a beszámolókat, milyen bravúros mutatványokkal csinált vant
a nincsbõl, s minõ érdemeket szerzett az intézmény tekintélyének megõrzésében, azt
elismeréssel és csodálattal tapasztaltuk évrõl évre, amikor Sõtér az általa készített elaborátumba pillantva sikerekrõl értekezett, majd elunva e tevékenységét, felgyúló lelkesedéssel kezdett beszélni egy õt épp akkor foglalkoztató témáról.
Alighanem Kenyeres Zoltán i elunta a folytonos kozmetikázást, s nem kis fájdalmunkra elfogadta Király István invitálását az ELTE XX. Századi Irodalomtörténeti
Tanszékére. Mi lesz a Nyugat harmadik nemzedékének feltérképezésével? Hisz errõl
írta egyik legjobb tanulmányát! Ki tekinti majd át hasonló hozzáértéssel a modern
mûfordítói törekvéseket? Mi lesz a Lukács György munkásságát tárgyaló fejezetek sorsa? Ki foglalja össze az új költõi törekvéseket? Húsba vágó kérdések voltak, recsegettropogott a kézikönyv amúgy sem túl szilárd alapzata.
Az egyetemen talált otthonára. Igazi pedagógus szenvedélyét szabadon élhette ki, s
hamar visszakapta azt a szeretetet, amelybõl nemzedékeknek adott oktatói mûködése
során. Király István nyitottan és nagyvonalúan vezette tanszékét, nem szólt bele abba,
ki mit és hogyan ad elõ, véleményét leginkább a havonta tartott, estébe nyúló értekezletek szenvedélyes vitái alkalmával fejtette ki, nem kevés indulattal védelmezve
elveit, amelyekkel nem mindenki értett egyet. Kenyeres Zoltán  ahogy kollégái mondták  pókerarccal hallgatta az olykor eufórikus kitöréseket, ritkán szólt közbe, de
akkor olyan szellemesen, annyi érvvel megtámasztva, hogy Királyt is gondolkodóba
ejtette. Nem meggyõzte, de elgondolkodtatta s új szellemi mutatványra ösztönözte,
ami persze nem meglepõ  Király István akkor volt elemében, ha ellentmondtak neki,
s Kenyeres Zoltán részérõl ebben nem volt hiány.
A portréknak olykor az a gyengéje, hogy túlságosan méltóságosra cizellálják az ábrázolt arcvonásait. Kenyeres Zoltán derûs, a tréfát, vidámságot kedvelõ személyiség,
jóízûen nevet, feloldódik a kedvére való társaságban. Évtizedek óta rendszeresen jön
össze kis társaságunk: alighanem Bodnár Györgyék kezdeményezésére. A Juhász, Bodnár, Pomogáts, Kenyeres és Szabó B. házaspárok között sohasem hangzott el indulatos
szó, politikamentes, vidám összejövetelek ezek, ki-ki saját egyéniségét adja kendõzés
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nélkül: az époszok írója komolyan kalandozik a múltban, a világutazó anekdotázik,
hajdani fõnökünk ismételten bizonyítja hozzáértését, az egykori filmfõigazgató derûjével aranyozza a társalgást, s ezt mondhatom Kenyeres Zoltánról is, azzal kiegészítve,
hogy az együttes igazi fényét természetesen hölgytagjai sugározzák. Az irodalmi küzdelmekrõl, ízléskülönbségekrõl ilyenkor sosem esik szó, saját ízlését, meggyõzõdését
mindenki mûveiben fogalmazza meg, pontosabban már témája megválasztásával is
képviseli. E közösség tagjainak egyik jellemzõje, hogy nem kell meggyõzõdésüket, irodalmi hitvallásukat megtagadniuk. Bodnár György sosem kívánt ilyesmit, s Király István sem akadályozta tanszéki oktatóinak szabadságát.
Évtizedekkel ezelõtt hosszabb interjút készíthettem Kenyeres Zoltánnal a Vigilia
számára, Lukács László fõszerkesztõ megbízásából. Akkor még a Pasaréti út végében
laktak (Budát tekintette mindig is otthonának), tágasnak éppen nem mondható lakásban. Lina, a dakszli a kertben bóklászott, valamiért ellenszenvezett velem, érkezésemet heves ugatással fogadta. Alighanem megfertõzte gazdáinak foglalkozása: különleges vonzalmat tanúsított a papírzsebkendõk iránt, lelkesen elfogyasztotta õket.
Otthonukban példás rend uralkodott. Azonnal tapasztalni lehetett, hogy itt a könyvek óriásai becsben állnak. Bekötve sorakoztak a polcokon, még véletlenül sem feküdt egyik a másikon. Ritkaságokat szemléltem irigykedve, s a folyóiratok  fõ helyen
a teljes Nyugat  is évfolyamonként bekötve tekintettek ránk. Tudni kell, hogy Kenyeres Zoltán fontosnak tartja az elsõ közlések áttekintését, még ha néha kénytelen is
kiszorítósdit játszani a lapokkal. Kávét ittunk, porból kevertet, az kevésbé ártalmas.
Lyotard egyik mûvét mutatta, akkor épp azt olvasta. A már említettek mellett elsõsorban angol és francia irodalomtörténészek munkáit forgatta, s e szokása máig megmaradt (ami a német orientációjú tudósokat határozottan ingerli). Beszélgetésünk
közben többször elhangzott a felfedezés szó. Akkor értettem meg, hogy beláthatatlanul nagy, kincses birodalomnak tekinti az irodalmat, s mûveiben a megfelelõ felszereléssel induló felfedezõ kíváncsiságával ad számot új és új ismereteirõl. Nem csatamezõn jár-kel, hanem a szépség, jóság és az erkölcsnemesítés lehetõségét adó ormok
között, amelyekrõl a kisebb, olykor még föl nem fedezett kiemelkedésekre is rá lehet
látni. Egyébként a mûalkotásokból szerzett benyomásait születésük környezetének
megismerésével is hitelesítette: Judittal nagy utazásokat tettek Európában és a tengeren túl is; Amerikában kedves barátja, Bisztray György professzor kalauzolásával (akinek édesapja, Bisztray Gyula, ugyancsak felfedezésre és megismerésre érdemes kiváló
irodalomtörténész).
Beszélgetésünk idején még nem készült el Weöres Sándorról írt könyve, a Tündérsíp. Megjelenésekor úgy értékeltük, mint nemzedékünk legjobb könyvét, s személy
szerint ma is az a meggyõzõdésem, hogy abba a sorba tartozik, amelybe például Rába
György Babits-monográfiája. Maga a vállalkozás is tiszteletre méltó: Weöres Sándor
nemcsak a múlt század egyik legnagyobb költõje volt, hanem a líraszemlélet és a kifejezésmód olyan újítója, kinek hatása az egész költészetet átjárta. (Gondolom, Kenye-

a%a

RÓNAY LÁSZLÓ

res Zoltán kedves barátját, Tandori Dezsõt  akinek korszaknyitó jelentõségérõl nem
szólunk eleget  sem hagyta érintetlenül.) Ráadásul az életmûnek olyan tudós elemzõi
voltak, mint Tamás Attila és a Weöres Sándor közelében is jártas Bata Imre, aki
élete legjobb mûvét írta a költõrõl. Az 1977-es Medúzalebegés címû tanulmány azonban jelezte, hogy Kenyeres Zoltán megtalálta a kulcsot Weöreshöz. Ebben az írásban
arról rajzolt képet, hogyan haladta meg a költõ a Nyugat-hagyományt, miképp kezdett azokkal a fütyülõ semmitmondásokkal kísérletezni, amelyek nyelve és lírai gondolkodásmódja megújítását eredményezték. Nyomon követte, hogyan szilárdult meg
Weöresnek az a meggyõzõdése, hogy költészetét meg kell szabadítania a készen adott,
gépies ritmussémák kényszere alól, s hogyan került szembe a kor uralkodó költõi törekvéseivel. És ebben nem is volt egyedül. Kenyeres ugyanis már ebben a tanulmányában azt az elsõ olvasásra megdöbbentõ kijelentést tette, hogy a harmincas évek
elejére megszûnt a Nyugat organizátori szerepe  nem a tekintélye! , s az induló harmadik nemzedéknek meg kellett találnia a szervezeten kívüli lét módozatait, azaz
maguknak kellett a hajdani szegénylegények módján megtalálniuk önálló írói egyéniségüket. Legmesszebbre a hagyományoktól Weöres Sándor rugaszkodott  írta Kenyeres Zoltán. S még egy fontos megfigyelése:  a Nyugat nem esztétikailag, hanem
költészetével, hanem társadalmi szerepvállalásának kudarcával járult legerõsebben
hozzá Weöres lírájának átalakulásához.
Akkor ezt eretnekségnek éreztem. Ma is el-eltûnõdöm, a harmadik nemzedék mindegyik költõjére érvényes megállapítás-e. De Kenyeres Zoltán maga is figyelmeztetett
arra, hogy a Magyar Csillaggal Illyés Gyula ismételten organizátori feladat teljesítését
vállalta, Weöres azonban akkor már más, önálló útra tért, amelybõl hiányzott az irodalmunkat általában jellemzõ imperatívusz:
Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra,
Perzselõ szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak.

Ez a gondolatsor, amely még bõvebb kifejtést nyert a Tündérsípban, voltaképp az
addigi Weöres-recepció egyik részével ellentétes volt. A költõ értékelésének vezérszólama a társadalmon kívüliség, az erkölcsi nézõpont tagadása, a tudatos elszigetelõdés értelmét és jogosságát veszítette, hiszen a tanulmányíró épp azt bizonyította, hogy
a költõ etikus küldetést vállalt, amikor a szépség és a jóság iránt igényt igyekezett feltámasztani, természetesen saját meggyõzõdése szerint. Emlékezzünk csak Szigeti József
áttekintésére (Magyar líra 1947-ben), amelyben A fogak tornácánt az izolált Én csõdjének, teljes széttörésének minõsítette, vagy Aczél Tamás írására, amelyben a szerzõ
Weöres képalkotását politikai meggondolásainak leleplezéseként értékelte, s úgy vél-
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te, hogy a perspektívátlan lírikus menekülne a világból (a demokráciából), de mert
nem tud, hát a misztika és a szürrealizmus örvényeibe veti magát. S az erkölcs tagadásának vádja nem csak ezekben a bírálatokban tûnt fel Weöres késõbb kiléphetett a
hallgatás tornyából, ám a kritika hagyományos szempontjaival kicsit tanácstalanul értékelte újító törekvéseit. (Emlékeim szerint Szentkuthy Miklós korábbi tanulmánya
volt igazán beleérzõ méltatása.)
Ám nem Weöres Sándor fogadtatásáról, hanem monográfusáról illendõ szólnom.
A Tündérsíp Kenyeres Zoltán legjobb tulajdonságainak foglalata, a tudós és a láttató
tehetségû esszéíró szerencsés szimbiózisa, a megírása méltó fõhõséhez, s ennél nagyobb
dicséretét aligha lehet megfogalmazni. Ha van magyar lírikus, kinél az ötleteknek meghatározó szerepük van, Weöres ilyen költõ volt, s monográfusa sem szûkölködött váratlan felismerésekben, amelyek utóbb logikusnak, magától értetõdõknek mutatkoztak. Példamutató a kötet ökonómiája, felfedezés értékû a gyermekversekkel foglalkozó rész formaelemzése, s az a mód, ahogy Kenyeres ezeket a részleteket beépítette
folyamatrajzába.
Meglehetõs fájdalmas vesztesége kritikaírásunknak, hogy Kenyeres Zoltán saját elhatározásából nem ír bírálatot élõ szerzõk mûveirõl. Az írók érzékenysége miatt? Vagy
más ok vezérli? Aki emlékszik még Esterházy Péter püspöklila borítójú könyvérõl szóló méltatására, aligha lelkesedik elhatározásáért. Irodalomtörténet-írói célkitûzéseit
azonban változatlan színvonalon valósítja meg, jóllehet egyre több feladat hárult rá.
1992-ben az egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója, majd Czine
Mihály nyugdíjba vonulása után a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetõje is lett, irányítja az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskoláját, szerkesztõbizottságok és testületek tagja. Valamennyi megbízatásának igyekszik eleget tenni, s némi
csodálattal tapasztalhatjuk, hogy a jelentések és tárgyalások irdatlan mennyisége sem
akadályozza mûvei írásában.
Tanszékvezetõként szabad kifutást biztosít kollégáinak, mindenki ízlése és érdeklõdése nyomán dolgozhat, könyvek, tanulmányok bizonyítják a színvonalas szellemi
mûhely eredményes tevékenységét. A doktoriskolát sikeresen elvégzettek ugyancsak
figyelemre méltó írásokkal gazdagították irodalmi ismereteinket, feltérképezve eddig
kevéssé ismert írókat, törekvéseket. Kenyeres Zoltán már említett felfedezõ szenvedélyének köszönhetõen a doktoranduszok is elsõsorban az eddig ismeretlen területek
meghódításával árnyalják irodalomképünket.
Az irodalomtudományban  sajnos  továbbélnek az egykori irodalompolitika megosztottságot keltõ, kizárólagosságot indukáló vitái. Kenyeres Zoltán az elmélet és a
történetiség együttes alkalmazására törekedve olykor támadások kereszttüzében védelmezte elveit és módszerét. Lehet, hogy tévedek, de az az érzésem, hogy részben e
kiállása miatt nem jutottak osztályrészéül azok az állami elismerések, amelyeket megérdemelt volna. Ez persze semmit sem csökkenti érdemeit, hiszen a kitüntetések odaítélésénél politikai megfontolások is mérlegre kerülnek, s õ irodalommal foglalkozik,
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nem politikával. S mintha egyfajta fordított arányosság jellemezné tevékenységét: az
elismerések elmaradása még intenzívebb tevékenységre sarkallja. Az utóbbi években
megjelent könyvei és tanulmányai bizonyítják, hogy kutatási témájába, a Nyugat feltárásába, egyre mélyebbre ásott. A magyar irodalomtörténet-írás történetének megírása  óriási és hálátlan munka, hiszen az élõ irodalomtörténészek csak saját tevékenységük értékelésére kíváncsiak, s ha nem érzik tehetségükkel adekvátnak, az egész
mûvet hiteltelennek mondják , bár kevésbé kötõdik a mûalkotásokhoz, azért izgalmas, mert bizonyos pontjain az irodalom és a róla kialakított vélemények, olykor prekoncepciók feszültségének okait tárja föl. Ráadásul olyan korszakokkal is számot kellett vetnie kutatójának, amelyben hatalmas monográfiák készültek nagy íróinkról,
legtöbbjük azonban (kivéve Szabolcsi Miklós József Attila életmûvét teljességében
feltáró többkötetes munkája) vagy torzó maradt, vagy az ideológiai elvárásoknak engedve csak részleteiben állja ki az idõ próbáját.
A Nyugat korának kutatása közben sok olyan íróval is szembesülünk, akik mára
kiestek az irodalmi kánonból. Okkal vagy ok nélkül?  kérdi Kenyeres Zoltán, és nem
sajnálva a fáradságot, tanulmányokban szembesült életmûvükkel. Elfelejtett regényeket, novellákat ásott elõ, s portréi nyomán nemcsak keletkezésük korát és írójuk tehetségét látjuk át, hanem veszteségeinkkel is tisztában lehetünk. Annál fájdalmasabban érezhetjük, hogy a könyvkiadás nem tart lépést a felfedezésekkel, s a mûvek
továbbra is ritkaságok, holott Kenyeres Zoltán felkeltette az igényt olvasásukra.
Nem meglepõ, hogy a Nyugat kutatója elsõként Ady Endrével szembesül, s ki kell
alakítania saját képét a modern magyar líra kezdeményezõjérõl, egyszersmind legnagyobb költõjérõl. Kenyeres Zoltán már csak azért is kötelességének érezte megtenni
ezt, mert oktatói tevékenysége közben tapasztalnia kellett Ady népszerûségének csökkenését. És persze nemcsak az életmûvel kellett számot vetnie, hanem a könyvtárnyi
szakirodalommal is, amelyben kiváló munkák sorát találjuk, de a mára elavultnak
véltekben is kitûnõ és hasznosítható részletekre bukkanunk. Az Ady-irodalomban
alig-alig akad olyan egynemû és következetes elutasítás, amilyen Ravasz Lászlóé volt,
a fenntartásokat és erkölcsi kifogásokat átszínezte a nagy költõt megilletõ méltánylás, s amikor a mából tekintünk Adyra, át kell éreznünk kora morális felfogását is, s a
liberalizmus és a konzervativizmus küzdelmében szükséges értékelnünk e harc irodalmi következményeit. Így tett Kenyeres Zoltán, aki Ady nagy újdonságát abban láttatja, hogy kitágította nyelvünk  és vele gondolkodásunk  eddigi határait, és a sokszorosan elkoptatott szavaknak, szófordulatoknak merõben új jelentést adott, s így
nemcsak a magyar szimbolista líra kezdeményezõje, hanem a romantika betetõzõje
egyben. Mélyen érzõ, a kort is átvilágító esszéjének jelentõségét az a tény is növeli,
hogy Ady életmûvét az irodalom nézõpontjából elemzi, tehát igyekezett túlhaladni
azokat a különben ugyancsak fontos megállapításokat, amelyek a hétköznapok eseményeibõl magyarázták a költõ törekvéseit. E könyvben Ady valóban a modern magyar líra kezdeményezõje, költészetünk megújítója.
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A hatvanöt éves Kenyeres Zoltánnak a rendelkezések értelmében meg kell válnia
vezetõ posztjaitól. Nem hiszem, hogy ezt veszteségként éli át. Egy hivatásos nagyapának csak nyeresége, ha több ideje marad unokáival tenni-venni. De tréfa nélkül: sok
minden változatlanul marad. Az oktatás, amelybe szívét-lelkét beleadja, a kutatás,
amely eddig is életformája volt, s a könyvek megírása, hiszen bõven vannak még beváltatlan tervei, mindenekelõtt a Kosztolányi kritikai kiadás tetõ alá hozása és a róla
szóló könyv megírása. E mû terve talán minden egyébnél hitelesebben mutatja Kenyeres Zoltán irodalomtudósi habitusát: a sorsvállaló Ady és a könnyedség apológiáját megíró Kosztolányi egyaránt közel állnak hozzá, az irodalom kimeríthetetlen gazdagságának bizonyságaként.
Néha elmerengünk, milyen jó volna elpihenve a kertben, unokáink csatazajától
keretezve újraolvasni a klasszikusokat, a Háború és békét, Dosztojevszkijt és a többieket, akik várakozva tekintenek ránk a könyvespolcainkról. Kedves Zoltán, ahogy
ismerlek, erre még nem kerül sor. S ha ezt az újabb késedelmet veszteségedként éled
át, nekünk nyereségünk lesz, amikor következõ mûveidet olvassuk.
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TARJÁN TAMÁS
TANULMÁNYÍRÓKÉNT IS A KATEDRÁN
A tanári attitûd és beszédmód Kenyeres Zoltán írásaiban

A Nyugat
Ha Kenyeres Zoltán legújabb kötetének címétõl (Korok, pályák, mûvek), tárgymegjelölésétõl (Válogatott tanulmányok), elsõ ciklusának, majd elsõ tanulmányának címétõl s ez utóbbi élén a dõlt betûs alfejezet-indítástól eltekintünk, az elsõ tényleges szövegszó ez: a Nyugat. Bizonyára rejtett-nyílt vallomás, finom stilisztikai ráutalás, hogy
munkásságának e kereszmetszet-könyvében a szerzõ ilyképp élhelyre emeli a pályáját
meghatározó, kutatásait legfõképp inspiráló folyóirat nevét. Hiszen épp az 1908-as elsõ
évfolyam elsõ számának elsõ írása, valamint az 1941-es utolsó évfolyam utolsó számának utolsó írása, alfa és ómega közé határolja be õ maga is az orgánum történetét (érzékeltetve a nyitány programos horderejét, illetve a záróakkord esetlegességét). A
Nyugat folyóiratnév kiugratás nélküli kitüntetettsége a Kenyeres textusaiban mindig
egyszerre jelen levõ tárgyszerûséget  s ugyanakkor az objektivitás érzelmi mögöttesét jeleníti meg. Azt a józan egyezséget, amelyet a természetesen csöppet sem hasadt
tudósi és esszéista én kötött egymással, tehát önmagával  véleményem szerint a
legmagasabb rendû élethivatását az oktatásban megtaláló tanári személyiség javára.
Az alábbiakban nem a válogatott tanulmányok recenzeálása a célom, csupán  néhány személyes emléknek is engedve  a pedagógus Kenyeres Zoltán tanári kézjegyét
keresem. Egy keveset a gazdag pálya alakulástörténetébõl.
Feltûnõ, hogy az Esszépanoráma (1978) szerkesztõje  maga is a kortárs magyar esszéisták egyik legjobbja  elsõ három kötetének metaforizáló címet adott, a késõbbi négyet viszont hûvös-pontos titulusok alá rendelte. A Gondolkodó irodalom (1974), A lélek
fényûzése (1983) és a Tündérsíp (1983) alkotja a korábbi kört. Ezeket a mûveket a fiatal
tudós, a kutató irodalomtörténész, a tudományszervezõ, kritikus és lapszerkesztõ Kenyeres írta (vagy nyújtotta még át az egyik szakmai mûhelyeként számon tartható Szépirodalmi Könyvkiadónak). Összességükben ezeket a könyveket sem a képes beszéd uralta,
nem a szépírói tehetség csillant meg a szaktudomány rovására (különösen a harmadikban, az elsõ alkotói csúcspontként is értelmezhetõ Weöres Sándor-monográfiában nem).
Mind a nagyszabású áttekintésekben (Gondolkodó irodalom), mind a portrékban és bírálatokban (A lélek fényûzése), mind az ihletett Weöres-pályarajzban maradandó érvényû
szakkönyveket kaptunk. Valamennyiben fontos szerepet játszott az irodalom mibenlétének megközelítésére tett bölcseleti-esztétikai kísérlet, az irodalommeghatározás óhaja
 úgy, hogy az olvasás, az írás (továbbá az olvasás és az írás értése) emberi örömforrásként (sõt: a magasabb régiókkal is kapcsolatot találó szövegegyüttesként, óriáskönyvtárként) is alakot nyerjen, a szövegvilágban a nemes tartalmú világszöveg is kifényesedjék.
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Az 1964-tõl  a Kossuth Kiadónál szerkesztõi munkáját követõen 1981-ig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében tevékenykedõ Kenyeres lassacskán huszonöt esztendeje változtatott munkahelyet, s kezdte meg oktatói mûködését az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Bölcsészettudományi Karán, az
Irodalomtörténeti Intézetben (ekkor már két, 1983-ra könyvvé formálódó kézirata
nyilván Domokos Mátyás szerkesztõi asztalán feküdt). Persze nincs merev és feltétlen
összefüggés a pályamódosítás és a módosuló könyvcímadási gyakorlat között, de az
újabb kötetcímek már nem a kalandozó tanulmányíróra és mûelemzõre, inkább a
stúdium kihatárolásának pontosságából nem engedõ professzorra vallanak; s nem pusztán a befogadó sorozat megkívánta Ady Endre (1998) könyvcím, hanem mind a többi
is: Irodalom, történet, írás (1995), Etika és esztétizmus (2001), Korok, pályák, mûvek
(2003). A szembetûnõ elmozdításba belejátszhat, hogy a szerzõ  annak idején megokolt és kinyilvánított döntése nyomán  felhagyott a kritikák írásával (vagy kritikáit átúsztatta az olvasónapló mûfajába). A (cím)váltás radikalizmusát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mostani, összegzõ és reprezentatív könyvében Kenyeres
Zoltán számos régebbi írásának egykori fõ- és alcímét felcserélte. Azaz  például 
ami most ilyen kimérten szól: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard (Az aranyszín metafizikája), az 1983-ban még épp az arany-nyal indítva és a mûcímmel folytatva teremtett a befogadás elsõ pillanatában hangulatilag erõsen eltérõ szituációt.
Bár a könyvcímadás depoetizálása éles cezúrát sejtet (és valószínûleg az irodalomról vallott nézetek nem is egyszeri  bõséges idegen nyelvû forrásanyagot is kamatoztató újragondolását), Kenyeresbõl nem az egyetemi állás varázsütésére pattant ki a
tanár úr. A Korok, pályák, mûvek  mely gyakorlatilag az összes eddigi, nem monografikus munkát felméri (sõt: részben még azokat is), s négy évtized tanulmányaiból, bírálataiból, arcképeibõl emeli ki a legfontosabbnak vélteket  erre is jó tanúság. Mielõtt érvelni igyekeznék, fellapozom a Látóhatár címû, hajdani tallózó folyóirat
évfolyamait (a lapnak majdnem az elsõ számától majdnem az utolsóig 1973 áprilisától 1990 júniusáig  munkatársa lehettem), s a tartalomjegyzékekre pillantva ma is
világosan emlékszem, hogy a szerkesztõi feladatokat 1975 és 1990 között ellátó Kenyeres Zoltán (ellentétben legtöbbünk sokszor érzelmi-indulati vagy praktikus javaslataitól, megfontolásaitól) mikor milyen okfejtéssel szorgalmazta egyik vagy másik mû
újraközlését. Õ volt a szerkesztõség higgadt racionalistája, akinek argumentációja a
biztos értékítéletek katedrájáról szólalt meg, viszont szavainak mivelhogy gyermekkorától az irodalom világában élt  intenzív személyes, emocionális fedezete érzõdött. Olyan szakszerû, majdnem mindig elfogulatlan szerkesztõnek mutatkozott, aki
az ízlésbõl fakadó értékpreferenciákat is megokolta (és fõként: sosem csak az egyes
alkotásokat látta maga elõtt, hanem a lapegészet). Nemegyszer alapos szakmai fejmosásban részesültem tõle. Ilyenkor nem kerülte a kemény fogalmazást  hogy végül, a
baklövés analizálása és kiigazítása után, egy testvérbáty felelõsségével és kedves, megbocsátó humorral oldja fel a dorgálást. Ha manapság azt hallom, hogy tanítványai
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nagyon szigorú, a rigorózusságig igényes  ugyanakkor hirtelen elmosolyodni, szakmai és emberi gondjaikat megérteni képes  professzornak tartják, igencsak osztozom velük. Kevéssel az egyetemi diploma megszerzése után, a Látóhatár szerkesztõségében néha magam is Kenyeres-tanítvány voltam.
A Korok, pályák, mûvek  e három hívószó szerint elrendezõdõ ciklusainak írásaiban sokszor olvasunk ilyesfajta fordulatokat: Nem nehéz felismerni , Emlékeznünk kell arra , Gondoljunk arra  stb. Bizony, éppenséggel nehéz felismerni
Edmund Burke hatását a romantikus társadalomfilozófián (Egy korszak genezisérõl),
egyáltalán nem biztos, hogy rögvest a száznapos uralom idõszakára emlékezünk (Kazinczy Ferenc), s nem mindenkinek könnyû arra gondolni, az 1960-as években kit látott a magyar líra megújítójának Fehér Ferenc (Ezüstkor? Vaskor? Jegyzetlapok a mai
költészetrõl és a költészetkritikáról). Ez a  sok helyen, sok változatban felbukkanó 
retorikai fogás a hallgatóinak biztonságot nyújtó tanár (s a kollégákat, az érdeklõdõket egyenrangúként kezelõ konferencia-elõadó) stíluseszköze (s talán összefügg a Lukács György magyar tanulmányai 1945-ig címû írás révén itt is megidézett Lukács mint
tudjuk -szerû, híres tanári-tudósi szófordulatainak szolidárisságával). Vélhetõen az
sem csak tudósi cinkosság, zsargon, hogy a szövegek rengeteg nagyságot puszta vezetéknevén említenek (Stirner, Propp, Lévy-Dhurmer stb.). Ez a megoldás olyan önképet diktál a diáknak (a kérdéskörben elmélyülni kívánónak), hogy ezt a nevet nekem
is ismerni illik, és  ideális esetben  fel is üti azokat a kézi- és szakkönyveket,
amelyekben az úgy-ahogy ismert Max Stirnerrõl, a valamelyest ismert Vlagyimir
Jakovlevics Proppról, a  mondhatni  egyáltalán nem ismert Lucien LévyDhurmerrõl és másokról informálódhat.
A tanári észjáráshoz és beszédmódhoz kapcsolódó sajátossága a régebbi és újabb
szövegeknek is, hogy szívesen tesznek nagy lélegzetû kitérõket ott is, ahol ez nem feltétlenül szükséges, ám elõnyös. A Tündérsíp Szonettek fejezetébe így ékelõdött A modern magyar szonett útja alfejezet; az Ezüstkor? Vaskor? eszmefuttatásának ekként jelentkezik a III. Egy kis líratörténet címû elmélkedése (annak meg egy újabb betéte, az
1970-es évek közepére utalva: Makovecz Imre elsõ épületei pedig már kifejlett formájukban mutatták be a neoavantgárd úgynevezett nemzetközi stílusával szemben létrejövõ posztmodern ízlésváltozás jellegzetességeit. Ez a gondolat önmagában szemináriumi vitát érdemelne! Itt jegyzem meg, hogy Kenyeres e most pásztázott tanulmányválogatása tucatnyi friss közelítést enged és nyit az irodalomtörténészi életmûhöz, korrekcióval kitisztogatja az eddig jobbára nyomdahibaként bosszantó elírásokat,
s elmélet és elemzés minden eddiginél dúsabb egységét, esszenciáját adja, mindvégig a
napjainkkal  a harmadik évezred elejével  való szinkronitás, aktualitás közegében tartva, újradimenzionálva az írásokat; egy-két esetben azonban, s ilyen a hivatkozott nagy líratanulmány is, okoz problémákat, hogy Kenyeres ugyan tömörít, részletet
emel ki, finomít textusokat, de  a korrekt tanúságtétel szándékától, a pályaállomások megmásíthatatlanságának tudatától vezérelve  lényegi kiegészítéseket nem tesz,
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így hát a mai költészetrõl és költészetkritikáról szóló jegyzetlapokat ígérõ áttekintésbõl hiányzik a valóban mai, holott  mondjuk  Térey Jánost vagy másokat, líraképünk újabb formálóit egy-egy futó reflexió is besegíthetné az összképbe. Lehet persze, hogy ez a textus, mely a leginkább simul a jelenkorhoz, voltaképp vitairat, dialógust kezdeményezõ elõadás volt és maradt, többek között Petri György nevének kihagyásával, meghökkentõ tételekkel stb.)
A kitekintések valójában az irodalom történeti-szociológiai beágyazását, egyben az
esztétikai szférának a (többek között a társmûvészetek irányába való) kiterjesztését
szolgálják. Az irodalom mint egyszerre történeti és esztétikai képzõdmény: a Korok,
pályák, mûvek cím által is jelölten ez Kenyeres fõ tárgya, vizsgálódási köre. S hogy
errõl a hatalmas kérdéskötegrõl oly sokat tud mondani, az annak is köszönhetõ, hogy
fõ kutatási területén, a Nyugattal kezdõdõ és abból  annak évtizedeibõl  tovább
növõ XX. századi literatúrán kívül a magyar régiségben, továbbá  legalábbis a romantikától kezdve  a teljes magyar és világirodalomban otthonos (noha ennek jelzéseként olyan írását, mint például a Költõi mûfordításunk negyedszázada, ide fel sem
vette). Szövegeinek nagyfokú asszociativitása, gondolatokat indukáló energiája ebbõl
a kivételes, sokrétû mûveltségbõl  és a szerzõ odüsszeuszi olvasó- és kutatókedvébõl
 is magyarázható, s összességében ugyancsak tanári erény (nem véletlen, de szokatlan, milyen szabadsággal és milyen nagy felületen dolgoztatja a hallgatókat Kenyeres
egyik új kollégiuma). A vitapozíciók kijelölésében és latolgatásában jellegzetes A
Nyugat periódusai címû szövegnek az 1920-as évtizedre, a kétszer két (vagy több) lehetséges korszakolásra vonatkozó állásfoglalása, vagy  s még inkább  a Robert
Eaglestone, Joseph Hillis Miller és tudóstársaik által galvanizált nagyszabású disputa
nyitva hagyása, miközben Kenyeres leteszi a garast (lásd a Kérdések az etikumról és az
esztétikumról lapjait). A Korok fejezet szövegeinek sorrendje önmagában is képes rejtettebb tudásokat  és sejtelmeket  hordozni, hiszen a nyolc tanulmányból a második és a harmadik látszólag betolakodik az elsõ és a negyedik közé. A Kenyeres
alkotta sorrend a Nyugat folyóiratnevet élre viszi, egyben a nyugatos eszmefuttatások sorozatának kis megtörésével hirtelen kitágítja, egymásba játszatja a kérdésköröket.
Ha a Korokban  egyebek mellett  a fentiek ragadnak meg, a Pályákban a
Thuróczy János, Kazinczy Ferenc és Széchenyi István arcképét festõ értekezõ hangjának adomázni, kis tényekkel kirukkolni is bátor melegsége: az esszé magasiskolája. S
ha az olvasó  ahogy Kenyeres buzdítaná  a gondoljunk bele  méltóságával
halad, ráébred, hogy e három szuverén alakrajz után nem ugrás: logikus következés a
magyar irodalomtörténet-írás egészét stigmatizáló Horváth János, az irodalomtörténészként is géniusz Babits, az irodalmat  és benne, minden tévedése közepette, a
magyar irodalmat  filozófiailag és mindenestül leképezni akaró Lukács, végül a lét
egészelvûségét kitartóan valló  s irodalmunk évszázadainak folyását a maga elképzelése szerint újrakomponáló  Weöres bemutatása. A ciklusban a hét névhez tartozó
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nyolc írás nyolc írói vallomás is  az indító nagy tanulmányok keményebb vánkosa,
illetve a Mûvek fejezet párnája között. Ez utóbbiban aligha mindennapi  és magával
a válogatással egyszerûen nem értelmezhetõ , hogy Schöpflin Aladártól A pirosruhás
nõ újraolvasása A Proust-recepció körül címû textussal szomszédos, s ezt úgy követi a
Három Weöres-vers, hogy rögtön Szabó Pál Talpalatnyi földjének  egy regényszerkezet lehetõségeinek  elemzéséhez lapozhatunk (egy cseppnyi személyes érintettséggel elmerengve mondjuk azon a tézisen, miszerint a Szabó Pál-féle metonimikus regényszerkezet  a népi írók etnográfiai és szociográfiai indíttatású prózáján belül, Illyés
Puszták népe címû remeke mellett  Nagy Lajos és a Kiskunhalom mûhelyében kovácsolódott volna). Ez a fejezet  benne a megkerülhetetlen Tandori-kritikával (Töredék Hamletnek), a nem romlóan eredeti, püspöklila Esterházy-futamokkal (Termelési regény [Kisssregény]), a röpke közös Kertész ImreEsterházy Péter jegyzettel
(Jegyzõkönyv  Élet és irodalom): éppen egy sokhúrú XX. századi szemináriumi félévre
elegendõ, mûfajilag is roppant változatos, írni és olvasni könnyed-komolyan tanító
 szakszerûségében megkérdõjelezhetetlen, az ellenvéleményeket szívesen fogadó 
matéria. Tökéletes a hangsúlyok elhelyezése. Kenyeres a mindennapi életben is nagyon pontosan kitett nyomatékokkal beszél, akár egy egyetemi körlevelet ismertet,
akár anekdotát elevenít fel, akár szkepszisének ad hangot angolosan, szarkasztikusan. Szívesen él kétszeres-háromszoros ismétlésekkel (ismétlõ technikája majdnem
valamennyi írásában tetten érhetõ mint a bevésés mesterfogása), tiszta, jól érthetõ
artikulációjának és áttetszõ -- meditatív-szaggatott  fogalmazásának nincs szüksége
a túlzott hangerõ támaszára. (Úgy vélem, ezért is van, hogy az 1970-es évek eleje óta
ezernyi találkozásunkat s ezeknek megannyi alkalmibb Kenyeres-mondatát megjegyeztem: azt, ahogy lassan, de határozottan beleindul a beszédszituációba, majd megteremti mondandója medrét. Ez egyáltalán nem szükségképp katedrabeszéd, sokszor
azonban  a szó legjobb értelmében  az.)
Sopánkodhatnánk, hogy önkorlátozása  vagy az Akadémiai Kiadó által megszabott terjedelem  folytán mi minden maradt ki az újbóli publikálásra méltó anyagból. Az egymásba fonódó tudósi és tanári megfontolás, a szerkesztõi fegyelem azonban
szinte a lehetõ legjobb, legtanulságosabb metszetet nyújtja az eddigi életmûrõl. Megcsap az olvasás öröme, kitetszik a jegyzetelõ olvasás szorgalma és felelõssége. Nem tüntet létével, de mintává válhat az állandó önképzés; a részkérés az irodalomelmélet világpiacának szellemi cserekereskedelmébõl. Itt vannak az irodalom nagy dilemmái.
Itt a legkedvesebb, legfontosabb szellemalakok, s itt a mesterek, barátok, kortársak.
Az irodalomba íródott személyes sors.
Az egyetem, a tanári ethosz.
És a Nyugat.
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WEÖRES SÁNDOR
KENYERES ZOLINAK*

Nyisd ki Zoli a szemed,
jól nézd meg e levelet:
nem látsz benne egyebet,
három kövér verebet.
Egyik veréb kis begyes,
hivatása énekes:
nincs szép hangja, mégis fönn
csiripel a háztetõn.
Másik gondos, alapos,
mestersége kalapos:
akárkinek ingyen ez
kalapjára díszt helyez.
A harmadik lángeszû,
bár tudása egyszerû:
hogyha bármi baj van, hát
megbillenti a farkát.
Ha e három verebet
mindig sorra kérdezed,
nem kell neked patika,
Isten áldjon Zolika.

* Megjelent

[1 sor]

a a

LATOR LÁSZLÓ
KÖSZÖNTÕ KENYERES ZOLTÁNNAK

Az emberélet útjának  fele?
De hisz ez hatvanhatodik tele!
Hatvanöt zsákja mivel van tele?
Most úgy kell, most így  nem gondolt vele.
Keveset írt? De Weörest, de Adyt!
Kedve szerint, de mindig valamit,
amit csak õ, amit nem bérbe vett,
nem félkönyvtárnyit, mégis eleget.
Az a hatvanöt, Zoltán, semmi se,
csak legyen mindennapi kenyere
az embernek, figyelme, ereje,
s ahogy neki rendeltetett, amíg
gyõzi, mûvelje szép birtokait.
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JUHÁSZ FERENC
KÖLTÕ A HOLDON
Kenyeres Zoltánnak, az értõnek és megértõnek

Rádõlök a Holdra,
mintha kazal volna:
szalmakazal-jéghegy,
vak sárga madárbegy

Nem jajgatok, sírok!
Bolygóval bolyongok.
Ó, mit is tehettem
Holdra-szögezetten.

fekete madáron,
ûr-fagy éjszakámon,
az éj-madár torkán
aranylemez vulkán.

Büntetés ez, vagy más
Hold-bánat megoldás,
sárgaláz-kifosztás?
Szorzás után osztás.

És szívemig érnek
a vad derengések,
isznak a tér-gondok:
légy-szívókorongok,

Mit is kell megbánnom?
Bocsánattá szánnom?
Éltem, hogy ne haljak,
angyalon vágtassak.

fekete pázsit-zsák
szívóajak-pumpák.
S mint a véres kések:
éles merengések.

Angyalháton ülve,
szárnyak közt merülve:
angyal-nyak szûz kertem,
angyal-toll a nyergem.

S az éj ragály-öble,
mint a Sátán ökle,
mint a bánat könnye:
légylábakká köpve.

A gyémánt-fej alatt
kék göndör-láng hajat
borzoltam fényrúdon,
mint bûnt a fájdalom,

Tízmilliárd légyláb
kapar, mar mezítláb,
karomszõnyeg csokrok,
ködpárna-harangok.

s fodros tûzözönként
ittam bodor haj-fényt.
S Istent láttak a tág
túlvilág-pupillák.

Rámtapaszt a fagy-csönd
megfeszítés-börtönt,
mintha kereszt volna
a kõ-lomb fénygondja.

Rádõlök a Holdra,
mintha kõszív volna,
s nincsen lüktetése,
szívbõr-remegése,
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Mint egy kinyílt ernyõ,
sárga papírfelhõ
az ûrben keringõ
szilánk-gömb kõ-erdõ.

Mint ásító szörnyek,
márvánnyá ért könnyek,
kõ-örvény és kõ-tál
ez a márvány-könyvtár.

Fekszem a Hold-tájon,
mint denevér-szárnyon,
patkós vigyorgáson:
babér-bajszú szájon.

S bent tán a Pokol forr,
bugyborog és horkol.
Kint halottnak látszik
bent mi vért virágzik.

Denevér-orr tálon,
sivatag magányon,
pénz halott szakállán:
fillér szõr-irgalmán.

A tûz-iszap horkan,
Önmagává torpan:
a robbanás könnye
lánggá gyömöszölve.

Mint holt madárcsõrön,
szem alatti tõrön,
orrlik szaru-öble
szempillával födve,

Bent vér-tûz és kõ-csont,
magányán nincs hús-gond.
Forró kripta-szekrény
az ûr köpte vak fény.

szaru-aranykelyhe
szempillámmal telve,
s mozog a szõr-paplan:
hófüggöny huzatban.

Benne a halott forr,
mustból erjedõ bor,
mint hörgõ, füstölgõ
vízbe dobott lúgkõ.

S a csõr-tõ gyász-ostyák:
jéghegy-csönd pupillák
a jégszilánk puszták
torlasza magasság.

S lángol buborékzik,
szitásan lélegzik,
a vízben a kristály.
Anyám, mikor mostál!

Élem a fény-kölcsönt,
a hold-kereszt börtönt.
Pedig odabent csönd,
pedig idekint csönd.

Az elmúlás robban,
s pezseg a halottban,
mint a szódavízben
a szénsav-pont szellem.

Kint por, kõ-ér, szikla:
legyezõ-hasítva,
roppant kúpok, völgyek
gömbkérge kõ-szõnyeg.

S most mint öreg szolga
sörényes lónyakra
rádõlök a Holdra,
a sárga halottra.
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Költõ a Holdon

Eres hegedûre,
ködszemû lófejre,
szõr-sírkõ lóarcra,
ajak-habszivacsra,

lószem-óriásra,
orrlik-tágulásra,
csókolva lét-gyászom:
gyönyöröm és átkom.
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HUBAY MIKLÓS
TALÁLKOZÁSOK

Az elsõ szobor
Szoborként láttam-e elõször Juhász Ferencet vagy hús-vér valójában  már nem is
tudom.
Mintha örök idõktõl ott állt volna az õ mellszobra is annak a szép, világos fényû
topolyafa szekrénynek a felsõ peremén, ahol jobbára ugyanazok képmásai foglalnak
helyet, akik délutánonként a szekrény lábánál, a nagy biedermeier asztal körül teáztak. Teáztunk
Fent volt a szekrény tetején Ferencsik János és Németh László, a budai vár újraépítõjének, Gerõ Lacinak a felesége és mindjárt mellette Gecsõné, akinek  útitársának, élettársának  Cs. Szabó ajánlani fogja a Római muzsika címû, valóban zeneként
elbûvölõ hatású könyvét. A harmadik grácia a Magyarországra férjezett francia írónõ
volt: Louise de Vilmorin És ott volt egymás mellett a két, valószínûtlenül fiatal
költõ: Pilinszky János és Juhász Ferenc.
Vajon hány éves lehetett ez az életében és életmûvében egymástól oly elütõ két
nagy poéta, amikor megakadt rajtuk  vagy talán valamelyik elsõ versükön 
Ferenczy Béni szeme? Odafent a legjobb társaságban feszítenek, bár porlékony gipszben (kinek volna pénze bronzból öntetni e büsztöket?), de látszik az arcukon, hogy
tudják, fél lábbal most már bent vannak a halhatatlanságban.
Ez már apoteózis. Egy Ferenczy Béni mintázta meg õket!
∗∗∗
Hogy a képzõmûvészetben a Ferenczy család minden tagja szinte genetikusan meg
volt áldva a legkifinomultabb kvalitásérzékkel, azt mindenki tudja. Réti István mondta
egyszer még Nagybányán, hogy könnyû annak a három Ferenczy gyereknek! Hogy
olyan biztos az ízlésük  hisz életükben nem láttak giccset. És emellett számtalan
jelét adta annak is az a három Ferenczy gyerek, hogy a költészetben is csalhatatlan
biztonsággal tudták, mi a valõr. A két fiú Baudelaire-t fordított. És az a nagyon szép
érem a Múzsáról (Korzáti Erzsébetrõl) úgy született meg, hogy közben a Költõ, hol
zokogva, hol boldog büszkeséggel olvasta föl a csendben dolgozó szobrásznak a Huszonhatodik év kéziratát, elejétõl végig. És a többi érem! Az a hosszú sor kedves magyar
költõirõl, Zrínyi Miklóstól és Virág Benedektõl Karinthy Frigyesig és Gulyás Pálig (és
ebben a sorban az alig tenyérnyi és így is monumentális remekmû: Ady a hideg ágyon)
 ezek is mind-mind Ferenczy Béninek a költészet iránti szerelmérõl vallanak.
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És holtbiztos (irodalomtörténetileg is biztos) ítélõerejérõl vall e két  talán még
tizenéves?  költõ süvölvény megörökítése.
∗∗∗
Juhász Ferenc tehát akkor is a saját szobra árnyékában teázhatott, amikor 1956 októberében Ferenczy Béniéknél együtt reggelizgettünk. Azokban a nagy napokban
mindketten szállóvendégek voltunk Ferenczyéknél, a Jászai Mari téren. Hogy Juhász
Feri hogy rekedt náluk, nem emlékszem. Azokban a napokban gyakori volt, hogy barátok fedelet adtak egymásnak  szépen szólnak errõl Mészöly Miklósék és Lengyel
Balázsék naplói is. Engem éjszakánként a félsz vitt át Ferenczyékhez, ugyanis nappal a
Parlamentben dolgoztam: az Írószövetség megbízásából a rádió (a szabad Kossuth Rádió) irodalmi osztályát vezettem, s ott mûködtünk Nagy Imre közvetlen közelében.
Éjszakára, aki a közelben lakott, hazament, aki messzebb, az bent aludt a Parlamentben. Ám a nappali lelkesedést éjszaka menthetetlenül felváltotta a szorongás:
vajon nem most fognak-e visszatérni az orosz tankok? Mert hogy csakugyan gyõzött a
forradalmunk, azt igazából csak nappal hittük el Elsõ munkanapom után, úgy éjfél
felé átszaladtam az akkor még meglévõ fahídon haza, Budára. Kósza puskagolyók is
jártak itt-ott a sötét Duna felett, ezért aztán a következõ éjszaka már Ferenczy Béniék
vendégszeretetéért folyamodtam. A Parlamenthez közel esett a lakásuk, és boldognak
mondhattam magam, hogy épp az õ körükben élhettem végig a XX. század oly ritka
dicsõ napjait. És együtt másik szállóvendégükkel, Juhász Ferenccel.
∗∗∗
Óh, azokon a napfényes október végi reggeleken  bár minden rosszra fel voltunk
készülve , a szívdobogtatóan jó erõs tea mellett hogy is mertünk volna gondolni
arra, hogy két hét se kell, és egy rommá lõtt városban romba dõl Ferenczy Béni szelleme is (szélhûdés: döbbenet által a szív ere fagy), hogy Ferenczy Béni már csak félig
élõként, félig holtként fog tovább létezni. Egy béna-néma Béni  akivel az együttlét
mégis oly drága és lélekemelõ lesz, mint mindig is volt. És ahogy ezután visszaküszködte magát hosszú évek erõfeszítésével az alkotó életbe is! Nem kaphatott úgy virágot, hogy ne kérte volna mindjárt a rajztömböt és vízfestékkészletét Juhász Ferenc
mondta akkoriban róla így: Ez most a fogak közé szorított ceruza korszaka. E mondat
zárványában Ferenczy Béni hõsiessége él ércnél maradóbban.
Arany és Ezüst
Messzirõl, Genfbõl is érzõdött számomra, hogy odahaza az újjászületõ élet nagy intenzitással pótolni akarja a háború minden pusztítását. Én persze ezt elsõsorban a nekipezsdülõ irodalom üzeneteiben észleltem. Egymás után érkeztek hazulról az új meg
új folyóiratok (Magyarok, Újhold, Budapest, Alkotás, Csillag, Emberség, Fórum), és
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erejük teljében voltak a harmadnapra feltámadó orgánumok, mint amilyen a Válasz,
az Új Idõk és az egyre fontosabb szerepet vállaló Diárium volt. Ez az utóbbi a Királyi
Magyar Egyetemi Nyomda nagy olvasótáborát összetartó propagandakiadvány volt
eredetileg, ám Kenyeres Imre szerkesztésében egyre inkább az egész magyar irodalom
bemutatásának fórumává lett.
Füst Milán és Tersánszky generációjától, a költészetben Szabó Lõrinctõl, Weörestõl, Tompa Lászlótól és a Magyarországon alig méltatott nagyváradi Horváth Imrétõl
kezdve mennyi, azóta töretlen fényû név tûnik fel ebben a pár évig tartó felszabadulásban a Diárium hasábjain! Mándy Iváné (aki szinte házi szerzõ itt), Jékelyé, Berdáé,
Rónay Györgyé, Hamvas Béláé, Csorba Gyõzõé, Devecserié, Vas Istváné, Tatayé, Szabó Zoltáné, Várkonyi Nándoré, Takács Gyuláé, Nemeskürtyé. És az akkor még oly
fiatal Kormosé, Pilinszkyé, Lakatosé, Rábáé. Itt publikál a még méltó értékelésre váró
prózaíró, Birkás Endre és a kiváló kritikus, Vajda Endre.
Még a meszesgödör nemzedék (Sarkadi halála és posztumusz manifesztuma, az
Oszlopos Simeon fájdalmasan megkésett bemutatója után csak azért is öniróniával vállaltuk ezt a becenevet) jó néhánya is a Diárium hasábjain bontogatta szárnyát. Bárány
Tamás, Cseres Tibor, Végh György És jómagam is: a Hõsök nélkül pár jelenete még
a Nemzeti Színházbeli bemutató elõtt itt jelent meg, méghozzá a szerzõ arcképével
1942-ben, és itt méltatta a darabot a tõle megszokott szigorú alapossággal a szerkesztõ,
Kenyeres Imre.
A Diárium e dús kínálatában 1947-ben felfigyelhetett az olvasó arra az új hangra,
amellyel egy addig ismeretlen nevû költõ jelentkezett. Arany és Ezüst  ez volt Juhász Ferenc két legelsõ versének a címe. E két verscím, így párosítva, már magában is
egy szuverén életmû intonálásának igényével hatott. Nem csoda, hogy amikor jóval
késõbb a már élõ klasszikust elemzi Kenyeres Zoltán, egyik tanulmányában az arany
szó emblematikus jelentõségét emeli ki, hiszen, mint Kenyeres Zoltán írja, ez a szó,
hála Juhásznak, új értelmet és új csengést nyer a magyar nyelvben. Az arany nem
díszítmény Juhász Ferenc verseiben, az arany mondanivaló, talán éppen a legfontosabb mondanivaló. És éppen az arany szónak ez a juhászi transzcendenciája ad alkalmat Kenyeresnek arra, hogy  mintegy visszatekintve mindennapjaink banalitására
 megfogalmazza ítéletét korunkról, imígyen: a pragmatikus gondolkozás természetellenes ellentétben van az emberi fejlõdés minden magasabb rendû igényével.
De gyönyörû két vers! És a magyar lírának eladdig nem ismert színei ragyognak
benne, magától értetõdõ természetességgel. A falusi idillbe benyilall a Juhász Ferenci ontológia. Azok a cingár nyakon ülõ gyerekfejek  rózsaszálak!  ahogy az asztal
fölé hajolnak, a tányérok fölé Tíz külön világ. A kozmosz tükrözõdik az aranyló
húslevesben. Tíz leendõ embersors. Ez az elsõ publikált versben, a költészetre ébredés
pillanatában rögzített látomás egy nagy költészet, egy nagy költõi életmû útravalója
lett. Elmondhatjuk ugyanezt a másik versrõl is. Az Arany a gyerekekrõl szólt, az Ezüst
a öregekrõl a hóban (pillája ezüst félgömb). És a Mindenség Költõje itt tárja fel az õt
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örökre megigézõ Kozmoszt, a millió bolygóval teleszórt csillogó és véges tejutakat.
A Mindenség zárában már megint forgatja tolvajkulcsát egy ember-izink.
Költõ született! És ez a jó hír végigfutott a lelkekben. Engem Genfben ért el
A csillagok ritka szerencsés konstellációja kell egy költõ születéséhez. A papírforma szerint Juhász Ferenc is ragadhatott volna Bián, jó esetben rigmusfaragó kõmûveslegénynek. Még az Arannyal és Ezüsttel a zsebében is. Tudjuk, volt folyóirat (nem is
akármilyen), amelyik kurtán-furcsán pöccintette el magától a verseket. Ilyenkor fagynak bimbóba a bontakozó költõi tehetségek De ott termett a költõtárs, Kormos István, aki vitte tovább a két verset Kenyeres Imréhez. A tévedhetetlen valõrérzékû szerkesztõ rögtön felismerte: hic numen adest.
Micsoda angyalrajzás!  mint Grünewald isenheimi szárnyas oltárán a Nativitás
körül, Kormos angyal viszi a verseket Kenyeresnek, és épp ott van a másik fiatal költõtárs, Darázs Endre (milyen hamar angyal lett õ is, elpusztította magát), aki felajánlotta: az õ két versét vegyék ki a nyomdába küldött számból, s a helyükbe tördeljék be
Juhász Ferenc két versét. Ez ma már legenda.
Büszke voltam, hogy a Diárium következõ számában én is jelen lehettem, Genfbõl
hazaküldött naplójegyzetekkel, amelyeknek stiláris maznaságán megérzett a már hetedik éve tartó emigráció. Túl sokáig tartottak a vándorévek Szedem is a cókmókom, indulok haza.
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RÁBA GYÖRGY
HÓDOLAT BABITS SZELLEMÉNEK

Átlábolva a sihederkoron
igazi életkezdõként alig
a szennyes álszent buta törtetõ
környezetedtõl folyton riadozva
tarka históriák hõseivel
kõ-emlékkel életképpel regével
társalogtál finnyás legszívesebben
s a tengermélyi szem-nem-látta formák
meghitt vallomását kihallgatandó
öltöttél bumfordi búvárruhát is
ám a fegyverek kínzottjainak
jaja füledbe húsodba hasított
megfogadtad hogy szózatra nyitod
testvéri karvezetõ szájadat
sötét egyedüllétek arctalan
kútjából önmagadat is legyõzve
magasba merészkedtél szakadékony
kötélen mutatványod lett a példa
magad is egy az egyenlõk között
te beletörõdött bezzeg próféta
a szenvedést vállalva hirdetõ
hogy végül úttalan útnak eredj
élõ harangként komoly hír hozója
a gyötrelmek vidékének kietlen
céljáról minden szapora beszédre
majd csevegésbõl szájzárra ítéltnek
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egyik énem
Céltudatos semmittevés. Ülök a széken és hallgatok. Megbénultam. Megbénultam.
Megbénultam. Csak a fejemet tudom mozgatni. Csak a fejemet tudom mozgatni. Nem
kellett volna. Nem kellett volna. Megrohannak a gondolatok. Arra gondolok, hogy
rohanok. Rám jön a roham és rohanok, rohanok, rohanok. Föl fogsz bukni  mondom magamnak. Magamra hallgatok.
másik énem
Fölkérem a tudatalattiból felbukkanó szavakat, hogy az agyközpontban jelentkezzenek! Fölkérem a most fölbukkanó szavakat, hogy sorakozzanak! Jelentését mindegyik hozza magával, akkor is, ha több jelentése van.
egyik énem
A lelkiismeret-furdalás gyógyítható! Ír a sebre. De mi lesz, ha már nem ír? Nem
olvas.  Ne tarts be magamnak! Tarts ki! Tízig számolok. Zónákra osztom belterem,
visszahúzódom a szívkamrába. Dobogó kõ kövön nem marad. De béna vagy! Megbénultam. Megbénultam. Megbénultam. Tam, tam. Tam, tam. Tam, tam.
másik énem
Csajka és cipruság. Ez helyettesíti a kínai legyezõt. Tessék végre hosszú sorba állni!
Egyik szó a másik után! Ha összezavarodnak a sorok, a sorokat rendezni kell. Jobbra a
tények, balra az indulatok. Rendezni még az elvont szavakat. Tûzõ napon félkész életek.
egyik énem
Fele se tréfa. Fele se. Elképzelem a rohamot. Roham. Roham. Roham. Rohamot
kapok. Hallgass az idõk szavára! Hallgatok.
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ESTERHÁZY PÉTER
EGY SZÜLETÉSNAPRA

Végy egy darab Kenyeres Zoltánt. Ne határozd meg õt közelebbrõl, de ne is tekintsd tabula rasának, legyen õ olyan, amilyen. Jusson azután eszébe, hogy legyenek
az egyetemen ún. Arany János-elõadások, négy darab elõadás, kezdve március 2-án, a
költõ születésnapján, mindegy, mirõl, tartsa egy úr.
Ez az úr egyszer én voltam, s az elõadásokból írt esszé úgy kezdõdött, hogy végy egy
darab Kenyeres Zoltánt, és ez pedig most úgy folytatódik, hogy
Tanár Úr, Isten éltesse!
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SEMMI BÚCSÚ (ÉS VALLOMÁS)

Kedves Zolikám! drága Zolikám!  mondanám, de nem mondom, mert leveleim
közlését sosem engedtem meg, s ezentúl kicselezni sem engedem õket belõlem  ha
sikerül! , ezért csak így írom, magamban motyorászva, öreg ember (ezt pedig senki el
ne vegye tõlem; csak mert a jó áldott és sosem átkozott irodalom még, úgy-ahogy, megy),
elgondolom, mi is voltál Te közelségben, egyetemi polgáz szemináriumon együtt gyötrõdve; aztán ahogy hirtelen felbukkantál, eredetileg Egyetlen címû, a kiadó által Töredék
Hamletnekként elfogadott kötetem szerkesztõjeként (Szépirodalmi), ültünk a Várkert
kioszk teraszán, mely akkor még nekünk emberléptékû dolog volt, másik végének (hajdani) ecetfái alatt Karinthy Frigyest, Kosztolányit olvastam gimnazistaként még, megtárgyaltuk a kötet anyagát  hanem ez, ha nem is több, mint a Rimbaud-könyvvel
(Egy talált tárgy lett a címe, ugyanígy) nekem megengedett, tanított irodalomtörténet be sem fejezem. Második kötetem szerkesztését nem Te kaptad, az meg sem jelent, négy és fél év késéssel csak egy másik mûhely gondozásában, ezt, ha nem tisztelném, politikától függetlenül, a régi Magvetõt annyira, idézõjelbe tenném.
Találkoztunk aztán egyszer, kedves feleségeddel jöttél, a Váci utcán (ez már alkalmasint a József Attila-díj után volt, egy napon kaptuk, ott is együtt voltunk), s hamar
lényegesre fordult a beszélgetésünk; azt mondtad, magam máig sem felejtem: valahogy
Te prózám jó vicceit nem találtad eléggé jó vicceknek stb., de akkor rájöttél, hogy én
mindezt nem viccnek, hanem halálkomolynak mondom etc., és le kalapod, ilyesmi.
Magamnak a magyaros humorról, kiröhögésrõl, ezekrõl már végképp az a véleményem:
amit nem mernek nevén nevezni vagy nem bírnak kibogozni, elviccelik. Nem kérek
belõle; inkább elmondom (legalább kevesebbekkel kell társalognom), hogy rottyoltam
be már alulsó izmaim lazulása okán, Kosztolányi, nyílt utcán. Az életelmondó irodalom embere lettem, közben azért, legvégsõbb, legjava, legszennyezetlenebb munkáim a rajzvers ideogrammák. Fix, azok végsõ eredmények. A többi, fõleg a magyar próza, jeles igyekezet. Az enyém is. De a Váci utcát õrzöm.
Fõleg kitüntetett, hogy a Getz-díjra (így írják?) sikerrel javasoltál. Prózámért, esszéirkálásomért. Szívesen írtam periodikádba is, de nem hinném, hogy azok a dolgok 
mint más dolgaimat hátrább szorítani igyekvõk állítják  kiemelkedõk lettek volna.
Jó dolog volt, ahogy felhívtál egyszer nevetve, most meg is kell dolgoznom a pénzért,
elõadni hívtál az egyetemre. Neked köszönhetem végül A dal változásai, áldásod alatt
megjelent kis füzetemet. Errõl adtam elõ, de se föl nem vették jól magnóra, se én nem
készítettem kéziratot; a Te Dezsõ barátodnak ez a dolga kétszer van meg, egyszer, persze, csak Kosztolányi egében.
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Rajongva olvastam monográfiádat (Ady), más, mailíra-elemzéseidet. Nélkülözhetetlen vagy másként is. Most legalább lesz idõd, hogy foglalkozz velünk. Nem a magunk rendelésére, tehát nyilván hatalmas örömünkre és pici döbbenetünkre (kit látnak úgy??, ki látott ), dolgozz, tessék. Ajándékul mit adhatok: ideírok pár nevet,
nekem õk jutnak eszembe, mint XX. (magyar) századi nélkülözhetetlenjeim. (Pontosan fogalmaztam.) Kényszerûen: Ady, Krúdy, Dsida, Szabó Lõrinc, Radnóti; fele-fele:
Tóth Árpád, Babits, Kassák, Karinthy; teljes szívvel: Füst, Berda, Nagy Lajos,
Szentkuthy, Móricz, Mándy, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István; rajongva, lábnyoma-porban: Weöres, Ottlik, Szép Ernõ, Kosztolányi, Jékelynek és Kálnokynak egy-két
verse, Pilinszky, JÓZSEF ATTILA. Istenben áldjanak.

rajz
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SCHEIN GÁBOR
(EGY FOTOGRÁFUS JEGYZETEIBÕL)
Kenyeres Zoltánnak, barátsággal

a csukott spaletta résein átszûrõdõ fény átlós sávokat
ír a falra. becsíkozza, berácsozza. alattuk látni lehet
a tapéta domború mintáit, látni, hogy domborúak, virágok,
szárak, indák. és vannak másféle rácsok is. a nádfonatú
szék támlája sûrûbb szövéssel, és a falra akasztva egy
drótkalitka. alig sejthetõ benne két madárfej. aki mindezt
utólag nézi, mintha egy másik ablakból bocsátana fényt
a sötét szobába, sûríti, ritkítja a rácsokat. nem a spaletta
pártján áll. újra beleszeret a nõbe, aki az elõtérben egy
szõnyeggel letakart asztalon ír, széles kalapban, gondosan
feltûzött hajjal, mégis kitörölhetõen. a nádfonatú széken
érezni a fekete bársonyruha súlyát, de a nõ, a fényképész
felesége már nincsen ott, csak a félbehagyott levél és
ugyanaz a fehér ruhás, fehér kalapos portré, keretben
a tintatartó mögött, keret nélkül a kalitka mellett a falon,
amely egy fotel karfáján könyökölve, nyitott ablaknál,
egészen más fényviszonyok mellett készült.
***
a fekete és a fehér árnyalatai a színek között
elveszõ kapcsolatokat is feltárják. a tárgyak
mintha arra várnának, hogy megfosszák õket
színeiktõl, és csupán a fény által nyerjenek
kiterjedést és formát. pontosan úgy, mint
a felhõk. az egyszerû dolgok elõttünk.
***
a lovak kipárolgása télen. a test, amelyet most
jó lenne megérinteni, odaszorítani hozzá mellem,
arcom. odalépni az akkori hóhalmok között,
miközben a kocsis lehúzza róla a pokrócot,
és a másik oldalon igazítani kezdi a szíjakat.
a kocsisoknak bokáig érõ kabátjuk és keskeny
karimájú kalapjuk volt. akkoriban tudtam, hogyan
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érintsem a testeket a szememmel. esténként kijártam
az állomáshoz, néztem a lovakat, ahogy állnak,
nyakukat félrerántják, topognak hõjük élõ ködében.
***
törölni kezdtem a képrõl a részleteket. amit a szem
az örökös ismétlõdésben elmozdíthatott. csodálkoztam,
milyen kevés dolog marad. a szõnyeggel letakart
asztal, a csíkozás a szõnyegen és a falon, ami most
mintha kora õszi fényeket hozott volna vissza,
szeptember közepén egy délutánt. és maradt még
a nyitott ablak. kintrõl valamennyi hang, valamennyi
mozgás, a levegõé, ami nem látható. azután
visszahelyeztem mindent ugyanoda. nem akartam
mást, csak különbözõ árnyalatú felületeket.
***
esõs napokon a mozdulatok meglassulnak.
ólmos csend szitál a szavak közé, a testek
nem viselik el egymás közelségét. ilyenkor
igyekszem úgy mozogni, hogy ne zavarjam meg
a tárgyak nyugalmát. az erkély korlátjáról
nem simítom le a cseppeket, és ha elmegyek,
nem nyitok ernyõt, nem szállok jármûvekre.
keresem a parkokat, figyelem a szétfolyó fényeket
az aszfalt horpadásaiban összegyûlõ vízen.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
EGY JOHN KEATS-SZONETT MAGYAR TÖRTÉNÉSEI
Fordítói (belsõ) monológ

WHEN I HAVE FEARS THAT I MAY CEASE TO BE
When I have fears that I may cease to be
Before my pen has gleand my teeming brain,
Before high piled books, in charactry,
Hold like rich garners the full ripend grain;
When I behold, upon the nights starrd face,
Huge cloudy symbols of a high romance,
And think that I may never live to trace
Their shadows, with the magic hand of chance;
And when I feel, fair creature of an hour,
That I shall never look upon thee more,
Never have relish in the fairy power
Of unreflecting love;  then on the shore
Of the wide world I stand alone, and think
Till love and fame to nothingness do sink.1

HA RÁDÖBBENEK, HOGY MEGHALHATOK
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok
mielõtt agyam termését behordtam,
mielõtt, mint dús csûrök a magot,
megõrzöm magam tornyos könyvhalomban;
ha nézem a csillagos éjszaka
arcán a nagy mese jelképeit
s érzem, hogy õket lerajzolni a
varázskezû sors nem soká segit;
s ha azt érzem  te tûnõ árny, te szép! 
hogy már nem látlak viszont, s hogy soha
nem önti belém tündér erejét
a gondtalan csók  akkor, akkor a
mindenség partján állok, eltünõdve,
s hír s szerelem semmivé omlik össze.
Szabó Lõrinc fordítása2
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HA FÉLELEM FOG EL
IF I HAVE FEARS
Ha félelem fog el, hogy meghalok
S nem aratom le termõ agyamat,
S mint gazdag csûrök, teli könyvsorok
Nem õrzik meg az érett magokat;
Ha látom a csillagos éjszakán
A nagy regény ködös jelképeit,
S érzem, hogy árnyait leírni tán
A sors mágikus keze nem segít,
Ha azt érzem, te percnyi tünemény,
Hogy többé majd nem nézhetek terád
S a gondtalan, tündér szerelmet én
Nem ízlelem, akkor a szép világ
Partján tûnõdve állok, egyedül,
S Hír, Szerelem a semmibe merül.
Vas István fordítása3
HA ELRÉMÍT, HOGY LÉTEM MEGSZAKAD
Ha elrémít, hogy létem megszakad,
s agyam kincsét tollam föl nem szedi,
s miként tömött csûr érett magvakat,
nem õrzi dús könyv, betûk ezrei;
ha az éjjel csillagarca elõtt
szent rege felhõs jelképe dereng,
s tudom, talán csoda sem ad idõt,
hogy árnyékát megvonjam idelent;
ha sejtem azt, perc bájos gyermeke,
hogy többé nem pillanthatok reád,
s nem telít szerelem öröme se
gondtalan: akkor a széles világ
partján megállok és elmélkedem,
míg semmibe süllyed hír s szerelem.
B. L. fordítása

Micsoda felütés! Ha rádöbbenek  talán nem is meglepõ, hogy Szabó Lõrinc
indít a legerõteljesebben (kettõjük közül? vagy a három közül?). A When I have fears
kérdése pontosabban tûnik át Vas István szövegén: Ha félelem fog el. A szerényebb,
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szelídebb és fõként idiomatikusabb, köznyelvibb angol szerkezet Vasnál pontosabb;
fölösleges, de fület gyönyörködtetõ ajándékként pedig még tiszta a sorkezdõ három
jambus is. Máris kiigazíthatjuk magunkat. Mert persze mind a két fordító nagyon eleven, nagyon köznyelvi fordulatot használ magyarul; csak éppen a Szabó Lõrincé drámaibb, élesebb és  nem utolsósorban  inkább vétetett a modernség kifejezéskészletébõl, mint Vas Istváné  s mint Keatsé. Szabó Lõrinc (a továbbiakban Sz. L.) elsõ
sorában különös feszültséget támaszt a rádöbbenek tragikus végérvényessége, valamint a meghalhatok ható igéje mint  végül is  puszta lehetõség (átmentve így a
may módige jelentéselemét is).
Meghalok/halhatok: az eredeti nem ily põrén fogalmaz.  that I may cease to be
 sajátosan leplezett, finomított (eufemisztikus?) közlés ez, mégpedig éppen egy erõsen formalizált és ilyenként elkoptatott szerkezet révén (három igeforma: may, cease
és be, ennyi csak elég lesz végünk kulturáltan hagyományos kifejezéséhez?). Cease to
be, cesser dêtre  bukkanok rá a könnyen adódó analógiára szegényes repertoáromból. A helyzet mégsem ennyire egyszerû. Hiszen valamiképp szokatlan, hogy az én, az
egyed önmaga nemlétérõl szóljon, önnön halálára reflektáljon az elvont általánosítás
effajta tárgyias kegyetlenségével. Ilyen kijelentéseket  s talán inkább már múlt idõben  a másikról, másokról, harmadikról szokás tenni. Eszembe jut, s nem is tágít
onnan, jóllehet ideillõ alkalmatossága nehezen igazolható, a nem-lenni igyekszel,4
a másik, a halott szubjektumba kivetített, -helyezett önvonatkoztatás absztrakciója,
amely persze önkínzásként fejti ki hatását (költõre, olvasóra).
[Mindehhez képest fogalmazzunk így: Ha elrémít, hogy létem megszakad. Az elrémít túl erõs  a ha megijeszt viszont kevés, meg egy csöppet groteszk is lett volna. A
sor második felére okkal-móddal büszkék vagyunk. A may árnyalata, igaz, itt is elveszett. Fogalmaztunk így 1998 júliusában.]
Ezután következik a könyves-betûs három sor, az ismétlõdõ alárendelõ mondatsorozat elsõ képi egysége. Közbevetõleg: a whent mindenki a ha kötõszóval magyarítja 
ez szinte természetes , de vajon miért adja meg Vas István (a továbbiakban V. I.)
ifnek az eredeti vers kezdõ szavát? Ennek a jelen pillanatig nem tudtam nyomára jutni. A szóban forgó részlet az aratásnak, a mag begyûjtésének metaforikus lehetõségét
kétszeresen is kihasználja: a) my pen  has gleaned  brain; b) high piled books  garners
 grain. (Milyen fontos képzetek a költõ számára! A La Belle Dame sans Merci második szakaszában is, a lovag belsõ valóságát nem sejtõ vigasztalásként: A mókus csûre tellve, kész / az aratás.5 ) Az agy termésének a könyv csûrjeiben a helye. Sz. L. itt
megint drámaibb (és ezúttal még hûbb is Vasnál, azaz a többieknél), hiszen lefordítja a before-t is: mielõtt. Sürget az idõ.  A könyvek csûrei mindkettõjüknél szépen
emelkednek? Vagy sorakoznak? Sz. L.: tornyos könyvhalomban; V. I.: teli könyvsorok. [A harmadik majd elejti a kiterjedést.] Keats függõlegesen helyezné el könyveit (high piled), a teli könyvsorok így egy kissé mást mond, s ki is lép a gazdálkodási haszonépület vizualizációjának körébõl. Meg aztán a tornyos könyvhalom
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valaminõ üdvös rendezetlenséget is sugall: elvégre a megõrzés tudata a lényeg, nem
a rend látványa.
[Ámde hova lett az in charactry? Keats oly gondosan nevezi meg az agy termésének grafikai jeleit, mondjuk a betûket, hogy magunk ettõl csábulunk el: s agyam kincsét tollam föl nem szedi, / s miként tömött csûr érett magvakat, / nem õrzi dús könyv,
betûk ezrei. Igyekeztünk, hogy fordításunkba beleírjuk az írás jelképrendszerét: nyilván fontosabbnak is éreztük, mint õk a maguk évtizedeiben. A betûk persze más
világlátás  és könyvfilozófia  jelei is lehetnek a romantikus lírában: például Komor betûkkel, mint a téli éj / Leirva áll a rettentõ tanulság 6 A betûk ezrei-n
kívül (ezrei: megalkuvás, bár az i hang érdekes módon megegyezik az angol szó magánhangzós végével ) ezért mindenáron meg akartuk menteni a tollat is (my pen),
amelyet mindkét nagy fordító elhanyagolt. Egy kissé aggasztó, hogy mi sem bírtuk átmenteni a teeming kétirányúságát: termõ, de nyüzsgést is evokál. Túlzsúfolt agy,
érezzük, s írnánk is most szívesen, ám már nincs hova elférnie. Örüljünk neki, hogy
talán baklövések nélkül jutottunk el a mezõgazdasági motivikájú részlet végéig, hiszen e tárgyban oly mûveletlenek vagyunk. Szeretjük a hozzá kapcsolódó szavakat, de
csûrt történetesen épp e magyarítás nyarán láttunk, ott, a Zemplénben, szívdobogva.
 A mindenkori (mû)fordító mûveltsége és/vagy mûveletlensége, s néha az elõbbi
hátrányai, valamint az utóbbi elõnyei? Téma.]
A következõ négy sor hatalmas tágasságát ismét csak jelek telítik (esetleg tagolják?). Itt az arcon, tudniillik az éjszaka csillagos arcán múlik minden, különösen a
Wordsworth-öt, s még különösebben a Wordsworth-olvasó Paul de Mant  és tanítványait  is olvasó interpretátor szemében. Az arcon, amely már a következõ sorban
csaknem elborul (cloudy), majd el is tûnik a szemlélõ szem elõl. Sz. L. megtartja, V. I.
ellenben mellõzi, ezzel kétségkívül szegényíti a vers jelentésviszonyait, gátolja újra(meg újra-)olvashatóságát. Pedig a neheze még hátravan. Mintha egy poétikai rendszer ködlene ezekben a csillagokban: symbols, romance. Az elõbbi mindenkinél jelkép: természetes, no de persze nem tökéletes megoldás (legjobb volna szimbólumként
fordítani, ha beleférne a sorokba). A romance meg úgy, ahogy van, átadhatatlan,
átvehetetlen. Ez ugyanis az angol irodalmi gondolkodásban szert tett egy olyan jelentésre is, amelyet a regénnyel (novel) szembeállítva a lovagregény, ábrándregény, regényes történet7 kifejezésekkel írhatunk körül magyarul. A romance fennkölt, emelkedett nyelvezete annak leírására szolgál, ami sohasem történt meg, s valószínûleg nem
is fog megtörténni.8 Nos, az éj csillagos arca ilyesfajta történetet mesél, és felhõs
jeleivel így a térbõl át is lép az idõbe, azaz kiszolgáltatja magát a szemlélõ oly hangsúlyozottan véges életidejének. Sz. L. mesét, V. I. regényt mond: alighanem ama két szélsõ pontot a magyar nyelvû skálán, amelyek között helyezkedhetne el a romance nem
létezõ megfelelõje. [A magunk regéje? Ez talán mese is, regény is  a nyelvújítók utóbbi
szavunkat a regébõl alkották , és otthonossá, alighanem túl otthonossá teszi a keatsi
égbolt avagy arc mûfaját a magyar irodalomtörténetben.]
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(Keats már használta a romance szót, mégpedig csak néhány nappal a most tárgyalt
vers megírása elõtt, s ugyancsak egy szonett  egy petrarcai szerkezetû szonett  szövegében: Románc aranyos ajka, lant-zene, / te tollas, szép szirén, a messzeség / úrnõje, hagyd ily télidõn zenéd, / némulj meg, ódon könyved csukd ma be! / Agyõ  A
romance itt saját mûvére, az Endymionra utal, amelyet ekkoriban javított át, ám
amellyel még így is elégedetlen volt. Ezt hagyja oda a shakespeare-i drámaiság kedvéért, leülvén Lear király újraolvasásához.9
A természet könyve, a liber mundi misztikus  többek között rózsakeresztes  jelképe, toposza új életre kel a romantikus költészetben és filozófiában. A természet
szelleme csak jelképek [szimbólumok] révén beszél hozzánk  mondja Schelling, s
magában a Természetben költeményt lát, amelyet egy rejtélyes, csodálatos titkosírás foglal magába; ez a költemény a Szellem Odüsszeiája.10 Keats 78. sora többféleképp is korlátozza a (német) romantikus filozófusok, költõk hübriszét: az egyéni
élet végességének tudata által, az árnyékra redukálás révén, a véletlen mágiájától való
függés felidézésével.)
A 7. sor megint nyíltan utal az életidõ végességére ( Mert mi egy életidõ? ,
kérdé néhány év múlva, csak így közbeszúrva, a legnagyobb magyar romantikus, a már
idézett Vörösmarty11 ), mégpedig ismét a mayjel: I may never live to  A tagadás itt
a fõigére vonatkozik: lehet, hogy sohasem Sz. L. elhagyja, V. I. megõrzi egy tánnal
[magunk egy talánnal]. Ez az elem bizony nagyon fontos: azon esetek egyike, amikor a
talán furcsamód biztosabbá és fenyegetõbbé teszi az állítást (vö. Radnóti Sem emlék,
sem varázslatának zárósorával). Sz. L. az árnyakat is elhagyja, s ez már az összjelentés
szempontjából is veszteség: a költõ még legmerészebb reményeiben is csak a jelképek
árnyainak lerajzolására vágyhat (Platón?). The magic hand of chance: persze megoldhatatlan. A chance voltaképp véletlen  újabb keatsi merészség, az abszolútum újabb
kiszolgáltatása a kontingenciának , s nem egészen a (bezzeg egyszótagos) sors [persze nem is a csoda], a varázskéz, illetõleg a mágikus kéz közül pedig okvetlenül az utóbbi
a hûbb, azaz a többet sejtetõ.
[Egyébként a  sem ad idõt, / hogy árnyékát megvonjam idelent-nek szívbõl örültünk annak idején, s nincs rá okunk, hogy örömünket ezennel visszavonjuk.]
Újabb alárendelõ mondatszerkezet következik, az utolsó.
[Ott, a zempléni bágyadásban-zsibbadásban, egy kissé még tétovább angoltudással
hosszan tépelõdtünk rajta: a fair creature of an hour az alanyhoz tartozó értelmezõe, avagy megszólítás (vocativus)? Persze az utóbbi, ámde a beszélõ talán nem egy perc
gyermeke-é maga is?]
Természetesen azok jártak el helyesen, akik lefordították a fairyt: tündér (erõ, szerelem). Ez a tündér(i) itt voltaképp a mágia, mágikus közvetlen folytatása. És van itt
egy fájdalmasan szép szó, az unreflecting (love). Különbözõ mondattani funkciókkal
ellátva, de mindenki a gondtalannal fordítja: jelenthet ezen kívül  vagy ezen belül
 gondolattalant és meggondolatlant (azaz gondtalant és gondatlant egyaránt). Ez
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(mind) az, ami elveszett, ami áldozatul esett a végesség gondolatának, gondolkodásának: and think a 7. sor elején; and think a 13. sor végén.
(Mit tehetnénk hozzá? Az árny, a tünemény, a gyermek [még nem Fanny Brawne!]
is eltûnik, és következik  ki hinné?  két és fél közhelyszerû sor. Több elemzõ is
banálisnak érezte õket  írja Andrew Motion terjedelmes Keats-életrajzában.12 Hozzáteszi azonban, hogy e sorok Keats alakulófélben levõ terveire is vonatkoznak, s
erõteljesen, magabiztosan zárnak le egy formai kísérletet: ugyanis ez Keats elsõ
shakespeare-i alkatú szonettje. Ezenkívül az én kiüresítését írják le, amely egy újrakezdés felé mutat.13 [Paul de Man is e líra jövõirányultságát hangsúlyozta 1966-os
Keats-tanulmányában.] Az utolsó sor azonban idekapcsolja még a fame fogalmát is:
mindenkinél hír lesz belõle. Errõl a hírnévrõl Keats már két külön szonettet is írt, s
egy késõbbi  ismét csak  szonett borzongató zárósoraiban is megidézi: Vers, Hír,
Szépség nagy dolgok, ám a lét / legfõbb jutalma még nagyobb: a Vég.14
S ha már itt tartok: az egyik hírnév-vers is könyvre asszociál, de ez bizony nem a
liber mundi: Mily lázas is az ember, napjait / ki hidegvérrel nem pergeti le, / élte könyvének tépve lapjait, / hagyja, hogy elvész szûzi szép neve 15 )
S a fordítások? Itt Sz. L. lep meg igazán. Megteszi azt a képtelen merészséget, hogy
a 12. sor thenjét, a régen várt fõmondat16 kötõszavát ikerítve nyomatékosítja: akkor,
akkor a  Nagy szó ez angol költemény fordításakor  ilyenkor ugyanis nemhogy
ismételnének, betoldanának, hanem inkább kényszerûen kihagynak, mellõznek szavakat, szószerkezeteket a fordítók.
A semmi pedig kötelez: csakis így fordítható.
[Miközben három napig lelkesen veszõdöm a verssel, a tudatom mélyén motoszkál
valami: egy szöveg vagy kettõ? Valamely átfogalmazás. (Mint egy elfelejtett dallam:
kivehetetlen alakzat, melyre folyvást rátévedünk.) Sokkal késõbb, véletlenül akadok
rá, sorokba rakott és magasra feltornyozott holmijaim, azaz Holmiim között:17 ]
GERGELY ÁGNES
KEATS/SZABÓ LÕRINC EGY SORÁRA
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok,
s nem leszek többé láncra fûzve itt,
hol megleltem a Paradicsomot,
s velem a teljes klán kiûzetik,
mert lelkünk mélyén füstbe ment a terv,
hogy sokasodjunk, mint a szárnyasok,
más égtáj kellett volna, míg betelt
a sors, mely egyszer csontig vágatott,
de az emlékkel mit sem kezd, aki
a holmik közt majd csontkézzel kutat,
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s mint agyagménest, rendre elköti
éjjel kipányvált mondataimat 
vigyél, mondom az Angyalnak, vigyél.
S könnyû lesz, mint a Szajna-parti szél.
Keats/Vas István egy sorára
Ha félelem fog el, hogy meghalok,
ha rádöbbenek, s félelem fog el,
ha a félelem már torkon fogott,
ha rádöbbenek, hogy most félni kell,
ha mint pókháló, felcsavar a félsz,
ha nem találom a pókfonalat,
ha rádöbbenek, a munkám se véd,
ha egyszer cserben hagynak a szavak,
ha bebáboz a pántos félelem,
mint Kolbe atyát éhség görcse, ha
nem velem fut az idõ: ellenem,
ha tátogok, mint elgyûrt törpefa 
az Úr tenyerén szárnyra kaphatok,
addigra csupa félelem vagyok.

Két önálló, mégis egybefoglalt, egybeértett szöveg. A két angolmagyar kezdõsor:
szükségszerû ürügy. Az elsõ szonett keserû virtuozitásában a soá tudata egybefonódik
 létezhet ilyen?  nyelvünk költészet szentelte idiómáival (füstbe ment a terv).
A második versnek jelölten csupán Vas Istvánt idézõ kombinatorikus mondatjátékában meglepõ módon a Szabó Lõrinc-i szószerkezet (ha rádöbbenek) is részt vesz,
mintegy másodfokú idézetként, inter- vagy pretextusként. Az utolsó két sor merõ, tiszta
ellentmondás  talán rilkei értelemben. Gergely Ágnes változata, amely egy is, kettõ
is, mindenesetre meggyõz arról, hogy a félelem mindenkor újrafordítható.
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Én, Hilario Lopéz, Valle del Cauca-i lelkész és tanító sohasem kedveltem a külsõségeket, ezért mindig is hadilábon álltam az ünnepekkel, születésnapokkal és évfordulókkal. Amikor a Santa Rosa de Osos-i Napló, az ország talán legfontosabb szépirodalmi folyóirata felkért, hogy Bredo Domingo századik születésnapjára írjak valami
alkalomhoz illõ történetet, beteg lettem.1 Betegségembõl némileg felgyógyulva hozzáláttam a Szagok és évek írásához,2 melyet azonban a Santa Rosa de Osos-i Napló
nem közölt, okokra nem hivatkozva, mert furcsa módon még választ sem kaptam. Kiváló barátom, Fiurio Giunta azt tanácsolta, ne hagyjam ennyiben az ügyet, és követeljek magyarázatot. Különbözõ ötletekkel állt elõ, miként vehetnék elégtételt a sérelem miatt, én azonban nem hallgattam rá, hisz tisztában vagyok azzal, hogy minden
írás magamutogatás,3 és inkább elszégyelltem magam, mintsem mérges lettem volna
a kellemetlen epizód miatt. Lelkivezetõm és érsekem, Armando Mendoza azt tanácsolta, ne csüggedjek, inkább igyekezzek csiszolni stílusomon, majd megmutatta a Lélekharang néhány régi számát, amelyeket õ szerkesztett még fiatal lelkész korában .
Az idei karácsonykor úgy éreztem, meg kell békülnöm az ünneppel. Ennek több
oka is van. Immár évek óta rossz érzésem van, hisz eddig valamennyi ünnepi felkérést
visszautasítottam. Mindig arra gondoltam, hogy nem születhetne eredeti mû, ha a téma
már elõre adott. Ezt azonban sohasem írtam meg a bizalmukat belém vetõ felkérõknek, pedig ezzel számtalan sértõdés elkerülhetõ lett volna.
Nem tudom, említettem-e, de mivel ez az ünnep az õszinteségrõl szól, most megteszem; megszállott sorozatrajongó vagyok. Ám úgy gondolom, tudok különbséget tenni minõségi sorozatok és teljesen értéktelenek között. Észrevettem, hogy nem zavar,
ha karácsonykor a jó sorozatokban szentestével, havazással vagy éppenséggel a jósággal foglalkozó epizód kerül a képernyõre.4 Ezek rendszerint humoros részek, tele hóval, némi izgalommal, és nagyon kevés szomorúsággal, mely leginkább arra hivatott,
hogy meghasson bennünket és részvétet váltson ki embertársaink vagy éppen az állatok iránt. Így hát ezen a karácsonyon én is írtam egy történetet. Remélem, nem lesz
túl hosszú és nem untatja majd nagyon a kedves olvasót. Következzen akkor most a
Karácsonyi történet.5
Fiatal koromban Miguel Ferrert a telepen6 csak úgy ismerték: a szamaritánus.7 Az
a hír járta róla, hogy csekély összegekért elviszi a betegeket a szomszédos tartományban található Espinolba (történetesen abba a városba, ahol éppen akkor teológiai tanulmányaimat folytattam), majd a kezelés után megvárja õket a kórház elõtt, beülteti
utasszállításra átalakított kis teherautójába, és egészen a házukig szállítja. Közben ha
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valaki megéhezne vagy valami halaszthatatlan dolga akadna, szívesen megáll, ami a
távolsági buszoknál nem szokás. Így aztán aki Valle del Caucából gyógykezelésre utazott az érseki székhelyre, azt mind Miguel szállította. Idõvel már hetekkel elõre be
kellett jelentkezni, ha valaki Miguellel akart utazni. A helyiek által csak szolgálatként emlegetett vállalkozása olyan jól ment, hogy megirigyelték, és hamarosan egy
másik sofõr is hasonlóval próbálkozott, õ azonban, úgy tûnik, nem volt olyan kedves,
mint Miguel, aki hamarosan újra egyedül maradt a szakmában.
Azon karácsony elõtt édesanyám telefonált, és örömmel újságolta, hogy végre talált egy embert, aki megoldja utazási problémáimat8 és háztól házig szállít. Mellékesen hívõ katolikus, jó kedélyû, segítõkész, de semmiképpen sem tolakodó ember. Unszolására úgy éreztem, most már valóban hazamehetek, hisz a munkámat befejeztem,
egyéb dolgaim pedig halasztást tûrnek. Édesanyám újra felhívott, és szinte repesett a
boldogságtól, amikor elmesélte, hogy óriási protekciónak köszönve (amivel én nem
értettem egyet) sikerült feljuttatnia a szenteste elõtt két nappal induló járatra. Azt
mondta, az ember, aki majd hazavisz, Miguel, nagyon örül, hogy végre találkozhatunk,
hisz, ahogy õ mondta, szomszédok vagyunk, és annak hallatán, hogy lelkész vagyok,
teljesen felvillanyozódott, és még azt is megkérdezte, hogy szeretnék-e majd útközben
pár apró ajándékot venni karácsonyra, és amikor édesanyám azt felelte, hogy nem tartja
valószínûnek, Miguel még boldogabb lett. Egy késõbbi, igen hosszú telefonbeszélgetésünk során, hogy könnyen felismerhessem, amikor kijön értem az állomásra, leírta
Miguel külsejét. Miguel 175 centi magas, súlya 90 kilogramm , rövid fekete hajú, talán kicsit kopaszodó, pocakos, mosolygós férfi, aki egy fehér-piros kisteherautót vezet.
Mások ezt talán túlbiztosításnak neveznék, de én megtanultam, hogy minden terv talán legfontosabb eleme a tervezés.
Karácsony elõtt két nappal egy nagy bõrönddel bevillamosoztam a külvárosból a
központi pályaudvarra. A zötyögésen kívül semmi említésre méltó nem történt velem. Úgy beszéltük meg édesanyámmal, hogy Miguel 11-kor vár az állomás elõtt.
Amikor leszálltam a vonatról, felnéztem a fõbejárat feletti órára, az 10 óra 50 percet
mutatott, és Miguel már ott volt. Úgy nézett ki, ahogy édesanyám leírta. Egyedül a
nagy pilóta napszemüvege és kigombolt, virágmintás inge,9 az alóla kibuggyanó szõrzet volt új számomra, de hamarosan ezeket is megszoktam.10 Kezet fogtunk. Határozott, megnyugtató szorítása volt. Azt tanácsolta, nyugodtan foglaljak helyet valamelyik hátsó sorban, és még azt is hozzátette, hogy jobban járok, ha legbelülre ülök,
a ponyvába vágott ablak mellé, hisz így nem rajtam fognak átmászkálni. Cinkosan
rám kacsintott, majd lehajtotta a ponyvát. A teherautó belülrõl tiszta, bár a sok
ülés miatt szûkös volt. Elindultunk. A keskeny utcákban lassan poroszkáltunk, de
ezen a rövid távon is világossá vált számomra, Miguel jól vezet.11 Nem kapkodott,
nem hajszolta a jármûvet, de mégis megfelelõ sebességgel haladtunk. A történet
szempontjából rögtön meg kell jegyeznem, hogy sokat küzdöttem azon kellemetlen
betegségem ellen, hogy utáltam a kényszerû beszélgetéseket. Ilyenkor mindig segí-
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tett, ha arra gondoltam, az is krisztusi szeretet, ha meghallgatom a másik mondanivalóját, hisz minden ember a testvérem. A végén már nagyon jól ment.12
Miguel rögtön beszélgetést kezdeményezett, fél kézzel fogta a kormányt, hátra-hátranézett, majd élete elmesélése után13 rátért a tartomány politikai helyzetére. Rendkívüli
módon beleélte magát, hevesen gesztikulált, fenyegetõzött, néha kiköpött a nyitott ablakon. Armando Mendoza érsek úr azt mondaná, olyan nagyszívû, mint a falusi focimeccs közönsége, mely örömmel veri meg a vendégcsapat játékosait, plusz a játékvezetõt, mindezt lokálpatriotizmusból és saját csapata túláradó szeretetébõl. Miguel jóízûen,
nagy hangon szidta a kormányt, válogatott jelzõkkel illette minden tagját, öklét rázva
fenyegette az elnököt, bizonygatva, hosszan esküdözve, hogy az õ ereiben bennszülött
vér folyik, amit mindenki elõtt büszkén vall, és örül, hogy látja, félig én is bennszülött
vagyok.14 Mivel én immár négy éve minden reggel és este imádkoztam az aktuális kormányért,15 nem tartottam vele a szidalmazásban, inkább csak kibámultam az ablakon,
mire Miguel elhallgatott, és már csak akkor szólalt meg, amikor megálltunk. A parkoló
számomra ismeretlen volt, egy ideig kerestem a kórházat, ám akkor megpillantottam az
óriási Wesco16 feliratot, amin igencsak meglepõdtem, de Miguel elmagyarázta, hogy erre
az útra olyan idõsebb asszonyok jöttek, akik szeretnének különleges ajándékokat vásárolni az unokáiknak karácsonyra. Már többször utaztak vele a kórházból jövet, így ismerkedtek meg, és valamennyivel jó barátságban vannak. Bár tudom, az ünnep nem az
ajándékozásról szól, örültem, hogy az idõsek az összekuporgatott pénzüket az unokáikra
költik, és nem az új keletû tévéshopping szokásnak hódolnak.
Hamarosan megpillantottam kilenc nõt, akik gondterhelt arccal, gépiesen tolták
csordulásig megpakolt kocsijaikat teherautónk felé. Amikor közelebb értek, hallottam, amint zsörtölõdnek, hogy nem találtak mindent, amit rendeltek tõlük, és hogy
tovább kell mennünk, hisz nem hagyhatják cserben vevõiket. Bevallom, nem teljesen
értettem, mirõl beszélnek. Rutinosan, pillanatok alatt megtöltötték a platóra rögzített ülések mögötti teret, a kiürített kartondobozokat összehajtogatták és otthagyták
a földön, majd felszálltak. Mellém két vékonyabb nõ ült, így mondhatom, viszonylag
kényelmes volt a helyzetem, ellentétben az elõttem ülõkkel: a három testesebb asszony
kitöltötte a teljes sort, úgy, hogy nem maradt köztük hely. Jól ülsz?  kérdezte tõlem
Miguel, és immár az õ arca is gondterhelt volt. Gond van?  kérdeztem. Áh, semmi,
csak meg kell állnunk még egy helyen, mondta, és meglepõ módon most már telepes
akcentussal beszédbe elegyedett a mellé ülõ idõsebb nõvel. Rövid tanakodás után elindultunk. Most már gyorsabban haladtunk.
A társaságban volt egy fiatal, csinos hölgy is, aki idõnként furcsa pillantásokat vetett
felém.17 Arra gondoltam, hogy biztos a szüleinek jött ajándékokat venni. Bár Miguel
nagymamákról beszélt, túl fiatalnak tûnt ahhoz, hogy unokái, de még ahhoz is, hogy
gyermekei legyenek. Az asszonyok rágyújtottak, hamarosan füstfelhõ telítette be a jármû belsõ terét. Úgy éreztem, idegesek, azonban nem jutott eszembe semmi, amivel megvigasztalhattam volna õket, így inkább csöndben maradtam és hallgattam a beszélgeté-
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süket. A füst azonban zavart, de nem szóltam, ahogy Krisztus urunk sem szólt a keresztet
hordozva, hanem inkább elkezdtem imádkozni értük. Imádságomból feleszmélve észrevettem, hogy újra megállunk. Istennek hála, kiáltotta Miguel örömében, mire én öntudatlanul azt válaszoltam, hogy hála néki, mert azt hittem, hozzám szól, de õ a mellette
ülõ nõnek mondta, hála Istennek, hogy nyitva van a Netro sorompója, és így nem kell
sokat gyalogolnunk. Ne felejtsétek el, hogy itt csak nagyban lehet vásárolni, tette hozzá. Behajtott a parkolóba, az asszonyok pillanatok alatt kiugráltak nagy szatyrokkal a
kezükben. Miguel hátrafordult, és azt kérdezte: ugye, nem akarsz bejönni?, de meg sem
várta a válaszomat, hanem kivette a kulcsot, majd otthagyott.
Bevallom, kicsit melegem volt, mert a ponyva idõvel felforrósodott, és már nem
nyújtott menedéket a perzselõ nap elõl. Egy ideig olvasgattam. Minden rosszban van
valami jó, gondoltam, hisz mozgó jármûben sohasem tudtam olvasni, mert hányingerem lett, és attól kezdve általában szólni sem tudtam. Kikölcsönöztem a könyvtárból
Kempis Tamás Krisztus követése címû lelki olvasmányát. A szöveg tömörsége miatt
lassan haladtam, hisz egyszerre csak keveset lehetett befogadni belõle, persze, ha valaki komolyan gondolja a meditációt, de hát lehet-e azt nem komolyan gondolni. Rövid elmélkedés után kimásztam a ponyva alól, hogy kinyújtózzak egy kicsit. Még a
középiskolai testnevelésórák alatt elsajátított gyakorlatokat végeztem, hogy visszatérjen az erõm. Egy kis körözés, lábnyújtás, guggolás, szökdécselés. Párszor megkerültem
a teherautót, egyre nagyobb köröket tettem, szétnéztem, s végül már mintegy tíz méterre voltam a teherautótól, amikor megjelent Miguel, a kezében egy óriási doboz zoknival. Szúrós tekintettel rám nézett, és azt kérdezte, ugye, nem hagytad felügyelet nélkül a kocsit? Én erre azt feleltem, persze, hogy nem, mire õ elmosolyodott, átölelt, és
azt mondta, hogy az sem lett volna baj, csak tudnom kell, hogy itt nagyon lopnak,
nem mindenki olyan jó szándékú, mint én. Hamarosan megjelentek az asszonyok is.
Az elsõ egy teli kocsi déligyümölcsöt tolt, amit villámgyorsan bepakolt a fennmaradó
helyre, elõtte megkínált banánnal, de én nem éltem vele. A többi asszony is szállingózott vissza, az utolsónál egy óriási létra volt, alig bírta el, ezért segítettem neki.
Miguel letekerte a teherautó kabinjának az ablakát, fellépett a küszöbre, majd az ablakra, fél kézzel kapaszkodott, a másikkal pedig felemelte a létrát, amit a nõ nyújtott
neki, és rendkívüli ügyességgel a tetõre rögzítette. Egy kicsit megizzadt, mire lemászott. Meglepõdtem, hogy macskaügyességgel mozog. A mutatvány alatt a nõk körbeállták és dicsérni kezdték; bravó, Miguel, mondták, egyikük meg hozzátette, hogy még
formában van, mire valamennyien bólogattak.
Még két nõre vártunk, és Miguel még gondterheltebb volt, mint az elõzõ bevásárlóközpontnál. Nem jutottunk közelebb a megoldáshoz, még egy csomó dolog hiányzik, mondta, és én nem tudtam, mire gondol. Miguel egy kicsit félrevonult. Az utazás
során mellette ülõ nõ akkor odament hozzá, és azt mondta neki elismerõen, hogy
Miguel, te úgy nézel ki, mint Marlon Brando, mire Miguel felvette a szemüvegét, a
távolba nézett, de nem szólt semmit sem. Amikor megjelent az utolsó asszony is, azt
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hittem, indulunk, de nem így történt. Miguel és az asszonyok elõvették ceruzával írt
hosszú listáikat, majd valami olyat mondtak, hogy a sonka és a kukoricakonzerv a
Borában sokkal olcsóbb, ezért itt nem lett volna érdemes venni. Gyors kalkulációkat
végeztek, és azt mondták, hogy kicsi a profit. A teljes beszélgetést azonban nem hallottam, csupán foszlányokat.
Miguel odajött hozzám, majd sóhajtva azt mondta, hogy tovább kell mennünk, de
semmit se féljek, hamarosan hazaindulunk, és még azt is hozzátette, hogy a következõ
helyen jó hideg limonádét ihatok majd a hûvösben, az biztosan jólesik majd, mert úgy
látja, így karácsony elõtt elég rossz a kedvem, felvidulhatnék egy kicsit, hisz hazamegyek. A teherautó immár teljesen meg volt pakolva. Mire felértem a helyemre, ami,
meg kell mondanom, nem volt kis vállalkozás, alaposan megizzadtam, hisz immár
mindenki lábánál óriási szatyor állta utamat, és azokat kellett átugrálnom. A szatyrokban mosópor, Coca-Cola, gyümölcsök, csokoládé, mûanyag játékok voltak. Nagy
nehezen beültem és elindultunk. A lábam alig fért el, mert az ülés alá valaki felgöngyölt drótkerítést tett. Most már az utat figyeltem. Újabb ismeretlen utcák következtek, még nem hagytuk el a várost, de az útjelzõ táblákból arra következtettem, hogy a
hazafelé vezetõ út épp a város másik végérõl indul.
Hamarosan megálltunk a Boránál. Miguel azt mondta, hogy egy óra múlva visszajön értünk, majd elhajtott két nõ társaságában. Tanácsára bementem a bevásárlóközpontba. Könnyen megtaláltam a limonádést, és beálltam a nem rövid sorba. A bevásárlóközpont zsúfolt volt, mindenki óriási, megpakolt kocsit tolt, nagy volt a zsivaj, és
karácsonyi dalok szóltak. Hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a sor elõttem nemhogy
fogyna, hanem inkább dagad. Eleinte nem értettem az okát, azonban hamarosan rájöttem. Az emberek jó része soron kívül rendelt, egyszerûen csak beállt a kasszához.
Úgy éreztem, van elég idõm, így nem szóltam semmit. Amikor sorra kerültem, két
nagy pohár limonádét kértem. Bevallom, jólesett. Az elsõt egy szuszra kiittam. A
másodikat élvezettel kortyolgattam, míg körülnéztem. Tettem néhány kört a boltok
közti folyosón, és belevegyültem a kavalkádba. Az órámra néztem. Ideje volt visszaindulnom a kijárathoz. Kicsit gyorsítottam lépteimen, nehogy rám kelljen várni, útközben körülnéztem, ismerõst azonban nem láttam. Kimentem az épület elé a találkahelyre, de ott sem találtam senkit. Elõször azt hittem, hogy rosszul jegyeztem meg az
idõpontot. Magam elé idéztem Miguel arcát, pontban háromkor, mondta. Utána a
helyszínen gondolkodtam. Talán van másik fõbejárat is, gondoltam, és körbesétáltam
az épületet, majd pár perc múlva visszatértem kiindulási pontomra.
Fél négykor figyelni kezdtem a körülöttem álló embereket, és mivel rossz az arcmemóriám, azt hittem, nem ismerem fel útitársaimat. Az ilyenkor alkalmazható legjobb
módszert vetettem be: mosolyogtam az idegenekre. Ha velük indultam útnak, felismernek és biztos megszólítanak, ha nem, visszamosolyognak. Nem így történt, és már
kezdett nagyon kínos lenni a dolog. Ugyanis furcsán néztek rám, senki nem mosolygott vissza, az anyák pedig szúrós tekintettel elhúzták gyermekeiket. Nagyon kelle-
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metlen helyzet volt. Olyan, mint amikor ifjú koromban véletlenül alsónadrág nélkül
mentem a városba, zavart voltam, és nem éreztem magam biztonságban, alig vártam,
hogy hazaérjek, a boltban pedig tolvajnak néztek, mert zaklatottan viselkedtem. A
szám kiszáradt, a lábam remegett, és úgy éreztem, szólni sem tudnék már. Szédültem
és nagyon izzadtam.
Hirtelen megpillantottam a teherautót, ahogy felém tart, és a semmibõl megjelentek az asszonyok is. Miguel szinte kiugrott a fülkéjébõl, az arca ragyogott az örömtõl,
és büszkén mutatta az asszonyoknak, hogy mit vett a Hobiban. Elsõ osztályú fenyõdeszkák, manapság rendkívül divatosak, igen komoly rendelésem volt, mondta. És az
áruk egyenesen fantasztikus. Már csak ezért is megérte megtenni az utat. A nõk megsimogatták a fát. Miguel gyors szemlét tartott, és megállapította, hogy egy utas hiányzik. Odajött hozzám, és azt mondta, milyen sápadt vagy, megrázta a karomat, majd
elment. Már az utastérben erõsítgette az új deszkákat az immár bent ülõ asszonyok feje
fölé, az egyik idõs nõ pedig az árukról kérdezõsködött, amikor megjelent az utolsó,
testesebb asszony is, két teli szatyor zöldséggel. Az egyik szatyrot nagy nehezen, csodával határos módon bepréselte az ülések mögé a többi csomag mellé, és már a másiknál
tartott, amikor kiesett belõle egy óriási, vastag jégcsapretek. A kezébe vette, legalább
harminc centi hosszú volt. Hát ezt hová tegyem?  kérdezte nevetve, mire az asszonyok elmosolyodtak. Én segíteni akartam, mert eszembe jutott egy remek hely. Mivel
már kiszáradtam a napon, nagyon igyekeztem, hogy összeragadt ajkam és elcsukló hangom ellenére kellõképpen érhetõen és tagoltan beszéljek. Megszólásom azonban túl
hangosra sikeredett, szinte ordítottam, hogy tudok egy tökéletes helyet, hova dugja,
mire az asszonyok felhördültek, sorozatban keresztet vetettek18 és távolabb álltak tõlem. Miguel is abbahagyta a csomagolást és odajött hozzám.
Ekkor a következõket mondtam neki: Kérem, vegye ki a bõröndömet, mert meggondoltam magam, mégsem utazom haza. Úgy éreztem, a további út során nem tudtam volna már eléggé szeretni õket. Miguel értetlenül állt elõttem, mire én folytattam. Az útiköltségemet természetesen kifizetem, és elõvettem egy buszjegy árát. Miguel
elõször szabadkozott, majd azt mondta, hogy végül is így a becsületes, hisz mástól vettem el a helyet. Megkaptam a bõröndömet, majd elköszöntem, és elindultam az autóút irányába, annak reményében, hogy találok fuvart az espinoli lelkészi lakásomig.
Ezen a karácsonyon édesanyám legnagyobb bánatára nem jutottam haza. Amikor
következõ alkalommal telefonon beszéltünk, beszámolt róla, hogy felhívta Miguelt,
aki csak annyit mondott neki, hogy elég egészségtelen színem volt, és túl melegen
öltöztem egy ilyen hosszú útra, mindenki látta, hogy valami bajom van. A jégcsapretkes epizódot szerencsére nem említette. Fiurio Giunta barátom, miután levélben értesítettem a történtekrõl, azt tanácsolta, hogy tudjam meg, Miguel mikor jön át újra a
határon, és akkor jelentsem fel a rendõrségen, hogy kábítószert szállít. Ezt azonban
nem tettem meg, és az elõzõ karácsonyokkal ellentétben most számos üdvözlõlapot
küldtem a barátaimnak.
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Jegyzetek
1 A betegség nagyon komoly alvászavarban és a koncentráció teljes hiányában nyilvánult meg.
Ekkor fordult elõ, hogy Hilario Lopéz csupán azért nézett meg többször egy-egy filmet, mert
nem emlékezett rá, hogy korábban már látta. Erre a sorozatokban keresett gyógyírt, gondolván, hogy azokban folyamatosan megismétlik az elõzõ részek cselekményét, így remélte, hogy a
repetícióval talán az emlékezete is helyreáll. [A jegyzeteket a jelzett kivételektõl eltekintve
Corto Malteze készítette  a ford.]
2 Az egyik irodalmi folyóiratban megjelent tanulmány szerint a cím talán azt is jelentheti, hogy
Lopéz komolyan küzdött a betegségével. Egy beteg embert ugyanis zavarnak a szagok, de ha
szembe mer nézni velük, talán a gyógyulása is gyorsabb lesz.
3 Peoples Hernandez egyszer azt mondta tanítványainak, hogy egyedül a Szentléleknek nincs mit
szégyellnie, hisz tökéletes, ezért nyugodtan megmutathatja magát, amit meg is tesz a Szentírásban. Hilario Lopézt sokszor támadták, hogy ezt az eddig nem kanonizált tételt hangoztatta,
Armando Mendoza érsek úr azonban valahányszor kiállt mellette. Itt további fejtegetés következne, de, mint késõbb majd kiderül, az írás karácsonyi jellegébõl fakadóan egy kicsit meghagytam belõle és egy kicsit kihagytam. A kedves olvasó most nyilván felteszi a kérdést, hogy miért
kellett ilyen felemás megoldást választanom. Meghagytam, hisz a vallásos jelleg erõsíti a karácsonyi hangulatot a fogyasztói társadalommal szemben. Lerövidítettem, hisz alapvetõen ez egy
könnyed, anekdotikus novella, melyben nem illik túl komoly dolgokkal fárasztani az olvasót.
4 Ez a mû a többi Hilario Lopéz-szöveghez képest viszonylag késõn, a kilencvenes években került a magyar olvasó kezébe. Ennek az az oka, hogy tudtam, a kedves olvasó legnagyobb igyekezete ellenére sem lesz képes értelmezni a szorosan kolumbiai vonatkozású szöveget, mert nem
jönne át a couleur locale. Ezért egy idõre félretettem a novellát, és Peoples Hernandez-kéziratokkal foglalkoztam. Némi gondolkodás után úgy döntöttem, hogy az eredeti szövegben szereplõ bevásárlóközpontok nevét megváltoztatom a magyar nyelvterületen honos elnevezésekre,
de hogy a szöveg ne minõsüljön reklámnak, a kereskedelmi cégek nevét némileg eltorzítottam.
Itt kell megjegyeznem, hogy Hilario szerint minõségi sorozatnak számítana a Sötét angyal, a
24, a Buffy, és értéktelennek a Knight Rider és a Szupercsapat stb. [A ford.]
5 Hilario Lopéz nem adott címet saját szövegének. Ezért kézenfekvõnek találtam Karácsonyi történetnek nevezni.
6 A telep elnevezés csalóka lehet, hisz némi pejoratív jelentést hordoz magában. A telep, amirõl
most szó van, a középosztály kertes házas lakónegyede.
7 Mások szerint betegek istápolója. [A ford.]
8 Hilario a negyvenes éveiben nem szeretett utazni. Csak vonatra szállt, buszra nem, mert az
rendkívüli módon kikészítette a gyomrát, ilyenkor ingerülté vált, és úgy érezte, viselkedése, ha
rosszulléte miatt is van, nem lelkészhez méltó. Aki figyelmesen átböngészi a tartomány térképét, hamar észreveszi, hogy Espinolból Valle del Caucáig nem vezet vasút.
9 A kedves olvasó most bizonyára meglepõdött. Espinolban télen is rekkenõ hõség van, de ezen
a karácsonyon megdõlt a melegrekord.
10 Remélem, hogy a megszoktam kifejezés senkit nem tévesztett meg, és nem asszociált Hilario
Lopéz Passadenai útjára.
11 Ekkor már fontos volt Hilario számára az automobil. Emlékezzünk, a Színek és évek megírása
után járunk!
12 Hilario Lopéz e nemes erõfeszítését, hogy jobbítson magán, már korábban is hangoztatta. A módszerét az egyik vallásos lap közölte, talán más is hasznát veheti. Történt azonban, hogy Hermes
Pinzón, egy rendkívül dekadens író, akit a passadenai Tizenkettek is kizártak soraikból, írt egy
Hilario Lopézt parodizáló történetet, melyben a fõhõs elsajátítja a nyilvános helyen való vizelés technikáját, mely abból áll, hogy otthon vizelés közben elszámol tízig, majd amikor nyilvános helyen ugyanezt megteszi, az óriási nézõsereg ellenére sikerül a mutatvány, a tízes számjegy
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kiejtésénél sugárban, fütyörészve kezd el vizelni. A rendkívül visszatetszõ kötet egy szûk réteg
kultuszkönyvévé vált.
13 Az eredeti szövegben itt egy többoldalas leírás áll. A kedves olvasónak elég csak annyit tudnia, hogy Miguel három gyermek boldog édesapja, aki fiatalon megszökött otthonról és beállt
egy világjáró hajón szakácsnak. Három év kalandos utazás után hazatért, és elvette a helyi kocsmáros feleségét. Majd most, pár évvel azután, hogy szülõtartományában a gazdasági helyzet
megromlott, beindította vállalkozását.
14 Hilario csak késõbb tudta meg, hogy Miguel a tartományi választások elõtt több túrát tett,
hogy a telepeseket a szavazóközpontba juttassa, holott tudta, hogy voksuk mindenképpen az
õslakók ellen és az esõerdõk kiirtása mellett szól majd. A rossz nyelvek szerint ezt ingyen tette.
Hilario ezt azonban nem hitte el, és valószínûbbnek tartotta, hogy nem csekély anyagi juttatásért cserébe vállalta a fuvart.
15 E négy év alatt hat kormány váltotta egymást.
16 Wesco? Lásd 4. jegyzetet. [A ford.]
17 Nagyon csínján kell bánnunk Hilario efféle megjegyzéseivel, ugyanis könnyen félreérthetõk.
Gyakran, amikor tömören fogalmaz, magára vonja ellenségei haragját és támadási felületet ad
nekik. Itt arra gondolt, hogy a fáradtságtól, a melegtõl és nyilvánvalóan az éhségtõl  hisz
bevásárlás közben nem volt idejük enni  meggyötört nõ furcsának találta, hogy férfi is utazik
velük. A teljes igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy Hilario civilben indult útnak, és
rosszképûnek sem volt mondható.
18 Hilario Lopéz nem arra a helyre gondolt, amit e novella elsõ megjelenése után Hermes Pinzón
leírt. Hilario ugyanis már korábban megjelentetett egy esszét A fennmaradó üres hely szelleme
címmel. Ebben leírja, hogy a fennmaradó helynek mindig a legegyszerûbb formát kell felvennie, hogy az utána következõ fogalmak, tárgyak, eszmék minél jobban be tudjanak illeszkedni.
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L. SIMON LÁSZLÓ
HIDAK A DUNÁN
A Kárpát-medence Duna-hídjairól
Néhány részlet egy készülõ nagyobb dolgozatból

Régi hídépítõ családból származom. Apai dédnagyapám építõ- és tervezõmérnökként
dolgozott, 1908 és 1922 között, haláláig szerkesztette a Magyar Tudományos Akadémia
Hídépítészet címû szaklapját, testvére részt vett két Duna-híd mûszaki kivitelezési munkáiban. Édesapja, üknagyapám, utász õrnagyként tevékenykedett a császári és királyi
hadseregben, ahol fõ feladata az ellenség visszavonulásának megakadályozása volt, ezért
egész életében hidakat robbantgatott; ükapám anyai nagybátyja a császári udvar fõkertészeként a legelegánsabb kastélyok kerti tavai és mesterséges patakjai fölé tervezett fahidakat. Anyai üknagyapám és testvére 1888-ban az elviselhetetlen szegénység és nyomor elõl az Amerikai Egyesült Államokba távozott, ahol napszámosként 1927 és 1931
között részt vettek a világ akkori legnagyobb rácsos szerkezetû, középpályás acél ívhídja,
a New York-i Bayonne-híd építésében. Fia, anyai nagyapám serdülõ fiúként végignézte
a munkálatokat, s közben kitanult számos mesterséget. Felnõve beiratkozott a washingtoni állami egyetemre, ahol hídépítõ mérnökként diplomázott. A harmincas évek végén részt vett abban a szakértõi bizottságban, amely felülvizsgálta a Washington államban található TacomaNarrows-híd szerkezeti elemeit, s a hidat maximálisan megbízhatónak kiáltotta ki. A világ ötödik függõhídja azonban 1940-ben egy szélviharban leszakadt, így a szakmai kudarc miatt megfáradt és meghasonlott nagyapám visszatért
felmenõi szülõföldjére, s egy dunántúli kis faluban élte le hátralevõ éveit. Ugyanitt több
hidat, gátat és vízimalmot tervezett; a rendszerváltás idején a malmokat privatizálták, a
gátakat elbontották, a hidakat pedig újjáépítették.
E konkrét, hivatalos iratokkal, publikációkkal és fényképekkel, filmfelvételekkel
dokumentálható tényeken túl családi legendáriumunk szerint vagy tizennégy nemzedék óta van felmenõimnek köze hazánk, illetve a Kárpát-medence hídépítészetéhez,
így nem csoda, hogy számtalan publikálatlan rajz, feljegyzés, irat vagy csak éppen szájhagyomány útján rám örökített információ van a birtokomban. Ebben a rövid írásban
e dokumentumokra, információkra építve szeretnék néhány fontosabb momentumot,
ez idáig ismeretlen tényt ismertetni.
A Duna kárpát-medencei szakaszán az elsõ hidat Kr. e. 2070 körül építették. Az
idõpont már csak azért is nevezetes, mivel ugyanebben az idõben épült fel Ur városának nagytemploma, az Ég és a Föld alapjának háza, Mari városában pedig a királyi
palota. Ez a 2070 körül készült híd a mai Visegrád magasságában állt, és a tájba, a
környezetbe nem illõ módon az Andokban, valamint a Himalájában található függõhidakhoz hasonlóan készült. A sodrottkötélhíd egyik felét a mai Salamon-torony he-
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lyén álló sziklához rögzítették, a másik felét a túlsó parton mesterségesen összehordott, azóta nyomtalanul eltûnt domb tetején álló hatalmas tölgyfa középsõ, erõs ágára
csavarták rá. A híd számtalan javításának, megerõsítésének köszönhetõen egészen
sokáig, nagyapám elmesélése szerint a bronzkor kezdetéig, kb. Kr. e. 1700-ig szolgálta
a Dunakanyarban élõ emberek mindennapjait. A bronzkori ember számára elvesztette jelentõségét az átjáró, s a függõhíd elpusztulása után a korszak végéig nem is készült
új dunai átjáró.
Róma alapításával egy idõben, Kr. e. 753-ban jelentõs szárazság sújtotta a Kárpátmedencében élõket. A szárazságnak és a közel tíz évig tartó felmelegedésnek köszönhetõen a Duna vízszintje nagymértékben csökkent, így lehetõségük volt a folyam alsó
folyásánál, a mai Vukovár magasságában élõknek az õsi Japánban is ismert technológiához hasonlóan úgynevezett lépõköveket lehelyezni a meder aljára. Ezeket a nagyméretû kõtömböket a mai napig ismeretlen módon szállították a partra, azt azonban
az 1982-ben, dr. Miroljub Djindjic régészprofesszor irányításával, szakértõ búvárok
bevonásával végzett kutatások egyértelmûen igazolták, hogy a lapos tetejû köveket
egymástól lépésnyi távolságba helyezték le. Ez az építmény a gerendahíd õse is lehetett, hiszen alkalmas volt arra, hogy kezdetben megmunkálatlan fatörzseket, majd a
mai gerendához, illetve pallóhoz hasonló fadarabokat helyezzenek rá, így könnyítve
meg a folyón átkelni igyekvõk erõfeszítéseit. A száraz idõszak elmúltával a kövek jóval a víz szintje alá kerültek, és vastag iszapréteg fedte be õket. A második világháború idején, 1942. augusztus 18-án a Duna a szokottnál alacsonyabb vízállásakor egy
magyar folyami cirkáló a folyam vukovári szakaszán léket kapott és elsüllyedt. Az esetet követõen a Magyar Nemzet szeptember 5-ei számában nagyapám legifjabb húga,
aki a Nemzeti Múzeumban dolgozott, a családi legendáriumra hivatkozva olvasói levelében azt állította, hogy az egykori lépõköves híd egyik, idõközben a helyérõl ki-

1. kép  Lépõkövek, Kr. e. 753
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mozdult kövén akadt fenn a nevezett hadihajó, ám a cikket senki sem vette komolyan, így visszhang nélkül maradt. A múlt század hetvenes éveiben dr. Miroljub
Djindjic egy koppenhágai nemzetközi régészeti konferencián megismerkedett nagyapám idõsebb fivérével, aki felhívta a neves szerb professzor figyelmét húga egykori
publikációjára. Így indultak meg azok a közel egy évtizedig tartó kutatások, amelyek
végül 1982-ben sikerrel, szenzációs nemzetközi visszhanggal zárultak.
Kr. e. 55 körül Caesar parancsára tíz nap alatt építettek a római legionáriusok hidat a Rajna felett. A 40 méter hosszú fahíd az akkori idõk technikai csúcsteljesítménye volt. Ezt az építõi teljesítményt elõször a Pannóniában két és fél nap alatt felépített fahíd építõmunkásai tudták csak felülmúlni. Kr. e. 10 körül a rómaiak gyõzelmet
arattak a pannon törzsek felett, meghódították Pannóniát, s az új provinciában rögtön a kereskedelem és a hadviselés érdekeit szolgáló fahidat építettek. Magát a mûveletet, valamint a mai Kalocsánál elkészült mestermûvet a méltán híressé vált földrajztudós, Sztrabón is megörökítette a Kr. e. 7-ben befejezett, Földrajzi feljegyzések címû,
görög nyelven írt mûvében, amelyben megemlíti egyik õsöm, az építést vezetõ Marcus
Caius Simeon nevét. A Simeon tervezte híd 8,5 méter széles, fapallókból, rõzsébõl és
döngölt földbõl készült útpályáját vízszintes gerendák, úgynevezett hídjármok tartották. Minden egyes hídjármot öt-öt függõleges, alul kihegyezett és a folyómederbe vert
cölöp támasztotta alá. A vízár ellenében további támasztócölöppel, a vízfolyás irányában pedig a két ferde cölöp mellett még egy gyámcövekkel is megerõsítették a hídjármokat, nehogy a víz sodrása szétmorzsolja az építményt. Ezenkívül minden hídjárom
mellé ütközõcölöpöt helyeztek a víz folyásirányában, hogy megvédjék a faszerkezetet
a sodródó fatörzsek ütközésétõl. Ez a híd Caesar tizennyolc napig álló rajnai hídjával
ellentétben egy év két hónap és három napig állt, majd a rövid idõre Pannóniába
betörõ keleti barbár törzsek felgyújtották.

2. kép  A Marcus Caius Simeon tervezte híd szerkezete, Kr. e. 10 körül
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A történészek szerint Kr. u. 103 és 105 között Traianus császár építtette a Duna
elsõ állandó hídját a mai romániai Turnu-Severin és a jugoszláviai Kladovo között. A
munkálatokat irányító mester, a damaszkuszi Apollodórosz a Vatikánban a mai napig
titokban õrzött feljegyzéseibõl kiderül, hogy módszeres történelemhamisítással van
dolgunk, hiszen már õ maga megemlíti azt a kõhidat, amelyet Kr. u. 84 és 87 között
Domitianus császár építtetett a mai komáromi erõd területén, s amely az õ munkájának is mintájául szolgált. Ez a híd akvaduktusz volt, azaz olyan híd, amely egyben vízvezeték is. Az építésben részt vevõ õseim ránk maradt elbeszélésébõl kiderül, hogy a
munkások felhasználták a Kr. elõtti I. században élt híres római építész, Vitruvius Tíz
könyv az építészetrõl címû munkáját is, s annak megfelelõen az építés elõtt pontos tervet készítettek, s elõre kiszámolták a boltozathoz szükséges építõkövek mennyiségét,
alakját, méreteit. Az építkezésen speciális fadarukat és csigasorokat használtak. A
munkálatokban számos, különféle barbár törzsekbõl származó rabszolga vett részt, akik
közül többen a folyó istenének lecsillapítására eleven állatokat falaztak be a hídba, a
habarcsba pedig vért kevertek. Ezeket az eseteket latinul belevésték a híd egyik legnagyobb kövébe, amelyet a középkor idején egy felvidéki magyar nemesúr beépített a
várkastélyába. Jobbkezének számító segédje, a pécsi egyetemen kiokosított deák felfedezte a latin szöveget, s állítólag ennek elmesélése ihlette Kõmíves Kelemen történetét. A Domitianus császár építtette akvaduktusz egynémely kövét a komáromi erõd
építésekor is megtalálták, s felhasználták az építkezéskor. Az állítólag egészen az 1950es évekig olvasható latin feliratokat az erõdöt lõszerraktárrá alakító szovjet katonák
verték le ugyanakkor, amikor megsemmisítették az istállók vörösmárvány itatóit is.
Ezt a hidat egyébként a tévesen elsõnek nevezett traianusi híddal együtt Hadrianus
császár romboltatta le a hadi helyzet megváltozása miatt. Egy magát megnevezni nem
akaró tudós szerint a Rómában álló Traianus-oszlopon található hídábrázolás is valószínûleg a korábbi, Domitianus császár építtette hidat örökítette meg.
A középkorban egész Európában megtorpant a hídépítés, a Római Birodalom bukását követõ nyolcszáz évben alig épült kõhíd a kontinensen. Igen fontos kivételt jelentett a mai Óbuda területén a ma Hajógyárinak nevezett szigetet a Duna mindkét
partjával összekötõ csodálatos, két önálló részbõl álló, összesen tizenhat lyukú híd elkészülte. Az építményt 1115-ben, Álmos és fia, Béla megvakíttatásának évében szenteltette fel Könyves Kálmán királyunk, akit emiatt nyugodtan nevezhettek volna Hidas, esetleg Hídépítõ Kálmánnak. Kálmán építõmesterei annyira ötletesek voltak,
hogy a híd mederpillérei elé, a folyó sodrával szemben, fagerendákból jégterelõket állítottak, hogy a zajló jég ne okozhasson kárt a pillérekben. 1106-ban Kálmán egy idõben mondott le invesztitúrajogáról a francia királlyal, I. Fülöppel, ezért róla nevezte
el a hidat. A dédnagyanyám levelezésében talált jegyzetek alapján azonban biztosan
állíthatjuk, hogy nemes királyunk udvari tanácsosáról és építõmesterérõl, az építkezés
közben balesetet szenvedett Simeon (Simon) nembeli Fülöprõl nevezte el a hidat. A
remek kõépítményt a prágai kõhidat építtetõ IV. Károly német-római császár politi-
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kai nyomására 1356-ban rombolták le és hordták el az éppen akkor az itáliai Velencében háborúzó Nagy Lajos magyar király ellen lázadó nemesurak. A híd létezését a mai
napig megpróbálja eltusolni a történettudomány.
A XIX. században hazánkban a nemzeti öntudat erõsödésével egy idõben az erõteljes technikai fejlesztések sorát tapasztalhatjuk. E jelenségek elsõ számú kezdeményezõje szépnagyapám nagyapjának egykori katonatársa, gróf Széchenyi István volt. A
felmerülõ hídépítés kérdésének mind mûszaki, mind gazdasági megoldása, az elõkészítéstõl a megvalósításig Széchenyi munkásságának eredménye. Széchenyi meggyõzõdött a Pestet Budával összekötõ új Duna-híd építésének országos jelentõségérõl, és
elhatározta a gondolat megvalósítását. Elsõ teendõinek egyike a híd megvalósítását
elõkészítõ szellemi erõk összefogása volt, ezért 1832. február 14-én megalapította a
Hídegyletet. A Hídegylet egyszerre két dunai híd megépíttetését tervezte, ám ma már
csak az egyik, az 1849. november 20-án felavatott Lánchíd elkészültérõl tudunk. Pedig ezzel párhuzamosan épült Dunaföldvártól 5 kilométernyire délre az akkori idõk
legnagyobb s a világ elsõ kábel függõhídja.
A függõhíd olyan vashíd, amelynek hidaló (teherviselõ) fõalkatrészeit magas pillérek (pilonok) között kifüggesztett és végeiken szilárd pontokhoz kötött (lehorgonyzott) láncok, kábelek s rácsos tartók képezik, melyek a végsõ támaszpontokra (a lehorgonyzásokra) mindig befelé, a nyílás felé irányuló ferde erõket gyakorolnak. Ilyen
a Lánchíd is, ám a szépnagyapám nagyapja által tervezett, Széchenyi által finanszírozott dunaföldvári híd kábeltechnológiát alkalmazott, elsõként a világon.

3. kép  A dunaföldvári kábel függõhíd acéldrótszálakból álló tartókábelkötege, 1849]
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A függõhidak legegyszerûbb és legrégibb fajtáját tehát a lánchidak képezik, amelyeknél lemezvas tagokból összetett láncokra van felfüggesztve a hídpálya. A láncok a
pillérek tetején megszakítás nélkül átmennek, vagyis az egyik parti lehorgonyzástól a
másikig egy darabból állnak. A hídpálya felfüggesztése a láncokat összefûzõ csapszegekre történik az úgynevezett függõvasakkal. A kábelhidak lényegileg csupán abban
különböznek az elõbbiektõl, hogy a láncok helyett vastag drótkötelek, kábelek hordják a hídszerkezetet. A kábel elõnye a drót rendkívüli szilárdságában rejlik; kábellel
tehát sokkal nagyobb nyílások hidalhatók át, mint lánccal.
A dunaföldvári kábel függõhidat 1849. október 15-én adták át, azaz több mint egy
hónappal korábban, mint a Lánchidat. A hídnak a korábbi lánc- és kábelhidakhoz
hasonlóan az volt a hibája, hogy szerkezete nem volt merev, így mozgó megterhelés
alatt könnyen alakváltozást szenvedett, s mozgásba, lengésbe jött. Minthogy a pályaszerkezet a függõvasak által közvetlenül van a hajlékony kábelekre felfüggesztve, ezek
forgalom alatt a folyton változó tehereloszlásnak megfelelõen más-más alakot (egyensúlyi helyzetet) törekszenek felvenni, egyes helyeken süllyednek, másutt emelkednek,
amibõl lengések keletkeznek. Ezenkívül a vízszintes erõkkel (szélnyomás) szemben sem
elég merevek ezek a hidak. A dunaföldvári függõhíd még hajlékony szerkezettel épült,
nem merevítve, mint az új, modern, gerendatartókkal merevített függõhidak. Az 1852es óriási szélvihar eredményeként december 12-én leszakadt a híd. Két nappal késõbb
éhezõ vándorcigányok egy csoportja megtámadta a még a posztjukon maradt vámszedõket, s két és fél nap alatt elhordták a híd maradványait. A szörnyû esetet követõen
Ferenc József császár titkos rendeletben szabályozta a híd további sorsát: szépnagyapám
nagyapját elmegyógyintézetbe záratta, ahol nyugodtan beszélhetett a hídjáról. A
dunaföldvári hídról minden publikációt, tervrajzot, metszetet begyûjtetett és megsemmisíttetett. Közel két és fél évtized alatt a hatalomnak sikerült elérnie, hogy a
dunaföldvári függõhíd teljesen a feledés homályába merüljön.
Írásom zárásaként még egy hídról kell megemlékeznünk. Ez az a híd, amely egy
rövid idõszaktól eltekintve az idõk kezdetétõl fogva az idõk végéig összeköti a Duna
bal és jobb partját. Tulajdonképpen e köré szervezték és építették hazánk fõvárosát.
Hídfõjéhez építették a Parlamentet, a másik oldalra pedig a Batthyány teret. Ez az
Élet hídja, amely 1945 és 1957 között teljes mértékben virtualizálódott, s erre az
idõre Kossuth Lajosról, Magyarország egykori kormányzójáról nevezték el. Apám születése elõtt pár hónappal, 1945. május 22-én nagyapám segítségével kitûzték a hossztengelyét. A munkálatokat számtalan bámészkodó követte figyelemmel. Nagyapám
elmesélte, hogy a pihenõidõkben sok érdekes emberrel ismerkedett meg; egy alkalommal például elbeszélgetett szeretett folyóirata, a Diárium szerkesztõjével, aki hatéves
Zoli fiával sétált a kezdõdõ hóesésben a Duna partján. 19451946 tele különösen
szigorú volt, 1946 januárjában mínusz tíz fokos hidegben dolgoztak a hídcsata névtelen hõsei. Miután már minden szükséghidat elsodort a jég, így a Böskének nevezett
Petõfi pontonhidat is, mely a felrobbantott Erzsébet-híd két végét kötötte össze, 1946.
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január 18-ára sikerült teljesen virtualizálni a hidat, s ez az állapot egészen 1957-ig fennállt. Az Élet hídja Kossuth-hídnak nevezett virtuális változata kilencnyílású, fából
és fémbõl tervezett, gerendaszerkezetû híd volt, teherbírása egy 15 tonnás tehergépkocsira és négyzetméterenként 300 kilogrammnyi egyenletesen megoszló terhelésre
volt méretezve. Tizenkét éves korában apám megpróbált átgyalogolni rajta, de közölték vele, hogy menjen át a Lánchídon, mert azt már felújították. Vagy várjon még pár
napot, s utána akár itt is megpróbálhatja. Apám megvárta a virtualizált változat eltûnését, majd átment a hídon. Az akciót több fotómûvész megörökítette, s az esemény
negyvenötödik évfordulóján Hidak a Dunán címmel fotókiállítás nyílt Esztergomban.
A tárlaton ugyan fõként a Mária Valéria-hídról készült alkotások voltak láthatók, de
a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezte kiállítás Gyûgyi László, Hagymás István, Kovács Melinda, Könözsi István, Selényi Károly István, Valkó János,
Németh László és Ruda Gábor készítette képein nemegyszer feltûnt apám is, az Élet
hídján, gyalogosan és fiatalon. Szabó Éva, az egyesület elnöke elmondta: az esztergomi kiállítás az elsõ magyarországi állomása az egyesület által koordinált  magyarországi, szlovákiai és ausztriai helyszíneken decemberig tartó  Hidak a Dunán címû
mûvészeti programsorozatnak, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. A
jelenleg több mint száz író, nyelvész és pedagógus tagot számláló, pilisvörösvári központú Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2002. november 9-én Komáromban
Virtuális híd címmel konferenciát rendezett, ahol  apám legnagyobb örömére  és
is szerepeltem, hiszen régi hídépítõ családból származom.
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MAROSI ERNÕ
A FOGYATÉKOS EMLÉK
XIX. századi toronykiépítések és epikai rekonstrukciók

A mûemlék szó építészeti-jogi kategóriát jelöl, benne a mû- elõtagról nehezen
dönthetõ el, vajon a mesterséges, a mûszaki vagy a mûvészi/mûvészeti jelentésee a döntõ. Itt bennünket a mûemlékek immateriális dimenziói foglalkoztatnak. Ebben a vonatkozásban helyesebb az általánosabb érvényû emlék szót használni, abban az értelemben, hogy a kultúra minden területének dolga van megõrzendõ
örökségnek tekintett emberi produktumokkal. Ezek irodalma bõséges, de igen szerteágazó; terminológiai tekintetben sincs egység: hol a tárgyakra magukra, hol a tradícióra mint corpusra vagy mint folyamatra irányul a figyelem. Egyedül ez menti az e tanulmányhoz választott, néhány közismert példa tárgyalására szorítkozó esszéformát, s
vele a lemondást az (egyébként szükségképpen terjedelmes) teljes bibliográfiai apparátusról.
Konzerválni vagy restaurálni? Az emlékekkel való bánásmód problémája
a XX. század elején
Mûemlék nincs szellemi tartalom nélkül. A csak tárgyként, építményként, az épület tartozékaként, felszereléseként tekintett emlék éppen annyit ér, amennyit anyaga,
vagy amire használni lehet. Ilyen esetekben szükségképpen hamar kiderül, hogy legtöbbet éppen a hûlt helye ér, amelyet hamarosan át kell adnia újabbaknak, tárgyi
mivoltukban használhatóbbaknak. Az emlék fogalmának nincs értelme az emlékezet
szellemi folyamata nélkül, amelyet kivált és elindít. A mûemlék tárgyi meghatározóihoz hozzátartoznak azok a nyomok, amelyek régiségét teszik nyilvánvalóvá: megjelenésének avíttsága, felszínének patinája, az idõtõl s az emberektõl elszenvedett torzulásai, hiányai. Ezek mindenki számára nyilvánvalóvá teszik, hogy nem a mindennapi
használatra rendelt vadonatúj tárgyról van szó, hanem olyanról, amely magát a múló
idõt jeleníti meg, meditációs objektumról, amely a szemléletben s a képzeletben elevenedik meg.
A mûemlékvédelem egyik legfontosabb jellemzõje az, hogyan tartja tiszteletben a
régiségnek ezeket a jeleit, azokat a kvalitásokat, amelyeket Alois Riegl a régiségérték
kategóriájában foglalt össze, s amelyeknek hangulati, érzelmi, morális hatásait elemzi.
Riegl a modern emlékkultuszról írott munkájában ebben az értelemben sorolta az emlékmûállítást a szándékos emlékérték kategóriájába. Még fontosabb Riegl distinkciója
a régiségérték és a történeti érték között. Míg a régiségérték az, amely egyedül becsüli
a múltat mint olyant, a történelmi érték tendenciája az, hogy a múltból kiragadjon
egy fejlõdéstörténeti mozzanatot, s azt úgy állítsa elénk, mintha a jelenhez tartozna.1
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A régiségérték a történeti érték ellentéte: Valamely emlék régiségértékét elsõ pillantásra elárulja nem modern kinézése. És ez a nem modern kinézés nem annyira a
nem modern stílusformákon alapul, hiszen ezek utánozhatók is lennének, s így helyes
megismerésük és megítélésük szinte kizárólag a tanult mûvészettörténészek szûk körének lenne fenntartva, míg a régiségérték azt igényli, hogy a nagy tömegekre hasson.
Az az ellentét a jelennel, amely a régiségérték alapja, inkább egyfajta tökéletlenségben nyilvánul meg, a lezártság hiányában, a forma és a szín felbomlásának tendenciájában; mindezen sajátosságok a modern, azaz újonnan keletkezett alakzatokkal homlokegyenest ellenkeznek. [ ] A régiségérték nyilvánvaló a szemlélõ elõtt, s ezért
közvetlenül szól az érzéshez.2
Riegl gondolati rendszere, amely eredeti alakjában 1995-ben vált hozzáférhetõvé,
egy kivételes történelmi pillanatban született. Alapja az az illuzórikus reménység volt,
hogy az OsztrákMagyar Monarchia megreformálható, és az, hogy az egész Monarchia soknemzetiségû állama képes megfelelni annak az elvnek, amit Riegl számára az
emberiség érzése jelentett. Ismét idézhetõ a leginkább kiérlelt, az 1905-ös recenzióban található megfogalmazás, a biológiai evolucionizmushoz való közeledés radikális
kifejezésével. Az állatvédelemre és a természetvédelemre való hivatkozás (ezeknek
társadalmi mozgalom jellegében is) Riegl kedvenc elgondolása volt a mûemléki törvény érdekében folytatott kampányában, s éppen ezt a mozzanatot tekinthetjük ma
aktuálisnak a környezetvédelem és -tudat értelmében: A »természeti emlékek« kultuszában meghaladjuk az egoizmus utolsó maradékát  az emberiségre vonatkozót is,
s az emberen kívüli természet elmúlt sorsában való részvéttel elérjük a tökéletes altruizmust. A természeti emlékek kultusza a lehetõ leginkább érdek nélküli: tõlünk, az
»élõktõl« alkalomadtán egy élettelen természeti tárgy iránti áldozatkészséget követel. Ez nemcsak evolucionizmus, hanem annak jegyében a történelem esztétizálása is
(és viszont, az esztétikum feloldódása a történetiségben).
A régiségérték kulcsfontosságú fogalma ezeken a nézeteken alapul, és az érdeknélküliség jegyében a törvénytervezetnek is középpontjába került az azon egoizmusok
elleni küzdelem, amelyek sorában  így a különféle mûemléki törvények jellemzése
során  nemzeti és állami egoista célokat különböztet meg. A mûemlékvédelmi
törvény bevezetésében így ír: A mûemlékvédelmi törvényt, amely nem kívánja felkelteni Ausztriában sem az állami, sem a nemzeti egoista érdekeket, most egy másfajta érzés követeli, amely ezzel ellentétben altruisztikus. Amíg az általában vett osztráknak vagy a csehnek, a stájernek, karintiainak stb., vagy a németnek, csehnek,
lengyelnek stb. büszkeségérzete az állam vagy egy tartomány vagy egy nemzetiség birtokában lévõ emlékek alapján, még mindig a másokkal, akár a külföldiekkel, akár a
más tartománybeliekkel vagy nemzetiségekkel szembeni elszigetelõdésen alapult, a
régiségérték érzésének bázisa az egész világgal való összetartozás. Ezeket a mondatokat ma már inkább csak ideális követelményekként olvassuk, hiszen Riegl nagyszabású metodikai és szervezési teljesítménye tisztán elméleti, sõt utópisztikus maradt.
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Riegl elképzeléseinek utópisztikus jellege nem jelenti azt, mintha nem lett volna
tisztában demokratikus jellegû (mert a régiségértéknek a hangulati tartalommal való
azonosítása az individuum jogainak hangsúlyozásán alapul) tervezetének akadályaival. Az egyiket a magántulajdon jelentette, amelyre a törvénytervezet nem vonatkozott. A másikat Riegl a dualisztikus állam másik koronatartományában, Magyarországban látta, amelyet a törvénytervezet ugyancsak elkerült. Az akkor érvényes magyar
mûemléki törvényt szerinte elsõsorban az államegoisztikus érdekek diktálták, az tehát az ellentéte volt Riegl ausztriai, a régiségértékre alapozott javaslatának.
Riegl tanulmányának tudományos fogalomrendszerénél teljesebb és költõi megformálásában tökéletesebb a torzónak és a modern befogadóra gyakorolt hatásának az az
értelmezése, amelyet a kongeniális kortárs, Rainer Maria Rilke foglalt híres szonettjébe. Az Archaikus Apolló-torzó egyszerre dokumentuma a klasszikum tökéletességétõl és
teljességétõl való elfordulásnak, az archaikus kultúrák felfedezésének, a csonka és a
befejezetlen forma iránt feltámadt lelkesedésnek. Rilke tudvalevõleg Rodin mûvészetének és gondolatainak közeli és beavatott ismerõje volt. Azzal a modern szobrásszal
állt kapcsolatban, aki nemcsak  íróként  a középkori katedrálisok kvalitásainak
egyik legkorábbi, féltõ méltatója volt, hanem  alkotómûvészként  a non finito
esztétikájának korszakalkotó mestere is. Tóth Árpád fordítása éppen a kritikus pontokon igen pontosan és hûen adja vissza mindazt, ami Rilke és Riegl gondolatvilágában
közös.
A világirodalomnak ez az egyik legnagyobb verse nem kíván s nem is tûr meg kommentárt, s aki a hirtelen felhangzó kategorikus parancstól nem rendül meg, annak a
kommentár nem is lehet hasznára. Négy hosszú, elemzõ, a versszakokon átkígyózó
mondat a jelenség elemzõ leírása, s mintegy váratlanul, ahogyan az erkölcsi imperatívuszok, csap le a következtetés, az eredetiben nem is felszólító módban, hanem megfellebbezhetetlen kijelentésként: Du musst dein Leben ändern  Nem kerülheted el,
hogy megváltoztasd az életedet. Vagy talán így: Teneked kell megváltoztatnod az életedet. Vállalom a vers profanizációjának kockázatát, hogy a szöveget szûkkeblûen csak
a mûemlékvédelem szempontjából kommentáljam, s így értelmezzem a felszólítást:
Ezen nincs mit változtatnod; a magad életét kell megváltoztatnod. Értékrended, törekvéseid, szándékaid válnak kérdésessé, ha úgy vagy képes szemlélni a töredéket, ahogyan Rilke.
Nem ismerhettük hallatlan fejét: a mû csonka, de Apolló szemének sugárzását õrzi
a torzó is. A megcsonkított test eleven a szemléletben, mert szerves egész volt; a töredék õrzi a mû egészének kvalitásait, a test egészében ott van a szemek intellektuális
ereje éppúgy, mint a férfiasság derûje, a nietzschei apollói két legfõbb jellemzõje.
Elképzelhetõ a hiányzó arc mosolya, hiszen az archaikus alak egykori formarendszerének nyomait õrzi a törzs töredéke is: a mell káprázatos élében, a csípõk csöndes fordulatában. Nincs szükség helyreállításukra, sem pótlásra, ahogyan évszázadokon át eljártak a múzeumba került antik szobrokkal, s ahogyan Thorwaldsen is kezelte az archai-
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kus Apolló aiginai kortársait. A csonka mû úgy teljes, ahogyan van, ami megmaradt
belõle; többet mond, mintha fejét és férfiasságát protézissel pótolnák. Ezt ma már szobrok esetében többé-kevésbé illik helyeselni, festménytöredék esetében azonban már
alighanem felmerülne az értelmezõ kiegészítés, az esztétikus értelmezés ötlete, netán tratteggióval enyhítve. Ledõlt oszlop esetében kézenfekvõen kínálkoznék az
anastylosis, arra párkányzat, afölé pedig fedél: Az adófizetõ a pénzéért legalább jó
karban lévõ mûemlékeket szeretne látni  Változtasd meg élted!
Mert az életet, a ragadozó állatok szõréhez hasonló csillogást a felület hordozza,
amelynek nincs helye egy sem, mely rád ne nézne. Ez az, ami helyettesíthetetlen, ettõl nem csak elcsúfított és megkurtított kõ  torzult és suta: entstellt und kurz  a
torzó. Ebbõl nem szabad semmit elvenni, s ehhez nem lehet semmit hozzáadni. Ha
ennek szemléletébe belemélyedsz, megérted alkotóinak szándékát, hozzád is eljut Apolló orákulumának parancsa: Változtasd meg élted!
A torzó és a non finito esztétikuma, ez a XX. század elején támadt mûvészeti alapelv a tökéletességnek más normáját állítja fel, mint az, amely a formai tökély és teljesség klasszikus követelményének alapjául szolgált: mindenekelõtt a tolerancia tökéletességének elvét. A hangsúly átkerült a mûalkotással szembeni befogadói magatartásra
(mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne); tudatosodott viszonyunk a mûhöz,
mindenekelõtt abban, hogy átéljük annak meghatározott és vissza nem térõ történelmi idõhöz való tartozását. Wölfflin maximája szerint nem minden lehetséges minden korban. A tökéletesség a befogadásra vonatkozik, s helyzetünk e relativitásának,
egyben a bennünket a mûtõl elválasztó idõbeli, történeti távolságnak a felismerésén
alapul. Az emlék ebben a szemléletben válik tiszteletet parancsoló, mert megismételhetetlen alkotássá. A klasszikus normativitás követelménye a formai teljesség: a
Laokoon-csoport kiegészíthetõ háromszög-kompozícióvá, a hiányzó szoborfejek, -lábak, -karok pótolhatók, festmények átfesthetõk, s Süssmayer folytathatja Mozart
Requiemjét. Minden zenekedvelõ átélte a gyásznak azt a pillanatát, amely Mozart
halálára emlékeztet, valaha a Lacrimosa-tétel után szokás volt kis meditációs szünetet
is tartani. Vajon a restaurálás és az anastylosis süssmayerei megajándékozzák-e közönségüket ezzel a kegyeleti szünettel, vagy inkább rátelepszenek a zseni hagyatékára, jobban tudják a dolgát, mint õ maga, vagy koncepciójának birtokában érzik magukat?
Hogy itt valóban olyan morális kategóriákról van szó, mint a kegyelet és az alázat,
a legvilágosabban azok a mûvek mutatják, amelyek elkerülték a befejezés sorsát. Michelangelo rabszolgáit senki sem merészelte továbbfaragni, ha a San Pietro in Vincolitemplom pápa-síremlékének az õ koncepciójától eltérõen felállított alakjában felhasználták is az õ alkotásait. Mûveinek kegyeletes megõrzését a zseni már életében keletkezett kultusza motiválta. Ez a zsenikultusz, a megbízó érdekeivel szemben a mûvész
tekintélyének érvényesülése vezetett a XIX. században az abbahagyott, befejezetlenül
maradt mûvek torzóként való megõrzésének, sõt különös ereklyeértékének mind gyakoribbá válásához. S a személyiségében is ismert zseniális alkotót immár kötelezõen
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megilletõ kultusznak az ismeretlen, de a modern mûvészekkel egyenrangúnak elismert
alkotókra való kiterjesztése vezetett az õ mûveiknek hasonló tiszteletben tartásához
is. Az õ személyiségük elismerését fejezik ki a nekik gyakran adományozott szükségnevek. A sokszor az õket foglalkoztató fazekasokról elnevezett görög vázafestõket ettõl
kezdve ugyanolyan mûvészóriásokként tartjuk nyilván, mint a hozzájuk hasonlóan csak
a scriptoriumoknak a kódexeket szignáló vezetõi alapján megkülönböztethetõ Karoling- és Ottó-kori miniátorokat, a chartres-i királyfejek mesterét, a naumburgi mestert, vagy a nagy flémalle-it, aki valószínûleg a tournai-i Robert Campinnel volt azonos. Egyikük mûvei sem tarthatnak számot kevesebb toleranciára, mint az ismert személyiségekéi, s ugyanez a magatartás érvényes a névtelenek mûveire is. Ugyanis a kegyelet immár nem a mûvész individuum személyes sorának és hírnevének, hanem a
mû szemléletes kvalitásának szól. Ebbõl az ereklyekultusszal határos kegyeletbõl vezethetõ le az eredetiség feltétlen tisztelete és a tárgy megõrzésének ideális követelménye.
Az eredeti idea megvalósításának dilemmája
Ideális, elvben a mai mûemlékvédelem által feltétlenül vállalt követelményrõl van
szó. A valóságban azonban  és különösen a múzeumok falain kívül  rendszerint
nem tiszta, hanem nagyon is bonyolult esetekkel találjuk szemben magunkat. Nemegyszer magának az eredetiségnek a kritériumai is éppoly kérdésesek, mint a megvédendõ-megõrzendõ tulajdonképpeni tárgy meghatározása. A következõkben ilyen, a mûemlékvédelem határeseteként tárgyalható példákról fogunk szólni, amelyek esetében
ellentmondás feszül a tulajdonképpeni, nem teljes, mert abbahagyott tárgy és az illékony mûvészi koncepció között. Éppen a mûvész modern kultuszának szellemében keletkezik a kérdés: vajon nem az eredeti szándék érdemli-e a nagyobb tiszteletet, s nem
ez-e az a szellemi teljesítmény, amely méltó tárgya a kegyeletnek?
Ezt a látszólag kegyeleti, a valóságban nagyon is gyakorlati, mert az építtetõk érdekvédelmét mind a tervek folytathatósága, mind a folytatás gazdasági biztonsága tekintetében garantáló szempontot már a középkori kõfaragó páholyszabályzatok ismerték. Az
úgynevezett strassburgi páholyszabályzat 6. pontja így rendelkezik: Ha egy mester, bárki
legyen is az, egy [ ] mûvet és épületet kézben tartott és birtokolt, meghalna, és egy másik
mester jön és megfaragott követ talál ott, legyen az elhelyezett vagy elhelyezetlen kõmunka, ez a mester semmiféle elhelyezett kõmunkát nem emelhet le újból, sem a megfaragott, elhelyezetlen kõmunkát nem dobhatja el, más mesterek tanácsára és javaslatára
sem, nehogy az urak vagy más tiszteletre méltó emberek, akik ilyen épületeket csináltatnak, felesleges költségekbe verjék magukat; de azért sem, hogy az a mester, aki halála
után ilyen mûvet hagyott hátra, meg ne csúfoltassék. Lényegében ez a cikkely szolgáltatja a tervezõ építész szerzõi jogainak védelmére s egyszersmind a vállalkozás folytathatóságára is a legfõbb garanciát. Mivel a német gótikus páholyszabályzatok császári megerõsítést nyertek, tulajdonképpen a modern szabadalmi garanciák elõfutáráról van szó.
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Jellemzõ, hogy az elképzelt építészeti forma ideális rekonstrukciójának problémáját a romantikus zsenikultusz tûzte napirendre. Karl Friedrich Schinkelt ez a kérdés
többször is foglalkoztatta. 18141815-ben egy vízparton álló, a mindennapi élet jelenetei s a megszokott városkép fölött méltóságteljesen magasba emelkedõ gótikus
templomépület, a német szabadságvágy és egységtörekvés szimbólumaként felfogott
Freiheitsdom tervét dolgozta ki, amely a napóleoni háborúk után s a császári reprezentáció antik formanyelvével szemben tudatosan fordult a középkori formákhoz és a
természet erõivel dacoló épület víziójához. Schinkel a tervezett épületnek hármas jelentést kívánt adni: a vallásos emlékét, a történetiét s végül a német egységét. Ez utóbbi
célkitûzése, amely azon a tapasztalaton alapul, hogy olyan nagy építészeti feladatok,
mint a katedrálisok, csakis tartós és hosszas szövetkezéssel valósíthatók meg, így hangzik: Eleven emlék a nép között, mivel már ennek építése révén is olyan valaminek
alapjait kell lerakni a népben, ami tovább él és gyümölcsözik. Schinkel ennek a német állam középpontjaként elképzelt emléknek a megépítését legalább másfél évszázadra becsülte.
Schinkel nemzetiemlék-terve közel vezet témánkhoz. Az itt tárgyalandó problémakör az, amelyet Joseph Ponten e témakörben úttörõ, 1925-ben kiadott könyvében
így nevezett: Architektur, die nicht gebaut wurde. Nehéz eldönteni, hogyan fordítható pontosabban a könyv címe: a megépítetlenül maradt építészetrõl szól-e, vagy
olyan építészetrõl, amelyet nem építettek, hanem elképzeltek  szóban, költõi látomásokban vagy a mérnöki fantáziában, esetleg rajzban is. A könyv a XX. század elsõ
negyedében feltûnt építészeti utópiák légkörében, a futurizmus, az expresszionizmus s
a konstruktivizmus egymással versengõ, radikális építészeti és társadalmi koncepciói
közepette keletkezett. Berlinben akkor mindenekelõtt a Bruno Taut körül csoportosuló Gläserne Kette építészei, a kozmikus szimbólumokként értelmezett kristályarchitektúrákat tervezõ Paul Scherbarth, Wenzel Hablik, Hans Scharoun és társaik nyúltak vissza ismét Schinkel katedráliselképzeléséhez. Amikor Ponten a költõi építészetfantáziák sorában foglalkozott Albrecht von Scharfenberg XIII. századi allegorikus
gráltemplom-fantáziájával is, a német romantika Gesamtkunstwerk törekvései és a
Gläserne Kette építészeti ideái között épített hidat.
A katedrális kozmikus értelmezése, együtt nemzeti politikai szimbolikájával s e monumentális gondolatkör értelmezésének valamennyi lehetséges elágazásával a középkorból befejezetlenül fennmaradt kölni dóm kiépítése során merült fel. A délnyugati
torony elkészült, a templomhajó magasságának megfelelõ csonkja tetején még a XIX.
század elején is egy régi daru utalt a folytatás szándékára. A dóm kiépítésének XIX.
századi története ma jól ismert; a menetére, mûvészi problémáira, eszmetörténeti hátterére vonatkozó ismereteket a XIX. századi historizmus történetének paradigmatikus
eseteként tartjuk nyilván. E kérdéseknek a monografikus irodalomban és kiállításokon való kibontása máshol (így például Bécsben, Prágában) is ösztönözte a párhuzamos  és részben a kölni példa által is inspirált  XIX. századi vállalkozások megis-

 68 

A fogyatékos emlék

merésére és elemzésére irányuló szándékokat. Minden esetben e mûemlékek  méreteikben a leghatalmasabbak, egyedül a modern felhõkarcolók léptékével mérhetõk, s
egyben kompozíciójuk a legbonyolultabb  mûemlékvédelmi megközelítésének és
kezelésének önmagában is sorsdöntõ feladatát messze maghaladó, a mûvészettörténet
alapkérdéseit is felvetõ, a mai szakembert szakmai önreflexióra indító problémákról
van szó. Valaha, amikor a mûemlékvédelem gyakorlata elvileg megelégelte a hasonló
kiépítési vállalkozásokat, és ameddig ezek az épületek még újak voltak, s nem igényeltek nagyobb beavatkozásokat, kézenfekvõ volt a velük való egyszerû leszámolás. Túl
egyszerû és kényelmes az az ítélet, mely szerint a régi tervek újkori megvalósítása nem
lenne több alárendelt és szolgai kivitelezõ tevékenységnél, s a feladat tökéletes félreismerését jelenti az a vélekedés, mintha ez a fajta teljesítmény nélkülözte volna a
mûvészi kreativitást. Mára nemcsak a historizmus építészeti kvalitásait sújtó lenézés
helyébe lépõ pozitív értékelés kölcsönöz nagy értéket az ilyen alkotásoknak, hanem az
az eminens eszmetörténeti és tudománytörténeti dokumentumérték is, amellyel rendelkeznek.
A kölni dómépítés XIX. századi történetének nyomon követése  tekintve egész
könyvtárat kitevõ irodalmát  itt nemcsak lehetetlen, de fölösleges is lenne. Csak
egy felületes megjegyzést merek megkockáztatni arról, hogy az épület megmentésének
és feltámasztásának története a napóleoni háborúkat követõ német nemzeti újjáéledés ónémet-patriotisztikus törekvéseinek jegyében nyert szimbolikus értéket. Ez a korszak szoros összefüggésben van a dóm rekonstrukciójában is részt vevõ Schinkel fent
már idézett szimbolikus-utópisztikus elgondolásaival. A kiépítés alapkõletételének
1842-es ünnepélye az egységes német nemzet törekvésének nagy, az 1848-as forradalmakat megelõzõ manifesztációjára adott alkalmat. A költõ, Heine már nem sokkal
késõbb felismerte, hogy a mozgalommá szervezõdött dómépítés megvalósítása egy újabb
szellemi Bastille emelése, az egyházi restaurációs törekvés veszélyét is felidézi. Valóban, a kölni dóm egyszerre vált az egységes német állam reprezentációjának emlékmûvévé és a császári birodalomban kitört Kulturkampf legfontosabb tûzfészkévé. Ebben a szellemben ünnepelték 1860-ban, IV. Frigyes Vilmos porosz király születésnapján
a gótikus kórus és a neogótikus hosszház egyesítését megkoronázó huszártorony utolsó
kövének elhelyezését, s 1880-ban az északi torony felavatására a császári pár jelenlétében, a számûzött érsek távollétében került sor.
A dóm kiépítésére a legfontosabb bátorítást a befejezetlen épületen, az ideiglenes
zárófallal ellátott kóruson, a vele a mellékhajók falaival összekötött nyugati homlokzatkezdemény fennállásán kívül a homlokzat középkori tervrajzainak felfedezése adta.
Egyfelõl adva volt az egymástól elszigetelt, hatalmas épületrészeknek a romantikus
romok esztétikája szempontjából is kifejezetten kellemetlennek számító, minden kompozíciós harmóniát nélkülözõ, s ugyanezen szellemben szerves összeköttetésük megteremtésére ösztönzõ látványa. Másrészt különösen az úgynevezett F-tervrajz felfedezése
kínálta a homlokzati építmény hiteles, az eredeti terv szerinti kiépítésének reményét.
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Ennek a hatalmas méretû, a háborús események és az érsekség megszüntetése során
elkallódott, 405 x 170 centiméteres pergamenrajznak az épület északi felét ábrázoló
részét 1814-ben Georg Moller fedezte fel Darmstadtban, másik felére pedig két évvel
késõbb Sulpiz Boisserée bukkant Párizsban. Így Boisserée  aki már 1808-ban elkezdte kutatásait a dóm kiépítése érdekében, s aki 1811-ben annak a Goethének a támogatását is megnyerte, akinek A német építészetrõl címû, ifjúkori tanulmánya Erwin von
Steinbach strassburgi tornyáról egykor, 1772-ben a gótikus építészetnek zseniális kreációként s a német géniusz mûveként való szemléletét megnyitotta  támpontot és
útmutatást talált törekvései megvalósításához. A XIV. század elején rajzolt F-terv valóban a klasszikus katedrálisgótikának abban a nagyszabású koncepciójában fogant,
amely meghatározza az 1248-ban elkezdett szentély épületét. Hihetõen a mellékhajók
négy boltszakaszára szerkesztett, hatalmas toronypár terve a francia kéttornyos homlokzatoknak éppolyan továbbfejlesztése, ahogyan a szentély épülete viszonyult elõképeihez. A nagy tervrajz szellemében megfelel a több mint fél évszázaddal korábbi tervezésnek, csupán részletformáiban árulja el egy késõbbi korhoz való tartozását. Ez ismét
a szerencsés momentumok s a munka számára kedvezõ elõjelek egyike volt: Boisserée
és társai egységes építészeti organizmus dokumentumait találták meg, s az, amit az épület tanulmányozása és felmérése során megismertek, nem állott ellentmondásban a
megtalált tervvel.
A homlokzat kiépítésének, vagyis a megtalált középkori terv kivitelezésének két fõ
forrása így tehát adva volt. Mégsem lett problémamentes a további munka. A rekonstrukciós problémákat jól szemlélteti azoknak a rekonstrukciós javaslatoknak a sorsa,
amelyeket Boisserée 1821-tõl kezdve kiadott dómmonográfiájában közölt, s ezek sorában is a négyezeti torony rekonstrukciós elképzelése, amelyet utóbb feladtak. Gondot okoztak a délnyugati torony intenzív építkezéseinek XIV. század végi lezárulása
után lassan elõrehaladó hosszházrészeken található, az elõrehaladó idõvel fokozatosan
módosuló formák. A legjelentõsebb kérdést azonban a homlokzatok kompozíciós problémája, a belsõ építészeti rendszerrel való harmóniájuk megteremtése jelentette. A
felmerülõ problémák és megoldásuk egyik jellegzetes példája volt a homlokzat középsõ ablakának formája körül kitört heves és nyilvános vita, amely szembeállította egymással a kölni dómegyletet és a berlini építési igazgatóságot. A kérdés az volt, vajon
az ablak kõrácsa egyrétegû legyen-e, mint az F-tervrajzon, vagy a strassburgiakéhoz
hasonlóan kettõs, ahogyan ennek megfelelõjét a déli tornyon még a középkorban kivitelezték. Végül a dómegylet álláspontja gyõzött.
Minket azonban itt nem a kölni dómhomlokzat formáinak magyarázata érdekel,
hanem maga a vita metodikája, melynek fõ kérdése a középkori terv és az épületen
tehetõ megfigyelések értékelése volt. Ezekben a vitákban alakult ki a gótikus építésmód rendszerének rekonstrukciója, a középkori építõpáholy munkamódszereinek újjáélesztése. Ezek tették a kölni építkezést a XIX. századi gótika legfontosabb, mintaképnek tekintett iskolájává. A gyakorlati tervezési és kivitelezési munkák mellett nem
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kisebb szerephez jutott az az irodalom, amely a gótikus formarendszer és tervezési tudás rekonstrukciójával foglalkozott: 1840-ben jelent meg Friedrich Hoffstadt Gotisches
ABC-Buchja, 1844-ben Carl von Heideloff mûve, a Die Bauhütte des Mittelalters in
Deutschland. Ugyanilyen szerepet töltöttek be a párhuzamos franciaországi munkálatok, s ezek eredményeinek enciklopédikus összefoglalásai, közülük is mindenekelõtt
Viollet-le-Duc Dictionnaire raisonné-ja. E mûvekkel vált a gótikus építésmód megtanulható és a gyakorlatban alkalmazható tudásanyaggá.
A kölni példát hamarosan mások is követték, ugyanis másutt is kínálkoztak gótikus tervek a félbemaradt középkori épületek befejezésére. Különösen fontos  mert
minden tekintetben a legnagyobb feladatot jelentették  a toronyépítések szerepe.
185972 között került sor a regensburgi dóm addig befejezetlenül álló, két-két négyszögû emelet fölött sátortetõvel fedett tornyainak befejezésére Franz Joseph von
Denzinger építõmester tervei szerint. A regensburgi nyugati homlokzat bonyolult építésmenetének máig megõrzött tanúja a két, egy- és kéttornyos homlokzati terv. A XIV.
században a délnyugati toronnyal elkezdett építkezést a század vége felé a homlokzat
északi felének, a torony és a szomszédos portál alsó részeinek megépítésével folytatták.
Ezek felelnek meg a regensburgi dóm gyûjteményében szereplõ kéttornyos tervrajznak, amely  a középrészén uralkodó, nürnbergi elõképekre emlékeztetõ rózsaablak
mellett  számos, a Parler-építészetbõl eredõ, 1380 táján modern elemet tartalmaz.
Wenzel Roritzer, valószínûleg a XV. század tízes éveiben, ezt a tervet módosította úgy,
ahogyan az egytornyos terv mutatja. Mindenekelõtt a háromszögletû elõcsarnok jellegzetes motívuma s a szomszédos északi alsó toronyemelet jellegzetes, két kõrácsréteggel szerkesztett ablaka mutatja, hogy ez a tervvariáns a közép- és az északi részre
nézve a földszinti részt lezáró párkány elkészültéig volt irányadó. Efölött, a déli torony
korábbi emeletét követve  minden bizonnyal a XV. század végén, Matthäus Roritzer
korában  visszatértek a kéttornyos elrendezéshez, és nagy, kettõs ablakkal látták el
a homlokzat középrészét. A kéttornyos terv a második toronyemelet fölött tervezett
nyolcszögû részrõl tanúskodik, s ugyanilyen elgondolást tükröz az egytornyos is, a gazdagon tagolt nyolcszögû rész fölött különösen gazdagon és sokrétûen tagolt, karcsú,
áttört kõrácsos sisakkal. Ezek az alapgondolatok álltak Denzinger rendelkezésére, aki
a kéttornyos tervbõl a XIV. század végén elõirányzott sisakmegoldást nem ismerhette
meg, s tulajdonképpen az abbahagyott egytornyos tervbõl sem következtethetett a
tornyok jellegére. Ezért úgy járt el, hogy a korai XIV. századi freiburgi nyugati torony
megoldását vette alapul, mind a derékszögben álló támpillérekkel tagolt négyzetes toronyemeletek és a nyolcszögû rész viszonyának, mind a kõrácsos toronysisaknak a megoldásában. Igaza volt abban a tekintetben, hogy a freiburgi terv nemcsak a gótikus
építészet XIX. századi tanulmányozóinak szemében nyert kánonszerû érvényt, hanem
ilyennel rendelkezett már a XIVXV. század építészetében is, amirõl sok másolata és
építészeti rendszerének nem csekély számú rajzi variánsa tanúskodik. Azt lehet mondani, hogy mintegy az építõpáholyok legmagasabb szintû kõfaragó- és építészképzésé-
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nek tananyagává vált. Denzingernek mégsem volt teljesen igaza, amikor a felfelé fokozatosan a késõgótika formavilágába hajló tornyot XIV. századi formákkal koronázta. Ennek a formatörténeti képtelenségnek nyilvánvaló oka a szabályos, utóbb doktrinernek is nevezett XIV. századi formakincshez való ragaszkodása és a szokás szerint
hanyatlónak ítélt késõgótika iránti bizalmatlansága volt.
A toronyépítõ Denzinger másik nagy megbízatása a frankfurti Bartholomäuskirche
nyugati tornya, a Pfarrturm újjáépítése és befejezése volt a templomot pusztító 1867es tûzvész után. Itt sem fejezték be a tornyot a középkorban. Az építõmester, a munkát 1415 táján elkezdõ Madern Gerthener 1420 körüli tervérõl ugyancsak egy közel 2
méteres tervrajz tanúskodik, melynek alapján a munka a XVI. század elejéig folytatódott. Akkor a nyolcszögû részt lapos boltozattal zárták le, és lemondtak a toronysisak
kivitelezésérõl. Denzinger az 18691880 között végzett újjáépítés során a Gerthenerféle tervet vette alapul. Miközben a felsõ részt az eredetinél karcsúbb arányokkal valósította meg, a tervhez ragaszkodva kivitelezte a torony lezárásának ritka megoldását, az ívelt, csúcsíves kupolát és az azt koronázó, lanternaszerû fiálét.
A XIX. század további dicsõséges toronyépítkezése az ulmi volt. Itt az 1844-ben
elkezdett restaurálás során fokozatosan újították meg a templom egész építészeti rendszerét, s végül August Beyer építõmester 1890-ben helyezhette fel a keresztvirágot a
nyugati torony csúcsára. Itt a homlokzati torony fennmaradt rajzai meglehetõs pontossággal tanúskodnak Ulrich von Ensingen 1405 táján elkezdett koncepciójának sorsáról. Terve bizonyosan meghatározó szerepû volt utódainak idején is, a második, a
harangokat tartalmazó emelet elkészültéig. Efölött, a nyolcszögû részhez készült 1480
táján Matthäus Böblinger Ulmban õrzött, a szakirodalomban C-vel jelzett tervrajza.
Ennek kivitelezése nyilvánvalóan az 1493-ban, az ulmi Münster építésénél felmerült
statikai nehézségek miatt szakadt félbe. A XIX. századi befejezés alapja lényegében a
fennmaradt Böblinger-féle tervrajz lehetett.
A XIX. század tudományosan hitelesített, a gótikus építészet formáinak és problémáinak számunkra immár éppoly bámulatos, mint elérhetetlen ismerete alapján és emellett fennmaradt tervek nyomán végzett toronykiépítései a rekonstrukció sajátos határeseteit jelentik. Bizonyosan határesetek a modern mûemlékvédelemben gyakran vitatott
két fogalom, az eredetiség, illetve a hitelesség kérdéskörében is. Ennek a végeérhetetlen
vitának a taglalásába a puszta jelzésen túl itt nem szívesen bocsátkoznék bele. Kínálkozik azonban egyetlen, a XIX. századi tudós restaurátor-építészek mentalitására vonatkozó megfigyelés: az, hogy ismereteik birtokában és munkamódszereiket tekintve egyáltalán nem láttak korlátokat a középkori építészek helye és az általuk elfoglalt álláspont
között. Inkább folytatóknak tekintették magukat, rendszerint a XVIII. század végén vagy
1800 táján feloszlott középkori eredetû dómépítõ páholyok helyreállítóinak, újraszervezõinek, rajzi és egyéb technikai hagyatékuk megmentõinek.
A fentiekben jellemzett kiépítési módszer példáinak ismertetése korántsem lehet
teljes, még akkor sem, ha mint tesszük, áttekintésünket csupán a német nyelvterület
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nagy vállalkozásaira korlátozzuk. Le kell mondanunk mindenekelõtt a kétségtelenül a
leggazdagabb tervrajzanyaggal rendelkezõ bécsi dómépítõ páholy problematikájának
ábrázolásáról. Itt a veszélyes állapota és nem kielégítõ restaurálási kísérletének sikertelensége miatt lebontásra ítélt déli toronycsúcs problémájának megoldását jelentette a Kölnben elsajátított kõfaragástudást magával hozó Friedrich Schmidt 1863-as
fellépése. Nemcsak az északi torony meglévõ középkori tervrajzai, hanem a Stefanskirche kereszthajójának két végére tervezett tornyok szimmetriájának megvalósítása
is ösztönözte elgondolásait. Terveinek ez utóbbi motívuma olyan erõs volt, hogy a
déli Stephansturm mintájához ragaszkodva erõsen el is tért az Adlerturm fennmaradt
és azoktól a késõgótika szellemében különbözõ terveinek mintaképétõl. Schmidt terveinek elutasítását nemcsak a terv költségessége, a hatalmas vállalkozás technikai
kockázata motiválta, hanem a purizmus restaurálási gyakorlatával szembeni elsõ komoly és sikeres fellépés is. Elõször Moritz von Thausing emelte fel szavát az általa az
oklevélhamisításhoz hasonlított gyakorlat, a philoxera renovatrix ellen. E tiltakozás
 melynek élére a gondolat újbóli felmerülése idején Alois Riegl állt  kiindulópontja Schmidt jellegzetes stiláris purizmusának az a megnyilvánulása volt, amely a
késõromán Stefanskirche nyugati portáljának, a Riesentornak és elõépítményének a
gótikus elemektõl való megtisztítását szolgálta volna.
Ugyancsak le kell mondanunk itt a prágai Szent Vitus-dóm problematikájának részletes tárgyalásáról. A helyzet itt sokban emlékeztetett a kölnire: csak a szentélyépület
állt, s a déli kereszthajó-homlokzaton az elõcsarnok fölötti ablak hídszerû formát alkotó íve évszázadokon át ösztönzött a befejezésre. A restaurálás itt a XX. századba is
benyúlt, s a még az OsztrákMagyar Monarchia idején elkezdett munka eredménye
végül az elsõ csehszlovák köztársaság szimbolikus érvényû katedrálisépülete lett. A déli
torony statikai biztosításához itt olyan rendszabályok, megerõsítések voltak szükségesek, amelyeknek nemcsak az épület eredeti formái estek áldozatul, hanem még a fennmaradt tervek által hitelesített formáktól is eltértek. Így kapott megszûkített, neogótikus ablakot a toronyföldszint ablaka, amely a nagy dómrestaurálás elõtt megfelelt a
bécsi tervrajznak. A prágai hosszházépítés legszembetûnõbb vonása e rész merev szabályossága; az, hogy építésze megkísérli rendszerré formálni a parleri szentély architektúrájának elemeit. A szentélyépület legfontosabb építészeti kvalitása ugyanakkor
az a sokszor meglepõ és szabálytalan téralkotási és tagolási megoldások sora által teremtett feszültség, amely Arrasi Mátyás korábbi terve és Peter Parler építészete között
feszül. A prágai székesegyház kiépítése nem is tekinthetõ a szó szoros értelmében az itt
tárgyalt restaurátori módszer példájának, hanem szabad  vagy éppen szabados 
neogótikus alkotásnak. A prágai példa ezért nemcsak az itt tárgyalt restaurátori módszer rendkívül késõi példája, hanem tulajdonképpen nem is tartozik a középkori tervek által hitelesített esetek közé, csak a kiegészítések sorába.
A tervekben fennmaradt épületek utólagos megvalósításakor végzett kiegészítések
azonban rendkívül fontos bátorítást adtak a rekonstrukcióknak általában. Bátorítást
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jelentett a rajtuk kidolgozott metodika, a velük kapcsolatban megszerzett tudás, az így
nyert betekintés a középkori építészet struktúrájába. A gótikus rekonstrukció feladata
most már így hangzott: elõbb a középkori épület hiányzó tervét kell rekonstruálni, s
azt követheti a megvalósítás. A Gründerzeit építészetének az a technikai racionalizmusa, amelynek a XIII. századra visszavetített tükörképe Viollet-le-Duc gótikaszemlélete, ezt a rekonstrukciós munkát nem ítélte reménytelennek.
E koncepció értelmében az épületkutatás legfontosabb feladata a ránk maradt építészeti organizmusban rejtõzõ koncepció elemeinek feltárása. Az ideális koncepció
szempontjából többé-kevésbé minden történeti épület azon a lényeges ponton hasonló a befejezetlenhez, hogy benne az eredeti terv elemei vagy az átépítések vagy a kivitelezés közbeni tervváltozások következtében összefüggéstelenül és töredékesen találhatók meg. Az ideális koncepció felkutatása általában az épület legelsõ és szükségképpen a legrégebbi formájának keresését jelenti. Ez a purisztikus rekonstrukció nem lebecsülendõ szempontja, mivel a legkorábbi megismerhetõ állapot rekonstrukciója
egyszersmind az ahhoz tartozó stiláris kvalitások érvényesítésével, túlnyomóvá tételével is jár. Az elsõbbség ugyanakkor rendszerint történeti prioritást jelent; a keletkezés
korának felidézését, közvetlen kapcsolatot az épület tervezõje és a restaurátor között.
Ebbõl ered, hogy a történelmi folyamat tanúit, az épület sérüléseit követõ javítások, a
funkció- és ízlésváltozásokból következõ módosítások nyomait eliminálják. Mindez a
felismert egykori koncepció, az elsõ terv aktualizálásából, idõszerûségének hangsúlyozásából következik. Ez a historizáló magatartás egyik jellemzõje, s megfelel valamely
határozott történelmi pillanat iránti preferenciának. Megfelel azonban rendszerint a
történelmi folyamat iránti bizalmatlanságnak is, melynek értelmében benne elõrehaladás helyett hanyatlást és öregedést, folyamataiban romlást, degradációt látnak. A
historizáló rekonstrukció úgy nyúl vissza a történelmi tervhez, hogy azt aktuálisnak
ismeri el, feleleveníti. Ezért eredménye szükségképpen egy történelmi terv szerinti
modern mû lesz.
Az ilyen eljárás egyik legfontosabb szemléleti alapja annak a rendszerességnek, kompozíciós és szerkezeti logikának a feltételezése, illetve felismerése, amely a régi terv
alapjául szolgált. A XIX. századi nagy toronyépítkezések nem valósulhattak volna meg
a gótikus szerkezetekkel szerzett tapasztalatok s a gótikus építõmûhelyek tervezési gyakorlata megismerése nélkül. Ezeknek az elemeknek a megismerésében nagyon sokat
segített mind a tervrajzok tanulmányozása, mind a fennálló faragott kõ szerkezetek
felmérése. Ezek mellett újra elõvették a XV. századi Fialenbüchleineket, a késõgótika
építõmester-könyveit. Legjelentõsebb kiadásaik egyidõsek a dómépítõ mozgalmak
nagy kiépítési vállalkozásaival. Mindezek az ismeretek hozzájárultak annak a hitnek a
kialakulásához, hogy a gótikus kõfaragó mûvészet szerkezetei szerves, hézagmentes
rendszert alkotnak, amelyben minden rész törvényszerûen következik az egészbõl.
Ennek megfordításával pedig: a részbõl következtetni lehet az egész minõségére, a tagozatból a teljes épületre. Mondani sem kell, mekkora a jelentõsége ennek olyan em-
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lékállományok esetében, mint a magyarországi, ahol inkább csak faragott kõ tagozatokkal, részstruktúrák töredékeivel rendelkezünk, mintsem ép építészeti kompozíciókkal.
Az építészeti és a történeti rekonstrukció Magyarországon
Éppen a magyarországi emlékanyag azonban két fontos figyelmeztetéssel is szolgál.
Az egyik az, hogy egységes strukturális logikát nem mindenfajta kõfaragómunkában,
hanem elsõsorban a kõfaragó páholyok tiszta faragott kõ szerkezeteiben kell keresnünk. A másik az, hogy a XIII. század és a XVI. század eleje között nem egyetlen rendszerrel számolhatunk, hanem egymásra épülõ, egymásból kifejlõdõ, sokszor nagy építészgéniuszok munkája során kialakult, egymást váltó rendszerekkel. Ilyen értelemben
a gótika nem egységes építészeti stílus, hanem egymásra következõ stílusok  rendszerek  sorozata, amelyeknek egymásutánjában rendkívül nagy szerepe volt az innovációnak. A strassburgi homlokzat munkáinak megkezdésénél alapul szolgáló tervek,
a kölni homlokzati tervek, a freiburgi Münster-torony építészeti rendszerei a klasszikus gótika olyan rendszerezésén alapultak, amelyet Georg Dehio joggal tekintett egy
általa doktrinernek nevezett összefoglalásnak. Nagyon hasonló eredményre jutott
Erwin Panofsky is, amikor ebben a gondolkodásban a skolasztikus modus operandi
elemeire ismert. Peter Parler legfontosabb kezdeményezése e rendszer kritikája, elemeire szedése volt, s a XV. század elejének nagy építõmesterei, Ulrich von Ensingen
és kortársai Bécsben, Landshutban, Regensburgban, a Közép-Rajna-vidéken ismét a
parleri építészet kritikai feldolgozását végezték el.
A XIX. századi restaurátori racionalizmus a gótika olyan normatív, rendszerszerû elképzelését vezette be, amely törvényszerûségében hasonló a klasszikus oszloprendekhez.
Vasari eredetileg azért nevezte az öt rend felsorolása után a gótikát is rendnek, hogy
hatodik rendként szembeállíthassa az öt klasszikus renddel, s az ordinék ellentéteként
disordinénak bélyegezhesse. Ez a rosszindulatúan vont párhuzam nála a gótikus tagolásmód, a tektonikus szerkesztésmóddal szemben a nehézkedést megtagadó atektonizmus,
irracionalizmus meglehetõsen pontos jellemzéséhez vezetett. A XIX. századi restaurátorok mintha ismét a gótikus építészet építészeti rendként való meghatározásán fáradoztak volna; így alkották meg a szerkesztési szabályairól szóló tankönyveiket, kézikönyveiket. Az egymásra következõ stílusfázisoknak a fentiekben tárgyalt logikája, az egymást
tagadó innovációk sorozata éppúgy ellentmond ennek a normalizáló kísérletnek, ahogyan Viollet-le-Duc racionális, statikai hipotéziseken nyugvó magyarázati kísérlete is
csak egy termékeny, de meghaladott feltevésnek bizonyult.
A rendszeralkotó kísérletek megalapozására is, de mintegy a töredékes és hiányos szerkezetekbõl visszanyerhetõ tervek kidolgozásának módszereként is kínálkozott az arányelmélet mûvelése. A középkori építészet nagy rekonstrukciós hullámát mindenütt az
úgynevezett páholytitkok, a geometrikus konstrukciós eljárások és kulcsok kimutatására irányuló kísérletek kísérték. Egységes és kizárólagos, kulcsszerû alkalmazásban
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egyik geometriai szkémát sem sikerült igazolni, inkább egymással a feladatok jellege szerint váltakozva, s  ahogyan ezt a páholyok építészeti könyvei is mutatják  gyakran
aritmetikai módszerekkel kombinálva. Még kevésbé sikerült igazolni a misztikus, a természet törvényszerûségeit megfejtõ világmagyarázatként vagy általános arányelméletként kifejlesztett olyan spekulatív aránytanokat, amelyek közül az egyik legkörmönfontabb a mi Henszlmann Imrénk nevéhez fûzõdött. A tervezés geometrikus rajzi eljárásainak kutatása és historizáló felújítása azonban Magyarországon is a rekonstrukció gyakorlatának fontos kísérõjelenségévé és igazolási eljárásává vált.
Az itt tárgyalt rekonstrukciós problematika a XIX. század magyar mûemlékvédelmében mindenekelõtt a kölni dómépítési mozgalom bûvöletében felismert jelentõségû kassai Szent Erzsébet-plébániatemplom kapcsán jelentkezett. A felismerés és a célkitûzés
Henszlmann Imrétõl származott; õ volt az, aki mindenekelõtt a Sulpiz Boisserée publikációiból megismert normákat olyan mértékben alkalmazta az épületre, hogy azokat rekonstrukciós hipotéziseiben  így a Boisserée-féle megdõlt négyezetitorony-hipotézis ugyancsak alaptalan követésében  követni igyekezett. Az egész XIX. századi restaurátori
problematika alapkérdésében azonban Kassa nyilvánvalóan hátrányban volt: hiányzott az
a tervrajz, amely sok nagy épületre alkalmazható volt. Ezért már Henszlmann jól látta,
hogy ezt rekonstruálni kell, s már az 1840-es évektõl kezdve sorra próbálgatta az általa
ismert különféle gótikus homlokzati megoldásokat a sok koncepcióváltozást eláruló, heterogén elemekbõl álló és csonka kassai homlokzatra. Annak részei közül mindenekelõtt a
csak egy szinttel a mellékhajók fölé emelkedõ déli torony kínálkozott az egész rendszer
kulcsául, mert látszólag ez felelt meg legjobban a gótikus páholyépítészet normáinak. Egyúttal a déli toronyból és annak kiépítésébõl kiinduló homlokzatrekonstrukció járt volna a
legnagyobb bontással és a legtöbb mûvészi és technikai nehézséggel. Amikor a restaurálás
a Schmidt iskolájából kikerült Steindl Imre kezébe került, õt is szinte azonnal magával
ragadta a nagyszabású homlokzatépítés lehetõsége. Tudása, normái, tapasztalatai mindenekelõtt bécsiek voltak  s lényegében az ismétlõdött meg Kassán is, ami Bécsben:
Steindlnek sikerült keresztülvinnie a dóm teljes átépítését, a déli torony kiépítését azonban, amely minden bizonnyal a tervezett homlokzat elsõ lépése lett volna, már megtagadták tõle. Ebben kevésbé a nehézségek és a költségek megfontolása lehetett a döntõ, mint
az, hogy 1900 tájára már véglegesen eljárt az idõ a historizáló kiépítések felett. A kor követelményeinek megfelelõen a kassai déli tornyot immár konzerválták, nem restaurálták. Kevéssé történészi szemléletre valló kérdés, vajon sajnálnunk kell-e, hogy annyi kisebb jelentõségû neogótikus homlokzat- és toronyrekonstrukció mellett az egyetlen
nagyszabású neogótikus kiépítési elgondolás Magyarországon nem valósult meg.
A mûemlékekkel való bánásmód modernizációjának érvényesülésében Kassa esete
inkább kivételes volt: a restaurátori gyakorlatban uralkodó maradt az az alapelv, amelyet Riegl a történeti értékkel jellemzett. Ugyanez általában is meghatározta a régi
mûvészet tanulmányozását. A magyar mûvészettörténet-írásban a modern szemlélõt a
középkortól elválasztó distancia tudata legkorábban egy látszólag nagyon is gyakorlati
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probléma, a történettudományi munkák illusztrálása kapcsán alakult ki. A történeti
mûvek illusztrálása címû, 1938-ban megjelent munkájában3 Vayer Lajos tisztázta e
kérdés legfontosabb módszertani alapelveit. Kiindulópontját a történelmi rekonstrukció módszerei alkották. A történeti ikonográfiai stúdiumokat Vayer a képi források
kritikájának sajátos módszereként mutatta be: A mûalkotás jellegû ikonográfiai dokumentumok magától értetõdõen meghatározzák a velük szemben alkalmazandó sajátos módszert, mely így a történettudományi és mûvészettudományi módszer egyesítésébõl, azaz megfelelõ helyen a megfelelõ alkalmazásából jön létre mint sajátos
ikonográfiai módszer.4 E követelmények vezettek a magyar történeti ikonográfia alapelveinek tisztázásához, filológiai módszereinek kidolgozásához.
Vayer felfogása szerint az újkori portré egy olyan, egységes történeti szakasz jellemzõ mûfaj, amelyben a dokumentálás szándéka uralkodik. Ha a fénykép és a film mint
ikonográfiai dokumentum attól nyeri értékét, hogy a történeti valóságnak a legtökéletesebb ábrázolt rekonstrukciója, úgy a történeti szemléletesség ideális esetét a dokumentum és a rekonstrukció egybeesése jelenti. A filológiai kritika célja ennek az
egybeesésnek a létrehozása. Nyilvánvaló, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha megvan az az ábrázolási szándék, amely közös nevezõt alkot a dokumentum és a rekonstrukció között.
A középkori ábrázolások történeti dokumentumként való felfogásának nehézsége
abban rejlik, hogy az õket életre hívó szándék nem azonosítható minden további nélkül azzal az újkori törekvéssel, melynek csúcspontja a fénykép és a film. Mivel az újkorban kialakult mûfaji kategóriák nem érvényesek automatikusan a kikristályosodásukat megelõzõ mûvekre, rekonstrukciós értékük sem jellemezhetõ egyszerûen a vonatkozó újkori mûfajok (például portré, történeti eseményábrázolás, tájkép stb.) definícióival: a Képes Krónika miniatúrái, a Thuróczi-krónika királyképei, a Schedel-krónika városképei nem tekinthetõk a fénykép és a film értelmében felfogott ábrázolási
igényeket kielégítõ képeknek. Vayer már 1935-ben kifogásolta e képek illusztrációként való (azóta sem szûnõ) felhasználását minden, régebbi történeti korszakokat tárgyaló kiadványban:  itt, minthogy az illusztráció sem a történeti ténnyel, sem a történeti mûvel nem egykorú, hanem egy harmadik történeti korba tartozik, a keletkezett bonyolultabb helyzetben a hamis szemléletesség megtévesztõbben érvényesül.5
Vayer 1938-ban azt szorgalmazta, hogy a magyar történettudományban a képi források kritikája kerüljön összhangba a modern szövegkritikával. Az a képértelmezés
ugyanis, amit hamis szemléletességnek nevez, a XIX. század hagyatéka, s a század
második felének mûvelõdéstörténeti irányában gyökerezik. E mûvelõdéstörténeti programot hirdette  kezdetben a Magyar mythologia rekonstrukciójában, utóbb a mûvészeti emlékek szemléletére tekintettel  Ipolyi Arnold: Ezen leletek és vizsgálatok
által a hazai föld mintegy megnyílik elõttünk [ ] A középkori romlatag, elhagyott,
lenézett, néma mûemlékek a tudományos vizsgálatnak megszólalnak és csodás dolgokat beszélnek azon kor valóban csodálatos és nagyszerû mûízlésérõl.6 Ugyanezt állít-
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ja célul az általa elképzelt nemzeti régiségtan elé. A nemzeti régiségtan magába
foglalja a köz- és magánélet régiségeit, a vallási és polgári, az állami és egyházi, a jogi
mû- s ipar-régiségek ismeretét. Szóval mindazt e téren, ami a nemzet múltjának életét, annak erkölcseit és szokásait, mûveit és eszközeit velünk megismertetni képes.7
Arany János, a rekonstruktõr
A történeti rekonstrukció  ma mindenesetre kevésbé negatív aspektusában értékelt  törekvésének nagy lökést adott, költõi tekintélyével is, akadémiai fõtitkári
pozíciója révén is, Arany János, aki a történetiséget az epikai hitel követelményével
kapcsolta össze. Arany eposzelmélete [ ] nem egyszerûen »rekonstrukciós« elmélet,
mert célja nem az egykori, »elveszettnek« hitt naiv eposz újrateremtése  hanem a
népben élõ nemzeti eszmék felszínre hozása, össznemzeti tudatosítása és érvényesítése írta Sõtér István.8 Ez az értelmezés látszólag ellentmond az itt javasolt kontextusnak, s annak, hogy az epikai hitelt a XIX. század historizmusának összefüggésében szemléljük. Valójában nincs ellentmondás a riegli történeti érték szempontjából,
amely a nemzet historikumát is magába foglalja.
Arany költõi módszerét mûemlék-restaurátor kortársainak szemléletével és a nemzeti mûvelõdéstörténet Ipolyi-féle koncepciójával mindenekelõtt a szakértelem, a régi
korok felidézésére képesítõ tudásanyag alkalmazása teszi összehasonlíthatóvá. Ebben
a felfogásban a történeti ismeretek a költõi formálás forrásaivá  s egyben hitelének
biztosítékaivá  válnak. Valószínû, hogy Arany, különösen a Daliás idõk s a Toldi
szerelme munkái során, egyszerre támogatója és elsõ felhasználója volt a magyar Anjou-kor belföldi és  az Anjou-kori diplomáciai emlékek sorozatában  külföldi forrásgyûjtésének és edíciójának.
Ahogyan eposzrekonstrukciójához az egyetemes epika történetében és elméleteiben is keresett támaszt, a középkor hiteles képéhez mûvészettörténeti forrásokat is felhasznált. Tudjuk, rendszeres heraldikai tanulmányokkal hordott össze alapokat középkori építményének hordozására. Ezek között kereste a középkori mûértelmezés, a
realitás régi felfogásának kritériumait. A Forgácsok sellõs címerábráján próbálgatja
ezt az értelmezést:
Pajzsukon a szép szûz, tengerhab leánya,
Szõke aranyhajnál nincs egyéb ruhája,
Mosolyog az ajka, rózsabimbó melle,
Csak festés különben, hát minek szégyellne.
Mégis aki látja, nézi elevennek,
Ha leány, elfordul; ifju örvend ennek:
Szeme egy két percig rajtavesz a képen 9

Ugyanígy fordult olyan irodalmi forrásokhoz is, amelyek a középkori miliõre, a mûvészetre vonatkoznak. Olykor utal is rájuk, így Petrarcára:
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Hanem Páduába útatok vegyétek,
A szegény versköltõt el se feledjétek,
Ki, midõn Etelét istenekhez mérte,
Kicsibe hogy máglyán nem lakola érte.10

A Daliás idõk elsõ változatától kezdve Visegrád leírásának alapja Oláh Miklós
Hungariája idevonatkozó passzusainak verses magyar fordítása:
Visegrád, Visegrád! hol hajdani fényed?
Magas fellegvárad? parti építményed?
Dunapart hosszában kerti ékességed?
Mérföldekre nyuló, párduclakta nyéked?
Ott, hol négy királynak azon idõ tájba
Megfért volna minden udvari pompája,
Meg sem töltve bizony negyedfélszáz termét:
Most rókafi sunnyog, ássa kicsiny vermét.11

Aranynak a  persze nem Anjou-, hanem Mátyás-kori  Visegrádra vonatkozó
nosztalgikus leírása itt közvetlenül érintkezik a feltámasztására vonatkozó törekvésekkel, s érintkezik Steindl mellett a másik befolyásos Schmidt-tanítvány, Schulek Frigyes
elgondolásaival. Nem érdektelen, hogy végül, a második világháború kezdetén, a XIX.
századi restaurátor-építész fia, Schulek János kezdeményezte a királyi palotaegyüttes feltárását. A Daliás idõk történeti képkonstrukciójának tipikus, Arany módszerére is fényt
vetõ eleme a Kont Miklós Endre sorsának jeleneteit ábrázoló zászlók leírása:
Mindezt a királyné szûzei ekképen
Hímzék a selyemre, négy mesteri képen:
Sem a holton élõ, sem az élõn holt tag, 
Minden íz, hajlás, úgy eltanálva voltak.12

A reális ábrázolást minõsítõ kifejezés átvétel Dantétól: a forrás a Purgatórium leírása a képekkel díszített márványpadlóról (Morti li morti, e i vivi parean vivi). E
korai Dante-recepció verziója Babitsnál:
Élõ az élõ, holt a holt a rajzon,
többet valóság látója se lát,
mint én, ki rajt járok, s fejem lehajtom.13

A Dante-szöveg használata mintegy magától értetõdik Aranynál, s rávilágít arra a
törekvésére, amely majd a XX. század mûvészettörténet-írásában visszhangzik: az
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olasszal egyívású magyar trecento rekonstrukciójának szándékára. Más kérdés, hogy
Endre királyfi szomorú sorsának Arany által leírt képei nem középkori festményekre,
még kevésbé hímzésekre emlékeztetnek, hanem XIX. századi történeti festõ kortársainak mûveire. Olyanok, ahogyan Orlai Petrich Soma vagy Madarász Viktor ragadta
meg Zách Felicián történetének tragikumát.
Meglepõbb, de a szisztematikus rekonstrukciós munkát még inkább bizonyítja egy
régebbi, XII. század eleji forrás használata. Az a sor ugyanis, amely a hímzés háromféle
anyagát említi, a bayeux-i kárpithoz hasonló normandiai hímzésekre vonatkozó legfontosabb forrásból, Balderich (Baudri) bourgeuil-i apát versébõl származik. Aranynál:
Fekete a zászló; de a gyászos falra
Selyem, arany, ezüst fonállal kivarrva
Endre sorsát himzék négy rendbeli képen.14

Az Adèle hálótermét díszíto szõnyegek Balderich-féle leírása szerint:
Uj mesterséggel társul a három anyag
[ ]
Elsõként az aranyszálak jönnek, követik az ezüstök,
Harmadszorra pedig jött mindig a selyem.

S az egyik közös nevezõ Dante fiktív képleírásával az elevenség látszata:
Élõnek vélhettem volna a sok figurát, ha
Lett légyen húsból, s érzett volna a kép.
(Veras crediderim vivasque fuisse figuras,
Ni caro, ni sensus deesset imaginibus.)

Az igazi közös nevezõ azonban  s nyilván ez vonta magára Arany érdeklõdését
 Balderichnál is, Danténál is egy-egy tér képzõmûvészeti dekorációjának leírása.
Mindkét szövegben olyan, narratív képciklusról van szó, amelyre Arany adatokat kereshetett. E képrekonstrukciók egyben a maga költõi munkájának, a költõi narratíva
tudós visszanyerésének párhuzamait is jelentik. Balderich és Dante általa ismert helyei nem utolsósorban a szövegtõl kísért kép, az illusztráció és a költõi képalkotás középkori módszerének példái. Arany ugyanazt az utat követte, mint a historizmus korának mûemlék-restaurátorai!
∗∗∗
Valaha az általános mûvészettudomány az összehasonlítás, a mûvészetek kölcsönös magyarázata közös nevezõjeként a korstílust vélte megjelölni. Példáink  többre nem tellett  az eszmék és módszerek közösségének fontosságát húzzák alá.
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CSILLAG NÉLKÜL
Esszé az eltûnt perspektíváról és a korszellemrõl

Az egykori jövõ
A második évezred nem egy haladottabb világ perspektívájával fejezõdött be. Igaz,
a hidegháború békés véget ért, az államszocialista rendszereket nukleáris katasztrófa
nélkül, sõt vértelenül gyõzte le Kelet-Európában a nyugati kapitalizmus. Az is igaz,
hogy az életviszonyok szerte a világon egyre inkább függenek az emberek, áruk, szolgáltatások és információk globális áramlásától. Mégsem gondolhatjuk, hogy az emberiség közelebb került eredendõ értékei vagy régi céljai eléréséhez. Terveznek és perspektívát formálnak persze továbbra is egyének, közösségek vagy szervezetek, még nagy
nemzetközi vállalkozások vagy az olyan politikai alakulatok is, mint például az Európai Unió. De a korszellem mindezt már nem kapcsolja egy közösen feltételezett jövõ
képébe. Sötét van, vak, csillagtalan sötét  foglalta össze a helyzetet Orbán Ottó a
Dal a korszak jövõképérõl címû versében.
Milyen volt az a jövõkép, mely elsötétült a XX. század végére? A válaszért messzire
kell visszautalnunk. Egészen addig a perspektíváig, amelyet a megelõzõ két-három évszázad nemzedékei formáltak ki. Hiszen a történelem nagyobb korszakváltásai során
nemcsak társadalmi struktúrák, gazdasági és politikai rendszerek változhatnak meg,
hanem azok a horizontok is, melyek egybefogják egy nép, egy világrész vagy az egész
emberiség sorsát és mibenlétét. Ettõl fogva másfajta értelmet kap az újragondolt múlt
és jövõ, s így más tartalma lesz a jelennek.
A földi élet majdani alakulása és az emberiség evilági jövõje iránt azok a változások keltették fel a figyelmet s formálták ki az elvárások új horizontját, melyeket az
újkorral hozott összefüggésbe a XIX. századi történetírás s a modernizáció terminusába sûrített a XX. századi szociológia. A felvilágosodás koráig a jövõ nem evilági
várakozásokat és témákat foglalt magába Európában, hanem  a kereszténység üdvtana szerint  a gondviselésrõl és a halál utáni örök életrõl szólt. A hit által szabályozott, hagyományos világnézet leértékelte a földi terveket és korlátokat emelt a jövõ
perspektívájának kiformálása elé:  a jövõ a múltban volt lehorgonyozva (Reinhart
Koselleck).
Ezt a szellemiséget kezdték ki a modernizáció gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatai. A kapitalizmus és a jogállam, a polgári társadalom és a polgári kultúra terjedése a rendies struktúrák és feudális hagyományok ellenében folyt. A múlt többé nem
szolgálhatott modellként, s ennek megfelelõen módosultak az értékek, célok és az elvárási horizontok. A felvilágosodás a haladás lelkesítõ képét formálta ki, s ez a perspektíva kezdte meghatározni az emberek gondolkodását. A XVIII. századtól, s fõként a
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francia forradalomtól, illetve a tudományok, a technika és az ipar forradalmaitól Európában dinamikusabbá vált az egész élet, ennek egyik fontos következménye pedig a
jövõre irányuló perspektíva lett.
A jövõ ettõl kezdve a világot mindinkább megismerõ és a maga javára változtató
emberiségrõl szólt: a természet erõinek leigázásáról, az ipari civilizáció és a jólét általános terjedésérõl, a hiedelmek, babonák visszaszorításáról, a mûveltség terjedésérõl,
az értelem és a felvilágosult tudomány diadaláról (lásd még: Ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház ablakán ), s mindeközben a szabadság, a társadalmi
egyenlõség, az állampolgári szolidaritás és a nemzetközi jog kibontakozásáról. A haladás nézõpontjából értelmezték az emberiség jelenét és múltját a felvilágosult emberek. Ennek megfelelõen értékelték magasabb rendûnek a civilizációt a barbárságnál,
azt pedig a vadságnál, s eszerint értelmezték a történelem egyes szakaszait, illetve a
népek és nemzetek jelenkori közállapotait.
A XIX. század közepétõl még népszerûbb lett a progresszivista gondolkodás. Darwin felfedezésének hatására úgy tûnt, hogy a természetnek az evolúció elméletében
megfogalmazott törvényei kezeskednek a társadalmi haladásért is. S az egyetemes
emberi civilizáció haladásának gondolata nemcsak a politikusokat, történészeket, újságírókat és értelmiségieket hódította meg. Nemzedékek egész sora látta érvényesülni
a szükségszerû haladás menetét a tudományok újabb meg újabb vívmányaiban, a felfedezésekben, a technika és az ipar fejlõdésében. Ezt sugározta a közoktatás és a tömegkultúra, s egyre inkább ez határozta meg a közgondolkodást.
Igaz ugyan, hogy a jövõ társadalmáról kialakított képnek többféle változata volt, s
a liberálisok, radikálisok és marxisták élesen vitatták a haladás irányát (valamint a
haladás nevében szükségesnek ítélt lépéseket, módszereket, eszközöket). De e viták és
harcok ellenére a haladottabb jövõre hivatkozva dolgoztak ki és hirdettek meg reformokat s folytattak forradalmakat a világ legtöbb országában. A haladottabb jövõre
irányuló várakozás sokféle társadalmi mozgalmat, irányzatot hódított meg, s hosszú
ideig hitelesíteni tudta a polgári és szocialista modernizáció különféle kísérleteit.
A modernizáció céljai hosszú ideig népszerûek maradtak a rövid XX. században is.
Sem az elsõ, sem második világháború nem tudta megingatni azoknak az értékeknek az
érvényességét, amelyeknek jegyében folytak a modernizáció folyamatai. Az antifasiszta
koalíció gyõzelme optimizmussal töltötte el az 1940-es és 1950-es évek új nemzedékét, s
ezt nem tudták aláásni sem pedig a második világháború végén a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák tapasztalatai, sem egy nukleáris háború veszélyei. Úgy tûnt, hogy
semmi más, csakis a kereslet (Nyugaton), illetve az erõforrások (Kelet-Európa szocialista
rendszereiben) szabnak korlátot e folyamatoknak: a tudományos-technikai fejlõdésnek, az
iparosításnak, a tömegtermelés és tömegfogyasztás, a modern városok, a jóléti szolgáltatások és rendszerek, a közoktatás és közmûvelõdés, illetve a tömegkommunikáció fejlesztésének. Így azután a progresszivizmus optimizmusa áthatotta a hidegháború idõszakának
gondolkodását is. Az ezredfordulóra azonban új korszellem alakult ki.
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A haladás elutasítása
Jean Jacques Rousseau óta mindig is voltak, akik szemben álltak a haladás gondolatával: szkeptikusok, óhitûek, konzervatívok, romantikusok. Az így gondolkodók
azonban kisebbséget alkottak a szociokulturális modernizáció évszázadai alatt, s nem
tudták érdemlegesen módosítani a közgondolkodást s annak a jövõre irányuló perspektíváját. Az 1960-as évek végén kezdett megváltozni mindez. Ekkor történt, hogy tömegesen fordult egy új nemzedék (a beatnemzedék, a hatvannyolcasok) másfajta
életcélok és magatartási normák felé.
A fiatalok, a diákmozgalmak tagjai és az ellenkultúra hívei kétségbe vonták a
szülõk értékeinek érvényességét, a felhalmozás és az állandó gyarapodás értelmét, a
fogyasztói társadalom normáit és a modernizáció egész világszemléletét. Szüleik fõként a termelõerõk fejlõdésére hivatkoztak, õk viszont a romboló erõk hatásaira hívták fel a figyelmet: a fegyverkezési versenyre, a nukleáris háború veszélyére és a természeti környezet pusztulására. Arra tehát, hogy a modernizáció folyamatai, a tudomány
és a nagyipar fejlesztése vészterhesen megbontják az élõ környezet egyensúlyi folyamatait. S mindeközben a fejlett országok gazdasági növekedésével egyidejûleg folyik a
harmadik világ leszakadása.
A környezetvédõk azonban kisebbségben maradtak mindenütt. A fenntartható
fejlõdés gondolata csak egyetlen színnel egészítette ki az új közérzületet, s az ökológiai szempontok nem tudják elfoglalni azt a helyet, amelyet a korábbi perspektíva töltött be.
A korszellem megváltozásának egyik oka a progresszív jövõkép hitelvesztése volt. A
korábbi utópiák  a kommunizmus eszméjétõl kezdve Orwellig  egészen másfajta
világot vetítettek elõre, s a korábbi nemzedékek is merõben másra számítottak, mint
ami az ezredfordulóra kialakult. Kelet-Európában és a Szovjetunióban összeomlott a
szocialista rendszer és újkapitalista átalakulás kezdõdött el, miközben Nyugat-Európában válságba került a szociális piacgazdaság, a jóléti állam, s meggyengültek a korábbi idõszak társadalmi mozgalmai és tömegszervezetei (például a szakszervezetek). A
fejlett világban újra számottevõ lett a munkanélküliség, szinte mindenütt növekedtek
a társadalmi egyenlõtlenségek, s egyre több menekült érkezett szegényebb országokból. Az 1980-as évek második felétõl fundamentalista vallási mozgalmak terjedtek el
 fõként az iszlám területén; Nyugat-Európában vallási és nyelvi konfliktusok, míg
az egykori Jugoszláviában és Szovjetunióban etnikai és nemzetiségi háborúk robbantak ki; menekültek újabb és újabb hulláma öntötte és önti el a fejlett országokat; terjed a rasszizmus mindenfelé; elvakult vallási terroristák fenyegetik nemcsak ázsiai vagy
afrikai anyaországaik kormányait, hanem az Egyesült Államokat és az egyesülni próbáló Európát is.
Ezek a mozgalmak olyan erõk és értékek jegyében alakulnak (etnikai azonosság,
vallási fanatizmus, sovinizmus), amelyekrõl azt hihettük korábban, hogy egy már elmúlt, túlhaladott korszakhoz tartoznak. Mintha megfordult volna az idõ folyása, s iránya
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visszafelé mutatna. S nemcsak a nemzetközi és világpolitikai küzdelmekben, hanem a
hétköznapok világában is. Régen elfeledettnek gondolt hiedelmek támadtak fel a természetrõl és a lélek útjairól, a sorsról és a túlvilágról. A mágia, a varázslás és a titkos
gyógymódok terjedését figyelhetjük meg az ezredforduló Európájában. Több nemzedék hihette azt a XIX. és XX. században, hogy a közoktatás terjedésével és a közmûvelõdés nyomán mindinkább visszaszorulnak az ilyen magyarázatok. Most pedig azt látjuk, hogy például a lélekvándorlásról, a csillagjóslásról vagy a mágikus gyógyításról
szóló tanítások nemcsak Afrikában vagy Indiában népszerûek, hanem Párizsban és
Budapesten is.
Mindez azonban nem állította meg a technikai fejlõdést  vagyis a haladás korábbi eszméjének legfontosabb hordozóját. A termelõ és pusztító erõk, a munka, a mûvelõdés és a kommunikáció eszközei továbbra is megújulnak. Példák tucatjait lehetne
sorolni az ûrkutatás, a számítástechnika, a vegyészet, a biológia vagy az orvostudomány újabb felfedezéseirõl, de arról is, hogyan alakítja át a mindennapok világát az
internet vagy a tömegkommunikáció. Csakhogy az újabb felfedezések és eszközök már
nem az egymásra következõ állomásokat jelentik a biztató jövõ felé haladó emberiség
útján. Az a jövõ elfojtott várakozás maradt vagy végleg elmúlt. A jelen horizontja
rövidebb lett, leszûkült és zavaros távlatokat kínál.
A látásviszonyok romlását (Angelusz Róbert társadalomoptikai elméletének egyik
fontos fogalma ez) már korábban is elõidézték olyan folyamatok, melyek a modern
társadalmak növekvõ komplexitásából fakadtak. Érdekes paradoxona korunknak, hogy
a kommunikációs eszközök és technikák fejlesztése sem csökkentette, sõt tovább fokozta a nyilvánosság zavarait. Az információs társadalmakhoz tartozó ember annál
beszédképtelenebb, minél differenciáltabb eszközökkel és kommunikációs technikákkal rendelkezik, s minél differenciáltabban gondolkodik, minél körültekintõbben cselekszik, annál sérülékenyebb (Nádas Péter).
A korszellem zavarai
A perspektíva elvesztése nagyon sokféle hatással járt. Nemcsak a jelenkori történések látszanak másmilyennek, hanem zavarossá válhat a történelmi látásmód is. Számos jelét tapasztalni ennek az utóbbi két-három évtizedben. Erre vall az õsiség és a
hagyományok kultusza. Korábban a modernizáció a fejlõdést és az állandó megújulás
szükségességét támasztotta alá, azután ezek helyébe az örök értékek iránti sóvárgás
került. Minél halványabbak lettek és minél kétségesebbnek tûntek a jövõ körvonalai,
annál inkább felértékelõdtek a hagyományok, s annál vonzóbbak lett a múlt értékei.
Már az 1970-es évektõl újra fontossá váltak a gyökerek. A döntésen és teljesítményen alapuló szerepek helyett elõtérbe kerültek az identitás (a származás, etnikai és
nemzeti tudatosság, új vallásosság) kérdései. Ilyen szellemiség sugárzott át a tömegkommunikáción és a közéleti vitákon, az újonnan forgatott filmeken, errõl tanúskodik a századvégi népszerû regényirodalom s még inkább a divatos non-fiction. Ek-
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kortól szorultak háttérbe a jövõvel, a tervezéssel, a tudomány szerepével és a technikai fejlesztéssel, illetve a modernizáció más témáival kapcsolatos diskurzusok. Mindezzel inkább már csak a tudományos fantasztikus irodalom, s persze a Csillagok háborújának mintájára készített filmek, digitális játékok foglalkoznak. Véleményem
szerint igen érzékletesen írják a globalizáció elemzõi, hogy hátramenetben haladunk
a jövõ felé (Hans-Peter Martin  Harald Schumann: A globalizáció csapdája).
A perspektívavesztést meghasonlás követte és követi sokfelé, s ez fõként KeletKözép-Európában járt gyakran együtt konverzióval. Emberek, akik évtizedekig hittek
a szebb jövõben és a diadalmas távlatokban, fokozatosan vagy hirtelen tagadták
meg korábbi elveiket s kezdtek hinni a szebb múltban. Valamikor azért választották
a jövõt, mert sötétnek látták a múltat, tele igazságtalansággal, kizsákmányolással, reménytelenséggel és tévutakkal. Ezért (a múltat végképp eltörölni) küzdöttek, s progresszív szellemben vállalták a harcot a reakció, a múlt maradványai ellen. A jövõ
és a cél igazolta a választott eszközöket, köztük a megalkuvásokat és kompromisszumokat, de az erõszakot is.
Aztán a rendszerváltás kora a távlatok váltásával járt, s e váltások sodrában megváltozott minden. A tévesnek bizonyult perspektíva felõl nézve kompromisszumaik
hazugságnak látszottak, áldozataik pedig hibának vagy bûnnek. Ezért tûntek sötétnek
a hazug jövõvel terhelt tegnapok, viszont ezzel együtt kezdett kivilágosodni, majd kifényesedni a távolabbi múlt. Mindaz, amit egykor megtagadtak, most, a XXI. század
kezdetén újratisztítva lett értékeik forrása. Sokan ezért látnak a feudalizmusban és az
úri rendben dicsõ nemzeti hagyományt, nem pedig szolgaságot és megaláztatást.
De nemcsak a közgondolkodás mutatja a korszellem zavarait, hanem a humán tudományok állapota is. A perspektíva hiánya a történelem teljes menetében okoz orientációs nehézségeket, mert az eddig biztosnak hitt irány az, ami szertefoszlott. Nem
világos, hogy mit jelent a szociokulturális evolúció, s hogy vannak-e -- s ha igen, milyen  általános érvényû fejlõdési szakaszok a történelemben. Az egyetemes történelmet  mint a gyarmatosító fehér férfiak ideológiáját  teljes egészében elutasítják az új (például a posztkolonialista és feminista) irányzatok.
Az új történeti gondolkodást relativizmus és szubjektivizmus hatja át. Korábban fõként a társadalomtudományi törekvések, illetve a különféle gazdaság- és társadalomtörténeti irányzatok mutatták a modern történetírás erõsségét. Ezekhez képest az utóbbi évtizedekben az emlékezet kutatása és a mentalitás vizsgálata került elõtérbe. A
hosszú távú folyamatok makrotörténelme helyett a történeti antropológia, a
mikrotörténelem és a pszichohistória felé irányul a figyelem. A struktúrák szabályszerûségeinek elemzésétõl pedig az egykori életvilágok, jelentések, szimbolikus alakzatok
és narratív formák felé fordult az érdeklõdés.
Hasonló módszertani fejlemények figyelhetõk meg a humán tudományok egészében. Az utóbbi húsz-harminc évben a filozófiában végbement nyelvi fordulat, az
esztétikai dekonstruktivizmus és szociológiai-pszichológiai konstruktivizmus nyomja
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rá bélyegét a szellemi tartalmak és kulturális formák vizsgálatára, a témaválasztásra és
a módszertanra egyaránt.
Ez a zavar hívta életre a posztmodern filozófiáját. Az egyetemes haladásban kételkedve a felvilágosodás projektjét is csak visszafelé, az egykori jövõ kontextusában
tudjuk elfogadni. Nem szükségszerû, hanem esetleges, ami elõre, a közvetlen jelenen
és a holnapon túlra  a jövõ évre vagy a jövõ évszázadra  mutat. Kérdezhetnénk
persze, hogy vajon ez a megállapítás nem egy újabb nagy narratívába tartozik-e. De
elõbbre jutottunk-e, ha rámutattunk a posztmodern álláspontjának paradox jellegére?
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RICHTER ÜZENT
Kenyeres Zoltánnak ajánlom, szülinapjára

Egyik este jött a telefon, hogy nézd a kettest, az egyesen valami meccs volt. Richter
két órán át mesélt az életérõl, mûvészetérõl, arról a fura világról, melyben a kultúra,
az elnyomás és a nyomor keveredett: mesterénél, Neuhausnál a zongora alatt aludt 
másutt nem volt hely a közös szálláson, de ahol hétvégeken Paszternák-verseket szavaltak, ahol franciául tudták Rimbaud-t, és ahol nem volt baj, hogy õ egy kivégzett
német fia volt. Mellesleg a világ legnagyobb zongoristája.
Szikár, öreg arc, fukar kép, csak egy faasztal, rajta egy füzet (Richter naplója, mindent feljegyzett, olykor abból olvas), csak a szemek élnek, meg a kezek, ha olykor megmozdulnak. (A francia film halála elõtt készülhetett.) Amit elmesél, fura, olykor döbbenetes. Mint az apja története, akit németként kivégeznek Odesszában (õ már
Moszkvában tanul, nem is tud róla ), késõbb derül ki, hogy anyjának volt egy nagy
szerelme, szintén német, de orosz neveken bujkáló férfi, akivel aztán Németországba
költözik. Az apja tudott róla  orosz történet.
Koncertek. Leningrád, a blokád alatt, pár héttel a felszabadulás elõtt  csak a koncert idejére viszik be (német!), a teremben nincsenek ablakok, a bombázás kivitte
õket, mínusz húsz fok és közben hallatszik az ágyúzás. De a terem tele van. Prokofjev:
nem szereti, de mikor betiltották, minden estjére felveszi valamelyik darabját, s nem
merik törölni. Amerika, jóval késõbb: elvitték zongorát választani. Ez megzavarta: az
ember azon játszik, ami van: bárhol kell tudni játszani. (Hinni kell abban, hogy tudsz
a vízen járni, különben elsüllyedsz ) Bécs: pocsékul játszottam, akkor mondták meg,
hogy meghalt az anyám. Közben a filmen bevágják a koncertet, tombol a közönség.
Fura ember, hideg, ám egy-egy pillanatra tud lelkesedni. A szakmában állandóan
elégedetlen, legfõképp önmagával, mindennel. Ítéletei azonban ülnek, például
Karajanról. Híres felvétel: Rosztropovics, Ojsztrah és Richter Beethoven Hármasversenyét játsszák. Huzakodás a próbákon, óriások nehezen illeszkednek. Mondom
Karajannak, hogy vegyük fel még egyszer. Nem lehet, mondja, fotózásra kell menni.
(Az arcán látni az undort az ilyen pr-ügyek iránt.) A végén a kamera elõtt Karajan
pózol, mi meg vigyorgunk. Az epizód  vagy megfogalmazása  telitalálat. A lemez
 bár neki nem tetszik  csoda.
A zseni nem többet tud, mint mások, hanem valami egészen mást. Igazából csak a
zongora volt a téma, de az nagyon. (Bruno Monsaingeon, a portré rendezõje hatalmas
anyaggal illusztrálta a beszélgetést, és jó ízléssel válogatott.) Tizenkét óra gyakorlás.
Nem, ez tévedés  tiltakozik , ilyen sohasem volt. Habár egyszer, mikor egy
Prokofjev-szonátát kellett három nap alatt megtanulni. Meg máskor 
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Úgy tekint pályájára, mintha a csillagokból nézne le rá. Chopinnel jelentkezik
Neuhausnál, aki azonnal felveszi, semmilyen vizsgát nem kell tennie, se akkor, se késõbb. Berobban. Bach: néha ezt kell játszani, hogy megtisztuljon a lélek. De a közönség Chopinért, Rahmanyinovért imádja. Miért nem játszik több Mozartot? Nem tudtam megfejteni, nem találtam meg hozzá a kulcsot, mondja. Meghallgattam egy
szonátaalbumát, a legnehezebb, legkevésbé ismert darabok vannak rajta, s tényleg, a
lassú tételek fantasztikusak, a kemény játékstílus  mintha Alban Berg felõl engedné
megszólalni a mozarti mélységet. És ezt csak úgy elereszti. Utána Rubinstein áradozik
 oroszul!  Richter egészen különös zongorahangzásáról.
Egyszer csak átköltözött Nyina Dorliakhoz, akkor híres (és híresen szép) énekesnõ
volt, értette ezt a vad fiatalembert. Fantasztikus asszony, a legnagyobb természetességgel vált franciára, mesél a zongora bel canto-jának megtalálásáról  Szlava elõször sok fortét használt, aztán lassan kialakult a hang  A hangzás, ami utánozhatatlan és ami elvarázsol. Ekkor vettem észre, hogy Richter mindenrõl mesél, háborúról,
KGB-s szimat-matyikról (akik ügyetlenül kísérték nyugati útjain), partnereirõl  de
a zenérõl nem. Egyszer megjegyzi: Azért nem lettem karmester, mert két dolgot utálok, az elemzést és a hatalmat. Hát ez az: ha Dorliak nem lenne, még ennyit se tudnék a zenérõl. Richter egyetlen szót sem ejt a darabokról, a megoldások titkáról, egyegy dallam kérdõjeleirõl, vagy mondjuk hogy miért szereti Schubertet. Ekkor értettem
meg a portréfilm címét: Richter  a titok. A mûvészetrõl, pontosabban arról, amitõl
óriás a századvégen  egyetlen szót se. Ismerem ezt a habitust: nem szétdumálni azt,
ami csak lélektõl lélekig él, egyébként meg munka, gyötrelem; az esztétikai tartalom
amúgy is olyan mélyrõl jön, hogy nincs analízis, amely meg tudná ragadni. Szerencsére itt, a filmen hallhatod/láthatod a zenét  kb. a fele koncertbejátszás. Ráérezhetsz,
ahogy Sosztakovics vagy Haydn (a kedvence) megszólal: a kéz, a test, a hatalmas koponya, ahogy eggyé olvad a zongorával  ez az interpretáció. Nem szavakkal  egész
valójával. Igaza van: ezt nem lehet magyarázni, legalábbis neki nem.
Vadállati elõadómûvész, tudatosan játszik a publikummal: a nézõtéren nincs fény,
csak a zongorán  minek nézni a mûvészt, kezét, lábát, csak a munkát látni , a
zenére kell figyelni. Bejön a pódiumra, leül és vár. (Harmincig számolok magamban, s mikor már a közönségben majdnem kitör a pánik, akkor jön egy G A meglepetés az egyik legfontosabb elõadásbeli elem.) Igaz, késõbb már nem használta ezeket
a fogásokat. Akkor már csak a személyes sugárzása töltötte be a teret  még az elsõ
hang elõtt. Fantasztikus jelenség volt ez a hatalmas koponya, zömök test, kicsit félszeg, ám hihetetlen energikus mozgás  a személyiség. Ami a rezzenéstelen arcon
(soha nem mosolygott) és hát a hangzáson beléd robbant.
Mondom, itt a filmen a muzsika szellemérõl, arról, ahogy õ élte-csinálta, nem esik
szó. Csak a hang szólal meg. Az viszont annál tisztábban, mennél kevesebb a róla való
beszéd. A sztorik inkább az életformát, ezt a fura világot jelenítik meg: az élet apróságait, a karácsonyestét, a Wagner-bulit (egy este a teljes Trisztánt lejátssza); Sztálin
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temetése (nem mûködik a zongora pedálja, majdnem balhé lesz), hulla Pétervár járdáján, s közben a rádióban Csajkovszkijt játszanak, mennyire ideillik, mondja. Aztán
megint: Debussy, egy Bach-darab, kamarázás Ojsztrahhal, négykezes Benjamin
Brittennel  mesebeli óriások. Látni/hallani, átélni azt, amit csinál  ez muzsikájának igazi interpretációja. Úgy megy beléd, mintha feltöltõdnél egy csodavilággal. Abban viszont igaza van, hogy nem szabad róla beszélni mert akkor nem hallod/látod a
zenét.
Ezért van az is, hogy csak akkor játszik, ha megy neki. Inkább lemondja koncertjeit, hogy aztán, mikor megérkezik a kegyelmi állapot, akkor viszont mindenhol játsszon
(nálunk is elment még vidéki általános iskolákba is). Talán ezért is maradt ki a nyugati vándormûvész cirkuszból: ezt egy menõ zenekarral meg impresszárióval nemigen
lehetett megcsinálni már a nyolcvanas években sem. A mûvészi szabadságnak ára van.
Nyolcvan felé hallászavaroktól szenved  mindent egy-két hanggal magasabban
hall. De ezt is úgy meséli, mintha valami távoli ismerõse nyavalyáit említené. De abba
kell hagynia a nyilvános fellépést. Az utolsó nyilvános koncert, 1995-ben, Haydnt
játszik. Elõtte még sok helyen azt a Chopint, amellyel Neuhausnál jelentkezett. Az ív
 teljes. 1997. augusztus elsején ment el.
∗∗∗
És most, ebbe a mai, gyors és felszínes világba úgy villant bele ez a tökéletes mûvészi elmélyülés, mint valami bomba: hol is vagyunk?, kik vagyunk? A mû és hangszer
végsõ határait feszegeti egy mûvész, amire úgy kell odafigyelni, mint valami igehirdetésre. A film utolsó kockáján csuklójára támasztott, lehajtott fej, az elégedetlenségé:
mennyi mindent kellett volna még elmondani nektek De már ezt is nehéz megemészteni. Fura egy ember. Zseni. Ajándék a múltból.
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TISZA ISTVÁN ÉS BETHLEN ISTVÁN VÁLASZTÓJOGI KONCEPCIÓJA

Tisza István és Bethlen István kétségtelenül a XX. század elsõ felének nagy formátumú, kivételes képességû államférfiúi voltak. Éppen abban az idõben, amikor hazánk
a súlyos válságok egész sorát élte át, s a magyarság puszta léte forgott kockán. Igaz, a
válságok természete különbözött egymástól, hiszen amíg Tisza a kezdetben szilárdnak
tûnõ 67-es dualista rendszer válsága, összekötõ kapcsainak lazulása, majd szétrobbanása ellenére, a világháború közepette is vállalta és viselte a meghatározó politikai
szerepkört, addig Bethlen a forradalmak és az országcsonkító Trianon okozta válságból kereste-kutatta a kivezetõ utat. Mindketten abban különböztek politikustársaiktól, hogy felismerték a nemzetet fenyegetõ külsõ és belsõ veszélyeket és keresték a
kiutakat, közben módosították, változtatták is eredeti felfogásukat, a gazdaság, a politika megannyi szférájában.
Miután politikai pályájuk más-más körülmények között vált meghatározóvá, természetesnek tekinthetõk azonos vagy hasonló tulajdonságaik, válságmegoldó szándékaik, egyezõ, illetve eltérõ felfogásuk, választott módszereik különbözõsége is. Tiszát
és Bethlent is mély elhivatottságtudat jellemezte, ami döntõen az adott kor tragikumából fakadt, de a közös református vallás predesztinációs hite is erõsített. Az azonos
gondolkodás irányát természetesen jelentõsen befolyásolta sajátos társadalmi és etnikai környezet. Mindketten már jelentõs nagybirtokos múltra tekintettek vissza, s valamiképpen vegyes lakosságú  román  környezetben kezdték politikai pályájukat.
Sorsukat is hasonló tragédiák kísérték. Tiszát  miként ez köztudott  1918. október 31-én meggyilkolták, Bethlen 1946-ban szovjet fogságban halt meg.
Szembetûnõ azonban politikai koncepcióik, emberi, személyes életük különbözõsége is, mindez azonban, fõleg a nagy válságok nyomán elsõsorban Bethlen politikai
gondolkodásának változásában érhetõ tetten. Az õ személyisége ugyanis csak 1919 után
válik markáns, a politikai közéletet meghatározó erejûvé, amikor a dualizmus rendszere felbomlik, Trianon nyomán megváltoznak az országhatárok, a korábbi hatalmi elit
is válságba sodródik. Az új, megváltozott körülmények közepette bontakozik ki a korábban szürkének tekinthetõ Bethlen új, jelentõssé növekvõ személyisége.
Az új Magyarország politikai talpra állításában, a szomszédos országokhoz csatolt
magyarság kisebbségi jogainak biztosításában, az etnikai határok békés újraszabályozásában, továbbá az új belpolitikai rendszer bázisának megerõsítésében látta legfontosabb politikai céljait. Korábban, 1918 elõtt még elvetette Tisza kései nemzetiségi és
társadalmi reformtörekvéseit is, 1919 után azonban akár már autonómiát is adna a
nemzetiségeknek  ha lennének , és határozottabb társadalmi, szociális reformo-
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kat is szükségesnek tartott. Azt vallja ugyanis, hogy az újabb forradalmak elkerülése
érdekében szükséges a középrétegek bevonása is a hatalom felsõ szférájába, vagyis meg
kell erõsíteni a rendszer bázisát. Ennek jegyében a parlamenten kívüli politizálás is
elkerülhetetlen, miként a szociálpolitika szélesebb alapokra helyezése. Ezért érthetõ a
bethleni konszolidáció Tisza-kultusza, de egyben annak a folyamatos hangoztatása is,
hogy az államélet irányítását nem lehet ott folytatni, ahol Tisza abbahagyta.
A Tisza és az 1919 utáni Bethlen közötti azonosságokat és különbségeket jól példázza választójogi felfogásuk felidézése. Itt mindjárt megjegyezzük, hogy a választójogot nehéz, nem is igen lehet elválasztani a választási rendszer egészétõl, amelynek számos más eleme is van (választási kerületek, szavazókörök, egyéni vagy listás választás,
parlamenti jogintézmények, bíráskodás, összeférhetetlenség, mentelmi jog stb.). A
választójog terén a polgári jogállamokban az etalon, a követendõ cél: az általános,
egyenlõ, titkos, közvetlen, községenkénti szavazati jog biztosítása. Az itt említett valamennyi jelzõnek különös jelentõsége és értelme is van egyben.
Tisza István az 1910-es évekig mereven ragaszkodott a meglevõ, hatályos választójoghoz. Az 1848. évi 4. törvénycikk a vagyoni cenzusra épült, az újabb, 1874. évi választójogi törvény pedig a vagyonra, a keresetre, a jövedelemre építõ adócenzust tartalmazta, de nélkülözte a titkosságot, természetesen hiányzott belõle az általánosság
és a községenkénti szavazás is, hiszen a szavazókörök egybeestek a választókerületek
központjaival. A választások pedig változatlanul egyéniek  nem listások  maradtak. Tisza István az 1910-es évekig ehhez a cenzusos, korlátozott tartalmú választójoghoz ragaszkodott. Szerinte az adott dualista társadalmi-politikai rendszert, az intelligencia vezetõ politikai szerepét ugyanis az alsóbb néposztályok és a nemzetiségek
veszélyeztetik. Határozottan szembeszállt ezért a választójog kiszélesítésének bármilyen formájával. A dualizmus válságának elmélyülése azonban arról gyõzte meg, hogy
az alsóbb néprétegek egyes csoportjait, elsõsorban a szakképzett munkásságot a rendszer megerõsítése érdekében be kell vonni az alkotmány sáncaiba. Ugyanakkor változatlanul visszautasította a kiszámíthatatlan szegényparasztság  s jórészt a nemzetiségek  választójogi igényeit. Ennek a felismerésnek a jegyében születtek az 191314.
évi választási törvények. Az 1913. évi14. törvénycikk az aktív választójog terén bevezette az értelmi cenzust. A középiskolai végzettséggel rendelkezõ férfi állampolgárok
szavazati jogát a huszonnegyedik, a többiekét pedig a harmincadik életév betöltéséhez
kötötte. Akik azonban csak a népiskola hatodik osztályát végezték el, adócenzus alá is
estek. Az írni-olvasni tudó, de iskolai végzettségüket bizonyítani nem tudó magyar
állampolgárok esetében az adócenzust magasabbra húzták. Ennek a dupláját, 40 korona adófizetést vagy 16 kataszteri hold tulajdonjogát követelték meg az írni-olvasni
nem tudóktól. A törvény Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban titkossá
tette volna a szavazást, és elõírta a választókerületek korábbi beosztásának átalakítását. Egy újabb törvény számos rendezett tanácsú város önálló képviselõküldetési jogát
megszüntette és a környezõ falvakat is hozzájuk sorolta. Ezáltal a kormányzat a válasz-
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tójoggal rendelkezõ városok iparforgalmi népességét és az értelmiségi, tisztviselõ rétegeket az általában konzervatívabb falusi lakossággal ellensúlyozhatta. A világháború
utolsó, befejezõ szakaszában elfogadott újabb, 1918. évi választójogi törvény elsõsorban a frontharcosokkal, a hadirokkantakkal, a háborús kitüntetésekkel rendelkezõkkel kiszélesítette a választásra jogosultak körét. Ám ennek alapján sem került sor országos képviselõválasztásokra.
Az OsztrákMagyar Monarchia azonban összeomlott, megalakultak az utódállamok, a Magyarországon gyõztes õszirózsás forradalom pedig elsöpörte a régi parlamentet, mindkét kamarájával és választási jogszabályaival együtt. A Károlyi-kormányzat
új, alkotmányozó nemzetgyûlés összehívására készült az általános, egyenlõ, titkos választójog alapján. Ezt a tervet is meghiúsította a felgyorsult történelem, a polgári demokratikus kormányzat bukása. A Tanácsköztársaság után hatalomra kerülõ ellenforradalomtól a gyõztes antanthatalmak megkövetelték a parlamentarizmus néhány
lényeges elemének bevezetését. A régi parlament azonban nem állhatott vissza. A
Friedrich-kormány 1919. november 17-i rendelete mindazonáltal az általános, egyenlõ, titkos, a nõkre is kiterjedõ választójog és a községenkénti szavazás bevezetését
tartalmazta.
A Friedrich-féle választójogi rendelet alapján az 1920. január végén megtartott választásokon még a középrétegeket tömörítõ kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja gyõzött ugyan, de gyorsan kitûnt vezetõinek politikai tájékozatlansága,
szakmai-gazdasági, politikai, közigazgatási felkészületlensége, és csak idõ kérdése volt
a régi hatalmi elit visszakerülése a végrehajtó, majd a törvényhozó hatalomba is. Az
1920. évi demokratikus választások eredményeként megszületett törvényhozó hatalom nemzetgyûlésnek nevezte magát, a második kamara pedig 1927-ig nem létezett.
Az elsõ nemzetgyûlés mandátuma két évre szólt. Benne az említett két párt meghatározó szerepet kapott. Kezdetben a kormányzat is a kisgazdapártból és a KNEP-bõl
alakult. 1920 nyarán azonban az 1920. március 1-jén kormányzóvá választott Horthy
Miklós gróf Teleki Pált, majd 1921 áprilisában gróf Bethlen Istvánt nevezte ki miniszterelnökké, kormányának tagjai is a régi politikai elitbõl kerültek ki.
A Bethlen-kormány egy új választási rendeletet hozott, amely visszaállította a régi
vagyoni és az adócenzust, s az 1913. évi választási törvényre építve bevezette az értelmi cenzust is. Az új rendelet megváltoztatta a választókerületi rendszert. Budapesten,
illetve a környékén levõ településeken  Újpest, Cinkota, Kispest, Csepel, Albertfalva, Soroksár, Pestszentlõrinc  bevezette a lajstromos, listás vagy arányos választást és a titkosságot. Ez utóbbit a törvényhatósági városokra is kiterjesztette. Az 1922.
március 2-án kiadott 2200/1922. ME számú, száztizenhét paragrafust tartalmazó terjedelmes rendelet elsõsorban a választói jogosultságot határozta meg. Kimondta: Nemzetgyûlési képviselõválasztó joga van minden férfinak, aki életének 24. évét betöltötte, 10 év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik, vagy van
lakása, és az elemi népiskola negyedik osztályát sikeresen elvégezte Nemzetgyûlési
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képviselõválasztó joga van minden nõnek, aki életének 30. évét betöltötte, 10 év óta
magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik, vagy van lakása és az
elemi népiskola hatodik osztályát vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve egyenrangú osztályát (évfolyamát) sikeresen elvégezte. A nõk választójogát a Friedrichféle rendelettel szemben huszonnégy évrõl harminc évre emelte fel. (Klebelsberg Kunó
a nõi szavazók megkülönböztetett korlátozását azzal indokolta, hogy a világháború
csökkentette a férfiak arányát, így az egyenlõ elbírálás nõi többséget eredményezne.)
A budapesti, valamint a törvényhatósági joggal felruházott városok kivételével a városokban és a falvakban visszaállította az 1918 elõtti nyílt szavazás rendszerét. Bethlen szerint ezek a szigorítások biztosítják, hogy a választásokon csak komoly jelöltek
indulhatnak. A választási rendelet részletesen felsorolta a választói jogból kizártak széles körét. Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1925. évi 26. törvénycikk
lényegében az 1922. évi kormányrendeletre épült. Általános miniszteri indoklása szerint a törvényjavaslat a fokozatos jogfejlesztés elvén nyugszik. Nem követ kétes értékû külföldi példákat, csillogó elméletet, tetszetõs jelszavakat. Sajátos hazai viszonyaink gondos mérlegelésével készült, s a választójogot megadja mindazoknak, akikrõl az
annak gyakorlásához szükséges ítélõképesség feltételezhetõ és akiket tartós érzelmi és
érdekkapcsolatok fûznek az államhoz és lakóhelyükhöz.
Az új, immár ismét cenzusos választójogi, illetve választási rendelet kiadása után
megalakult Bethlen saját új pártja, az Egységes Párt, és az 1922 nyarára kiírt nemzetgyûlési képviselõválasztásokon látványos gyõzelmet aratott. Mindez az új viszonyok
közepette a politikai konszolidáció meghatározó eseményévé vált.
Végezetül megállapíthatjuk, hogy mindkét, kivételes adottságokkal rendelkezõ politikus a hagyományos konzervativizmus útján indult politikai pályáján. Ettõl elõször
Tisza tért el, amikor többek között a választójog terén is szükségesnek tartott bizonyos
reformokat. Bethlen csak az összeomlás után követte ebben Tiszát. Ám egyéb körülmények között ezek a mérsékelt reformok is hozzájárultak hosszú, tíz évig tartó, viszonylag szilárd miniszterelnökségéhez. Visszavonulásával azonban a régi, hagyományos konzervativizmus is elvesztette korábbi erejét. Az 1930-as években már a
választójog terén is új vonások rajzolták át a magyarországi belpolitika térképét.
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Az utolsó egyházi polihisztorok közé tartozó dr. Giesswein Sándor prelátus kanonok igen sokoldalú közéleti és tudományos munkálkodását úgy folytatta, hogy közben
sem teológiai, sem egyházfegyelmi téren nem került ellentétbe az anyaszentegyházzal.
Tette mindezt mély humanizmussal, az erkölcsi szempontokból soha nem engedõ emberszeretettel. Áldozatos munkásságát sem a világi hatalom, sem saját egyháza nem
méltányolta kellõképpen: nem lett belõle nagy hatalmú pártvezér vagy tekintélyes
miniszter, amint nem lett belõle még csak címzetes püspök sem. De mindezért kárpótolhatta elvbarátainak, küzdõtársainak szeretete, azoknak a kisembereknek a százezrei, akiknek az evangéliumi szocializmust hirdette.
Giesswein prelátus félreállítva, már-már életében elfeledve, szegényen, mint a
templom egere hunyt el hû inasa könnyeitõl kísérve, de annál gazdagabb az a szellemi kincs, amelyet örökül hagyott az utókorra. Igaz, tudományos munkálkodásának több
eredménye felett eljárt az idõ, amint a keserû valóság egy évszázad alatt lerombolta
azokat az illúzióit is, amelyek a népek szeretetben való együttélésében, a nemzet alkotórészeinek egymás iránti szolidaritásában és a kereszténységhez való visszatérésében
vélték felfedezni a jövõ fejlõdés fõ irányát.
Egy dolog azonban máig érvényes üzenettel bír a Giesswein Sándor-i életmûbõl: a
keresztény etikából következõ szociális és demokratikus politikai program, amelynek
õ volt az elsõ magyarországi megfogalmazója és sokáig szinte egyedüli képviselõje. Ennek a programnak az idõvel dacoló szilárd alapja a keresztény hit, melynek centrumában a nagybetûvel írandó Ember áll, annak szolgálata, evilági boldogulásának elõsegítése, az örök üdvösség felé terelésének a szolgálat mélyrétegeiben található végsõ
értelmével. Ehhez a politikai örökséghez nem volt és ma sem könnyû hûnek lenni,
könnyebb volt feledni.
Amikor pedig a keresztény politika válságba jutott, mert  mint a késõbbi, de
méltó utód, Barankovics István mondta  letért a giessweinsándori útról, a megújulás kútfõjét és az újrakezdés fogódzóit a Giesswein-féle demokratikus és szociális
keresztény politikában kereste és találta meg. Így volt ez az elsõ világháború és összeomlás után, amikor a keresztényszocialista irányzat kínált alternatívát a radikális baloldallal és a szélsõjobboldal antiszemita és demagóg törekvéseivel szemben. Így volt ez
az 1930-as évek végén is, amikor a hitelét vesztett hivatalos keresztény párttal szemben megkezdõdött a kereszténydemokrata meggyõzõdésû, fõként értelmiségiekbõl álló
katolikus politikai csoport szervezõdése. (Közülük itt példaként csak Pethõ Sándort,
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gróf Széchenyi Györgyöt, Szekfû Gyulát és Barankovics Istvánt említjük.) A második
világháború utáni új Magyarország berendezkedésének egyik útja a Nyugat-Európában egyre sikeresebb kereszténydemokrácia és a szociális igazságosságot a piacgazdasággal összeegyeztetõ korszerû keresztény politika követése lehetett volna. Ezt a törekvést képviselte a Barankovics vezette Demokrata Néppárt, melynek Giessweinhez
sokban hasonlító elsõ embere Gyõrbe ment zászlót bontani, hogy ezzel is demonstrálják: szakítanak a Horthy-korszak konzervatív, elaggott, népszerûtlen, magát inkább
csak jelszavakban kereszténynek mondó pártjával és politikájával, és visszatérnek a
forráshoz: Giesswein Sándorhoz, aki a századelõn ott bontotta ki a keresztényszocializmus zászlaját. A visszacsatolás gyümölcsözõ volt; nem Barankovicsékon, hanem a
nagyhatalmakon múlott, hogy a szabad és igazságos fejlõdés elõtt gyorsan bezárultak a
szovjet láger kapui. És mi történt immár lassan másfél évtizede, a rendszerváltáskor?
Az újjászervezõdõ kereszténydemokrata párt, a KDNP Barankovics és Giesswein örökségére hivatkozva kezdte meg programjának és politikájának kialakítását. De ez már
egy másik történet, amelyhez Giesswein Sándornak semmi köze sincs.
Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk a hazai keresztényszocialista politika alakulását, fõbb jellemzõit, a középpontba állítva Giesswein Sándor idevágó megnyilatkozásait, illetve a keresztényszocialista párt Giesswein által is alakított
programjait. A korszak közéleti, politikai vitáinak, döntéseinek elsõdleges fóruma a
törvényhozás háza volt. A parlamenten kívüli politizálás inkább szolgálhatott hangulatkeltést, semmint a dolgok menetére való tényleges befolyást. Giesswein Sándor
kilépve a lokális, regionális közszereplés  a Gyõr városi törvényhatósági bizottság
 fórumáról, egyházi tiszte okán Budapestre szólíttatván, 1905-tõl mint a magyaróvári kerület országgyûlési, majd nemzetgyûlési képviselõje lett részese a politikai közéletnek, majd egyre markánsabb személyisége a keresztény politika szociális és demokratikus vonulatának. Majd két évtizeden át megszakítás nélkül képviselte az evangéliumi szocializmust abban a csodálatos Duna-parti palotában, amelyben egészen 1922ig õ volt az egyedüli hivatalos szószólója a munkásságnak, az igazságos és emberibb
társadalmat jelentõ szocializmusnak, amit õ, szemben az anyagelvû, osztályharcos forradalmi szocializmussal, az evangélium szocializmusaként értelmezett.
Magyarországon a katolikus politika és politikai párt a századvégi egyházpolitikai küzdelemben keletkezett, és csak másodsorban a pápák szociális és politikai enciklikáinak
ösztönzésére. Az 189495-ös egyházpolitikai törvények nem az egyházak, még kevésbé
a vallás ellen irányultak. Céljuk a korszerû modern polgári állam és magánjog megteremtése volt, ami közvetve sérthette a katolikus egyház érdekeit, amennyiben korlátozta közjogi funkcióit (mint például a szentségi házasság kötése elõtti kötelezõ polgári házasságkötés). Ebben a harcban a katolikus ellenállás vereséget szenvedett, s ennek a
kudarcnak a terméke volt a Katolikus Néppárt létrejötte 1895-ben. A párt genezisénél
fogva védekezõ attitûdû, sérelmi politikára rendezkedett be, elsõdleges célja a fentebb
említett törvények megakadályozása, majd felszámolása volt. E stratégiai cél mellett

 96 

Giesswein Sándor a törvényhozásban (19051923)

mérsékelt szociálpolitikai reformokat is magáévá tett, ám hamarosan az ideologikus (azaz
keresztény politikai ideológián alapuló) politikai párt is közjogi alapra helyezkedett. A
67-es táborba sorakozván lojális ellenzékévé lett a szabadelvû kormányoknak.
Giesswein Sándort nem vonzotta az országgyûlési képviselõség és a néppárti politika, hiszen õ inkább nagyra értékelte a liberális katolicizmus szellemóriásait 
Montalambert-t, Lamennais-t, a magyar Eötvös Józsefet és Deák Ferencet , semmint a maradinak tûnõ konzervativizmust plébánosi szinten populizmussal, esetenként antiszemitizmussal párosító néppárti politikusokat. Két alapvetõ dolgot hiányolt
a néppártban, amelyhez jobb híján keresztényszocialista programjának fenntartásával
õ is csatlakozott: az egyik volt a mélyreható szociális reformprogram, a másik a politikai demokrácia, amelynek alfája és ómegája akkor az általános, egyenlõ és titkos választójog volt. Végül is az 1905-ös választásokon a néppárt tagjaként, de keresztényszocialista programmal indult a magyaróvári kerületben. Ellenfele a Szabadelvû Párt
jelöltje, a nagy tekintélyû helybéli gyáros, Kühne Károly volt. Giesswein kereken négyszáz vokssal kapott többet, s ettõl kezdve haláláig magáénak tudhatta a jelentõs számú
helybeli munkás és kisiparos, kisember támogatását.
Az 1905. januári választások az addigi ellenzéki pártok gyõzelmét hozták, a majd
fél évszázada kormányzó Szabadelvû Párt vereséget szenvedett. (A néppárt huszonöt
mandátumhoz jutott.) A gyõztes koalíció vezérei, miután feladták nemzeti követeléseiket, kormányt alakíthattak. Az 1906-ban immár a Szabadelvû Párt nélkül megismételt választásokon a néppárt már harminchárom mandátumot szerzett. Giessweint
is újraválasztották a magyaróvári kerületben.
A mindig mosolygó, joviális, kitûnõ humorú Giesswein prelátus hamarosan a Tisztelt Ház egyik legnépszerûbb alakja lett. (A napisajtó is szívesen foglalkozott szerepléseivel, kitûnõ témaként kínálkozott a karikaturisták tollára is.) A program, amelyet a
Házban is vallott és hirdetett, a keresztényszocializmus nem csengett jól a magyar
honatyák fülének. Ugyanis óhatatlanul a magyarfaló bécsi polgármestert, a keresztényszocialista Karl Luegert juttatta eszükbe, aki a Monarchia minden bajáért az ázsiai
magyarokat, a dzsentri úrhatnámságot s a magyar urakkal szövetkezett zsidóságot tette
felelõssé. (Neki Budapest csak Judapest volt, s Kossuth Lajos szalmabábuját lámpavasra akasztva égették el bécsi keresztényszocialisták a Ringen.) De Giesswein úgy
vélte, hogy erre nem az osztrákgyûlölet a válasz, hanem azoknak a szociál- és kommunálpolitikai reformoknak a végrehajtása, amelyekkel Luegerék a lakosság többségét maguk mögé állították.
Az elõször 1905-ben mandátumhoz jutott pap-képviselõt beválasztották a Munkásügyi Bizottságba, amelynek hamarosan õ lett az elnöke. A keresztényszocialista
egyesületek szövetségének elnökeként valóban õ volt a magyar törvényhozás elsõ munkásképviselõje, az elsõ szocialista képviselõ, tegyük hozzá gyorsan: keresztényszocialista képviselõ. (Mint ismeretes, a szociáldemokrata párt 1922-ig nem került be a törvényhozásba.)
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Giesswein Sándor politikai krédója a következõképpen summázható: a keresztény
politika célja a társadalmi igazságosság megteremtése, az ehhez vezetõ szociális reformok (szociálpolitikai törvényhozás) elõfeltétele a demokrácia megvalósítása, aminek
viszont akkor legfontosabb eszköze a nép döntõ többségének közremûködése az általános, egyenlõ és titkos választójog révén. Társadalmi igazságosság  szociális reformok  politikai demokrácia; ezek a kulcsszavai az általa képviselt keresztényszocialista politikának.
Ez a szellem hatotta át elsõ nagy ívû parlamenti felszólalását is. 1906. július 5-én,
a koalíciós kormány megalakulásakor (amelybe a néppárt is belépett) a felirati vitában elmondott nagy beszédében leszögezte: Ott, ahol a lehetõ legszélesebb demokratikus alapra helyezkedtek a parlamentek, tudtak a modern szociális követelmények
szerint mûködni Az általános választójog ígéri nekem azt  mondta , hogy a
szociális érzék a maga egészében itt helyet foglalhasson.1
Giesswein logikája szerint a legszebb szociálpolitikai programok sem valósíthatók
meg, ha nem áll mögöttük kellõ politikai akarat. Ha ez a politikai erõ antiszociális, és
lássuk be, a századelõ úri Magyarországa  amelyrõl fájó kritikát mondott a protestáns Ady Endre, a forradalom viharmadara éppúgy, mint a katolikus fõpapok közé
emelkedõ szociális apostol, Prohászka Ottokár  nagyurak és nem urak kettészakadt
szép országa volt, ahol alamizsnát lehetett remélni, de társadalmi méretû igazságtételt
aligha; nem is valósította meg legjobbjainak reformelképzeléseit. A szociális igazságosság nem az urak, a gazdagok érdeke, hanem a dolgozó nép millióié, tehát olyan
politikai nyomás szükséges hozzá, amelyet õk tudnak gyakorolni, s ez csak a demokrácia keretei között lehetséges. De miként lehet demokrácia ott, ahol ennek hiánya a
rendszermegtartó erõ? Csakis a lakosság döntõ többségének a természetjogból fakadó,
a közéletben, a politikában való részvételi joga biztosításával. A népszuverenitás elvén nyugvó parlamentarizmus antidemokratikus választójog mellett (amilyen nálunk
is volt: cenzusos jogosultság, nyílt szavazás stb.), amely a szegényeket, kevéssé iskolázottakat, nemzetiségieket megfosztja ezen alapjoguktól, csak tekintélyelvû hatalomgyakorlás lehet. Érdemi változást törvényes keretek között e téren a választójog kiterjesztésével, a titkos szavazás lehetõségével lehetett elérni, miáltal a dolgozó milliók
választójoguk gyakorlásával olyan képviselõket küldenek a parlamentbe, akik ott az õ
érdekeiket a nemzet és a közjó érdekeivel összhangban képviselik. Az így létrejövõ
demokratikus törvényhozás alkothatja meg a kellõ szociálpolitikai reformokat és ad
bizalmat olyan kormány(ok)nak, amelyek azokat végre is hajtják.
Giesswein axiómája: a szociális igazságosság feltétele a mûködõ politikai demokrácia, máig igaz és ma is megkerülhetetlen nemcsak a keresztény politika, hanem a köz
érdekében ténykedõ minden polgár számára. Az is tényként állapítható meg, hogy
Giesswein programjával igencsak egyedül maradt a képviselõház padsoraiban. A parlamenten kívüli politikai irányzatok és mozgalmak közül elsõsorban a szociáldemokrata párt volt az, amely  a német Ferdinand Lassalle és Eduard Bernstein nyomán
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 a demokratikus választójogért folytatott harcot állította politikai tevékenysége
centrumába. Ugyanakkor a Katolikus Néppárt  éppúgy, mint a többi parlamenti
párt  veszélyesnek tartotta az általános választójogot, mert az a szerintük kellõ mûveltséggel és felelõsséggel nem bíró tömegek kezében a fennálló társadalom lerombolásához vezet. Ezért elõbb fel kell készíteni az embereket a joggal járó felelõsségre és
kötelességekre, azaz kellõen iskolázottaknak kell lenniük vagy kellõ vagyonnal kell
rendelkezniük, amelynek birtoklása eleve felelõsségtudatot indukál. (Az ezekkel nem
rendelkezõket zárták ki a cenzussal.) Végül pedig a nyílt voksolás eleve korlátozta a
szabad véleménynyilvánítást, elsõsorban azoknál, akik valamilyen formában függtek
a jelöltektõl.
1907 májusában tárgyalta a képviselõház a gazda és a gazdasági cseléd közti jogviszony szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. A fellángoló agrárszocialista mozgalmak
közepette a törvényjavaslat Giesswein által is elismerten fontos vívmánya volt, hogy
a szóban forgó jogviszonyt, amely addig szabad egyezkedés tárgya volt, törvényileg kívánták szabályozni. Ugyanakkor változatlanul fenntartotta azt az állapotot, hogy a
gazdasági cseléd személyében is függ a munkáltatójától, aki korlátozhatja alapvetõ emberi szabadságjogait, többek között a sztrájkjogot. Giesswein attól tette függõvé a javaslat elfogadását, amennyiben az sértetlenül garantálja az aratómunkások, a mezõgazdasági munkások sztrájkjogát. A szerzõdéskötéseknél biztosítani kell a munkások
érdekeit, mert aki a társadalmi békét akarja, annak akarnia kell a társadalmi igazságot is.2
1907. november 10-én az egyesületi és szakszervezeti mozgalmat irányító keresztényszocialisták, felismerve, hogy programjuk érvényre juttatásához elengedhetetlen
a politikai harc, megalakították az Országos Keresztény Szocialista Pártot. A néppártban már nevet szerzett, de a második vonalba szorult, magukat keresztényszociálisnak
valló politikusok  mint Huszár Károly, Haller István, Ernszt Sándor katolikus pap
és mások, akik majd a keresztény kurzus vezetõi lesznek  nem csatlakoztak az új
párthoz, azt kimondva-kimondatlanul egységbontásnak látták. A jóhiszemûek  mint
Giesswein is  talán abban bíztak, hogy a fõpapság támogatását is élvezõ néppárt
fokozatosan a szociális jelleg felé fejlõdik. Az önálló keresztényszocialista pártot nem
támogatták a fõpapok és még kevésbé a néppárt konzervatív arisztokratái. A vezetõk,
mondhatni, ismeretlen kisemberek voltak, akik a mozgalomból emelkedtek ki.
Mit akart a keresztényszocialista párt, mi volt elsõ programjának érdemi mondandója? A program elvi alapja a következõképpen hangzott: Mivel a kard szerezte, de a
kereszt tartotta fönn Magyarországot ezer éven át, és a jövõben is csak a kereszt jelében való politikai, erkölcsi és gazdasági megújhodástól várhatjuk a nemzet sorsának
jobbra fordulását, azért a nemzetfönntartó kereszténység alapjára helyezkedünk és a
kereszt isteni jelvényét tûzzük zászlónkra. A köz- és társadalmi életben, törvényekben
és intézményekben kidomborítani kívánjuk a magyar állam keresztény jellegét.3
Konkrétan mit tartalmazott a program, amellyel Giesswein is azonosult? A felekeze-
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tek és a nemzetek békés együttmûködését, a magyarországi nemzetiségek kulturális
autonómiájának biztosítását. A párt nem helyezkedett közjogi alapra, de a magyar állam önállóságának volt a híve. A politikai követelések élén az általános titkos, egyenlõ, közvetlen, községenkénti és kötelezõ választói jog állt.4 A polgári demokratikus
szabadságjogok felsorolása után a szociálpolitikai programban a tõkés kizsákmányolással szemben a munkavállalók érdekeinek védelmét szorgalmazták. A föld nélküli
agrárproletárokat parcellázással és telepítéssel, földbérlõ szövetkezetek létesítésével
akarták földhöz juttatni. Érdekvédelmi szervezetek (szakszervezetek) alakítását és
mûködésük szabadságát követelték. Összehasonlítva korabeli más munkásprogramokkal, megállapítható, hogy ez meglehetõsen radikális és komplex program volt, amely
az osztályharc és forradalom kiiktatásával, a keresztény etika normáinak érvényesítésével kívánta kiküszöbölni a kapitalizmus legkirívóbb igazságtalanságait.
Giesswein Sándor számtalan parlamenti beszédét  a nõvédelemtõl a leánykereskedelemig, a sztrájkjogtól a munkásbiztosításig  a fenti program szellemében adta
elõ. A kormányzati hatalomban osztozó néppárt azonban nem támogatta Giesswein
törekvéseit, aki végül is levonta ennek konzekvenciáját: 1910 januárjában kilépett a
Katolikus Néppártból, és formálisan is csatlakozott a keresztényszocialista párthoz,
amelynek ügyvezetõ elnökévé választották. Így hosszú évekig õ lett ennek a pártnak
az egyedüli parlamenti képviselõje, ami azért is fontos volt, mert a képviselõház fóruma nagy lehetõségeket kínált a keresztényszocialista eszmék és politika megismertetésére.
A néppártból való távozását megindokoló levelében  amelyet annak vezetõjéhez intézett  kifejtette lépésének elvi és gyakorlati okait. Ebbõl a keresztényszocializmusnak a liberális katolicizmus és a kereszténydemokrácia felé történõ továbbvitele tûnik ki. Sajnálattal veszem észre  írta a pártelnökségnek , hogy az ellentét a
néppárt állásfoglalása és a keresztény szociális irányzat között mindinkább nagyobbodik, s hogy a mai viszonyok között alig várhatom ama óhajomnak teljesülését, hogy e
két irányzat egyesüljön, amire eddigi politikai mûködésemben mindig közremûködni
törekedtem.5 Szerinte a szabadelvû kormányzat egy álliberális rendszert valósított
meg. Ezt a közgazdasági és politikai rendszert csakis az általános és titkos választói jog
életbe léptetésével lehet egy nemes értelemben vett liberális és szociális rendszerrel
pótolni, mely az egyéni és társadalmi jogokat és szabadságokat s így a haladást biztosítja. Nélküle nemzeti vívmányainkat elérni szintén lehetetlenség.6 Ezért lett õ híve
és terjesztõje annak a szociálpolitikai irányzatnak, melyet keresztény-szocializmus
néven ismernek.
Giesswein megfogalmazta a néppárt és a keresztényszocialista párt közötti stratégiai különbséget is: ez utóbbi sajnálatomra azért nem tudott a néppárttal ez idõ szerint
összeforrni, mert a néppárt nem tudott eléggé a mai kor demokratikus és szociális irányzatához alkalmazkodni, és különösen a titkos választójog irányában határozott antipátiát mutatott Az az egyoldalú konzervatív irányzat, mely újabb idõben ott az ural-
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kodó lett, a demokratikus szellemeket elidegenítette tõle, s a folyamatos taktikázással
eltaktikázzuk a demokratikus elemek bizalmát  jelölte meg kilépésének fõ indokát
a prelátus.7 A szétválás azonban nem jelentett számára teljes szakítást vagy ellenséges
viszonyt a néppárttal, hanem külön állásfoglalás mindaddig, míg a néppárt a keresztény szociális elveket a maguk teljességében magáévá nem teszi, s lesz egy egységes
keresztény szociális néppárt, mely régi vágyamnak minél elõbb való teljesedésére teljes
erõmmel közremûködni kívánok.8 Alig egy évtized múltán, 1918 elején a két párt
egyesülésébõl valóban létrejött a Keresztény Szociális Néppárt. Ez a tény, azon túl,
hogy Giesswein reálisan mérte fel a jövõ demokratikus és szociális alternatíváját, mást
is elárul számunkra: a keresztény politikai táboron belüli vita így is kezelhetõ.
1909 novemberében megbukott a néppárt által is támogatott koalíció, és  több
próbálkozás után  végül is a következõ év január közepén Khuen-Héderváry Károly
alakított kormányt. Néhány nap múlva a képviselõházban Giesswein Sándor nyilvánosságra hozta kilépését a néppártból és csatlakozását az addig parlamenten kívüli keresztényszocialista párthoz. Az új kormány támogatásának feltételéül a demokratikus
választójog bevezetését szabta, mert a demokratikus alapon álló választói jog alapja
minden szociális haladásnak.9
A Giessweinnel megerõsödõ keresztényszocialista párt, túlbecsülve tényleges befolyását, az 1910-es választásokon negyvenegy kerületben állított jelöltet, de csak négynek sikerült indulnia, és egyedül Giesswein jutott mandátumhoz addigi választókerületében, Magyaróváron. A választási kudarc általában a politikai katolicizmus veresége
is volt, hiszen a néppárt is csak tizenhárom képviselõvel tért vissza a Tisza István
Nemzeti Munkapártja által uralt parlamentbe.
Az 19101918 közötti hosszú parlamenti ciklusban mondta el a prelátus legnagyobb politikai beszédeit, amelyek konzekvenciája lett a háborúellenes irányzatokkal,
a választójogi reformért küzdõkkel  konkrétan Károlyi Mihály függetlenségi pártjával, a polgári radikálisokkal és a szociáldemokratákkal  való találkozás, majd politikai szövetség, amely elõször 1917-ben a Választójogi Blokkban öltött testet, és késõbb
a polgári demokratikus köztársasággal való azonosuláshoz vezetett, ám nem járt közvetlen politikai szerepvállalással. A véleményünk szerint legfontosabb megnyilatkozásiból csokorba gyûjtve a lényegi mondanivalót, ezek kivétel nélkül az objektíve szükséges és elkerülhetetlen társadalmi-politikai reformokról, a demokráciáról és a szociális
igazságosságról szólnak. Giesswein e téren tapasztalható radikalizmusa azonban nem
jelentette az osztályharccal, a forradalmi szocializmussal vagy a túlzó radikálisokkal
való egyetértést. Még 1910 júliusában a képviselõházban leszögezte: a keresztény
társadalomfelfogás éppúgy elutasítja az individualizmust, a szabadversenyes liberális
kapitalizmust, mint az osztályharcos, kollektivista és ateista szocializmust. Ezekkel
szemben vagy mellettük kell még lennie egy másik irányzatnak, és ez a szociális irányzat, amely az egyéni érvényesülés mellett hangoztatja egyszersmind a társadalmi kötelékek szorosabbá tételét. Nem az a szociális irányzat, amely az osztályharcra támaszko-
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dik, hanem az, amely a társadalmi szolidaritás által az egyes társadalmi csoportok összeköttetését akarja elérni mondta Giesswein.10
1912. november végén a költségvetési vitában reagált azokra a közbeszólásokra,
melyek szerint a keresztényszocializmus a ma utópiája, de Giesswein szerint a jövõ
realitása. Rámutatott, hogy az igazi keresztény érzésben benne van a szocializmus érzése is, és az igazi szociális törekvéseket csakis valódi keresztény meggyõzõdéssel lehet
elérni. És az a szocializmus, amelyet mi követünk, egyszersmind olyan, amely a társadalmi erõknek egyensúlyát kívánja elérni, azt az egyensúlyt, amely az individuum törekvései és a társadalom törekvései között megvan.11
1913 áprilisi kongresszusán az Országos Keresztény Szocialista Párt Giesswein Sándort választotta elnökévé. Az új pártelnök szerint a keresztényszocialista pártnak a
Katolikus Népszövetséggel kell összefognia, mert a népszövetség rendelkezik olyan
nagy társadalmi támogatottsággal, amely a pártot is sikerre viheti. Ezt az összefogást
támogatta az új esztergomi érsek, Csernoch János hercegprímás is, aki Giessweinnek
régi jó barátja volt. Csernoch az 1913-as katolikus nagygyûlésen Ketteler példáját idézte fel, és a sikeres német keresztény szindikalizmust tartotta nálunk is követendõ példának.
A világháború kibontakozása és a nyomában járó szociális feszültségek Giessweint
még határozottabban a demokrácia felé közelítették. A nemzetközi békekonferenciák, a pacifista mozgalmak közismert személyisége lett. A néptömegek politikai jogokban való részeltetését 1915 végén mondott nagy parlamenti beszédében új argumentációval egészítette ki: a frontokon hozott véráldozat és a hátországban tett erõfeszítések a termelés fokozására éretté tették a népet a demokratikus jogkiterjesztésre. Ugyanez volt ekkor Prohászka véleménye is, aki elsõsorban a frontot megjárt katonákat
kívánta politikai jogokban részesíteni, majd földhöz juttatni.
Tisza István bukása után Giesswein még egyértelmûbben a progresszió táborához
közeledve fogalmazta újra programját. 1917. június 8-án ugyanis részt vett a szociáldemokratákkal, a Károlyi-párttal, Jászi Oszkár Országos Polgári Radikális Pártjával és
Vázsonyi Vilmos Demokrata Pártjával együtt a Választójogi Blokk megalakításában.
A demokratikus pártszövetség célja az általános titkos választójog, az annexió és hadisarc nélküli béke, a demokratikus átalakulás megvalósítása volt. Ezek a célok egybevágtak a Giesswein-féle keresztényszocialista programmal. Néhány hét múlva a parlamentben az új kormány programja feletti vitában fejtette ki a prelátus politikai krédóját: A mai korszak kívánalma a demokratikus szocializálódás. Ezt a kor igényei követelik, ez elõl ki nem térhetünk. A keresztény szociális párt nevében kijelentem, hogy
mi ezt a szocializálódást nem a materializmus dogmatizmusának alapján, hanem a keresztény kultúra és a keresztény etika alapján kívánjuk elérni. A keresztényszocializmus nem válaszfalakat akar emelni, hanem a testvériség összekötõ kapcsát akarja létesíteni: sem felekezeti, sem nemzetiségi irányban nem akar választó falat emelni Ha
van Magyarországon nemzetiségi kérdés  tért rá Giesswein a képviselõházban általa
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is gyakran tárgyalt témára , annak éppen az az oka, hogy nem volt Magyarországon
demokrácia. Mi igazságosságot követelünk, és ha igazságosság lesz, ha demokrácia lesz,
ha szabadság lesz, a szabadság szelleme mindig testvérekké fogja tenni Magyarország
különféle népeit, különféle anyanyelvû polgárait.12 Ebben az idealizmusban osztozott Giessweinnel szinte az egész akkori progresszió, ám 1918 õszén e téren is keserûen
csalódniuk kellett.
A népek megbékélése felé tett nagy lépésként üdvözölte az 1917-es februári orosz
forradalmat, a cárizmus bukását. A demokratikus orosz köztársaság azonban folytatta
a háborút, ami intõ jel lehetett volna a tekintetben, hogy a szabadság és a demokrácia
nem hozza magával automatikusan a népek barátságát, amint nem hozhatta el a nemzetiségek békés együttélését egy új és demokratikus Magyarországon sem.
Felmerülhet a kérdés, nem tévedt-e Giesswein tévútra 191718 folyamán, amikor a keresztényszocialisták szövetségeseit az akkori baloldalon, a liberális demokratáktól a szociáldemokratákig kereste és vélte megtalálni. A politikai katolicizmus táborában a többség már ekkor helytelenítette ezt a politikai irányultságot. Giesswein a
hercegprímással bizalmas levélben közölte, hogy õt ebben a kérdésben a kezdettõl példaképnek tekintett német Centrum Párt tanácsai nagymértékben befolyásolták. 1917
nyarán Berlinben találkozott Matthias Erzbergerrel, a párt egyik vezetõjével (aki akkor külügyminiszter volt). Azt mondotta, mi most a szociáldemokrata párttal együttmûködünk és megtaláltuk a helyes formulát, mely alatt a háborúnak végét vethetjük A német politikus felszólított engem is  írta Giesswein , hogy mi Magyarországon is a bal csoportokkal együttdolgozva mûködjünk, hasonló irányban. Így jutottam én ebben a kritikus idõpontban radikális, szociáldemokrata és más balfelé
orientált mozgalmakkal érintkezésbe, mert az illetõ német politikustól tudtam, hogy
a háború akkor részünkrõl már nem volt megnyerhetõ, s hazafias kötelességemnek tartottam mindent elkövetni, hogy még kellõ idõben mentsük meg Magyarország területi épségét.13 Nyilvánvaló tehát, hogy az európai keresztény pártok nem utasították
el ab ovo a baloldali és szociáldemokrata pártokkal való összefogást, ha össznemzeti
érdekek védelmérõl volt szó. Giesswein ehhez kívánt igazodni, és ma már tudjuk:
191819-ben egy nagykoalíció nálunk is elkerülhetõvé tette volna a kommunista
diktatúrát éppúgy, mint a fehérterrort és az ellenforradalmat. A keresztény párt és a
szociáldemokraták nagykoalíciója Németországban és Ausztriában is a polgári demokrácia megszilárdulását eredményezte. Giesswein is ennek reményében hangoztatta,
hogy õk békésen és nem erõszakkal, evolúcióval és nem revolúcióval akarják elérni
Magyarország elõrehaladását.
1917. október végén a képviselõházban a néppárt keresztényszociális baloldalához
tartozó Haller István képviselõ bejelentette, hogy a néppárt átalakul keresztényszocialista párttá. Erre végül is 1918 februárjában a két párt egyesülésével került sor. A
Keresztény Szociális Néppárt új programot adott, lényegében átvette a keresztényszocialista követeléseket. A párt vezetõségében is õk kerültek többségbe (Giesswein,
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Haller, Huszár Károly), ám a kompromisszumot sejteti, hogy a párt elnöke a politikában addig ismeretlen gróf Zichy Aladár lett. A polgári pártok erõegyesítése során a
Wekerle Sándor vezette új kabinetben a Keresztény Szociális Néppárt is miniszteri
tárcát kapott.
1918 októberében Giesswein is tagja lett a Nemzeti Tanácsnak, ám azt nem tudta
elérni, hogy pártja részt vállaljon a kormányzati felelõsségbõl. Mind a néppárti politikusok, mind az õket támogató katolikus fõpapság a kivárás álláspontjára helyezkedett.
1919 januárjától pedig egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy a Károlyi-féle polgári demokratikus köztársaság léte is kérdéses, hiszen felléptek ellene a baloldali radikálisok (a
kommunisták) és a szélsõjobboldali irányzatok (ÉME, MOVE stb.). Ekkor a néppárt
már a polgári ellenzéki pártokkal kereste és találta meg az összefogás lehetõségét.
A keresztény nemzeti ellenforradalom gyõzelmének egyik mérvadó ereje a keresztény párt volt, és prominens vezetõi kerültek  legalábbis átmenetileg, a keresztény
kurzus hónapjaiban  kormányzati pozíciókba. Giesswein ekkor sem fordított köpönyeget, hanem kitartott ellenségnek minõsített elvbarátai és destruktívnak bélyegzett nézetei mellett. Választói is hûek maradtak hozzá, és 1920 februárjában, ragaszkodva keresztényszocialista programjához, tagja lett az elsõ nemzetgyûlésnek. Õ
továbbra is úgy látta, hogy a haladás szempontjából szükség van egy progresszív eszmékért lelkesülõ keresztény pártalakulatra a hatalmat gyakorló konzervatív mellett.
Szükségesnek tartom azt  mondta , hogy legyen és maradjon keresztény szociális
pártunk, mert a jövõ politikájának két sarkpontja lesz, a nemzet- és államfenntartó
keresztényszocializmus és a forradalmi szociáldemokrácia.14
Az elsõ nemzetgyûlésben felszólalt az olyan törvényjavaslatok ellen, mint a botbüntetés, a numerus clausus. Az 1922 tavaszán összeülõ második nemzetgyûlésben,
már kiábrándulva a keresztény politika álságosságából (amelyet Prohászka keresztény
kurzusnak nevezett keresztények és kereszténység nélkül), csak ritkán szólalt meg. Nem
is beszédeinek rekonstruálása a célunk, hanem arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
amit a keresztény politika értelmezhetõségérõl már 1920-ban megfogalmazott: Én
nem mondom, hogy mindenkinek, aki keresztény, eo ipso keresztényszocialistának kell
lenni, valamint azt sem akarnám én, hogy ennek a kereszténységnek a fogalmát egy
párt, egy irányzat a maga számára teljesen lefoglalja. Lehet valaki keresztény konzervatív és lehet valaki keresztény progresszív. Mert nagyon téves felfogás az, midõn sokan azt gondolják, hogy a kereszténység egy konzervatív hatalom, konzervatív erõ és
azért az, aki keresztény, annak a politikában is mindig konzervatívnak kell lennie.
Igaz, a keresztény gondolatban egy erõs, hatalmas konzervatív erõ rejlik, de nem tisztán konzervatív, hanem van benne a társadalmat fejlesztõ elõbbre vivõ erõ is, és én
azt mondom, hogy a kereszténység ellen vét az, aki a kereszténységet egyoldalúlag, egy
irányba akarná terelni. A kereszténység sem államformához, sem dinasztiához nincs
kötve  üzente a legitimistáknak a prelátus. A kereszténységnek nem szabad magát
földi dolgokhoz kötnie; de az igazságot, az igazság erejét és a szeretetet a keresztény-
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ségnek minden téren, minden irányban, minden életformában a gazdasági, a politikai
és a társadalmi életbe bele kell vinnie.15
Ez a szilárd elvi alap azonos az evangéliumi üzenettel a kereszténység lényegérõl és
a keresztény politikáról. A Giesswein által tolmácsolt üzenet szólt kortársainak éppúgy, mint kései utódainak.
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MAGYAR FALUKUTATÁS ÉS EURÓPAI TÖRTÉNELEM

A magyar falukutatást a szélesebb közvélemény gyakran a népi írók mozgalmához
köti. Olyan kulturális jelenséghez tehát, amelynek a megnevezését és tartalmát nem
is lehet nyugat-európai nyelvekre lefordítani. Valóban valami speciálisan magyar dologgal állunk szemben, amelynek semmi köze nincs Európa egyetemes történetéhez?
A következõkben részben azt szeretném bizonyítani: a magyar falukutatás egy nagyon is
európai jelenség, egy nagyon is európai történelmi folyamatnak a leírására vállalkozott.
A falukutatók munkássága tehát nem valami beszûkült, csak nemzeti (lokális) érvényû tevékenység, hanem világirodalmi jelentõségû volt. Részben pedig ösztönözni kívánom a hazai mûvelõdés- és irodalomkutató kollégákat, hogy hazai szép- és közíróink
munkásságát mind szélesebb közép-európai, európai és világtörténelmi mércével mérjék.
Így látszik csak meg a magyar szellemi élet tagjainak igazi világtörténelmi jelentõsége.
Elég messzirõl kezdeném: a XIXXX. század fordulója Európa egységesülésének
felgyorsulása. A Kr. e. VIII. századtól, az úgynevezett hallstatti kortól tart a földrajzi
értelemben vett nyugat- és középsõ Európa területén a technikai-civilizáció folyamatos fejlõdése: a vaseszközöktõl, a köznapi tárgyaktól, a szerszámoktól a fegyverekig s a
fémek megmunkálásának technikájában évszázadról évszázadra kimutatható a szerves
fejlõdés. A mai Franciaország, Németország (Ausztria), Anglia területén kialakuló
technikai civilizáció rátelepszik a mediterráneum (görög-római) politikai, szellemi
kultúrájára, és a kettõ egyesülésébõl létrejön az, amit mi modern Európának nevezünk.
Ez a folyamat a X. századra egy nagyjából egységes technikai és társadalomigazgatási
kultúrát alakít ki, amelyet a történészek fõként a német-római birodalom történelmében írnak le.
A XXI. században megindul ezen, immáron európainak nevezhetõ kultúra kiterjeszkedése a keleti tájakra, amelynek eredménye lesz a keleti peremvidék különbözõ
 földrajzi értelemben Kelet-Európa  területein élõ társadalmak krisztianizálása és
az itt élõ népek államalapítása. Az Adriától az Északi-tengerig terjedõ sávban a X
XI. században sorra jönnek létre a horvát, a lengyel, a cseh, a magyar  még keletebbre a kijevi, délen a bolgár  keresztény állam. Az új területigazgatási rendszerek
politikailag a német-római, illetve a kelet-római (bizánci) civilizációs központokból
nyernek újabb és újabb fejlesztési ösztönzést: onnan jönnek a termelési (elsõsorban
élelemtermelési), településszervezési (elsõsorban városi), lakás- (kõházak), templomés várépítési, fegyverkezési-hadseregszervezési modernizációs törekvések. És e központokból áramlanak lovagok, parasztok, kereskedõk, majd bányászok, kézmûvesek az
Adriától az Északi-tengerig húzódó területekre és hoznak magukkal fejlettebb birtok-
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szervezést és haditechnikát, valamint közösségszervezetet. A mai észt, lett, litván, lengyel, szlovák, magyar, horvát, szlovén, szerb, részben román nemzetek lakta régiók lakosságának szerves összeilleszkedése a nyugati területek népességével jó ezer éve megkezdõdött folyamat, amely ma is tart, és éppen napjainkban nyer újabb megerõsítést.
∗∗∗
Az ezeréves folyamat üteme változó: többször évszázadokra megakadt vagy lelassult,
azután felgyorsult. A XXIII. században gyors volt a felzárkózás, és ezzel a kölcsönhatás. Azután az eurázsiai puszták népeinek (kunok, tatárok  XIIIXV. század), majd
a törökök (XVXVIII. század) nyugatra terjeszkedésével ez hatalmas területen megakadt, sõt az orosz fejedelemség és a magyar királyság részleges, a Balkán teljes elfoglalásával véglegesen megakadni látszott. Azután a XVIIIXX. században a térség egyes
tájai (így a Habsburgok uralta, a mai nyugat-lengyel, cseh, szlovák, magyar, horvát,
szlovén területek) ismét nyugatosodtak.
Ekkor Nyugat-Európa a világ technikai-kulturális központja lett, az ipari-technikai forradalmak a gépkorszak kibontakozását hozták magukkal: a vasgyártást, a közlekedést, a hadi, az ipari eszközök gyártását és az élelemtermelést. Nyugat-Európa iparitechnikai forradalmai az új termelési eljárások, a munkaerõ- és árupiac, a közlekedés,
a kereskedelem expanziójával jártak együtt világméretekben. És  mondhatnánk:
természetesen  vonta be árucsere-, munkaerõ- és kulturális piacába a közvetlenül
szomszédos területeket, közöttük a mi térségünket. Ezt a technikai-civilizációs expanziót segítették vagy késleltették az adott terület (állam)igazgatási szervezetei. A nyugati típusú kulturális-politikai szervezetben élõ népeket  ismét természetesen ,
így például a skandináv vagy a Habsburg igazgatás alatt álló területeket gyorsabban és
hatékonyabban érte el a fejlõdés. (Hasonlóan a világ más kontinensein az angolok,
franciák által igazgatott területekhez.) De ezen expanzió hatása alól nem maradtak ki
sem az orosz-pravoszláv állam kötelékében (kelet-lengyel, ukrán, orosz), sem a bizánci keleti kultúra vonzáskörében élõ, immáron önálló állammal rendelkezõ (román,
szerb, bolgár) népek.
∗∗∗
Miért éreztem szükségét annak, hogy a magyarországi falukutató mozgalom immáron százéves történetérõl szólva ilyen távoli múltba, az európai egységesülési folyamat
ezeréves történetére tekintsek vissza? Azért, mert úgy gondolom: a magyar falukutatók
szerepének értékelését csak ezen európai egységesülési folyamatba illesztve lehet megkezdeni. Elõrebocsátom értékelésemet  úgy is mint a készülõ Európa-történet egy kis fejezetének summázatát : a magyarországi (és a párhuzamosan éledõ kelet-közép-európai)
falukutatók egy ezer év óta húzódó európai történelmi folyamatot fedeztek fel és írtak
le: az úgynevezett második ipari-technikai forradalom kiváltotta társadalmi konfliktussorozatot.
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A következõkben a kifejtés igénye nélkül, e tézisem megerõsítésére, rövidre fogva,
ismertetem néhány érvemet.
1) Az ipari-technikai forradalom a volt német birodalom és a Habsburg államok területén 18401890 között bontakozott ki. A vasgyártás és vasmegmunkálás virágkora következik be: a Bessemer- és Martin-kemencékben tömegesen állítják elõ a jó
minõségû acélt. Az ipari és mezõgazdasági szerszámok rohamos ütemben korszerûsödnek és mindennapivá válnak, ami együtt jár a gépek és a gépet meghajtó gõzmûvek
tömeges elterjedésével. A vasúti közlekedésben a sínek, a gõzmozdonyok, az üzemekben és akár a mezõgazdasági termelésben az elsõ gõzgépek ekkor terjednek el tömeges
méretekben. Az ipari termelés koncentrációja vezet a modern munkamegosztás kifejlõdéséhez, az ipari-kereskedelmi központok erõsödéséhez, s ezzel a városi kultúra páratlan virágzásához. Településtörténelmi forradalom  és az ezzel együtt járó életmód-forradalom  zajlik le az útépítésben, a városberendezésben, a lakáskultúrában,
a civilizatorikus körülményekben: csatornázás, gáz, vezetékes víz, élelembeszerzés, azaz
civilizatorikus forradalom zajlik le az 18401890 közötti években német, belga és
francia területeken. A város, mint annyiszor a történelem folyamán, az emberi civilizáció motorja lesz, messze felülmúlva az agrártermelõ területek kistelepülései, a falu
életszínvonalát.
2) Mindezek kihatása a mi térségünkre  az Északi-tengertõl az Adriáig terjedõ területre  fokozatosan érezhetõ: a németosztrák régióval szorosabb kapcsolatban álló
területeken elõbb és hatékonyabban fejti ki hatását: a mai cseh, nyugat-lengyel, szlovák, nyugat-magyar, horvát, szlovén területeken. Magyarország  pontosabban az ország nyugati, északi és délkeleti (ipari) peremterülete  olyan gyors civilizatorikus fejlõdésnek indul a XIXXX. század fordulóján, amilyet az itteni társadalom az államalapítás korától nem élt meg: az államközösség Ausztriával vonzza a külföldi, így a német
tõkét, ipari üzem és kereskedelmi, pénzforgalmi alapításokat, a vasúti, majd a közúti
közlekedés európai mércével is egyedülálló dinamizmussal fejlõdik. Ezt követi a településrendszer korszerûsödése. Budapest a Habsburg-birodalom keleti központjává fejlõdik,
modernizálódik a Budapest körüli városi gyûrûk rendszere: az általunk kisgyûrûnek
nevezett Gyõr, Kecskemét, Hatvan, Eger, a nagygyûrûnek nevezett Pozsony, Pécs, Fiume, Szeged, Temesvár, Brassó, Kolozsvár, Kassa. Ezekben a városokban a századfordulón
szinte utoléri a technikai civilizálódás a nyugat-európai területek átlagvárosaiét: hasonló elven alapuló vasúti és forgalmi központok, a nyugatihoz hasonlóan széles, igaz, kissé
döcögõsebb országutak épülnek, hasonló elvû csomópontokkal, pályaudvarokkal. A nyugat-európaiakhoz hasonlítanak középületeik, fõtereik, a nyugatihoz hasonlók a lokális
községi-megyei igazgatási szervezetek, a színházak, az iskolaépületek, a tölcséres utcai
tömegvizeldék, sõt a villamoskocsik. Azonosak a bérház- és munkáslakás-rendszerek. És
lassan igényeiben is a nyugatihoz igazodik a városi társadalom öltözködési és szokásrendszer-kultúrájában is. A nyugat-európai ipari forradalom a kontinens nyugati és keleti területei között újrarendezi az évezredes munkamegosztást.
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A keleti területek már a XI. századtól az iparosodottabb nyugat élelmiszerraktárai és
nyersanyaglelõhelyei voltak. Az élelem  elsõsorban a magyar, majd a balkáni élõállat
, a lengyel és az orosz prém, a hajóépítéshez szükséges fa, valamint a fenyõszurok, a
só, majd az arany, az ezüst, a borostyán, sõt az üveggyártáshoz szükséges hamuzsír a
XIXVIII. században vonzotta Nyugat-Európát. Most, a XIX. századi ipari forradalmak (no és a korábbi nyugat-európai háborúk) korában, a nagy létszámú városok, az
ipari központok vidékre terjedésének korában Kelet-Európa a nyugati élelemigények
kielégítõje lett. A nyugat-lengyel, magyar területek, illetve hozzájuk kapcsolódóan a
szerb vidékek is a gabona, illetve a hús (és most már a szállítás, a fagyasztás térhódításával a marha mellett a sertés, a füstölt áru) hazája lesznek. Másrészt az okcidens keleti peremvidéke a tõkebefektetés hazája és az áruelhelyezés piaca lesz a nyugat-európai
ipari társadalom számára.
Az élelemtermelõ társadalom, a falu lakossága a XIXXX. század fordulóján a figyelem központjába kerül. Ahogy korábban az 1870-es években az ipari munkásság
követelte a munkaviszonyok szabályozását, a munkaadó és a munkavállaló viszonyának rendezését, úgy a századfordulón kialakulnak a mezõgazdasági termelésben is a polgáribb munkajog alapnormái. Skandináviától Délkelet-Európáig, az úgynevezett ipari
zóna keleti peremvidékén ez az agrártermelõ (paraszti) társadalom emancipálódása
megindulásának kora. (Amely folyamat összehasonlító leírásában az észak-olasz, délkelet-európai agrármozgalmakat  az 1890-es évekbõl  a magyar történetírás már
tárgyalta, de a századelõs emancipálódási folyamat összehasonlító leírása mindegyre
késik.)
3) Az ipari forradalom ilyen keleti kiterjeszkedése a keleten még meglévõ archaikus
falusi életformákra irányította a figyelmet. A nyugat-európai településszerkezet sûrûsége a nyugat-európai munkamegosztás szervességének egyik következménye. Az ipari,
az élelemtermelõ, a szolgáltató, az igazgatási tevékenység szétválása és szakosodása nem
jelentett olyan erõs életforma- és életszínvonal-különbséget, mint a keleti területeken. A
nyugati falvak házai, útjai, üzletei, a falusi lakosság öltözködése a XIX. században természetesen sokkal szegényesebbek voltak, mint a városokban, a lakosság viselkedésformái darabosabbak, mint a városlakóké, de a tömegcivilizációs szint nem vált úgy
el egymástól, mint Kelet-Európában. A civilizációs fejlõdési hullámok  az írásbeliség, a technikai fejlõdés  jobban megdolgozták, átjárták a falvak társadalmát,
mint Kelet-Európában. Itt, Keleten a XIX. század végéig még a városok is a falusiasság benyomását keltették a nyugatiak szemében. A falvak pedig archaikus, a középkorból itt maradt életformákat õriztek meg. Ami az értékmegõrzést  több évszázados szokások, beszéd, gondolkodásmód, viselkedésformák megõrzését  is jelentette.
Most, 18701900 között, amikor a kelet-közép-európai térségbe az ipari forradalom
oly robbanásszerûen behatolt, amikor a városi társadalom egy-két generáció során hirtelen nyugatias, modern formákat vett fel, még a korábbinál is nagyobb lett a különbség a
városi és a falusi szokásrendszerek között. És mindez a különbség most láthatóvá és
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nyilvánvalóvá lett. Láthatóvá azzal, hogy a falut is  az élelemtermelés helyét, az ipari
termékek felvevõpiacát  elérte a tömegközlekedés, a munkaerõ-toborzás, az elvándorlás és hazalátogatás migrációs folyamata. A modern ipari-technikai forradalom magával
hozta életformák, életcélok, viselkedésformák, szokások találkoztak a középkorias magatartásformákkal, életelvekkel. Az urbánus társadalom találkozott a falusi társadalommal. Amely találkozás elõször a másik iránti õszinte érdeklõdést, romantikus szimpátiát, majd a saját középosztályok kitermelése és a falusi társadalom érdekkifejezése után
ellentéteket, konfliktusokat is eredményezett. Amely konfliktusok és középosztályi érdekütközések sora Magyarországon (de hasonlóan a kelet-közép-európai térség más államaiban is) az úgynevezett urbánusnépies ellentét egyik forrása lett.
4) Az ipari-technikai forradalom szülte modern (városi) középosztály már mûvelt,
iskolázott, vizsgálja a társadalom mozgását, és vizsgálja az elveszett életformákat is.
Van tehát egy olyan középosztály, amelyik érdeklõdik a régi, elveszettnek hitt szokásrendek iránt, amelyeket most felfedez a feltárulkozó kelet-közép-európai falvak társadalmában. Ez az új középosztály megjelenik a kelet-közép-európai vidéki kisvárosok
 mindenekelõtt állami  igazgatási, iskoláztatási, valamint a magánszféra pénzügyi,
kereskedelmi adminisztrációjában. Ekkor még dinamikus része a vidéki és a falusi társadalomnak a helyi papság mint a XIX. században a helyi szokások, a helyi emlékek
elsõ írásos rögzítõje, sõt a helyi kulturális közélet szervezõje. (Alig ismerjük sajnos azt,
hogy a XIX. század végi társadalmi mozgalmak  nem utolsósorban a munkásmozgalom, majd az agrármozgalmak  hogyan élénkítik a társadalomkutatók, sõt általában
a mûvelt középosztály érdeklõdését Európa-szerte a társadalom peremén élõ munkás, majd késõbb a paraszti tömegek élete iránt.)
Megjelenik a falusi lakosság a politika színpadán is. A cenzus alapú választójog is
behozza az érdeklõdés körébe a vagyonos paraszti népességet, amely érdeklõdést azután fokozza az általános titkos választójog bevezetése az örökös tartományokban. A
falu iránti érdeklõdést segíti az általános iskoláztatás kiterjedése és a faluból felemelkedett elsõgenerációs értelmiségiek megjelenése. (Itt ismét a papi értelmiség fontosságára kell utalnunk.)
De akárhány tényezõt is sorolhat még majd fel a történeti-néprajzi szakirodalom a
századfordulóról, századelõrõl, tény: a Nyugat-Európában iskolázott vagy csak KeletKözép-Európában egyszerûen kiemelkedett középosztályokban kialakult a társadalmipolitikai érdeklõdés a falusi társadalom és annak ancienitása iránt.
A városi és falusi életformák ilyen különbözõségének találkozása részben érdeklõdést keltett a városi társadalmakban, részben érdekharcot eredményezett, és gyakran a bent
lévõk és befelé törekvõk harcában, az úgynevezett urbánusnépies ellentétben fogalmazódott meg. És tart e harc addig, amíg a városi és falusi társadalom közötti szokásrendszer, életforma-különbözõség erõsen fennáll. (Amíg a falu konzerváló ereje és
a falusi társadalom konzerv tartalékai még léteznek.) Ami  tegyük hozzá a jelen
folyamatok szemlélõjeként  éppen napjainkban szûnik meg.
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5) A falukutató értelmiség  a zene, a folklór, a paraszti társadalom és életformák
kutatói  tehát nagyon is fontos szerepet töltött be az európai értelmiség történelmében.
Felfigyeltek egy fontos kulturális örökségre, értékre, amely az ipari forradalmak elõtti
társadalmi élet maradványaként e térségben még élõ volt a XX. század elsõ felében.
Leírtak  zenében, szépirodalomban, társadalomrajzban, szociográfiában  olyan hagyományvilágot, amely az európai kultúra szerves része volt. És leírták  ezzel akaratlanul, is néha tudottan, néha csak ösztönös tehetségbõl eredõen  az európai kultúra
egységesülésének egy korszakos társadalom- és mûvelõdéstörténeti folyamatát.
∗∗∗
Végül néhány szót a máról. Félre az unos-untalan újratermelõdõ népiesurbánus címkézéssel. Félre a versenyzéssel, hogy ki volt modern: akik a francia, angol, német módit mûvelték, vagy pedig a lokális antik szókészlet és hagyományos érzelemvilág felelevenítését tekintették írói, mûvészi feladatuknak. Tekintsünk ez utóbbiak, a
falukutatók munkásságára  lengyelekére, horvátokéra, magyarokéra, románokéra 
úgy, mint a nagyon is európai kultúrkincs szerves részére. Ezért is igen fontos az, hogy
irodalmárok, történészek, szociográfusok, néprajzosok, agrárkutatók vállalkoznak e
kultúrkincs értékeinek megmutatására.
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FERENCZI LÁSZLÓ
JOÓ TIBORRÓL
Részlet egy készülõ könyvbõl

Valamikor az ötvenes évek közepe táján, még középiskolás diákként ismertem meg
Joó Tibor nevét, amikor elõször olvastam az Illyés Gyula szerkesztette Babits-emlékkönyvet. Már akkor megsejtettem, hogy aki abban szerepel, annak rangja van a magyar szellemi életben. Ugyanabban az idõben ismertem meg bevezetõjét Macaulay
Nagy Frigyesrõl írt esszéjéhez, amelyben a XIX. századi angol és magyar felfogást hasonlította össze. Közös volt a szilárd jogi gondolkodás  írta. Felfigyeltem szavaira,
mert apám nem sokkal korábban hagyta el az ügyvédi pályát, mert ahol nincs jog, ott
nem szabad ügyvédnek lenni. Egyetemi hallgató koromban a Nyugatban és a Magyar
Szemlében kiadott néhány esszéjével ismerkedtem meg, és akkor olvastam elõször a
Bevezetés a szellemtörténetbe címû könyvét is. Bóka László az Arcképvázlatokban szeretettel emlegette nevét, de csak évtizedekkel késõbb tudtam meg, hogy Bóka László a
Bevezetés a szellemtörténetbe címû könyvet elismeréssel ismertette az Athenaeumban,
és elragadtatva méltatta a Magyar nemzeteszmét Az Ország Útjában és a Magyar nacionalizmust a Protestáns Szemlében. Ez utóbbi a legszebb Bóka-esszék közé tartozik, méltó
a Gombocz Zoltánról és a Babits-emlékkönyvbe írtakhoz. És csupán a közelmúltban
sejtettem meg  anélkül, hogy egészen bizonyos lennék benne , amikor a Nyugat
vezércikkeként újraolvastam Joó Tibor nekrológját Teleki Pálról, hogy a rákövetkezõ
vers, Bóka László verse, az öngyilkos miniszterelnököt búcsúztatja. A nekrológ utolsó
sorai és a vers hangvétele sugallják ezt a benyomást: Egy nemzet állja körül. Egy egész
nemzet. Mert valamikor aszerint fogják megítélni a magyart, mit érzett ennél a sírnál.
A hívõ a szentek hamvaitól gyógyulást vár. Az övétõl az egész nemzet várja a csodát.
Máris legendák övezik alakját  írja Joó Tibor. Bóka László versének a címe Mint
gépíró, ha sort cserél:
Õt már hiába keresed,
Esendõ volt, hát elveszett,
feladta sorsát.
Helyette a legenda él,
Isten, mint gépíró cserél
sorsot, ha sort vált.
Tanulj belõle, tûrj, ha kell,
eszed amúgy sem éri fel
mint lesz, ki él ma.
Csatát vesztett és elfutott,
Gyõzelmes példa.
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Bóka terjedelmes recenziójában elmondja, hogy a Magyar nacionalizmus korrektúráját olvasta gróf Teleki Pál. (Joó Tibornak Domanovszkyhoz intézett méltatlankodó
levele ezt az állítást megerõsíti.) Bóka Joó más könyveirõl is írt. Ritka folyóiratszemléinek egyikében Joó dicsérettel szólt az Apolló humanizmusáról, de sem az Apollóba,
sem Az Ország Útjába nem írt (hacsak nem voltam figyelmetlen), noha Bóka mindkettõ szerkesztésében tevékenyen részt vett. Viszont az Apolló elõfizetõje volt. Különleges, heterogén társaság fizetett elõ az Apollóra.
Az Arcképvázlatok szerzõje megfeledkezett  vagy megfeledkezni kényszerült 
arról, amit húsz évvel korábban a Protestáns Szemlében írt a Magyar nacionalizmusról, bár mint kortárs tanúsíthatom, hogy amit írt, az is bátorságra vallott, és ösztönzõ hatású volt. Valamikor azt kifogásoltuk tanulmányaiban, hogy túl merev elméleti skémákkal dolgozik, a Magyar nemzeteszmében már azt kellett méltatnunk, hogy
mennyire hû tud maradni filozófiai problémájához a történelem gyakorlati következményeinek nyomása alatt is. Igaztalanok volnánk a dicséretben s elismerésben
iránta, ha azzal dicsérnõk, hogy a világválság volt munkatársa. Bizonyos, hogy a sorsváltó esztendõk önmagukban is elegendõk nevelõnek. De Joó Tibor vértezve ment
elébük, mert ahogy távolodott egymástól az eszményi nemzetfogalom s nemzeti létünk gyakorlata, õ annál lázasabban kereste köztük az eltéphetetlen szálakat. Nem
vonult vissza a bölcselet fellegvárába, nem engedte át magát s eszményeit a válság
hangulatának. A biztos életösztön gesztusával nyúlt a múlt felé. Folyóiratunk 1938as évfolyamában megjelent tanulmánya, A reformáció történeti jelentõsége már elárulta, hogy problémáit nem fogja feloldani a szellemtörténet mindent megértõ általánosításaiban. Felismerte, hogy ahol praxis és teória egymás fejére lázad, ott nem
válságfilozófiára, hanem olyan gyakorlati gesztusra van szükség, mely nem válik hûtlenné sem az eszményekhez, sem a történeti valósághoz. Ez a gyakorlati gesztus, a
történetfilozófia étoszának megfelelõen, a történetpolitika. Hogy megtalálta, azt
1940-ben publikált jubileumi tanulmánya, a Mátyás és birodalma bizonyítja. A fogalmak eszményi tisztasága s az exisztenciális problémák gyilkos valósága csak addig
polarizálhatók, amíg közéjük nem iktatjuk a kötelesség eszményét, ezt a kétarcú ideát, mely minél tisztábban jelentkezik, annál inkább kétarcú: tettnek eszménye, eszménynek megvalósulása.
Ennyit el kellett mondani a Magyar nacionalizmus genezisérõl. Nemcsak betelt sors
van, hanem van betöltött hivatás is. Ennek tudatában kell mérlegre tenni Joó Tibor
könyvét.
Különös szöveg ez, egy recenzió bevezetõ részének befejezõ sorai. Mintha valamiféle szabálytalan nekrológ lenne. Egy élõ ember esetében betöltött hivatásról beszélni (A nekrológra emlékeztetõ könyvismertetés, ha ritka is, nem egyedülálló: így ír
Halász Gábor is Kassákról válogatott versei megjelenése alkalmából.) De pontos is,
mert Joó a válság teljes tudatában harcol a válság elfogadása ellen, se Spenglert, se a
napi politikát nem fogadja el soha. Joó négy éven belül befejezõdõ életmûve igazolja
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Bóka szavait. Évtizedekkel késõbb Saul Bellow egyik regényhõse beszél arról, hogy a
Waste Land elfogadása a diktatúrák elfogadásához vezet.
Bóka  egy-egy frivolnak látszó megjegyzés ellenére is  nemcsak feltétlen tisztelettel beszél, hanem legmélyebb, legsajátosabban belsõ problémáit is megfogalmazza,
ugyanis ez idõ tájt írja egyik versében: helyemet mással be ne töltsék / a kerepesi
temetõben.
Az elõlegezett nekrológ után következzék az igazi nekrológ, Hamvas Béláé: Az a
bomba, mely Joó Tibor életét Budapest ostroma alatt kioltotta, jellegzetes magyar
pályát tört meg erõszakosan. Gondolkodónak indult és Böhm Károlyt választotta mesterének. De a német idealizmusból következõ doktrínák állottak mûvének hátterében. Fiatalkora arra az idõre esett, amikor nálunk forradalmat jelentett a szellemtörténet. Joó Tibor volt az a filozófus, aki ennek a szemléletnek teljes módszertanát
nálunk kifejtette. Elsõsorban történetfilozófus volt, aki a történetben való alapmozzanatok folytonosságát és törvényszerûségét kutatta. Nem tartozott a túlzók közé. Józanság, mértéktartás, higgadt ítélet jellemezte stílusában és irányában. Arra, hogy
módszerét nagyszabású történeti mûben alkalmazta volna, már nem volt ideje. Kisebb
történeti rajzai és könyvei nem nyújtottak elég lehetõséget arra, hogy elméletét kipróbálja.
Már nem volt ideje, mert életében megjelent az eleven történet. A nagyobb nyilvánosság elé lépett, nem mert becsvágy szólalt meg benne, hanem mert veszélyt érzett
és úgy látta, hogy meg kell szólalnia. Mint oly sok magyar tudós, gondolkodó és mûvész, amikor az idõ hívta, otthagyta nyugalmas szobáját. Pedig abban az idõben, már
mindenki nem csak gyanús volt, aki olyan lapokba írt, mint õ. Ennél több. Az uralkodó kormányzat ellensége volt. Viszont szívükbe zárták azok, akik minden ellenzéki
szóért hálásak voltak: hírt kaptak arról, hogy tiltakozásukkal nincsenek egyedül. Joó
Tibor tudósnak indult és egy csapással a közélet embere lett. A háború közepétõl kezdve az ilyen vakmerõ ember már állásával és szabadságával játszott. Joó Tibor kimondta azt, amit gondolt, többször a józan óvatosság ellenére is. Amilyen mértéktartó gondolkodó volt, olyan szenvedélyes harcos lett. Barátai, tanítványai és olvasói sok olyan
esetre emlékeznek, amikor egyenest kihívóan szállt szembe az erõszakkal és a hazugsággal. Emlékezetünkben is úgy él, mint az ellenállás egy legelsõ és kezdeményezõ,
ugyanakkor egyik legbátrabb alakja.
Költõien szép, lendületes, lényeget idézõ nekrológ. A Dichtung hibátlan, a
Wahrheit némi pontosítást igényel. Nem tudom, hogy pontosítást azért igényel-e, mert
Hamvas bizonyos adatokat és tényeket nem ismert, vagy azért, mert egyrészt a mûfaj
törvényei miatt, illetve a folyóirat megszabta terjedelmi korlátok miatt, másrészt politikai megfontolásokból célszerûbbnek tartotta mellõzni azokat. Hamvas nekrológja
akkor jelent meg, amikor még szalonképesnek számított, 1945 õszén Baránszky Jób
és Kenyeres Imre társaságában Lukács György irodalomszemléletét bírálta a Diáriumban. Pontatlan, de szeretettel és tisztelettel megírt nekrológ. Számos állítása módosí-
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tásra szorul, de részben magyarázatot ad arra, hogy hivatalosan miért felejtették el Joó
Tibort. Példamutatóan tömör írás, portré egy férfiról.
Vitatható, hogy a szellemtörténet forradalmat jelentett-e fiatalkorában, mint azt
Hamvas állítja, és az is, hogy Joó Tibor egyáltalán szellemtörténész lett volna. Viszont
kétségtelen, hogy a történelemben lévõ mozzanatok folyamatosságát és törvényszerûségét kutatta  ez adta erejét, bátorságát, távlatosságát. A korszerûtlenséget Spranger
és Babits nyomán (vagy elsõsorban belsõ ösztönzésre) vállaló Joó Tibor az avant la
lettre a longue durée történetfilozófusa volt, mint korának és a megelõzõ koroknak
annyi nagy történésze. Valóban nem tartozott a túlzók közé, de bátran és szenvedélyesen vitatkozott, nemcsak Németh Lászlóval, Karácsony Sándorral és Márai Sándorral, hanem a hozzá ezért vagy azért közel álló Babitscsal, Szekfûvel és Bajcsy-Zsilinszky Endrével is. Már egészen fiatalon, doktori disszertációját írva, egy megvetõ
kézlegyintéssel utasítja el a már tekintélynek számító Korniss Gyula történetfilozófiai
kategóriáit. Hamvas szerint arra, hogy módszerét nagyszabású történeti mûben alkalmazta volna, már nem volt ideje. Kisebb történeti rajzai és könyvei nem nyújtottak
számára elég lehetõséget arra, hogy elméletét kipróbálja.
Több mint fél évszázaddal halála után nem hiszem, hogy Joó elméletének foglya
lett volna. Életmûve pedig nem töredékes, hanem befejezetlen. Könyvei mellett tanulmányai tucatjai bizonyítják lenyûgözõ szellemi függetlenségét. Legjobb esszéi külön-külön és fõként együtt ma is lenyûgözõk, vitára és továbbgondolkodásra késztetõk, informatívak.
Valóban publicisztikai feladatokat vállalt, mint oly sok magyar tudós, gondolkodó
és mûvész, és ezzel Joó Tibort, a magyar hagyomány fáradhatatlan kutatóját Hamvas
méltán állítja be a nagy magyar hagyományba, de éppúgy beilleszthetõ a nagy európai
hagyományba is, annál inkább, mert Joó magyarság és Európa között nem látott ellentétet. A sokarcú Európa egyik sajátos színfoltjának tartotta a sokarcú magyarokat. Ami
a publicisztikáját és vakmerõségét illeti Valóban gyanús lapokba írt, a Magyar Nemzetbe és a Magyar Csillagba és a Magyar Szemlébe például. (Érdekes, hogy a Protestáns Szemlében, ha csak figyelmemet nem kerülte el, 1942 után nem találtam írását,
noha csaknem másfél évtizeden keresztül rendszeres munkatársa volt, és ott jelentek
meg a zsidótörvényeket bíráló írásai is. A gyanús lapok közül a Nouvelle Revue de
Hongrie-ba alig írt, mert Balogh József, a nagy tapasztalatú és kitûnõ szerkesztõ azzal a
jogos  és gyakran ma sem figyelembe vett  megjegyzéssel adja vissza egyik írását,
hogy csak a kimondottan a lap számára írt szövegeket közlik, még ha törekednek azok
magyar nyelvû megjelentetésére is. A külföldi olvasónak  ismeretei miatt  másként kell írni, mint a magyarnak.) Noha elvétve a Nyugatba, a Magyar Szemlébe és a
Protestáns Szemlébe is írt politikai cikket, a Pethõ Sándor alapította Magyar Nemzet
kellett ahhoz, hogy Joó politikai publicista legyen.
Az uralkodó kormányzat ellensége volt  írja Hamvas. Ez lényegileg igaz, már
csak azért is, mert a német nemzetiszocializmusnak elsõ perctõl kezdve kérlelhetet-
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len ellenfele volt, tanúsítják ezt Sprangerrõl és Littrõl írt cikkei, és hogy egy pillanatra sem riadt vagy ingott meg, bizonyítja 1940-ben megjelent Mátyás és birodalma
címû könyve és kiterjedt publicisztikája. A zsidótörvényeket sem helyeselte, amit
azért fontos megjegyezni, mert sokan voltak, akik a német nyomásnak megpróbáltak ellenállni, de a zsidótörvényeket nem pusztán taktikai okokból megszavazták
vagy támogatták. (Mások sem inogtak meg; Bóka László, aki több cikkben is hódolattal adózott Joó Tibor sorjázó könyveinek, a politikailag legkényesebbnek is, Párizs bukásának napján jelentette meg azt a verseskötetét, amelyben közli: Dunának, Visztulának egy a hangja.)
De azért árnyalni kell Hamvas Béla szavait. Joó Tibort gróf Teleki Pál miniszterelnök támogatta. Hogy milyen célzatból és milyen mértékben, azt nem sikerült megállapítanom. Valószínûleg azért, mert Teleki szerette volna a nyugati demokráciák, elsõsorban az angolszász nagyhatalmak felé jelezni, hogy Magyarország nem feltétlenül
elkötelezettje Németországnak. Ezért is küldött magyar tudósokat Angliába és az Egyesült Államokba. Ami bizonyos: a Nyugatba a miniszterelnök nekrológját Joó Tibor
írta, és ez jelzi, hogy a kortársak vagy legalábbis a Nyugat szerkesztõi tudtak a miniszterelnök és Joó kapcsolatáról.
Bóka szerint a Magyar nacionalizmus korrektúráját elolvasta Teleki. És 1942-es olaszországi útja azt is bizonyítja, hogy Kállay Miklós miniszterelnök bizalmát is élvezte,
bár lehet, hogy az út elõkészületei már Kállay hivatalba lépése elõtt kezdõdtek meg.
Olaszországi útja legalábbis félhivatalos lehetett, különben aligha jelent volna meg
római elõadásán a magyar nagykövet és a követség teljes személyzete, mint arról a
Magyar Nemzet hírt adott. Márai Sándor Röpirat a nemzetnevelés ügyében címû könyvérõl írt erõteljes bírálatában utal Kállayra. A Magyar Szemlén és talán a Magyar
Nemzeten keresztül kapcsolatban lehetett Bethlen Istvánnal (igaz, akkor már ellenzéki politikus volt) és a Protestáns Szemlén keresztül Ravasz Lászlóval (szintén Böhmtanítvány volt), akinek több könyvét is méltatta. Egyetemi magántanár sem lehetett
volna bizonyos támogatás nélkül. Ugyanekkor Kállai Gyula egy felsorolásban említi
nevét, mint akivel Szakasits Árpád és mások társaságában a Kulacs étteremben találkozott.
Az ilyen árnyalásokra a nekrológ mûfaja nem alkalmas. Annyi valószínûsíthetõ a
Teleki Pálról írt nekrológ és a Márai-cikkben Kállay Miklósra tett utalás alapján, hogy
Joó Tibor a hajdani miniszterelnökök németek ellen védekezni próbáló politikáját
támogatta meggyõzõdésbõl, szigorú és rendíthetetlen etikájából, egész életmûvére jellemzõ egyetemes, humanista szemléletébõl. De túl azon, hogy ezek az árnyalatok szétfeszítették volna Hamvas nekrológjának kereteit (ha egyáltalán tudott róluk vagy emlékezett rájuk), 1945-ben már nem volt célszerû ezekre hivatkozni.
A nekrológ egyébként tudatos vagy öntudatlan provokáció is volt az új rezsimmel
szemben. Emlékezetünkben is úgy él, mint az ellenállás egy legelsõ és kezdeményezõ,
ugyanakkor egyik legbátrabb alakja. Ha ez igaz (óvatosan kell fogalmazni, mert a ma-
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gyar ellenállás  egyébként tragikusan kevés eredményt felmutató  történetét mind
a mai napig nem dolgozták fel hitelesen), de legalábbis részben feltétlenül az (nemcsak azért, mert a Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívásának egyik aláírója volt
1942 elején, hanem életmûve miatt elsõsorban), akkor ez nagyon kínos helyzetbe
hozná az új rendszer vezetõit és haszonélvezõit. Mert ha Joó Tibor volt a magyar ellenállás kezdeményezõje, akkor hol volt a kommunista, szocialista, kisgazda stb. ellenállás, nem beszélve a tegnapi nyilasokról. Célszerûbb volt Joó Tiborról megfeledkezni, mert kompromittálta volna az új rezsimet általában és kompromittált volna
egyes személyeket is. Bóka László célszerûbbnek tartotta, hogy megfeledkezzék arról,
hogy lelkesen említette Teleki és Joó kapcsolatát, mint ahogy megfeledkezett arról is,
hogy Barankovics István Az Ország Útja címû folyóiratának vezetõ munkatársa volt.
Célszerûbb volt Joó Tiborról hallgatni, mert életmûve és politikai tevékenysége mind
az új rezsim, mind egyes emberek legitimitását veszélyeztette volna. A vakmerõ Joó
Tibor publicisztikáját olvasva meglepõ, hogy az ország német megszállása után nem
tartóztatták le és nem deportálták. A Gestapo szempontjából valószínûleg jelentéktelen volt egy Bajcsy-Zsilinszky Endréhez, egy Andorkához, egy Sigray Antalhoz vagy
egy Lajos Ivánhoz képest. Bármilyen különbség is volt Hamvas Béla és Bóka László
között pályájuk minden szakaszában, Hamvas mintha Bókát folytatná.
A Hamvas-nekrológ után, azt hiszem, érdemes még egyszer visszatérni az 194l-es
Bóka nekrológ befejezõ, harmadik részére: Az olvasó láthatja, hogy nem ismertetni
akartuk Joó Tibor könyvét. A hozzáfûzött jegyzetek nem a mû anyagába akartak bevezetni, hanem a mû konstrukciójába. Kritikai megjegyzéseinket is egy más alkalomra
tartottuk fenn (a liberalizmussal való felfogásával nem értünk teljesen egyet, a magyar állam kialakulásának kérdésében aligha mondta ki Deér József eszmeébresztõ tanulmányaiban az utolsó szót, hiányoltunk a XIX. század második felének és a XX. század elsõ évtizedeinek tüzetesebb tárgyalását, az úgynevezett »birodalmi gondolat« nem
egészen világos elõttünk), a mérlegre nem a mû tartalma került, hanem az a magatartás, mely e mûben megnyilvánul. Úgy éreztük, ma ez a fontos s e folyóirat szelleme
amúgy is ezt teszi érzésünk szerint kötelezõvé. Maga a mû is erre kötelez, bevallottan
didaktikus célzatával.
Azaz Bóka szakmailag nem ért egyet a mûvel és lényeges pontokon jelzi fenntartásait, ha pusztán zárójelben és csupán felsorolásszerûen is, de azonosul a mûvet átható,
abból kisugárzó magatartással. Ez a kettõsség számos más kritikusát is jellemzi, ha nem
is ennyire nyíltan és határozottan. Bóka esszéje, ismétlem, a Protestáns Szemlében
jelent meg 1941-ben.
Az Arcképvázlatok Joó Tibor-portréjából sok mindenki és minden kimarad. Kimarad gróf Teleki Pál, de kimarad a Protestáns Szemlébe cikkezõ Bóka László is. Az emlékezõ védekezik és magyarázkodik, ironizál is, de végsõ soron a magatartás mellett,
a mûben megnyilvánuló magatartás mellett éppen úgy hitet tesz, mint 1941-ben.
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KARDOS JÓZSEF
EGY ÉLETÚT A XX. SZÁZADBÓL
Pethõ Sándor

Pethõ Sándor (18851940) a XX. századi magyar politikai publicisztika egyedülálló képviselõje. Tehetsége, jelleme, egyénisége emelte ki pályatársai közül. Tanár,
történetíró, publicista és politikus volt. Együtt és egyszerre.
Gimnáziumi tanárként kezdte pályáját. Budapesten, a VIII. kerületben. Bár az idõ
tájt nem volt szokatlan, mégis figyelemre méltó, hogy a kezdõ segédtanár irodalmi
tevékenységérõl a következõket sorolja fel az állami fõgimnázium 19101911. évi
Értesítõje: a Budapesti Hírlap munkatársa, tanulmányokat írt a Budapesti Szemlébe,
a Századokba, az Urániába stb. A modern magyar történelem szócikkeit írja a Révai
Lexikonba. Emellett  heti tizennyolc órában  történelmet, földrajzot tanított. A
következõ években a választék tovább növekedett: az Élet címû hetilap szerkesztõje, cikkeket írt a Pesti Naplóba, az Alkotmányba, a Magyarországba, az Új Nemzedékbe, a Pester Lloydba, a Nyugatba. Tízesztendõs tanári mûködése alatt a következõ
mûvei jelentek meg: Politikai arcképek (1911), Sorsok (1912), A szabadságharc eszméi
(1916), Kísérlet a világháború katonai történetének (19141915) összefoglalására, a fõgimnázium Értesítõje (1916), A szárazföldi háború mérlege (1917), Magyarország és az
entente hatalmak 18481849-ben (1918). 1917-tõl még a tanári könyvtár õre is.
Hihetetlen termékenység, gondolatgazdagság, felkészültség, nagyvonalú anyagkezelés, stílusérzék  ez jellemezte Pethõ Sándort pályájának kezdetén és késõbbi munkássága során is. Nem volt szaktörténész, specialista, de úgy ismerte a történelem egészét, ahogyan csak egy kiváló történelemtanár ismerheti. Klasszikus mûveltsége,
olvasottsága és kitûnõ memóriája lehetõvé tette, hogy tanulmányaiban, politikai cikkeiben virtuóz könnyedséggel használja az egyetemes és magyar történelem tanulságait, szabadon idézze a klasszikus szerzõk, történetírók, filozófusok, politikusok gondolatait. Szekfû Gyula szerint mint történész nem merült adatok kutatásába, sem pedig
társadalmi, gazdasági vagy más szakproblémákba, hanem egész életében csatlakozott a
nagy mintaképekhez, átvéve törekvésüket: megérteni a történeti egyéniség irracionális rejtelmeit és felfejteni nagy közösségei, a nemzet és az állam közti végzetes kapcsolatát.
Pethõ Sándort történelmi munkáiban, esszéiben elsõsorban a nagy formátumú történelmi egyéniségek érdekelték. Különösen azok a tragikus sorsúak, akiknek jelentõsége inkább kitûzött céljaikban, mintsem elért eredményeikben mutatkozott meg.
Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi, Apponyi, Andrássy foglalkoztatta  írásai megkapóan
szubjektívek. Görgey alakja különösen érdekelte, Görgey és Kossuth ellentéte és az
árulás szörnyû vádja, amelynek rettenetes terhe alatt évtizedekig szenvedett a tehet-
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séges hadvezér. Pethõ céljának tekintette ártatlansága bizonyítását. 1913-ban Visegrádon felkereste a kilencvenöt éves hadvezért. Az árulás vádja ellen Látogatás Görgeynél címû munkájában tiltakozott. Pethõ szerint a vád csak az osztrák kormánynak jött
jól, hiszen így lett élõhalott az, aki a szabadságharc szimbóluma lehetett volna. Szerinte Kossuth és Görgey egyaránt fényes nevei a magyar történelemnek. Az 1916-ban
megjelent, A szabadságharc eszméi címû könyvében is úgy menti fel Görgeyt, hogy
együtt emeli fel Kossuth Lajossal, aki a hazafi fájdalom elsõ paroxizmusában nevezte
árulónak a tábornokot. Kettõjükben látjuk  írja  a magyar faj nagyra termettségének revelációját. Munkásságuk, miként Kossuth messzehangzó, Görgey csöndes
mártíruma is átolvadt a magyar történelembe 
1930-ban külön kötetben állított emléket Görgey Artúrnak. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy 1883-ban maga Kossuth is kijelentette: Görgey nem közvetlen
áruló, csak ambiciózus és integráns. A könyv végén egy szubjektív, mégis fontos apróságot mond el: Görgey élete alkonyán minden esztendõben egy kosár frissen termett szõlõt küldött Ferenc Józsefnek visegrádi kertjébõl. A császár ezt minden alkalommal udvariasan megköszönte, de sohasem hívta vagy kereste Görgeyt, mert a
katonatiszt árulását az udvarral szemben megbocsáthatatlanabbnak tartotta, mint
Kossuthét.
Pethõ Sándor nagy mintaképe, barátja, írásainak vissza-visszatérõ szereplõje gróf
Andrássy Gyula volt. 1920 végétõl az Andrássyék által támogatott, ellenzéki legitimista napilapnak, a Magyarságnak lett alapító fõmunkatársa. A tanári pályát akkor
cseréli fel az újságírói hivatással. Ettõl kezdve szinte hetente jelentek meg aktuális
kérdésekkel foglalkozó történelmi-politikai vezércikkei vagy A magyar glóbuszról fõcím alatti írásai. Gyakran írt a trianoni tragédiáról, a békeszerzõdésekrõl, amelyek szerinte Európa alkonyát jelentik, mert szükségszerûen csõdbe vezetnek. Elítélte a meddõ közjogi vitákat, és a kor követelményeihez igazodva kijelentette: jogász nemzet
voltunk, de ma mérnöki szellem kell.
A frankhamisítási ügylet ellen a nemzeti erkölcs oldaláról tiltakozott: egész korszakunk és nemzedékünk vemhes volt a héroszvárástól és íme, franktirõrök jöttek helyette. Követelte Bethlen és a kormány távozását. Elítélte, ahogyan Bethlen homogén országgyûlést hozott létre, és a klebelsbergi kultúrfölény-politikát is bírálta: a
kultúrfölény népmûvelést kellene hogy jelentsen, nem pedig az akadémiát. Szociális
viszonyaink és társadalmi szervezeteink, másrészt felhõkarcoló kultúrintézményeink
között szédítõ szakadék tátong  írta 1927-ben.
Politikai hitvallásnak számít, ahogyan Andrássyval foglalkozott. 1930-ban jelent
meg  a politikus halála után egy évvel  Andrássy Gyula emlékezete címû munkája.
Talán itt foglalta össze legkifejezõbben Andrássy tragikumát: A magyar ellenzék
mártírjai útját járta, ami nem az érvényesülés, hanem a személyes bukás felé vezet.
Andrássy életének nagy része a dinasztikus öncélúság ellen folyt, a forradalmak után
mégis a jogfolytonossági restauráció mellé állt, mert nézete szerint csak a legitimizmus
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fejezhette ki a magyarság nemzeti és történeti feladatát és európai hivatását. Andrássy
gondolatvilágának bemutatásával saját elveit is megfogalmazta. Andrássy legitimizmusa  írta  magában foglalta nemzetünk és a Duna-völgyi népek viszonyának
végsõ rendezési formáját, egy új nemzetiségi politika biztosítását, a társadalmi evolúció természetes és szükséges mértékét, a belsõ rend és egyensúly betetõzését és fajunk
vezetõ szerepének leghelyesebb, legszilárdabb világpolitikai formáját és feltételét.
Befejezõ soraiban jegyezte meg Andrássyról  magára is gondolva : a mindenkori
hatalom elleni elvi küzdelem volt az élete.
Pethõ Sándor történetszemléletére nagy hatással volt Szekfû Gyula. Szekfût mûvésztudósnak tartotta, aki a kuruckodó népszerû történészi, politikusi típussal szemben egy más lelkiséget képviselt. Ez a lelkiség a Nyugathoz való kapcsolat elmélyítésének történelmi szükségességébõl formálódott olyanná, amilyen, annak a megismerésnek logikájából, hogy létünk biztosítéka törzsökös faj tulajdonságunk fenntartásának és európaivá pallérozásának egyensúlyán nyugszik. Csak annyiban maradhatunk
magyarok, amennyire európaiakká tudunk válni. E gondolatok Pethõ számára is zsinórmértékül szolgáltak. És hogy milyen sikerrel, azt leginkább éppen Szekfû Gyula
elismerése és nagyrabecsülése hitelesítette.
Az 1930-as években a tanár, történész, publicista Pethõ Sándor nagy formátumú
politikussá érett. A hitleri fasizmus veszélye, az Anschluss árnyéka, a gömbösi diktatúra és demagógia, a szélsõjobboldal németországihoz hasonló szervezkedése politikai
aktivitásra késztette a magyar legitimista mozgalmat. Pethõ számára is új kihívást jelentett.
1932-ben jelent meg A magyar Capitoliumon címû munkája, amelyben bizonyítani
kívánta a legitimizmus történelmi aktualitását. Tiltakozott az ellen, hogy a legitimizmus bánatos nosztalgia vagy izgága mágnások politikai sportja lenne. A legitimizmus kül- és belpolitikai kényszer. A trianoni országhatáraink nyugati peremén 
írta Pethõ  az Anschluss megvalósulása esetén felrajzolódik a hetvenötmilliós germán birodalom árnyéka. Ezzel szemben csak a magyar állameszme és a Habsburg eszme kapcsolata teremthetné meg a dunai népek nyugalmát, a Pax Hungaricát, amely
belátható ideig véget vetne a fajok és a nemzetiségek dulakodásának. Ugyanakkor a
legitimizmus páratlan esélye az, hogy a magyarosztrák gazdasági relációk megteremtésével, gazdasági, szociális és népjóléti programmal jöhet.
Lehangoltan állapította meg Pethõ, hogy a hatalom nem akarja felismerni a kedvezõ lehetõségeket. A kormányzat nem akarja átadni helyét a királynak, mert állandóan viaskodik a budaörsi árnyakkal, és nem bírja, vagy nem akarja elhinni,
hogy a restaurációs politikát nem vezérli a bosszú démona. Célja e politikának az,
hogy törvényes keretek között állítsa helyre a Habsburg királyságot, és e munkában
mindenki részt vehet. A magyar legitimista mozgalom reális programmal szövetségbe tudja vonni a nagy tömegek szociális és gazdasági érdekeit, és valódi tömegmozgalommá szélesedhet. Pethõ Sándor e munkájával programot adott az 1930-as évek-
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ben újraéledõ, új utakat keresõ legitimizmus számára. A program megvalósításához
aktív politikai szerepet is vállalt.
Pethõ Sándort nem tévesztette meg a gömbösi demagógia, az ígéretözön, amelyben
õt egy kormánypárti napilap fõszerkesztõi állásával kínálták meg. Nem vállalta el,
átvette viszont a Magyarság fõszerkesztõi tisztét. Elvei mellett következetesen kitartott. A Gömbös-kormány, a német orientáció, a szociális és nemzetireform-demagógia egyik legfelkészültebb, megvesztegethetetlen bírálója lett. Vasárnapi vezércikkei
 általában közvetlenül gépbe diktálta  gyakran okoztak hideglelést a kormánypárt soraiban. Hatása azért volt különleges, mert az egyre hangosabb propagandaözönnel szemben õ is a sajtó acélpengéjét használta, méghozzá felkészültebben, gyakorlottabban, mint az újsütetû vezér- és vezércikkcsinálók.
Pethõ Sándor az õsi alkotmány védelmében  ami magában foglalta a törvényes
királyságot  indított harcot a jelszavas ígéretek, a reform hebehurgyaság ellen. Nézete szerint csak az õsi alkotmány talapzatára lehet szilárd nemzeti, közjogi, politikai,
társadalmi, közmûvelõdési és gazdasági reformot építeni. Az õsi alkotmány szerinte
nem összeférhetetlen a korszerû reformokkal, de ellentétes a diktatórikus törekvésekbe csomagolt reformeszmékkel. Az olyan reform nem kell  írta 1935-ben , amelyik diktatúrát akar. A parancsuralmi rendszer szálláscsinálói importeszmékkel operálnak; bizonyos hatalmi körök nem állnak egészen távol a német maszlag rendszeres
adagolásától és a magyar alkotmány kompromittálásától.
A diktatórikus Magyarország  Pethõ szerint  nem lehet revízióképes. A magyar alkotmány szellemétõl idegen parancsuralmi rendszer bevezetése riasztó hatású
lenne a megszállt területek magyarságára és idegen ajkú testvéreinkre egyaránt. Ezért
a becsületes magyar nemzeti társadalomnak ki kell zavarnia a magyar közélet templomából az idegen kultúreszmével szédelgõ politikai vigéceket.
A legitimista gondolat gyõzelme tehát  írta Pethõ  helyreállítaná az õsi alkotmányt, megvédene a pángermán és pánszláv veszélytõl, a fasiszta parancsuralmi rend
kiépítésétõl és biztosítaná, hogy a magyarság betöltse történelmi hivatását. E hivatás
lényege: Európa békéje, a Duna-medence népeinek politikai szervezése, a kiegyensúlyozás. Ehhez azonban az kell, hogy birodalmat alkossunk. A szorosabb értelemben
vett Magyarország  jelenti ki Pethõ  sohasem volt nagyhatalom, csak Szent István koronájának országaival együtt.
E tervek  ma már naivnak tûnõ remények  az 1938. évi Anschluss után szertefoszlottak. A Magyarság kiadója 1938 tavaszán kiadta az egyre gyakrabban hangoztatott jelszót: jobbra! Pethõ az ilyenfajta váltást nem fogadhatta el. Tizennyolc év munka után megvált a Magyarságtól.
Hosszabb tárgyalás után  Bethlen István és a ChorinKornfeld csoport támogatásával  sikerült új lapot alapítania: a Magyar Nemzetet. A lap elsõ száma 1938.
augusztus 25-én jelent meg. A beköszöntõ vezércikkben Pethõ Sándor korrekt ígéretet tett: Szellemünk kifejtésének a lap hasábjain nincs más korlátja, mint tulajdon
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lelkiismeretünk, tehetségünk és meggyõzõdésünk. A szellem szárnyalásának, a terveknek azonban a valóság szigorú realitása mégis keretet szabott. Az Anschluss után a
legitimizmus szárnyaló tervei megtörtek. A védekezés, néha tiltakozás vagy tanácsadás vált vezércikkeinek meghatározó hangjává. 1938. augusztus 28-án például arról
olvashatunk, hogy a magyarság szerepe a hûvös és becsületes semlegesség, tartózkodás
a faji mítoszoktól és világnézeti csoportosulásoktól. Két nap múlva ingerült hang csattan fel: nem vagyunk a Harmadik Birodalom cselédei, se alattvalói. A németek nem
vágták zsebre Magyarországot. Alig három hét múlva a fenyegetõ veszély érzete szólal meg: kevés a magyar, barátai gyéren vannak, ellenségei viszont sokan és hatalmasok. Amikor a Felvidék visszacsatolásának örömmámorában úszik az ország, halk szavú figyelmeztetés hangzik el: a felvidéki területeken ne büntessünk, csak jutalmazzunk,
nem bosszú kell, hanem igazság és engesztelõdés. Ésszerû kormányzatra van szükség,
mert a visszatért magyarság nem bírná el a mi pártpolitikai harcaink romboló hevét.
1939 tavaszán újabb figyelmeztetés: Hitler egyre erõsebb. Már kilencvenmilliós a birodalom. Ebben a helyzetben Szent István nemzetének nincs égetõbb problémája,
mint saját népi és katonai erõinek a végsõkig való fokozása és állandó készületben
tartása, hogy az események kiszámíthatatlan menete le ne sodorhassa jogáról és életterének porondjáról.
Az ország jobbratolódása, a németek, a nyilasok nyomása Pethõt hamarosan lesodorta az újságírói pályáról. 1940. július 24-én írta meg lemondását fõszerkesztõi állásáról. A megrázkódtatások az egészségét is kikezdték, Balatonfüredre ment kezelésre
és pihenésre. Itt érte a vak és értelmetlen tragédia. 1940. augusztus 25-én látogatóba
érkezett barátait a vasútállomásról taxin szállította szállására. Egy útkeresztezõdésnél
gróf Nemes Vince Alfa Romeo kocsijával, nyolcvan-száz kilométeres sebességgel belefutott a lassan kocogó öreg taxiba. Az ütközés következtében Pethõ Sándor a helyszínen meghalt.
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EGY RÖVID ÉLETÛ ELLENZÉKI PÁRT ÉS VEZETÕJE MAGYARORSZÁGON
1947-BEN

Pfeiffer Zoltán 1947. augusztus 4-én jelentette be, hogy Magyar Függetlenségi Párt
(MFP) néven új pártot alapított és indul az országgyûlési választásokon. A választójogi törvény elõírta ajánlások megszerzése után ismertette pártja kormányképes programját, amelyben vállalta pártja nyílt ellenzéki szerepét, s nem tagadta, hogy polgári
liberális jellegû politikai és társadalmi berendezkedést kíván megvalósítani Magyarországon. Az MFP külpolitikai törekvéseit illetõen pedig leszögezte: Valljuk a nagy
európai kultúrközösségekkel való elszakíthatatlan közösségünket, s a jövendõ életünket is e megmásíthatatlan törvények alapján kívánjuk felépíteni. A párt rövid két
hét alatt nagy sikereket ért el, huszonhárom budapesti és több száz vidéki szervezete
alakult. Vezetõségét, vagy ahogyan õk maguk nevezték, a hetesfogatot, az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke, Miklós Béla, az Ideiglenes Nemzetgyûlés elnöke,
Zsedényi Béla, az európai hírû jogtudós professzor Moór Gyula és a kisgazdapárt korábbi vezetõ politikusai, Pfeiffer Zoltán, Futó Dezsõ, Hegymegi Kiss Pál és Vasáry István alkották.
Pfeiffer Zoltán 1900. augusztus 15-én született Budapesten értelmiségi családból.
Ügyvéd édesapja egy kisebb papíráru-feldolgozó üzemet is mûködtetett. A család egyetlen gyermekét jogi pályára szánták. Pfeiffer Zoltán 1923-ban szerzett jogi diplomát a
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd 1928-ban egységes bírói és
ügyvédi vizsgát tett. 1931-ben lépett be a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári
Pártba (FKGP), 1936-tól a párt ügyésze, majd fõügyésze lett, s õ irányította az FKGP
1939-es választási kampányát.
A második világháború idején német és nyilasellenes beállítottsága folytán bekapcsolódott a függetlenségi és ellenállási mozgalomba. 1944. március 19., az ország német megszállása után közremûködött a Magyar Front létrehozásában, s a nemzeti ellenállás e központi szervezetében Dessewffy Gyulával együtt képviselte a Független
Kisgazdapártot. 1944. szeptemberétõl lett tagja a Magyar Front intézõbizottságának,
1944. október 15-e, a nyilas puccs után pedig bekapcsolódott a katonai ellenállásba,
részt vett a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának a munkájában. Ez a
szervezet megalakulásakor, 1944. november közepén vállalta a szabad, független, demokratikus Magyarország és az alapvetõ szociális változások megteremtését.
Pfeiffer Zoltánt 1945 augusztusában beválasztották az FKGP országos intézõbizottságába, 1946. szeptember 7-tõl pedig a párt politikai bizottságának lett a tagja. 1945 novemberétõl 1946 végéig volt az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára. A kom-
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munista párt kezdettõl fogva erõs kritikával illette tevékenységét, s nyomására  a
kisgazdapárti vezetõség hallgatólagos beleegyezésével, illetve néhányuk erõs támogatásával  Pfeiffer 1947. február 28-án lemondott politikai bizottsági tagságáról és
március 12-én kilépett az FKGP-bõl. Ezt megelõzõen mint védõügyvéd a koncepciós
vádakkal illetett Kovács Bélát, a kisgazdapárt fõtitkárát kísérte el az ÁVO-n lezajlott
kihallgatásra. Kovács Bélát ezután a szovjet megszállók tartóztatták le, amit Pfeiffer
sem tudott megakadályozni.
A választási küzdelem során a párt képviselõjelöltjei nem tagadták meg kommunistaellenességüket, és bátran hirdették, hogy meg nem alkuvó ellenzéki és polgári
politikát kell ma folytatni mindazoknak, akik a demokrácia nemes veretû értelmezésének a hívei és eszméik érdekében vállalják a nehézségeket és az ellenzéki állásfoglalás minden hátrányát. Sõt azt is hangoztatták, hogy az MFP egyedül veszi fel a küzdelmet a koalícióval, s a mûellenzéki pártokkal szemben [ ] támogatást és bizalmat,
s ha kell, gerinces helyállást kérünk pártunk nevében, de a nemzet és mindannyiunk
érdekében.
A Magyar Függetlenségi Párt a kisgazdapárti szervezetek tagjaihoz intézett felhívásaiban a magyar nép olyan egyetemes pártjának tüntette fel magát, amely a régi, hagyományos eszmék védelmére alakult meg. Mi képviseljük a polgári ellenzék gondolatát, amely igazi, elszánt ellenzék kíván lenni, szemben a hatalom roppant nyomásával
és a mûellenzéki pártokkal. Úgy érezzük  szólt az egyik felhívás , hogy ezzel az
elhatározással mi keltjük életre a kisgazdapárt igazi szellemét. Ennek a célkitûzésnek
az idõszerûségét a felhívás azzal indokolta, hogy a kisgazdapárt megszûnt a polgári gondolat védõbástyája lenni, s ehelyett egyenesen kiszolgálta azokat a törekvéseket, amelyek a szabadság gondolata és a magántulajdon ellen törnek. De a felhívás nem elégedett meg azzal, hogy csak elvileg indokolja meg a baloldali törekvésekkel szemben
felállítandó védõvonal szükségességét, hanem megpróbálta a konkrét indokokat és
követeléseket is felsorakoztatni. Miért kellett a Kisgazdapártból távoznunk? Mert nem
akarunk fakultatív hitoktatást, a szakszervezetek politikai hatalmának túltengését,
ugyanakkor a mezõgazdasági érdekképviseletek elhanyagolását, az antidemokratikus
választójogot, igazi törvényhozás helyett a rendeleti kormányzást, a nyakló nélküli
államosítást, az egyéni szabadság és a magántulajdon mind szûkebbre korlátozását,
mindennek hatósági engedélyhez kötését  viszont követeltük a sajtószabadságot, a
községi választások megtartását, a vállalkozási és munkavállalási szabadságot, az önálló és életképes egzisztenciák (gazdák, iparosok, kereskedõk) megvédését és szaporítását, az államosított szövetkezetek helyett önálló, igazi szövetkezeti rendszert, a szakképzettség és szellemi értékek megbecsülését, a pártdiktatúra letörését és a pártélet
belsõ alkotmányosságának megteremtését, a korrupció kiirtását, a közigazgatás politikamentességét, a pártbíráskodás helyére az esküdtszék visszaállítását. A további felhívásokban szintén gyakran hivatkoztak arra, hogy az MFP a kisgazdapárt által az 1945ös választásokon képviselt eszmék egyedüli letéteményese. Most az a célom 
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hirdette az egyik röplapon B. Szabó István, aki augusztus 11-én csatlakozott az MFPhez , hogy az igazi békési programot ennek a pártnak, a Magyar Függetlenségi Pártnak a keretén belül valósítsuk meg, amelynek tagjai nagyrészt a kisgazdapárt tagjai
közül kerültek ki. Remélem, hogy az ország parasztsága és polgársága megérti elhatározásom fontosságát és a nemes célkitûzések megvalósításához közös erõvel fogja megadni támogatását a Magyar Függetlenségi Pártnak.
Pártunknak csak a neve és kerete új  hangzottak a program bevezetõ sorai ,
szelleme és eszményei ezerévesek Végsõ célkitûzésünk a tiszta demokrácia! A Magyar Függetlenség Párt nemzeti és polgári alapon áll, az evangéliumon alapuló szocializmus s az egyéni szabadság elvét hirdeti. Politikai és társadalmi célkitûzéseink egyik
legfontosabb törekvése a társadalmi béke megteremtése [ ] Világnézetünk  szögezte le a program  a nemzet függetlenségének elvén, az egyéni szabadságon, a polgári
gondolaton, a krisztusi szocializmuson, a természetjog örök erkölcsi elvein alapul. Az
MFP követelte a kereskedelem és az ipar hatékony állami támogatását, az állami kereskedelmi tevékenység megszüntetését, az álszövetkezetek felszámolását, lemondást
a további államosításokról, az addigi államosítások eredményeinek felülvizsgálatát, az
adóterhek csökkentését, s nem utolsósorban minden olyan külföldi vagyon kölcsönös
igénybevételét, amelyek nemzetünk függetlenségét nem csorbítják.
A Magyar Függetlenségi Párt programjában a magyar föld tulajdonosaihoz fordul, követelései azonban jórészt csak a gazdagabb parasztság érdekeit fejezték ki, például a mezõgazdasági törvény megalkotása, a mezõgazdaság újjáépítésének meggyorsítása, a kollektivista megnyilvánulások kiküszöbölése. Igaz, egyúttal az MFP is
hangsúlyozta az agrárolló megszüntetésének, a mezõgazdasági hitel megteremtésének,
a kisbirtokok gépesítésének, a hazai adottságokkal számoló árpolitikának, az állatállomány szakszerû felújításának fontosságát  elsõsorban az újbirtokosok érdekében
, ugyanakkor programjában nyíltan felvetette a földreform felülvizsgálatát is. A
nagy gyorsasággal megvalósított földreform egyes szakaszait abban a szellemben kívánjuk módosítani, hogy a föld valóban annak a tulajdonában maradjon, aki azt meg
is mûveli, s azt igényelte, hogy a birtokok alsó határa olyan legyen, amely a tulajdonos számára valóban biztos megélhetést nyújt. Az MFP  a Demokrata Néppárthoz
hasonlóan  programjába iktatta a munkavállalás teljes szabadságát, a mezõgazdasági érdekképviseleti törvény megalkotásá-nak követelését is. De a gazdasági követeléseket a program igyekezett politikailag is alátámasztani, ezt szolgálta többek között a
községi választások mielõbbi kiírásának sürgetése is.
A program a koalíciós kormányzat addigi külpolitikáját teljesen elhibázottnak minõsítette, mégpedig elsõsorban azért, mert egyetlen nagyhatalom részérõl sem élvez
bizalmat. Nem vonta kétségbe a Szovjetunióval való jó viszony megteremtésének szükségességét, de ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy nagy szomszédunk bizalmát a
magyar nép polgári elveket valló óriási többsége is kiérdemelje. A szomszéd népeket
pedig a kossuthi konföderáció alapján akarta jobb együttmûködésre bírni.
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Az MFP a választásokon 670 547 szavazatával megszerezte a szavazatok 13,4 százalékát, vagyis komoly sikert aratott. A választókerületek közül különösen kiemelkedett Csongrád-Csanád 30,8 százalékos, Borsod-Gömör-Abaúj-Zemplén 28,9 százalékos, Nagy-Budapest 23,2 százalékos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 18,4 százalékos eredménye,
valamint a nagyobb városok közül Baján a 60 százalékos, Szegeden 52,1 százalékos,
Miskolcon 32,6 százalékos, Budapesten 25,9 százalékos részesedés. Pfeiffer Zoltán szeptember elsõ napjaiban joggal üzenhette választóiknak: A Magyar Függetlenségi Párt
fegyelmezetten rendezi sorait a gyõzelem után, hidegvérrel szemléljük a politikai fordulatokat, megyünk a magunk útján, ellenzékiek maradunk. Moór Gyula, a párt vezérszónoka a Dinnyés-kormány programja feletti vitában magabiztosan tökéletes és
teljes bizalmatlanságot jelentett be a kormány iránt. A párt sajtóorgánuma, az Ellenzék pedig szeptember 20-án azt hozta a többi párt tudomására, hogy mi  ha úgy
fordul, egyedül is  õrzõi leszünk a magyar nép ezeréves vágyainak, ragaszkodunk a
polgári életforma gondolatához és gyakorlatához, az egy és örök jelzõ nélküli demokrácia tisztes elveihez, a jogegyenlõséghez, a többségi elvhez, a kisebbségi jogok tiszteletben tartásához [ ] A legélesebben visszautasítjuk azt a pártsovinizmustól fûtött,
felháborító elméletet, hogy aki a hatalom pártjaira szavazott, az demokrata, aki pedig
ránk, az ellenzékre adta voksát, az fasiszta. Az utóbbi õszinte és határozott reagálás
volt Rákosi Mátyásnak a Magyar Kommunista Párt (MKP) központi vezetõsége ülésén néhány nappal korábban tett kijelentésére. A párt fõtitkára ugyanis a pártvezetõség szeptember 11-i ülésén a következõket mondotta: A mi véleményünk az, hogy
Pfeifferékkel szemben nemcsak ideológiai harcot kell indítani, hanem ki kell harcolni
azt is, hogy kikerüljenek a parlamentbõl. A mi demokráciánk fiatal és vékony, porcogós csontozata nem bírja még el, hogy egy fasiszta csoport a nehéz gazdasági viszonyok
kihasználásával aknamunkát végezzen. Mi azonkívül Pfeifferék eltávolítását az erõviszonyok további megváltoztatása céljából is forszírozzuk. Rákosiék ugyanis elszánták
magukat, hogy bármily módon, de az MFP-t eltávolítják a parlamentbõl s ezzel együtt
a politikai életbõl is.
Szeptember elejétõl az MKP politikai kampányt indított, felhívására és ösztönzésére országszerte tiltakozó gyûlések zajlottak le a Pfeiffer-párt betiltása érdekében. A miniszterelnökségre táviratok százai érkeztek, követelve az MFP felszámolását. Az akciók fokozódtak a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform)
szeptember végi megalakulása után. A megalakulás jelentõségét az alakuló ülésen jelen lévõ Révai József (MKP) a következõkben foglalta össze parlamenti beszédében:
Ez az értekezlet felhívást jelentett be a béke, a nemzeti függetlenség és a demokrácia
erõi számára, hogy tömörüljenek, és ez, tisztelt Országgyûlés, nem a Magyar Kommunista Párt magánügye, ez egyben a magyar nemzet ügye is. [ ] Ez az értekezlet nemcsak bennünket erõsít, hanem azt az egész tábort, mely kész a békének, a demokráciának és a nemzeti függetlenségnek az ügyét megvédeni minden erõvel a belsõ ügyeinkbe
avatkozó, a függetlenségünkre törõ és a belsõ reakciót támogató imperialistákkal szem-
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ben. Ez az értekezlet  és ezért is a magyar ügyrõl van szó  hadat üzen a függetlenség ellenségeinek, a béke ellenségeinek, a demokrácia ellenségeinek, hadat üzen  és
ennél a hadüzenetnél ott voltunk mi, magyar kommunisták is  az ellenség ötödik
hadoszlopának. Révai felszólalásából  különösen annak befejezõ mondataiból 
érezhetõ volt, hogy itt a kommunista párt szónoka a Magyar Függetlenségi Pártról
beszél. Az MKP törekvéseit erõsítette az is, hogy szeptember 15-én a magyar békeszerzõdés hatályba lépett, s ennek 22. cikkelye lehetõvé tette a szovjet fegyveres erõk további magyarországi tartózkodását.
Szeptember 26-án  két nappal az új kormány megalakulása után  Pfeiffer Zoltán küldöttség élén kereste fel hivatalában Dinnyés Lajos miniszterelnököt, és egy
beadványt nyújtott át neki pártja nevében. Ebben kifogásolták, hogy az MFP-vel szemben még ma is olyan uszítás folyik, amire nem volt példa a magyar politikai életben,
és ezért, pontosabban ezeknek következményeiért elsõsorban a magyar kormány a
felelõs. Szóvá tették a kormánysajtó hangját is. Tudomására hozták a miniszterelnöknek azt is, hogy a Magyar Függetlenségi Párt eleve elhárítja magától a felelõsséget,
ha ezeknek a jelenségeknek a nyomán esetleg olyan sajnálatos események következnek be, amelyeknek belföldi és nemzetközi hatása ki sem számítható. Majd arra kérték Dinnyést, illetve a kormányt, hasson oda, hogy az ellenzékkel szemben az indokolatlan és oktalan provokáció megszûnjék. Kívánságaik teljesítése fejében azt
ígérték, hogy a koalíció pártjaival együtt részt vesznek az ország újjáépítésében.
Az MFP vezetõi közben megfelelõ politikai biztosítékok fejében felajánlották 
közvetítõk úján  az MKP-nak, hogy lemondatják és eltávolítják soraikból azokat a
képviselõket, akik parlamenti mûködése alkalmas lehet a zavarkeltésre. E próbálkozások már nem vezettek eredményre, sõt az MKP vezetõi október elsõ napjaiban eldöntötték, hogy jogi úton is megindítják a harcot Pfeifferék ellen. Rákosiék szerették
volna elérni, hogy a petíciót a koalíció négy pártja közösen nyújtsa be. A kisgazdapárt
vezetõinek ingadozása miatt nem sikerült azonnal a közös álláspontot kialakítani, majd
csatlakozásuk után a Szociáldemokrata Pártban (SZDP) alakult ki nagyobb vita. A
pártvezetõség egy része  Kéthly Anna, Kelemen Gyula, Buchinger Manó és mások
 távol szerette volna tartani magát ilyen akciótól, nem akarta az MFP kizárását a
politikai életbõl. Végül a pártvezetõség 8:5 arányban a petícióhoz való csatlakozás
mellett döntött. Közben az ÁVO nyomozói háromezer jegyzõkönyvet vettek fel arról,
hogy a Pfeiffer-párt ajánlásgyûjtõi részérõl hamisítások történtek. Ezek a jegyzõkönyvek szolgáltak alapul arra, hogy 1947. október 3-án a koalíciós pártok (MKP,
SZDP, NPP, FKGP) és az ellenzéki Magyar Radikális Párt (MRP) együttesen benyújtották a petíciót. Ebben az MFP valamennyi sikeres, mandátumot eredményezõ lajstromát és az országos listán megszerzett képviselõi helyét megtámadták. Kérték a mandátumok megsemmisítését és a választási eredmények helyesbítését. Az MFP vádirata
arra hivatkozott, hogy a szükséges ajánlásoknál harmincötször többen szavaztak a pártra, s egyúttal a petícióban foglaltak valóságát tagadják.
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A petíció benyújtásának napjaiban sor került néhány, az MFP-t közelebbrõl érintõ
adminisztratív intézkedés megtételére is. Ekkor vették õrizetbe a Belügyminisztérium
illetékes szervei Sólyom Fekete Vilmost, a párt adminisztratív titkárát. Október 13án a Sportcsarnokban a nagy-budapesti pártaktíva elõtt Farkas Mihály nyíltan megmondta: Nem titkoljuk, hogy a petíciónak, amelyet a négy koalíciós párt és a radikálisok adtak be Pfeifferék ellen, az a célja, hogy a választási bíróság megsemmisítse
Pfeifferék mandátumát.
1947. október 20-án kezdõdött meg a petíciós per. A tárgyaláson az MFP-t 
miután maga is kitûnõ jogász volt  a pártvezér, Pfeiffer Zoltán képviselte. A Választási Bíróság eljövendõ döntése azonban nem lehetett kétséges. Elnöke a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke, Major Ákos volt, aki a fontosabb perek  így a petíciós per  elõtt konzultált Rákosi Mátyással, sõt visszaemlékezésében azt is megírta,
hogy a Választási Bíróság tanácsán belüli szavazatok aránya a Baloldali Blokk [vagyis
Pfeifferék legyõzésére  I. L.] javára 6:4 arányban biztosítva volt. Pfeiffer Zoltán
négyórás beszédében azt fejtegette, hogy a történelem során még nem fordult elõ olyan
választás, amely után a kormánykoalíció azt kívánta volna, hogy az ellenzéket egyszerûen iktassák ki a parlamenti életbõl. Az MFP mandátumainak esetleges megsemmisítése »a demokrácia súlyos megsértése lenne, mert az nem megengedhetõ, hogy 700
ezer fõnyi tömeg a parlamentben képviselet nélkül maradjon«. A tárgyalásokon
Pfeiffer állításait  bár halvány kísérletek voltak erre  nem tudták meggyõzõ hitelességgel visszautasítani, illetve megcáfolni.
A petíciós tárgyalások alatt az MKP szervezésére a baloldal megpróbálta visszautasítani Pfeiffer állításait. Zsolt Béla Pfeiffernek a tárgyalásokon tanúsított magatartását
elemezve például azt fejtegette, hogy a pártvezér a múltban azok közé tartozott, akiket a reménytelen idõkben a reménykedõ demokraták a jövõ számára számon tartottak. De forduljon csak hátra az ülésteremben s vegye szemügyre 1944 elõtti tiszta
szemeivel pártja tagjait, akikrõl azt hallottam, hogy csak most, utólag akarja revideálni politikai és személyi priuszukat, s egyúttal az MRP nevében is követelte az MFP
mandátumainak megsemmisítését. A Nemzeti Parasztpárt 1947. november 12-án
ülésezõ nagyválasztmánya elõtt pedig Veress Péter pártelnök az MFP-vel kapcsolatban leszögezte: Ez a párt mint politikai képzõdmény ellensége a demokráciának, egyben a magyar népnek is és aszerint kell kezelni. Ezután a budapesti népfõügyészségtõl
az Országgyûlés elnökéhez egy kiadatási kérelem érkezett, amely Pfeiffer Zoltán mentelmi jogának az elõzetes letartóztatásra is kiterjedõ joghatállyal történõ felfüggesztését kérte. Ezt Pfeiffer nem várta meg  tisztában volt a várható eredménnyel , és
november 4-én elhagyta az országot, egy titkos megbízott segítségével családjával
együtt Ausztria érintésével az Egyesült Államokba távozott.
A pártelnök távozása után  az MKP egyre fokozódó nyomása alatt  a pártvezetõség még egyszer megpróbálta az MFP sorait rendezni. November elején Miklós Béla,
Zsedényi Béla és Pardi Ferenc háromtagú direktóriumot alkotva átvette a párt veze-
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tését, sõt új politikai bizottságot is választottak, amelyben Hódy György, Keresztes
Tamás, Vásáry József, Szenner József, Moór Gyula, Vándor Ferenc és Ráth András
kapott helyet. Miklós Béláék az agonizálás utolsó óráiban kísérletet tettek arra, hogy
felvegyék a kapcsolatot az MKP-val. 1947. november 13-án Miklós Béla és Pardi Ferenc az MFP országos elnöksége nevében levélben fordultak Farkas Mihályhoz, az MKP
helyettes fõtitkárához, és az ország nehéz gazdasági helyzetére és a nemzeti összefogás
szükségességére való hivatkozással tárgyalásokat akartak kezdeményezni az MFP
miatt elmérgesedett politikai légkör enyhítése céljából. Farkas válasza  Önökkel
nincs mit tárgyalni, s valószínûleg valami tévedésrõl van szó  egyértelmûen tudomására hozta Miklóséknak, hogy pártjuk további sorsa végleg megpecsételõdött. Révai József pedig a Szabad Nép 1947. november 16-i számában megjelent, Amiben nem
ismerünk tréfát címû vezércikkében hozta az MFP vezetõinek és az ország közvéleményének tudomására: Aki a Pfeiffer-párt programjával kapott mandátumot, az egyetlen
módon határolhatja el magát hazaáruló vezérétõl: ha lemond a mandátumról, visszavonul a magánéletbe és megvárja, amíg a magyar demokrácia elfelejti a hazaáruló
Pfeifferrel való kapcsolatait. Aki erre nem hajlandó, azt meg kell fosztani mandátumától.
A Választási Bíróság 1947. november 20-án határozatban mondta ki a párt listáján
megválasztott negyvenkilenc képviselõ mandátumának megsemmisítését, Rajk László belügyminiszter pedig feloszlatta a pártot. Így Magyarországon a választójogból már
korábban  1947 augusztusában  kizártakkal együtt több mint egymillió választópolgár marad képviselet nélkül az új Országgyûlésben.
Pfeiffer Zoltán és családja New Yorkban lelt új otthonra, s 1949-tõl kezdve tevékenyen bekapcsolódott a magyar politikai emigráció munkájába. Megalakulásától kezdve a Magyar Nemzeti Bizottság, 1950-tõl annak végrehajtó bizottsága tagja, egyúttal
az igazságügyi és sajtóosztály vezetõje lett. Az Európai Rab Nemzetek Közgyûlésén õ
képviselte a magyar emigrációt, megválasztották a szövetség tájékoztatási bizottságának az alelnökévé is. Rendszeresen írt a nyugati magyar lapokba, így az Amerikai
Magyar Népszavába is. E lap hasábjain üdvözölte az 1956-os forradalmat, s pártja újjáalakulását is, de egyúttal figyelmeztette a Nyugatot: Szomorú arra gondolni, hogy
mennyivel több áldozat, segítség és figyelem mutatkozik Moszkva részérõl, ha a nyugati féltekén elkukorékolja magát egy kis vörös kakas [ ] Mire vár a Nyugat? Ha csodára, hát az is bekövetkezett. Napjainkban Varsóban és Budapesten. Majd a forradalom szovjetek általi leverése után, mintegy igazolva látván álláspontját, ismét a nyugati
nagyhatalmakhoz fordult: Ha a huszadik században ilyen brutálisan lehet letaglózni
egy népet, csupán azért, mert útjába állt a szovjet világuralmi teveinek, akkor a Nyugat mire vár? Talán a szovjet jóindulatában bízik? Kinek van már a történtek után
ennyi optimizmusa? Majd leszögezte: Ha a történelem legcsodálatosabb nemzeti forradalmát  amelyben a magára hagyott magyar nép minden férfija, magyarja, ifja és
leánya hõsiesen részt vett  el hagyják veszni, úgy a Nyugat utolsó bástyája pusztul
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el, bizonyságul annak, hogy megszûnt a nyugati szolidaritás és újabb, még nagyobb
csodákra van szükség, hogy Moszkva világuralmi elõretörése megszakadjon. Pfeiffer
jövõbe látása igazolódott: több mint három évtized elteltével megtörtént a csoda.
1958-ban Pfeiffer Zoltán alapító tagja lett a tizenhat tagú Magyar Bizottságnak (elnöke Varga Béla, alelnöke pedig Kõvágó József), mely nemcsak elkötelezte magát a
forradalom törekvései és eszméi mellett, hanem nemzetközi konferenciákon, a világ
számos országában tájékoztatta a magyar problémákról a vezetõ személyiségeket, intézményeket, pártokat és az érdeklõdõ közönséget. Pfeiffer ilyen célból többször járt
Európában, s nem véletlen, hogy a magyar hírszerzés is figyelemmel kísérte tevékenységét. Illetékes szervek csak 1962-ben döntöttek úgy, hogy Pfeiffer ellen a jövõben
nincs szándékunk akciót végrehajtani. A Pfeiffer-dosszié irattárba került. Az MFP
egykori vezetõje 1981. augusztus 16-án hunyt el New Yorkban.
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1947. JANUÁR: FORDULAT ILLYÉS GYULA BOLSEVIK MEGÍTÉLÉSÉBEN

A két világháború közötti korszak egyik legfényesebb és legteljesebb esztétikai értékû írói beérkezése Illyés Gyuláé. A harmincas évek végére már nyilvánvaló, hogy a
kortárs irodalom megkerülhetetlen, vezetõ alkotója, s amikor a Magyar Csillag szerkesztõjeként 1941 õszén Babits Mihály örökébe lép, nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is átveszi az irodalmi vezér szerepkörét. Táborokhoz kötõdött, közvetített
közöttük, és felettük is állt, azaz született egyeztetõ volt, ám nem a simulékonyság,
hanem az értékközpontúság szellemében. Továbbfejlesztve alkalmazta a reneszánsz
Cusanus tételét, a coincidentia oppositorum elvét, amelyet 1947-es versében Vas István így fogalmazott meg Nicolaus Cusanus sírja címû versében:
Ellentétek keresztezési pontja
Ez az egész világ, a végtelen sok
 Lényeiben, és mégis oszthatatlan
Egység.

A második világháború befejezõdésének hónapjaiban, 1945 tavaszán mégsem volt
teljesen egyértelmû Illyés Gyula helyzete, s ennek okát jórészt az egyeztetõ szerepkör
felvállalásában lelhetjük meg. Bár 1945-ig számos sajtóperben volt vádlott, bár 1944ben a német megszállás, majd a nyilas puccs után is bujkálnia kellett, bár 1944 õszén
tõle rendelték meg a  sajnos kibontakozni nem tudó  nemzeti ellenállás indulójának szövegét (Rendet), vélt jobboldalisága, sõt szélsõjobboldalisága miatt mind a polgári radikálisok, mind a szociáldemokraták részérõl sorozatos támadások érik õt is, nem
csak a népi írók mozgalmának tõle valóban jobbra álló alkotóit. Történik mindez dacára annak, hogy Illyés Gyula már az ideiglenes nemzetgyûlésnek is képviselõje, s az
országot irányító koalícióban részt vevõ Nemzeti Parasztpárt egyik vezetõje. Ugyanakkor a Magyar Kommunista Párt számára rendkívül fontos volt eleinte a Nemzeti
Parasztpárt is, amely kis párt ugyan, de a Független Kisgazdapárttól balra helyezkedett
el, s mivel vezetõi között titkos kommunisták is voltak (Darvas József, Erdei Ferenc),
remélni lehetett, hogy ez a párt a kommunisták egyre odaadóbb segítõjévé válik az
országos és a parasztpolitikában is. Rákosiéknak tehát az volt az érdekük, hogy kiálljanak a Nemzeti Parasztpárt vezetõ személyiségei mellett  mindaddig, amíg szükségük
van rájuk. Így  a nyilvánosság elõtt  1945-ben és 1946-ban is megvédték Illyés
Gyulát a rágalmazó támadásoktól. Sõt meg is akarták nyerni a maguk érdekeinek, s
ennek köszönhetõ, hogy Illyés Gyulának azokat a kívánságait-követeléseit, amelyek-
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kel meggyanúsított írótársainak sorsát akarta rendezni, lényegében elfogadták. Így rendezõdhetett, ha nehezen is, Szabó Lõrinc és Németh László l945 utáni sorsa, így sikerült elérni, hogy a szépíróknak ne kelljen igazolóbizottság elé állniuk. Szerepet játszhatott ebben az is, hogy az ekkori kommunista vezetõk még tisztelték az irodalmat, s
ha másként nem, az osztályharc eszközeként fontosnak is tartották.
1946 nyár végi, õszi hónapjaiban olyan események zajlottak a Nemzeti Parasztpártban Illyés Gyulának immár csak csöndes részvételével (hiszen l946 márciusában
lemondott pártbeli tisztségeirõl), továbbá Illyés irodalmi szerepvállalásában a Válasz
1946. októberi újraindításával, majd a Hunok Párisban 1946. decemberi megjelentetésével, amelyek a kommunistákat radikális és nyilvános bírálatra ingerelték.
A Nemzeti Parasztpártban 1946 folyamán egyre nyilvánvalóbbá vált a baloldal
(Darvas József, Erdei Ferenc) és a jobbszárny (Kovács Imre) ellentéte. Kovács Imre
világosan felismerte, hogy a baloldal a kommunisták fiókszervezetévé kívánja változtatni a parasztpártot, s az eltávolodó önállóság mellett állt ki híveivel. Ez egyúttal a
kisgazdapárthoz való közeledést is jelentette volna. 1946 augusztusában Kovács Imre
memorandumot intézett Veres Péterhez, a párt elnökéhez a pártpolitikai gondok megoldásának érdekében, s ezt rajta kívül Farkas Ferenc, Illyés Gyula és Keresztury Dezsõ
írta alá. November elején nagyválasztmányi ülést tartott a parasztpárt. Az ütközõponton álló Veres Péter a párt baloldalával tartott, politikájának folytatására s egy általa
javasolt összetételû politikai bizottság megválasztására szólított fel. Kovács Imre erre
bizalmatlansági indítványt és egy másik listát nyújtott be további tizenkét parlamenti
képviselõ aláírásával. Köztük volt Illyés Gyula is. Veres Péter ellenállása miatt Kovács Imre végül visszavonta javaslatát. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a Nemzeti
Parasztpártban történtekrõl a kommunistáknak mindig naprakész információik voltak, így az sem maradhatott rejtve elõttük, hogy Illyés Kovács Imre híve.1
Az l946 októberében megjelenõ Válasz programcikkét természetesen Illyés írta. Az idõ
kérdései  figyelembe véve a parasztpárt imént vázolt helyzetét s abban Illyés szerepét 
nem tekinthetõ a kommunista párttól való eltávolodásnak, bár nyilvánvaló, hogy Illyés
mást ért a szocializmuson, mint Révaiék. Elképzelése szerint Európa népeinek most következõ fél százada arra megy, hogy a nacionalizmus igazán maradi légkörébõl kibontódva
miképp erjedjenek át külön-külön, majd együttesen a szocializmusba s azon át abba az új
erkölcsiségbe, amelynek épp a szocialista eszme a legfõbb tünete. Kijelenti azt is, hogy a
parasztság harcostársa ma nem a polgár, hanem a munkás. De közli ezek elõtt azt is, hogy
elvész a magyarság, ha a reakcióba hátrál, ha szorultságából és szorongásából nem tudja
kivágni magát legjobbjaival a neki való demokráciába. E mondat megfogalmazása  akárcsak az egész cikké  visszafogott, ám Révaiék számára is egyértelmû lehetett, hogy Illyés
másként gondolkodik arról is, hogy kik a legjobbak, arról is, hogy milyen a nekünk való
demokrácia. A kommunista párt számára azonnal nyilvánvaló volt, hogy a Válasz, elsõsorban Bibó István elemzéseivel, azok szellemi holdudvarával, továbbá szépirodalmi anyagával másfajta ideológiai és politikai utat képvisel, mint õk.
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A Válasz elsõ számának fogadtatása még korántsem jelentett kiélezõ szembehelyezkedést. A Forum ugyancsak októberi száma egyrészt két részletet közölt a Hunok
Párisban megjelenés elõtt álló kéziratából: a Nyitány címû fejezetet és az abban leírt
Sorbonne-beli Petõfi-ünnepséget értékelõ részt az Írástudók pezsdülése címû fejezet elejérõl, másrészt közreadta Lukács György elemzését, melynek tárgya és címe A Válasz
elsõ száma. Lukács itt valódi népfrontos szemlélettel üdvözölte az új folyóiratot, s bár
vitatkozott, fõként Bibó István és Farkas Ferenc írásaival, a népi írók mozgalmának
korlátozottságával, Illyés programcikkét  egyetlen bíráló megjegyzéstõl eltekintve
 elismerõen fogadta: Nemcsak az örvendetes, hogy a folyóiratnak már megindulásában pregnáns iránya van, hanem az is, hogy ez az irány határozott állásfoglalást jelent a népi demokrácia mellett. S ha ez így van, ha a Válasz ezt a programot igazán
következetesen végrehajtja, fel nem becsülhetõ szolgálatot tesz a népi demokrácia kifejlõdésének.
Hunok Párisban közlését Illyés 1943 második felében kezdte meg a Magyar Csillagban. 1944 tavaszáig tíz részlet jelent meg, majd a már említett Forum és az újrainduló
Válasz novemberi számában még egy-egy. Ezek közvetlenül megelõzték a teljes szöveg
kiadását, nyilvánvalóan figyelemfelkeltõ szerepük is volt. A Magyar Csillag közlései a
könyvnek közel a felét teszik ki, ám a szövegfolyam kihagyásos, és a végsõ idõrendet
sem mindig követi. A kihagyott részek a folyóiratközlésekben összekötõ mondatokat
igényelnek, máskor viszont a folyóiratban már megjelent szövegrészletek kerülnek
törlésre. Általában jellemzõ a nyelvi-stiláris javítás. A közlések alapján a megjelent
könyv bírálói pontosan tudhatták, hogy a mû 1945 elõtt fogant, szövegének jelentõs
része is akkor keletkezett, ám ennek mindössze két kritika tulajdonított jelentõséget,
említve a bátorságot, a megszállt Franciaország melletti kiállást.2 A többiek vagy nem
tartották fontosnak ezt az idõszerûségét csak látszólag elvesztõ tényt, vagy tudatosan
elhallgatták, mert nem illett bele Illyés-képükbe. S ez utóbbiak éppen a szélsõbaloldali bírálók voltak.
Illyés Gyula 1946 novemberének második felében többedmagával nyugat-európai
útra indult egy svájci segélyszervezet meghívására.3 Útjának állomásai: Genf, Brisaggo,
Róma, Genf, Párizs. 1947 februárjának közepén tért haza. Feleségével való levelezésébõl tudható,4 hogy a Hunok Párisban kritikai fogadtatásának elsõ írásairól értesült,
sõt a Szabad Népben közölt Horváth Márton-cikket5  a lap párizsi tudósítójának
révén  olvashatta is, továbbá Bóka László (elsõ) cikkét, ám közlése szerint: Egyiktõl sem lettem okosabb.
Illyés Genfbõl l946. december 5-i levelével küldte el a Válasz januári számába
szánt vezetõ cikket. Ez Újévre címmel meg is jelent. Levelében Illyés nagyon szkeptikus volt e cikk értékét illetõen. Flóra szerint az írás nagyon merész, de nagyon szép
(1946. december 17.), a megjelenést követõen pedig azt írta, hogy Válasz-beli újévi
cikked mindenkinek nagyon tetszett, a Szabad Szó részleteket közölt belõle (1947.
január 13.). Az elismerés a Válasz és a parasztpárt baráti körébõl érkezhetett, hiszen
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Horváth Márton említett cikke igen elítélõen reflektált: Talán mi is a megbocsátás
mosolyával nézhetnénk Illyést, mint ahogy õ nézi húsz évvel ezelõtti énjét, ha 1945
46 felrázta volna. A Válasz januári száma azonban nem ezt mutatja. Illyés Gyula cikkében ugyanazok az oldalvágások vannak a demokrácia ellen, mint amiket a háború
alatt a németek ellen használtunk. A rendõri túlkapások oldaláról mutatja be a demokráciát falun 
Az Újévre Genfben keletkezett,6 nyitójelenete azonban egy magyar faluba vezet
el, ahová Illyés a dolgozók iskolájának megszervezése céljából érkezett, ezért találkozott a helybeli értelmiségiekkel, szakmunkásokkal, akikben azonnal megérezte a
tartózkodó viselkedést, amelyet aztán sikerült feloldania. Országos politikai és falujáró tapasztalatait általánosítva lényegében demokráciafelfogását fejtette ki, amelyet elhatárolt azon 1945 utáni neofitákétól, akiknek a demokrácia nem belsõ élmény volt, akik a demokráciát holmi monopóliumnak tekintették, s így ennek
a magyar értelmiségnek is, amelyrõl itt szóltunk, nem azt magyarázták, amit mi szeretnénk megmagyarázni, hogy haladó, hanem azt, amivel mi még a látszat ellenére
is szembeszállunk, hogy haladásellenes. S mindezt a szavak vizsgája alapján, alkalmat sem adva a cselekedetek vizsgájára vagy pótvizsgájára. Mi azt hisszük, van alkalom ilyen viselkedésvizsgára. Hisszük, hogy eredményes lesz. [ ] Feladatunknak
érezzük, hogy levegõhöz juttassuk ezt a tõzegtüzet, hogy kibontsuk a vidéki értelmiség eredendõ demokratikus hajlamait. A cikk alapgondolata a következõ: Ki a jó
demokrata? Aki a nép javát akarja, együttmûködésben a néppel. Befejezése pedig
így hangzik: Új esztendõ kezdõdik. A magyarság vagy demokrata lesz, vagy semmi
sem lesz, írtuk nemrég. De a mi demokráciánk is vagy magyar lesz, vagy semmilyen
sem. Elérkeztünk oda, hogy a szavak helyett cselekvéseivel és alkotásaival mérjük
hozzá az embert, minél többet.
Az Újévre az országjáró tapasztalatok mellett az irodalmi életben szerzettekrõl is
szól hasonló szellemben. Kiáll azon írók mellett, akik a legkülönbözõbb okokból a
fasisztaság hírébe kevertettek vagy keveredtek pedig õk csaknem kivétel nélkül a
szociális kérdést feszegették. Mûveikkel  a hagyomány vonalán  a magyar haladásnak adtak segítõ lökést. Problémáik  szinte marxista módra megfogalmazhatóan
 osztály- sõt osztályharcos problémák voltak. Minderre én akkor ébredtem rá, amikor a demokrácia jelszavaival az ellenük felsorakozó írókon végigtekintettem. Voltak
kitûnõ írók ezek között is. De olyan, aki eredendõen, egy életre szociális mondandót
hozott, alig. Az õ problémáik elsõdlegesen lélektaniak vagy esztétikaiak voltak. Illyés
az írótársai ellen indított méltatlan támadásoknak tudja be, hogy  a régi falusi értelmiséghez hasonlóan  õk is hallgatásba burkolóztak, s még õ is csak hosszas unszolással volt képes rábírni õket arra, hogy publikáljanak.
Horváth Márton a maga elhatározott céljainak érdekében tudatosan félremagyarázta Illyés cikkét. Hiszen Illyés nem a demokrácia ellen lépett fel, hanem éppen annak érdekében: a demokratikusnak nevezett jelenkorról mutatta ki a torzultságot, az
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egészségtelen és sajnos nem periferikus vonásokat.7 Nem igaz Horváth Mártonnak az
az állítása sem, hogy az Illyés által meg nem nevezett, a szociális kérdést feszegetõ írók
 vagy egy részük  az uralkodó osztályok szempontjai szerint taglalták ezt a kérdéskört. Horváth Márton mindjárt néven is nevez két alkotót: Németh Lászlót és
Kodolányi Jánost, s úgy állítja be, mintha a kommunisták szinte könyörögtek volna,
hogy térjenek vissza az irodalomba. Tudható, hogy ez nem ferdítés, hanem hazugság.8
S bizony Illyésnek volt döntõ szerepe abban is, hogy l945 folyamán ezeket az írókat
nem ítélték el, s abban is, hogy késõbb publikálhattak. Horváth Márton szerint viszont ha csak ezek jelenthetik az irodalmat, akkor a magyar demokráciának nincs
irodalma. Mert mit jelenthetnek õk akár egyéni megnyilatkozásukkal, akár hallgatásukkal? Azt, hogy ha nem is a fasiszta, de a 30-as évek szelleme jelentkezik az irodalom területén. És itt érkeztünk el a döntõ kérdéshez, mely közvetlenül érinti a politikai érdekeket is. Ma nem lehet szó a 30-as évek szûk  és mégis haladó  paraszti
elkülönülésérõl.
A földreform mögöttünk van. Ennek emlegetése aligha visz tovább. A fõkérdés irodalomban, ideológiában és politikában egyaránt az: megtalálja-e a parasztság zöme a testvéri
kapcsolatot az élre került munkássággal, vagy pedig a polgárság befolyása alatt marad? [ ]
Ha Illyés visszavonultság és hosszas habozás után ismét a polgárság felé vezetõ utat
választja, ha saját magát ismétli, akkor a haladó vonások fokozatosan semmivé válnak
nála. Nem azért, mert megváltozott, hanem azért, mert nem változott, amikor az egész
környezet más, mint a régi volt.
A polgárság természetesen szitokszó a bolsevikok számára, a régi világ pedig szinte
a pokollal azonos. Nem szabad elfeledni azt sem, hogy Horváth Mártonnak az MKP
politikai akadémiáján l947. január 10-én elhangzott, a Szabad Népben két nap múlva
közölt Illyés- elõadását néhány nappal elõzte csak meg a január 5-i lapszám címoldalán közölt cikk a köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezésérõl, mellette Révai József
írásával Összeesküvõk és cinkosok címmel. Ez a minden alapot nélkülözõ koncepciós
per már radikális lépés volt a bolsevik diktatúra megteremtése felé, s ennek ürügyén
hurcolták el a szovjet katonai hatóságok l947. február 25-én Kovács Bélát, a kisgazdapárt fõtitkárát kémkedés vádjával. Illyés demokráciaféltése tehát tragikusan idõszerûnek bizonyult, s nyilvánvaló, hogy éppen ezért reagáltak rá olyan hevesen a bolsevikok.
A Hunok Párisban ismertetései, kritikái 1946. december 9-étõl kezdve jelentek
meg. Elõször újságokban, de januárban már folyóiratokban is. A visszhang eleinte
egyöntetûen elismerõ volt, a kommunisták részérõl is. Az Új Szó például, A Vörös
Hadsereg lapja Magyarország lakossága számára, december 29-i számában közölte
Sándor Kálmán egyértelmûen méltatását, mely felidézte a húszéves Illyés forradalmárságát s bátorságát is a könyv fejezeteinek 194344-es közlésével. Flóra pedig
azt írta december 29-i levelében, hogy Illés Bélának rendkívül tetszik a könyv, a
Puszták népével egy szintre helyezi. A lelkemre kötötte, írjam ezt meg neked. Ez a
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két kommunista író nyilván még nem tudta azt, amit a vezetõ politikusok már elhatároztak: Illyés Gyula nem lehet az MKP közeli szövetségese, legfeljebb  a késõbbi
minõsítés szerint  útitársa.
Horváth Márton kettõs tárgykörû elõadást tartott: József Attiláról és Illyés Gyuláról. A Szabad Nép csak a második részt közölte, azzal a megjegyzéssel, hogy Alább
hozzuk az elõadás néhány olyan részletét, mely Illyés Gyulával foglalkozik. Így kezdõdik a publikáció: Ha Illyésrõl beszélek  mondta az elõadó , azzal kell kezdenem, hogy a legnagyobb élõ magyar író. De éppen mert õt megelõzõen Adyról és József Attiláról esett szó, a legnagyobb mértéket kell vele szemben is alkalmazni. S a
»legnagyobb mérték« Illyéssel kapcsolatban azt jelenti, hogy a kritika hangja elnyomja a dicséret szavait. Az ezt követõ szöveg teljesen azonos a Lobogónk: Petõfi címû
kötetben 1950-ben közöltekkel. A bevezetõ mondatok kihagyása egyértelmûen azt is
jelenti, hogy 1950-ben a bolsevikok már nem tartották Illyést a legnagyobb élõ magyar írónak, nem tartották a politikai élet szereplõjének sem. A mindössze hét normál
könyvoldalnyi írás áttekintõen bírálja Illyés egész addigi munkásságát és magatartását, majd a Hunok Párisban, utána az Újévre kivesézése következik. Horváth Márton
szerint Illyést, a népi írói mozgalom vezéralakját a munkásságtól való paraszti elkülönülés jellemzi. Nem helyeselhetõ a kapcsolatfelvétele Gömbösékkel: az urak környezetében nem a népet képviselte: a munkásság felé bizalmatlankodó ideológiai beállítottsága okozta, hogy kilendült eredeti pályájából és a polgári világ vonzásának hatása
alá került. A népiesek és az urbánusok voltaképpen rokonok egymással: egyaránt bizalmatlanok a munkássággal szemben, s egyaránt jellemzi õket a forma hallatlan túlbecsülése a tartalom rovására. Erre Illyés esetében a példa a Magyar Csillag, melyrõl
aligha állíthatjuk, hogy balfelé kereste volna a megújulás útját. Inkább küzdött a germanizmusok, mint a németek ellen. Illyés egyetlen ugrással Ozoráról Párizsban termett, de visszafelé eltévesztette az utat.
Horváth szerint a Hunok Párisban lényege: elkezdi a munkásmozgalommal és befejezi azzal, hogy hátat fordít a mozgalomnak. Szóba kerül a Koratavasz is, amely a
bíráló szerint nem érti, nem mutatja be 1918 jelentõségét, s így nemcsak Párizsban:
Ozorán is idegen Illyés. S idézi a jeles korcsolyázási jelenetet, amelyben a fõszereplõ
siklik, ahogy a szél fújja. Az Újévre már bemutatott elítélése után a végkövetkeztetés az, hogy Illyésékre jelenlegi beállítottságukban  nem számíthatunk, s akkor
a baloldali írók megújulására és egy új generáció felnevelésére kell törekedni, továbbá: Bátran kell írni, a kritika hangját nem elnémítani, nemcsak a demokrácia dicsõségét zengeni, hanem bírálni fonákságait. A demokrácia fonákságait feltáró Illyés szigorú megrovása után furcsa ez a befejezés, ám ekkoriban ez kezdett jellemzõvé válni.
A Szabad Szó, a parasztpárt lapja azonnal vitába szállt Horváth Mártonnal, cáfolta
állításait, elítélte módszerét, s rámutatott arra, hogy olyan szempontokat használt
Illyés Gyula értékelésénél, mint annak idején éppen a szélsõ baloldalon, amikor József Attila megítélésérõl volt szó.9 A Nagyvilág viszont lelkesen üdvözölte Horváth
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Márton bírálatát, s óvta azokat, akik támadást láttak benne: Ne lássák gáncsvetõ szándéknak a vívó elõreugró lépését. Higgyünk a tiszta szándékban, a magasra nézõ tekintetben, abban a légkörben, amikor a bírálat már elismerést is jelent.1 0
A Forum januári számában Losonczy Géza közölt kritikát az új mûrõl. Ez a Horváth Márton-féle nézet ismétlése: a könyv lényege a munkásmozgalomtól való eltávolodás. Feletteséhez hasonlóan Losonczy is lekicsinyli az Illyést a párizsi munkásmozgalomban érõ sérelmeket. Egyúttal alkalmat talált még egy aktuálpolitikai vágásra
is: a kívülálló magatartás adott okot a másik oldalon Parragi Györgynek arra, hogy
Illyés Gyula nevét mostanában mindig megemlítse az õ »humanistái« sorában. Ez a
fajta »humanizmus« azonban emberi és politikai ingadozásokra, ballépésekre, mûvészetben pedig az arányos felépítés, az elmélyülõ mûgond s a ragyogó magyar nyelv ellenére is hanyatláshoz vezet.
Parragi György a Magyar Nemzet vezércikkírója ekkoriban. Érdemes idézni azt a
szöveghelyet, melyre  általánosítva  utal a bíráló, s amely a lap l946. december
l5-i számában jelent meg Európa a nihilizmus után? címmel: Egyelõre kevés a száma
azoknak a bátor harcosoknak, akik az európai gondolatért, az európai szabadságért,
amely mindig egyet jelentett a lelkiismeret és a szellem szabadságával, megalkuvás
nélkül síkra mernek szállni, akik nem frakciókban, blokkokban, provinciában, szektában keresik a maguk anyagi létének biztonságát, hanem akik egyetemes európai
szemléletben nézik ezt az agyonsanyargatott európai földrészt és ennek boldogtalan
lakóját, az európai embert. Kevesen vannak a Malraux-k, a Silone-k, a Mauriac-ok, a
Spender-ek, a Koestler-ek, az Illyés Gyulák, akik ma is elsõsorban európaiak és nem
pártgólemek mernek lenni.
Az Illyés-fogadtatás januári fordulatát jelzi az e havi Valóságban megjelent terjedelmes tanulmány is. Szabó Árpád Polgári költészet  népi költészet címû írásának elsõ
része még a decemberi folyóiratszámban Kosztolányi Dezsõvel foglalkozott, ez a második pedig friss marxista ismereteinek szellemében ítélte meg Illyést, aki szerinte rendre kompromisszumokra kényszerül, hiszen fél lábbal a polgársághoz, fél lábbal pedig a
parasztsághoz tartozik. Bármennyire gyûlöli is a kapitalista polgárosultságot, igazán
meghaladni ezt az állapotot nem tudja, hiszen mûveltsége mégiscsak polgári. A polgárságtól való gyökeres elszakadásra a gyakorlatban példát csak a munkásosztály szellemi képviselõi mutattak. Jellemzõ az is, hogy ez az írás részletezõen szembehelyezi
Petõfi következetes forradalmiságát Illyés tétovázásaival.
Az 1947. januári fordulat a Hunok Párisban szélsõbaloldali fogadtatásában groteszk
példát is felmutat. Bóka László az Új Magyarország január 4-i számában lelkes méltatást közölt Illyés új mûvérõl, amelynek esztétikai értékei oly számosak, hogy Illyés világszemléletének amúgy bírálható elemeirõl még hosszú ideig szót sem lehet ejteni.
Aztán megjelent Horváth Márton írása, történt egy s más a nagypolitikában, s a Világosság február 21-i számában Bóka László már úgy vélekedik, hogy bár a könyv a
széptan pápaszemén át vizsgálva: remekmû, valójában leleplezõ írásmû, hiszen le-
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leplezi Illyés egyéniségének belsõ hasadásait, az osztályából kinõtt, de osztályától elszakadni nem tudó s vele teljesen azonosulni mégis képtelen lélek gyötrõdését. Ez a
könyv feltárja ennek a felemás léleknek elfogultságait: habzsoló mûveltségvágyának s
paraszti iróniájának ellentéteit, antiszemitizmusát, és leleplezi azt a beteges-ideges érzékenységet, mely végül  egy sértõdés okán  kiszakította õt a munkásság egyetemes közösségébõl és afelé az egyoldalú népi-irodalmi irány felé sodorta, mely mindmáig bûvöletében tartja. Ez az út tele van buktatókkal, társai közül sokan el is buktak
rajta (elég, ha Kodolányi csúf példáját említem): Illyést tehetsége mentette meg. Eddig. De meddig?
Közel negyed századot kellett várni a Hunok Párisban új kiadására. Ehhez a szerzõ
Hõseink sorsa. Utóirat 1970-bõl címmel írta meg mûvének keletkezéstörténetét, s azt,
hogy az ellenséges fogadtatás miatt hagyta abba a körképnek tervezett munkát. Néhány, a közelmúltban megjelent töredék készült csak el,1 2 s így talán éppen a körkép
tervezett második kötete az elsõ jelentõs tétele a Rákosi-kor leltárhiányának, az el
nem készült mûvek sorának.
Egy régi tanulmányában Kenyeres Zoltán független elkötelezettségnek nevezte
Illyés magatartását, amely a pártoktól és csoportosulásoktól való függetlenség, de a
nép iránti elkötelezettség,1 3 s amely 1945 elõtt alakult ki, de az utána következõ két
évtizedben is jelen van. Ma már kiegészíthetõ az állítás: mindvégig megtalálható. A
kommunista párt viszont éppen a független szellemektõl idegenkedett a leginkább, s
mivel Illyést nem tudták sorkatonává tenni, partizánként sem számítottak rá.

Jegyzetek
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2 KELEMEN János, Szabad Szó, 1946. december 22. és SÁNDOR Kálmán, Új Szó, 1946. december
29.
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ILLÉS LÁSZLÓ
LUKÁCS GYÖRGY JAVASLATA
A SZOCIALIZMUS DEMOKRATIZÁLÁSÁRA

A kérdésfelvetés érvényességére Lukács György A demokratizálódás jelene és jövõje
címû mûve1 kikérdezésével kísérlünk meg választ adni.
1945 augusztusában Lukács visszatért hazájába és felvette azt a fonalat, amelyet
egy új demokrácia kimunkálása érdekében még a Szovjetunióban kezdett sodorni.
Amit azonban ott csupán rabszolganyelven (Brecht kifejezése) adhatott elõ, most
már szabadon, abban a naiv meggyõzõdésben, hogy a fasizmus katonai veresége után,
a háború múltával szükségszerûen egy citoyen típusú demokratikus megújulásnak kell
elkövetkeznie az európai kultúrában. Ebben a szellemben lépett fel számos vitafórumon és tartotta meg 1946. szeptember 9-én Genfben, a Rencontres Internationales
keretében emlékezetes elõadását Arisztokratikus és demokratikus világnézet címmel.2
Ebben a racionalitás jegyében fogant, demokratikus, humanista szellemiség megújulásának szükségességérõl beszélt, élesen bírálva egyúttal az irracionalista filozófiákat
és a közelmúlt veszélyeit változatlanul rejtegetõ formális demokráciát.
Noha az új demokráciát illetõ elképzelései ekkoriban még meglehetõsen elmosódottak voltak, annyi bizonyos, hogy annak társadalmi-gazdasági alapját semmi esetre
sem a Szovjetunióban megvalósított szocializmusban látta, hanem valamilyen átmenetben a szocializmus irányába. Koncepciójának másik lényeges összetevõje a közvetlen demokrácia kibontakozása reálisnak vélt víziója volt, amely már egyenesen A demokratizálódás jelene és jövõje gondolatait elõlegezi. Lukács emlékeztetett arra, hogy a
nagy francia forradalmat, éppen hõsi korszakában, teljesen áthatotta a közvetlen demokrácia szelleme. Most így érvelt: A fejlõdés abba az irányba megy  a tömegek
politikai öntudatának intézményes és társadalmi tudatos emelésével párhuzamosan 
, hogy az állami, társadalmi és kulturális élet minél döntõbb része a benne érdekelt
tömegek közvetlen iniciatívája, közvetlen vezetése, közvetlen ellenõrzése alá kerüljön [ azért], hogy a gyõztes nép [ ] megtartsa és megszilárdítsa a maga uralmát,
anélkül, hogy ez az uralom rögtön szocialista formákat öltene [ ] Ez a demokrácia
európai helyzetének mai központi kérdése.3
Bizonyos, hogy a Magyarországon 191819-ben lejátszódott spontán forradalmi
mozgalmak emlékképei befolyásolták Lukácsot e nézeteinek kibontásakor. Úgy tetszik azonban, hogy Churchill 1946. március 5-én Fultonban tartott beszéde, a Jugoszlávia elleni Komintern-határozat (1948. június), a magyarországi Rajk-per (1949), a
közép- és kelet-európai népi demokratikus államrezonok proletárdiktatúrává minõsítése után Lukács elképzelései egyre inkább illúziónak bizonyultak. Miután az 1956-os
magyar és lengyel események után a sztálinista, illetve posztsztálinista erõk kereszttü-
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zébe került és a revizionizmus fõ reprezentánsává minõsítették,4 elveszítette vitapartneri pozícióját is. Akarva, nem akarva be kellett látnia ama tétel változatlan érvényességét, amelyet a kiáltvány a két osztály van történeti képletében ír le.
A szocializmus demokratizálódására vonatkozó elõterjesztései 1968-ból származnak.
Ez az év a nyugat-európai diáklázadások, a prágai tavasz éve volt; az események arra
indították, hogy a marxizmus reneszánszának eljövetelében higgyen. A párt vezetése azonban  félve a szovjet rosszallástól is  agyonhallgatással reagált a nemkívánatos javaslatokra. A Demokratisierung eredeti német nyelvû szövege csak 1985ben jelenhetett meg (és akkor is terjesztési tilalom sújtotta); a magyar fordítás pedig
 néhány részlet folyóiratbeli közlése után  1988-ban látott napvilágot, azaz éppen
húsz évvel megírása után, túlságosan is késõn ahhoz, hogy súlyának megfelelõ szerepet játsszon egy szélesebb körû dialógusban.
A demokratizálódás jelene és jövõje lényegi vonása, kiindulópontja  mint említettük  a sztálinizmussal való leszámolás; szembenézést jelentett ez egyúttal a szerzõ
életének és munkásságának egy jelentõs fejezetével is. A mából visszatekintve mégis
ambivalensnek kell tartanunk ezt a konfrontálódást, mivel az elszámolás során nem
történik kísérlet annak argumentált bizonyítására, hogy a proletárforradalomból következik a sztálinizmus. Lukács következetesen a proletárforradalom történelmi indokoltságának elvi alapján állt, sohasem vált hitehagyott renegáttá, méltányolta a szovjethatalom fennmaradása érdekében hozott lényegi intézkedéseket, tehát bizonyos
mértékig valóban foglyává vált a rendszernek, amelytõl csak jelentõs késéssel igyekezett szabadulni, felismervén annak a szocializmust is aláásó antidemokratizmusát.
Az egy nem klasszikus forradalom következményeként fellépõ repressziós kísérõjelenségek kelthették Lukácsban azt a képzetet, hogy a sarokba szorítottság, a halálos
külsõ fenyegetettség érzésének pszichikai reakciója okozza az önkényes intézkedéseket, és a tanácshatalom demokratizmusának elfojtása, az elbürokratizálódás, vagyis
lényegében a szovjet thermidor megmagyarázható, ha nem is elfogadható. Ugyanakkor mintha nem ismerte volna fel, hogy az osztályharc fokozódó élezõdésérõl szóló
sztálini elmélet következtében jött létre az a mesterségesen szított hisztérikus légkör, amely a kegyetlen üldöztetéseket körülvette. Lukácsot tehát nem lehet  mint
azt sokan teszik  aktív sztálinizmussal vádolni, de bizonyos, hogy látens kritikai érzülete idõnként túl mélyre merült, s csupán 1956 után bontakozott ki valójában.
Lukács elõtt tehát a szocialista társadalmi rendszer megteremtésének kiindulópontja sohasem vált kérdésessé. Megingathatatlan meggyõzõdéssel vallotta, hogy a proletariátus 1917-es hatalomátvétele az orosz történelem szerves folyománya és jogosult
lépés volt. Ha ehhez az axiómához mérjük a következményeket, akkor érthetjük meg,
hogy Lukács a baj gyökerét  a szocializmus különbözõ színezetû ellenfelei állításaival szemben  sohasem a szovjet rendszer immanens létében, hanem a nemzetközi
burzsoázia fenyegetése folytán létrejött belsõ felépítményi szintben kereste, hajlandó
volt azt nagyrészt a sztálini mentalitásban látni, a taktikai jellegû problémák stratégi-
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ai elméletté fejlesztésében tetten érni. A Roma locuta, causa finita államelvvé növesztése azonban bürokratikus módon elfojtotta a néptömegek kreatív innovációs
készségeit. A harmincas években lehetséges alternatívákról így gondolkodott Lukács:
A reális történelmi alternatíva azt a konkrét formát öltötte, hogyan lehetne a fejlesztés formáival összeegyeztetni ezt a szocializmus szempontjából elengedhetetlen,
mert objektíven megalapozó központi problémát, vajon a szocialista demokrácia társadalmi elõfeltételeit kell-e fejleszteni a gazdasági fejlettség mindenkori szintjén [ ]
vagy pedig a gazdasági haladás érdekében a háttérbe kell-e szorítani, netán teljesen
mellõzött mozzanattá kell-e tenni a szocialista demokráciát.5 Sztálin  mivel úgy
érezte, hogy a világimperializmus bekerítette országát  a második alternatívát választotta, az unió gazdasági és katonai erejét kívánta mindenekelõtt növelni, s ennek
érdekében fojtott el a koncepciójától eltérõ minden véleményt, rálépett a tömeges
represszáliák, sõt a gyilkosságok útjára, s ezzel  végül is  elõre beprogramozta a
szovjetszocializmus késõbbi morális (és valóságos) összeomlását.
Bármi is történt, a demokratizálódás igénye semmi esetre sem jelentette Lukácsnál
azt, hogy visszahátrált volna a demokratikus szocializmustól a polgári demokráciához. A
sokat emlegetett tertium datur nála nem ezt jelentette, hanem a szocializmuson belüli
demokratizálódást. (Többek közt ez magyarázza, miért gyûlölik õt oly engesztelhetetlenül a konvertiták.) Lukács, hasonlóan Brechthez, aki szintén bizalmatlanul szemlélte a
többpárti rendszeren nyugvó politikai formációt, a polgári demokráciákban a jobbra csúszás lehetõségének veszélyét érezte. Nagyon is emlékezetében éltek még a weimari demokrácia összeomlásának, legális aláásásának tanulságai, amelyekrõl a Horkheimer
Adorno páros találóan állapította meg: Az elnyelés által fenyegetettek az elnyelésben
keresik menekülésüket.6 A polgári demokráciák többpárti rendszerét elutasította: A
polgári demokrácia mint alternatíva egy válságos idõket élõ szocialista állam számára a
görög perspektívát nyitja meg.7 Lukács itt az akkor Athénben uralmon lévõ juntára
célzott, de nem mulasztotta el, hogy fel ne idézze Marx véleményét a görög poliszdemokráciáról, mely szerint annak gazdasági alapja, bázisa a rabszolgaság volt, ahol a demokratikus küzdelmek mindig csak egy kiváltságos kisebbségen belül zajlanak, míg a
nagy tömegek, a tulajdonképpeni termelõk elvileg éppúgy ki vannak ebbõl rekesztve,
akárcsak a társadalmi életben való mindenféle aktív részvételbõl.8
A sztálinizmus természetrajzáról, egyúttal a polgári demokrácia mivoltáról alkotott nézetei összefüggésében érthetjük át teljesebben vélelmét a détente idején a két
világrendszer lehetséges koegzisztenciájáról. A konvergencia olyan értelmezését, mely
szerint a kétféle rendszer (azaz a magántulajdonra épülõ kapitalizmus és a közönségesen szocializmusnak nevezett államkapitalizmus)  mint ipari társadalmak azonos
gazdasági bázison nyugodva  perspektivikusan azonosulni fog, elutasította, mivel
számára a termelõeszközök tulajdonlása döntõen megkülönböztetõ mozzanatnak számított. A koegzisztenciáról vallott nézeteit Lukács két terjedelmes állásfoglalásban
rögzítette. 1956. június 28-án elõadást tartott az MDP Politikai Akadémiáján, majd a
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nyolc évvel késõbb, azaz a magyarországi októberi események után és az 1968-as történések elõtt publikált tanulmányára utalhatunk.9 Lukács abból indult ki, hogy a kölcsönös bizalomtól és egymás megértésének óhajától vezettetve a két rendszer képes
lehet egymással dialógust folytatni.
Persze, a szocialista térfélrõl a dialógust csakis egy hatalom védte biztonság pozícióiból lehetett folytatni. A koegzisztencia gyakorlati megvalósítását a radikálisan
megváltozott nemzetközi helyzet körülményei közt képzelte el Lukács. A demokratizálódás- tanulmányban fejti ki, hogy a szocializmusnak már nincs oka félni a diszkontinuitástól, a megszokott múlt folytonosságával való szakítástól. A koegzisztencia elméletépítését lehetõvé tevõ támasz belsõ erõk által kivitelezett leomlását és ezzel naiv
illúziói összeomlását Lukács már nem érte meg.
A mából visszatekintve talán igazságtalan lenne, ha ezt az eszmefuttatást álomképnek minõsítenénk. A demokratikus szocialista forradalomként induló októberi népfelkelés napjaiban Lukács, az elméleti tudós, bizonyosan nem látta elõre, hova tendálnak az események. De mint a politikai harcokban tapasztalt ideológusnak kellett volna
tudnia ezt. A történelem iróniája, hogy éppen posztsztálinista kontrahenseinek kellett figyelmeztetniük õt erre. Az Einheitban olvashatjuk ekkor: Az antagonisztikus
ideológiák koegzisztenciájának elmélete nem egyéb, mint a pártosság osztálypozíciójának, a munkásosztály céljaiért folytatott harcnak az elárulása. Lukács kísérlete, hogy
a különbözõ államok békés koegzisztenciája helyes politikáját az antagonisztikus ideológiák koegzisztenciája hamis tézisével összekeverjük, ez az egymás mellett élés jelenkori kritikus periódusában a tudatok összezavarását eredményezi.10
Csakhogy Lukács mélységesen meg volt gyõzõdve arról, hogy a marxizmus reneszánsza a két univerzalizmus békés versenye közepette csakis a szocialista eszmék gyõzelmével végzõdhet. E sorok szerzõje  írta szó szerint  egyáltalán nem titkolja azt
a meggyõzõdését, hogy az újra magára találó, újra valódi marxizmus a világnézeteknek
a kulturális koegzisztencia keretei közt folyó versenyébõl gyõztesként fog kikerülni.11 A fentiek jegyében értendõk a diszkontinuitásra vonatkozó követelései és a sztálinizmus örökségével való radikális leszámolás igénye is. Meggyõzõdésébõl eredõ jóhiszemûsége magyarázza azokat a szavait is, amelyek az 56-os eseményekre való visszaemlékezésként, nem sokkal halála elõtt egy interjúban hangzottak el: Én ötvenhatot
egy nagy spontán mozgalomnak fogtam fel. Ennek a spontán mozgalomnak kellett
egy bizonyos ideológiát adni, és én vállalkoztam arra, hogy egyes elõadásokban elvégzem ezt a feladatot.12 Úgy vélte: Nagy Imrének népszerûsége okán sikerülni fog, hogy
a spontán (nagyon heterogén) mozgalmat mégis szocialista keretek közt tarthatja.
Ezért fogadtam el  úgymond  a párttagságot, sõt a miniszterséget is  hogy ebben
segíthessek.13
Az ekkor újra elõtérbe került ideálkép, a progresszív társadalmi mozgalmak spontaneitásába vetett hit vörös fonálként húzódik végig A demokratizálódás jelene és jövõje
lapjain. A Tanácsköztársaság turbulens napjaiban viharzott fel ez a fenomén, majd
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vagy másfél évtizedre visszaszorította a tételezett osztálytudat eszméje, de ezt követõen újra medret keresett magának, hogy kiteljesedjen a demokratizálódás követelésében. Amikor azonban úgy gondolta, hogy az elsõ lépés a szocialista demokratizálódás
felé szerintem az, ha a ma  társadalmi dinamikáját tekintve  javarészt »néma«,
»földalatti« közvéleményt rendszeres-nyilvános gyakorlattá sikerül mozgósítani,14 valószínûleg nem érzékelte, mennyire sokarcú szellemet enged ki a palackból. Az aposztrofált néma, földalatti erõk túlnyomórészt nem a szocializmus demokratizálódásában és nem a párbeszéd folytatásában voltak érdekeltek, hanem sokkal inkább a
rendszer leváltásában, felszámolásában.
Lukács persze nem ezekhez az erõkhöz intézte javaslatait. Tudatos munkát követelt a marxistáktól, javasolta a demokratizálódás- tanulmányban a párt és állami élet
struktúráinak szétválasztását, a bírói függetlenséget, a szakszervezeti mozgalom kiszabadítását a transzmissziós szerepbõl, a szabad társadalmi viták lehetõségét, a pártosság lenini értelmének visszaállítását (a pártosság az objektivitás legmélyrehatolóbb
foka), a leegyszerûsítés és vulgarizáció kiiktatását a tudomány és a mûvészet területérõl, a közvetítõ mozzanatok szerepének felélesztését, a civil önigazgatás kiterjesztését, a szövetségesekhez való egyenrangú viszony kialakítását, végeredményben az
elidegenedettség, a félelem és gyanakvó bizalmatlanság felszámolását, egyáltalán az
egész élet demokratikus megújulását, a kommunista értelmû általános demokratizálódást. Vajon tisztában volt-e javaslatai visszhangtalanságával?
Ezekben a nehéz években, a történések örvényében, mit is tehetett volna mást teoretikusként?  újra Marxhoz és Leninhez fordult támaszért. Marx Feuerbachhoz fûzött harmadik tézisét hívta segítségül, amelyben a nevelõk nevelõirõl van szó: Az
ember eme önnevelésének  világtörténelmileg nézve: a szó marxi értelmében igazi
emberlétre való önnevelésének  organonja a szocialista demokrácia.15 És Leninre
hivatkozott, aki arról álmodozott, hogy az emberek saját életüket és másokhoz fûzõdõ viszonyaikat [ ] az igazi emberi lét szellemében kezdik fokozatosan kiépíteni.16
A reálisan létezõ és mély válságban vergõdõ szocializmus adott viszonyai közt mindez
csupán vízió maradhatott. Ez a képzet  eltekintve az egykori, spontánul kirobbant
nagy konvulziók viharos idõszakaitól  a történelem hétköznapjai során sohasem
valósult meg. Nem létezett olyan szocializmus, amelyre ne borult volna árnyékként a
bürokrácia kényszerûsége (hasonlóan egyébként a polgári demokráciák valamennyi
válfajához).
Úgy tûnik, a társadalom tagjainak többsége a szocializmusban sem hajlik az eszmei tökéletesedésre és a munkateljesítmény fokozására ideálok és az osztálytudat sugallására,
hanem elsõsorban az anyagi érdekeltségtõl fûtötten cselekszik. Lukács régi kontrahense,
Kassák Lajos ezt már egy fél évszázaddal korábban felismerte: A forradalmak [ ] a gondolkodó ember elé elhozták annak igazságát, hogy kizárólag erõszakszervezetekre támaszkodva, kizárólag gazdasági forradalommal nem lehet a mai élet problémáját megoldani. A
kapitalista társadalmi rendnek [ ] szörnyû morális ereje is van, és épp ezért vele szemben
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mindig kevésnek fog bizonyulni az elnyomottak éhséglázadása. Mert sajnos az õ éhségük
[ ] bármikor egy nagyobb falat kenyérrel kielégíthetõ. Elindul a világot megváltani akaró
forradalom és egy kenyérmorzsán elbukottan meghal mint lázadás.17 A Szovjetunióban
évtizedeken át nem, a népi demokratikus országokban csupán mérsékelt szinten mûködött
az anyagi érdekekre apelláló motiváció. Ugyanakkor a munkástömegeket  a szocialista
elvekbõl kifolyólag  nem fenyegette a munkanélküliség réme. A társadalmi termelés
fokozásának kényszerû igénye ilyen körülmények között  mutatis mutandis  ismét a
mindent átfogó bürokráciát hozta mozgásba. Ezekre a kényszerintézkedésekre az érintettek mérsékelt effektivitással válaszoltak. Lukács ezt az egyszerû mechanizmust csak részben látta át. A kérdésre adott bonyolult magyarázatait rezignáció szövi át. Ezt olvassuk a
szóban forgó nagy tanulmányban: A jelenleg létezõ szocialista társadalmak alaposabb és
mélyrehatóbb elemzésébõl az derülne ki, hogy bár objektíve megszûnt, lehetetlenné vált
bennük az embernek ember általi mindennemû kizsákmányolása, ám gazdasági-társadalmi fejlõdésük úgy alakult, hogy a gazdasági-gyakorlati élet nem  még nem  tud olyan
helyzeteket és tendenciákat életre hívni, amelyek úgy változtatják meg a dolgozókat, méghozzá saját egyéni életük és a társadalom mint totalitás gazdasági újratermelésének eszközeivel, hogy saját szubjektivitásuk olyan irányba fejlõdjék, amely majdan alkalmassá teszi
õket arra, hogy a kommunista formáció szabad emberei legyenek.18 Enélkül azonban, teszi hozzá, soha nem jöhet létre a kommunista társadalom, akármilyen magas szintre fejlõdjék is az anyagi termelés.19
Lukács aggodalmai e tekintetben beigazolódtak. Mindent egybevetve meg kell állapítanunk, hogy Lukács is  a magántulajdonköztulajdon banális egyszerûségû
dichotómiája és annak a teljes történelemre és a társadalmi létre kiható következményei szétszakíthatatlan hálójában vergõdve  azokhoz a nagy álmodozókhoz tartozik,
akik mind mostanáig hiábavalóan fáradoztak a tudatosságra apellálással, a morális
nevelés eszközével a szenvedõ emberiség megváltásán. A megváltás mind ez ideig
legnagyobb szabású kísérlete a XX. században  valószínûleg végérvényesen  elbukott. De az experimentum anyaga változatlan örökségként a XXI. századra maradt.
A történelmi horderejû változás eseményei széles néprétegekben tudatosíthatták:
hol a helyük a nagy átalakulásban, s ha egyáltalán tudatában vannak annak, hogy
létezik olyasmi, mint osztálytudat, akkor ezt legalábbis helyzetük felmérésére felhasználhatják. Ezt a folyamatot nagymértékben gátolja a médiának a tömegek tudata
elhomályosítására irányuló szorgos igyekezete. Ehhez járul az a körülmény is, hogy a
fordulat elõtt nem akadt olyan nagy formátumú elméletalkotó, aki ki tudta volna
dolgozni, miképpen lehetséges a tömegek alkotó erõit mobilizálni oly körülmények
közt, midõn a termelõeszközök társadalmi tulajdonban vannak. Ez volt a nagy kísérlet bukásának punctum saliense.
A reálisan létezõ szocializmus közép- és kelet-európai összeomlását végsõ soron a
rendszer súlyos belsõ gazdasági és politikai problémái okozták, de kivitelezéséhez nagymértékben hozzájárult vezetõ káderei és ideológusai opportunizmusa. A létezõ rend-
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szer lerombolása, kijavíthatatlannak minõsítése sokkal egyszerûbbnek tetszett, mint
Lukács demokratizálási javaslatainak megvalósítása. A termelõeszköz nélküli tömegek százmilliói a történelmi fordulattal csöbörbõl vödörbe kerültek; a tõke és a munka
univerzális ellentétének örök problémája a változó világban változatlanul megmaradt
és megoldatlan. Fukuyama naiv tézise a liberalizmus végleges gyõzelmérõl történeti
okokból legföljebb Nyugat- és Észak-Európára, Észak-Amerikára érvényes. Lukács aggodalmai, hogy egy rendszerváltás után Közép-Európában görög viszonyok keletkeznének, nem igazolódtak be; de nem lehet elfelejteni, hogy az élezõdõ szociális ellentétek az újabb korban áthelyezõdtek, etnikai konfliktusok formájában bukkannak fel
(legutóbb a Balkánon, a Közel-Keleten és más kontinenseken is). A globalizáció formájában elõretörõ gyõzelmes neokonzervatív demokrácia genuin módon (lényegébõl eredõen) termeli az elidegenedést, a létbizonytalanságot széles tömegek számára, a
bûnözést (amely a kizsákmányolás igen effektív formája), a gazdasági és a közéletet
átható korrupciót, a kétségbeesésbõl való menekülés legegyszerûbb formáját, a kábítószer-függõséget, a hátrányos helyzetû széles rétegek (a munkanélküliek, idõsek, betegek, nõk, a pályakezdõ ifjúság) problémái valóságos megoldásának mellõzését a perifériák kiterjedt övezeteiben. Kifinomultabb módszerekkel, de változatlanul folyik a
volt harmadik világ és a felzárkózni törekvõ posztszocialista térség kizsákmányolása. Lukács a görög juntától félt, képzeletében még nem jelenhetett meg ez a világot átfogó posztmodern fantom. A nemzetközi burzsoázia letiporta természetes dialóguspartnerét, a munkásosztályt, és megnyerte helyette ellenfélként a globális
terrorizmust.
A Lukács által maró iróniával aposztrofált arisztokratikus világnézet mai hordozója, a szoláris elit világméretekben törekszik az egyötöd-négyötöd társadalmi modell
létrehozására. Lukács genfi elõadásában  a múltat felidézve  világosan látta az
emberek egyenlõtlenségérõl mint természeti tényrõl szõtt filozófiák valóságos szociológiai hozzárendeltségét. Ha emlékezetünkbe idézzük Marx fejtegetéseit a rabszolgatartó poliszdemokráciáról (amely végül is a történelem folyamán örök mintakép
maradt), hajlunk arra, hogy azt higgyük: a történelem egy magasabb síkon megismétli önmagát.
Úgy tûnik, negyed századdal Lukácsnak a szocializmus demokratizálására tett (azóta okafogyottá vált) javaslatai után itt lenne az ideje, hogy a szocialista és szociáldemokrata pártok elõgondolkodói megfontolják, mi következik e történelmi változásból. Az erre irányuló eddigi gondolati erõfeszítés szerény hozadéka az új közép
elmélete. Ez az a fogalom, amelynek segítségével e pártok felsõ apparátusa és maga a
Szocialista Internacionálé is (talán a mediterrán térség kivételével) betagolódni törekszik a globalizáció nagy narratívájába, elfoglalja helyét a szoláris elitet körülvevõ
társadalmi infrastruktúra a szolgáltató elit alsóbb régióiban, ezekre az övezetekre próbálja kiterjeszteni befolyását, s kevéssé tartja többé hivatásának  mivel reménytelennek látja  az alsó, túlnyomó többség érdekeinek képviseletét. Ezt a képviseletet
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 Lukács szavával szólva  az árral szemben úszva munkások és értelmiségiek szûk
rétege kísérli meg továbbra is, legalább elméletileg, fenntartani. Vélhetõen ilyen képletben definiálható a glóbuszra kiterjedt görög poliszdemokrácia mûködése a XXI.
század környékén.
Lukács a demokratizálódásról szóló könyvét a kiáltványból vett  egyébként
relativizálni szándékolt  idézettel kezdi, mely szerint elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely
mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával végzõdött.20 Ez a marxi tétel  úgy tetszik  elveszítette
érvényességét. Az öntelt és kíméletlen globalizációs elitek és ideológusaik hatalmas
katonai arzenálokra támaszkodva ma mindkét alternatívát kizártnak tartják. Nincs
szükségük a közvetlen demokratizálódást célzó javaslatokra, sem konvergencia- vagy
koegzisztenciaelméletekre. Az effajta elméletek csupán jó szándékú, naiv marxista filozófusok gondolatai közt bolyonghattak egy letûnt korban és elmerült világban.
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AZ IMMATERIÁLIS BEÍRÓDÁS
Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdéséhez
A szó volumene az a határ, ameddig öntevékenyen a nyelv alkot.
Humboldt: Az emberi nyelv felépítésének különbözõségérõl
Az emberi természetesség mûvi dolog.
Plessner: Az érzékek antropológiája
a megértetésnek mint olyannak egyáltalán nincs szüksége szerszámokra.
Gadamer: Igazság és módszer

Az esztétikai tapasztalat bekövetkeztének átláthatatlan és immateriális eseménye
annyiban bizonyosan összefügg a medialitás kérdéseivel, amennyiben talán az ember
és világa közti közvetítettség ténye az egyedüli, amely közösen elismert elõföltevésként
van beírva a mai irodalomtudomány agonális diszkurzusába. Kézikönyvi érvényre tett
szert tehát a diszkurzív belátás, hogy azzal a világgal, amelyben élnek vagy amellyel
szembesülnek, az emberek nem közvetlenül állnak szemben és hogy a tér nem üres az
emberek és a világ között. Egyedül ez a »közöttiség«, illetve ami azt kitölti, határozza
meg az emberek helyét a világban, teszi õket »szubjektumokká« és  megfordítva 
ez hagyja a világot az õ világukká válni, tehát olyan valamivé, amit valamilyen módon (»mint valamit«) észlelnek, értelmeznek, amin keresztül megértésre jutnak másokkal és amibe cselekvõleg beavatkozhatnak.1 Ezt a meglétében egyezményesen elismert köztes teret, ahová az irodalom is tartozik, persze már eltérõ elõföltevésekkel
származtatják és magyarázzák a rivális iskolák. De az esztétikai tapasztalatra vonatkozó
kérdés termékenységét egyelõre még az a fenyegetõ bizonytalanság sem ásta alá, mely
az irodalom és esztétika nem magától értetõdõ összetartozását övezi. Az irodalomra
alkalmazva  írja errõl Paul de Man  inkább semmissé válnak az esztétikai kategóriák, mintsem hogy igazolódnának. A konzekvenciák egyike ebbõl az, hogy ott, ahol
hagyományosan hozzászoktunk az irodalomnak a képzõmûvészettel és a zenével analóg fölfogásához, most a képzõmûvészetben és a zenében kell elismernünk egy nemperceptuális, nyelvi mozzanat megkerülhetetlenségét és inkább azt kell megtanulnunk,
hogyan olvasunk képet, mint hogy hogyan képzelünk el valamely jelentést.2
A közvet(ít)ettség elve  az irodalomtudomány diszkurzív terében
Amilyen magától értetõdõ lehet tehát az esztétikai tapasztalat és annak medialitása
közti összefüggések keresése, éppoly beláthatók azok a dilemmák is, amelyek nem csak
dekonstruktivista nézetbõl ítélik erõszakos ideológiai lépésnek az irodalmiság, illetve
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az olyan tényezõk közti ellentétek áthidalását, mint amilyen az észlelés, érzékelés, megismerés vagy éppen akár maga a tapasztalat. Mindazonáltal, ha az irodalom (esztétikai?) tapasztalatából nem akarjuk kizárni az érzék(letesség)i mozzanatot  s ezzel
egyúttal el is hagyni a mûvészet hagyományos terrénumát , akkor nem maradhatnak föltáratlanul az irodalom nyelviségére mint annak medialitására vonatkozó fõbb
összefüggések. Ami azt is jelenti, hogy  tekintsük akár az irodalom átfogó értelemben vett immateriális médiumát: a beszéd teljességeként értett nyelviséget,3 akár
annak anyagszerû medialitás megjelenítette formáját, az írást mint látható nyelvet
 elsõsorban a megértett észlelésként értett tapasztalat antropológiai feltételeit kell
úgy szemügyre vennünk, hogy annak irodalmi-esztétikai artikulációja ne maradjon
fogva a kartéziánus ismeretelmélet szoláris metaforikájában. Annál is inkább, mivel a
napnyugati metafizikának ezt az igazolhatatlan örökségét már olyan kiemelkedõ pozitivisták is mélyreható bírálatban részesítették, akik maguk nem adták föl a világ tárgyilagos megismerhetõségének (értelmezésmentes létmódra alapozott) képzetét. Érzékelõ szerveink absztrakciós apparátusok  írja 1866-ban Lange ; olyan mozgásformának mutatják nekünk valamely jelentéses hatását, amely a dologban önmagában
még csak meg sincs. [ ] Az érzékek, ahogy Helmholtz mondja, a dolgok hatását nyújtják nekünk, nem hû képeiket s kivált nem magukat a dolgokat. De ezekhez a puszta
hatásokhoz odatartoznak maguk az érzék(szerv)ek is, az aggyal és a benne elgondolt
molekuláris mozgásokkal együtt.4 Az átélt dolgok közvetlen megtapasztalhatóságának fenomenologista igényét pedig az a Plessner rótta föl kartéziánus örökség gyanánt Husserlnek, aki maga viszont már az ember elsõdlegesen nyelvi konstitúciójával
hozta kapcsolatba (s onnan kiindulva radikalizálta) Lange messze ható fölismerését:
Önmagunk eme közvetítettsége elõtt  letesszük a fegyvert. A maga közvetlenségében az ember közvetítve van önmagához, olyan eltávolodottság ez önmagától, amely
ugyan nem engedi meg neki, hogy átugorja saját árnyékát, de azt igen, hogy lássa.5
E mediális közvetítettség nemcsak azért ragadható meg nehezen az irodalom esztétikai tapasztalata szempontjából, mert az érzékelés egyetlen médiumot sem képes valamely másik médium közbejötte nélkül médiumként6 fölismerni. Hanem azért is, mert
a hagyományozódásnak az irodalom idõbeli létmódjával sok tekintetben rokon formáinál gyakran épp az figyelhetõ meg, hogy az immateriális médiumok nagyon is
mediálisan viselkednek. A mítoszok létét fenntartó transzfiguráció lezárhatatlansága
például kifejezetten olyan mediális hordozók hiányának köszönhetõ, mint amilyen az
írás hiteles anyagisága. Azaz, itt inkább olyan láthatatlan medialitás mûködik közre, amely nincs kiszolgáltatva az írás korrumpálhatóságának és az írásos forma dogmatikusan kötelezõ jellegének.7 Ugyanakkor a nyelvet a maga nyelvszerû mûködésérõl leválasztó írásos forma, a látható nyelv az, ami egyáltalán lehetõvé teszi az
irodalmi szöveg nem-historizáló értelmezését. Azt a befogadói tevékenységet, amely
magára a szövegre irányul és ilyen módon saját gondolatain keresztül mindig megváltozott formában  innen az irodalom mítoszi rokonsága  aktualizálja újra a szöveg
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igénye közvetítette jelentéspotenciált. Márpedig a kortárs médiumkutatás nagyon is
hajlik arra, hogy elsõsorban a dolgokat láthatóvá tevõ hordozókat ismerje el médium
gyanánt. Különösen a modernség megismerés- és kultúrtechnikai vívmányai ösztönözte belátások vezettek olyan következtetésekre, hogy az életet a médiumok [ ]
láthatóvá teszik8 (mikroszkóp, röntgen, foto-, kine[ma]to- és fonográfia, valamint a
mûszeres vizualizáció egyéb formái), s így olyan új empiritásokra irányítják a figyelmet, amelyek révén nemcsak a médiumok felé nyílt meg a lépés, hanem fordítva (is):
a médiumok képezik azt az apriorit, amely elõször engedi meg ennek a lépésnek a
megtételét.9 Ha az írás(osság) bármely változata lejegyzési vagy inskripciós technika, akkor a nyelvnek innen nézve mindig éppen az a formája bizonyul médiumnak,
amely inkább a ránk maradt elidegenültség, mintsem a továbbadott ismerõsség létmódja szerint áll ellen a (nyelvi) megértés végrehajtásának.
Bár a konstanzi kézikönyv idézett részletébõl jól kiolvasható a hermeneutikai örökség bizonyos folytonossága (a dolgot mindig valamiként észlelõ értelmezés megkerülhetetlensége  mint az értelmezéstõl független érzékelés elutasítása), az esztétikai tapasztalat medialitása terén a poszthermeneutikai diszkurzus nem sok ösztönzést merít
a megértés elméletébõl. Gumbrecht új könyve például  miközben határozottan elutasítja a szubjektív véleményalkotás legitimációjában megalapozott, személyes filológiai olvasatokat  a lezárhatatlan kommentár mûfaját szögezi szembe a (Nietzsche
ellenében is) befejezhetõnek ítélt értelmezéssel. Fölfogása szerint a hermeneutikai
hatástörténettel szemben a kommentár nyitott mûfaja történetileg képes megõrizni
az egykor elvetett, nem-választott értelmezéseket is, s ilyen módon a kommentált szöveggel annak peremén együttmûködve, az értelemképzés autoritásától mentesen íródik be egy létezõ hagyományba. (Mintha a nem-választott értelmezések megtartásában sokszorozódó kommentátori szerepek  mintegy kilépve a megértés nem-uralható
történetiségébõl  ellensúlyozhatnák a hatástörténet önkényét s amolyan idõindextõl megfosztott nyelvpragmatikai tevékenységgé tehetnék a filológiát ) A
hermeneutikai recepcióelmélet hatásesztétikai premisszáit úgy hagyná aztán maga
mögött ez a fölfogás, hogy bár Gumbrecht is megkülönbözteti egymástól az implicit és
az empirikus olvasót, de az az olvasó, amelyrõl nála van szó, nem illeszkedik bele
Isernek az implicit olvasóról mint »a szövegbe beírt olvasói szereprõl« adott leírásába.10 Itt tehát olyan nem-hermeneutikai pragmatika körvonalazódik, amely annak
feltárására irányul, hogy miként konstruálja meg minden egyes szövegolvasás az olvasói szerepet, miközben a szöveg formája és tartalma éppúgy mozgásba hozza, ahogy
irányítja is ezt a folyamatot, anélkül, hogy a szöveg »tartalmazná« annak eredményeit.11
Az esztétikai tapasztalat formai irányítottsága és a szövegtõl függetlenített (tehát
már nem implicit) olvasói szerepek így értett viszonya Gumbrechtnél a nem-hermeneutikai diszkurzus egyik különös ellentmondását hozza a felszínre. Legalábbis
amennyiben a mûbeli jelentéspotenciálnak a kívülrõl származtatott olvasói szerepe-
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ken keresztül végrehajtott viszonylagosítása nem jár együtt a szöveg nyelvi-formai
medialitásának elvileg várható fölértékelésével. Holott Gumbrecht és a mediális kultúratudományok antihermeneutikai pozíciói abban a nevezetes és sok változatban idézett szemiológiai tételben kapcsolódhatnának össze, hogy sohasem az üzenet vagy a
jelentés az, amit észlelünk, hanem a jelölõ  a maga (materiális) medialitásában. Ilyen
szemiológiai és kommunikációelméleti keretek között ugyan semmiféle hermeneutika
nem mûködtethetõ, de pusztán azzal, hogy a megértés elmélete nem jelek cseréjeként
vagy információforgalmazásként érti a megértés kölcsönösségét, még nem bizonyos,
hogy a hermeneutika immateriális médiumfogalma elhibázná az esztétikai tapasztalat
közvetítettségének fenomenológiáját.
Annál is kevésbé, mert közlés és medialitás viszonyának artikulációját tekintve számos párhuzamosság figyelhetõ meg a megértéselméleti pozíciók és a hermeneutikát
legélesebben elutasító technikai kultúratudományok között. A kommunikáció sokféle materialitása  olvasható Kittler technikai dolgozatainak egyikében -- modern
rejtély, sõt, talán a modern rejtély. A rájuk irányuló kérdéseknek azóta van értelme,
mióta kétféle dolog világos: egyfelõl hogy olyanként, ahogyan azt filozófusok és
hermeneutikusok rendre csak a sorok közt keresték, nincs jelentés fizikai hordozó nélkül. Másrészt olyan materialitások sincsenek, amelyek maguk információk volnának
és kommunikációt állítanának elõ. [ ] Az elektromágneses hullámok, mint minden
írás modern meghaladói, egyszerûen Maxwell mezõegyenleteit (Feldgleichungen) követik és vákuumban is mûködnek.12 A nyelv(i médium?) spekulatív struktúrájáról
ugyanakkor Gadamer is olyan chiasztikus leírást ad, amely szerkezetileg szinte mintájául is szolgálhatna ez elõbbi megfigyelésnek:  rámutattunk a természetismeret és a
filológia sajátos összefonódására, mely a modern tudomány kezdeteit kíséri. Most úgyszólván felismerjük, hogy ez min alapul. Amit meg lehet érteni, az nyelv. Ez azt jelenti: olyan, hogy magától kínálkozik a megértésre. Errõl az oldalról is igazolódik a nyelv
spekulatív struktúrája. A megszólalás nem azt jelenti, hogy második létezéshez jutni.
Az, amiként valami megmutatkozik, ennek a valaminek a saját létéhez tartozik. Tehát mindennek, ami nyelv, spekulatív struktúrája van: önmagában hordja a lenni és
megmutatkozni különbségét  olyan különbség ez, amely ugyanakkor éppen hogy nem
akar különbség lenni.13
A két definícióértékû megállapítást azonban nem pusztán formailag köti össze az
állítások különös, chiasztikus keresztállása. Ha ugyanis jól megfigyeljük, lényegében
mindkettõ az érzékelésbõl kiiktathatatlan medialitás közleményfenomenológiai státusza körül, mintegy azt keresve torkollik spekulatív szerkezetbe. S jóllehet Kittler 
távolról Derrida korai írásfelfogását14 technizáló, a pro-gramma értelmében vett beíródást az információ materialitásával azonosító  okfejtése15 azzal hajlik a medialitás
McLuhan-féle értelmezése felé, hogy a jelentés eliminációját tekinti a médium megértése feltételének (itt találkozik a Gumbrecht-féle filológia antihermeneutikai implikációjával), a közleményt materiálisan hordozó médiumot azonban csak úgy képes
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beléptetni a kommunikációs modellbe, ha azt is aláveti a lenni és megmutatkozni spekulatív kényszerének. (Legalábbis ha a nem antropológiai eredetû írás materialitása
kommunikatív helyzeten kívül képtelen megszólalni: önmagától mint matéria nem
állít elõ kommunikációt.) Könnyû volna mindezt az itt a fordítottjáról is érvényesülõ hermeneutika kijátszhatatlansága esetének nevezni, ám ezúttal alighanem sokkal
fontosabb történésrõl, a kvantifikáló, technizáló médiumfölfogás és az immateriális
nyelvi medialitás elméletének különös, de semmiképpen nem magyarázhatatlan találkozásáról lehet szó.
Érdemes megfigyelni, hogy Gadamer nyelvfölfogása  amely döntõen azzal tér el
Derrida íráselméletétõl, hogy a nyelviséget minden tapasztalat elõfeltételének tekinti
 a megérthetõ lét nyelv tételében a nyelviséget lényegében ugyanúgy túlterjeszti
a konkrét nyelvek világán, ahogyan Derrida is az írást a grafematikus, fonematikus
írásjelek tartományán. A hermeneutikai jelenség  olvasható már az Igazság és módszerben is  itt úgyszólván saját univerzalitását vetíti vissza a megértettek létstruktúrájára, amikor ezt univerzális értelemben nyelvként, a létezõre való saját vonatkozását
pedig interpretációként határozza meg. Hiszen például nemcsak a mûvészet, hanem a
természet nyelvérõl, sõt egyáltalán a dolgok nyelvérõl [kiemelések  K. Sz. E.] is beszélünk16 A nyelv ebben az értelmezésben tehát éppúgy nem valamiféle antropológiai
eredetû kulturális tulajdon, ahogyan az írás, a pro-grammatikus inskripció mediális
materialitása sem származtatható pusztán antropológiai intenciókból. Vagyis a nyelv
már csak azért sem lehet valamely értelem-autoritás hatalmi érdekû érvényesítésének
színtere, mert õ maga nem mint nyelv, nem mint grammatika és nem is mint szótár,
hanem mint a hagyományban mondottak megszólalása képezi a voltaképpeni hermeneutikai történést, mely egyszerre elsajátítás és értelmezés. Tehát itt lehet csak igazán
azt mondani, hogy ez a történés nem a mi tevékenységünk a dologgal, hanem magának a dolognak a tevékenysége.17 Ezért mondható, hogy a tapasztalatnak a nyelv
médiumán kívül elképzelhetetlen, elõreláthatatlan és szabadon nem választható eseménye azért uralhatatlan, mert ebben a nyelvi eseményben  még ha szándékolt
megértési érdek váltja is ki  mindig sokkal több mutatkozik meg, mint amire intencionális értelemben szükségünk volna. A nyelvben válik láthatóvá az, ami minden egyes egyén tudatán túl, valóban van. [ ] a nyelv [ ] kioktat bennünket önmagunkról. Nyilvánvaló, hogy a nyelv minderre azért képes, mert nem a reflektáló
gondolkodás terméke, hanem maga is végrehajtja azt a világviszonyulást, amelyben
élünk.18
A hermeneutika különbséget tesz ugyan a (beszélt) nyelv általában vett és a költõi
szó speciális medialitása között, mielõtt azonban ezt a végül mégsem kizárásos természetû viszonyt szemügyre vennénk, meg kell vizsgálnunk egy olyan összefüggést, amely
a technizált inskripcióként értett, illetve az immateriális nyelvi medialitás között egy
vonatkozásban még kifejtésre szorul. Látszatra ugyanis az volna a mérvadó különbség
a dekonstruktivista eredetû és a hermeneutikai medialitásértelmezés között, hogy míg
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az utóbbi  õrizve a klasszikus-romantikus humánmítosz implikációit  az értelmes jelölõk és jelöltek eszmei szintézisének egy az emberi világban mindig kézhez
álló nyelviségben látná a biztosítékait,19 addig az utóbbi képes volna végrehajtani azt
a humánideológiai dekonstrukciót, amely nemcsak szellem és információ végérvényes
szétválasztására alkalmas, hanem abban az értelemben is ideológiátlanítaná az irodalom diszkurzusát, hogy egy nem-fenomenológiai (azaz: medializált) lingvisztika megkerülhetetlenségén keresztül szabadítja meg azt fikció és valóság olyan naiv szembeállításaitól, amelyek maguk egy kritikátlan, mimetikus mûvészetfelfogás következményei.20 Holott ezzel szemben azt láttuk, a nyelv nem reflexiós eredetének Humboldttól Walter Benjaminig ívelõ tétele bizonyos áttételeken keresztül Gadamernél éppúgy
visszhangra talál, mint a dekonstruktivistáknál. A nyilvánvaló különbség itt elsõsorban a medialitás kétfajta felfogásában van, annak ellenére, hogy a nyelv státusza az
egyiknél éppoly egyetemleges, mint az írásé a másiknál.
Materiális üzenetátvitel vagy mediális összetartozás?
Ha közelebbrõl tekintjük a hermeneutika nyelvértelmezésében megjelenõ médiumfogalmat, akkor abban nem is annyira a fenomenológiai leírás implikációi a tanulságosak, hanem hogy Gadamer nélkülözhetetlenként veszi alapul ezt a médiumot a
tapasztalat temporális és hatástörténeti értelmezéséhez. Azaz a nyelv nála nem pusztán a hagyomány szóhoz jutásának, a megértést már mindig is kijátszhatatlan elõzetességgel feltételezõ tudásnak a közege, hanem egyúttal az a hely is, ahol tapasztalat
 amely megérdemli ezt a nevet  egyáltalán bekövetkezhet. Márpedig ha tapasztalat kizárólag csak nyelvben (a fentebb szélesebb értelemben meghatározott nyelviségben) lehetséges, akkor a tapasztalat nyelvisége olyan történéseket von be a medialitás
valóságába, amelyek maguk is a megértés elõzetes tudást (tapasztalatot) felülíró, megváltoztató és a tapasztalat szubjektumát korábbi önmagától történetileg elidegenítõ
(önmagát az adott életviszonyban újraért[et]õ) funkcióval lépnek be a hermeneutikai
alapviszonyba. És mint ilyenek, a medialitás kérdését lényegében elválaszthatatlanná
teszik az abban elhelyezkedõ  és mindenfajta dekonstrukcióban semlegesített 
megértés, illetve az észlelést megértõ tapasztalat antropológiai mibenlététõl. A nyelv
ebben a pillanatban azonban el is veszíti azt a recepciósemleges státuszát, amelybe a
dekonstruktivista leírás újra meg újra belekényszeríti. Föltevésünk szerint ugyanis éppen azért nem képes pusztán afféle semleges médiumként, vak és értelmetlen létesítõ
erõként21 viselkedni, mert létesítõ erejét nem kijelentései  a nyelv ebben az értelemben nem mondat vagy közlemény  írják felül, hanem az a Gadamernél hangsúlyozott képessége, hogy megszólal benne [ ] a világ.22 Azaz noha a köznapi beszélgetésben úgyszólván eltûnik és nem is emlékeztet magára, éppen azért nem pusztán
közvetítõ, mediális közeg vagy fenyegetõen kiszámíthatatlan hatalom, mert a nyelv
mindig gondol [meint] valamit. A szavai állnak jót ezért. A hangok nem szavak. A
nyelv így a saját hangzásbeli történésérõl leválaszthatóvá váló jelentésben él 23
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Plessner eme kiélezett  különösen a nyelvi jelentés önállósuló életét hangsúlyozó
 következtetését érthetõ módon azért tartja elhibázottnak a technológiai medialitás
elmélete, mert saját jelelméleti premisszáinak látószögében a nyelvi kommunikáció
eseménye egészen másféle elválasztódásnak van kiszolgáltatva. A nyelv antropológiai
nézetben semleges medialitása itt ugyanis az értelmes jelentés klasszikus-idealista
konstrukciójának ellehetetlenülése következtében nyeri vissza a maga jelentõségét:
A szóbeliségbõl az írásbeliségbe való történeti átmenet az interakció és kommunikáció elválasztásával volt egyenlõ, az írásból a technikai médiumokba való átmenet viszont a kommunikációnak az információtól való elválasztásával is.24 Kittler értelmezésében (ahol a közlés lehetõségeit mindig a közlemény hordozójának technológiai
standardjai határozzák meg és üzenetek forgalmazása  továbbítása és fogadása 
helyettesíti a megértés dialogikus kölcsönösségét) a technomediális korszak tapasztalati kódjait olyan érzékelés kondicionálja, amely kimerül a közlés technikai eseményének tudomásulvételében. A közlés eseménye maga azért nem továbbít jelentést,
mert mint megkerülhetetlen hordozó, nem visz egyebet színre a puszta szignalizáció
mediális tényénél. Vagyis nem utal olyan (akár virtuális) eredetre, nem fordítható
vissza olyan közleménybe, amelyet  a jelentésképzés önkényességének veszélye
nélkül  valamiféle üzenetképzõ szándékkal lehetne összefüggésbe hozni.
Mármost ha a fonetikusnak mondott írással élõ kultúrákon belül a matematika
nem csupán beékelõdés,25 sõt a komputerizált írás mögött a technikai adatfeldolgozás végtelen kódolású matematikai kombinációi képezik az eredet azonosíthatatlan helyét, akkor a tapasztalat mediális közvetítettségének kérdése valóban komoly kihívást jelent a nyelv médiumának észlelésfiziológiai értelmezése szempontjából. Mert
bár a beszéd teljességeként értett nyelviség sem nem materializálható, sem nem
kvantifikálható, az irodalom médiuma gyanánt mûködõ nyelv  különösen a maga
literális anyagiságában  mégiscsak olyan érzék(letesség)i valósága az esztétikai tapasztalatnak, amely elvileg ugyanúgy ékelõdhet produkció és recepció közé, mint a
láthatatlan programoktól vezérelt szignálátvitel mediális anyagisága. Innen tekintve
az irodalom medialitására nézve nagyon is tanulságosak lehetnek azok az észleléstörténeti fölismerések, amelyek már a világra/szövegre/médiumra irányuló pillantást
magát is úgy írják le, mint vizualitás, mûszer, intézmények, diszkurzus, testek és
figurativitás kölcsönösen összetett összjátékát.26 Ráadásul az irodalom medialitásának
köztes, közbejövõ, érzéki tapasztalata nem is új keletû kérdés a modernség mûvészeti
gondolkodásában. Már a szellemtörténész Dilthey nyomatékkal emlékeztetett szellem
és információ(!) ama paradox elválasztottságára, mely szerint nem a(z el)képzelt fogalmi/gondolati absztrakció tartalma az esztétikai hatás nélkülözhetetlen eleme, hanem az a közömbös materiális médium, amely elsõdleges tapasztalata minden befogadásnak. Ezért kell, hogy a mûvészet minden egzakt tudományának a fiziológia,
különösen a szem és a fül fiziológiájának tanulmányozása legyen az alapja.27 Az újabb
mediálarcheológiai kutatások, amelyek a fényképezés, a film, a materiális hangrögzí-
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tés vagy az írógép kapcsán nemcsak a technikailag kondicionált észlelésre, hanem az
irodalmi szöveg mediális feltételezettségének alapvetõ változásaira is ráirányították a
figyelmet, sok tekintetben ezeket a pozíciókat fölerõsítve vagy hozzájuk kapcsolódva
jutottak el olyan meggondolkodtató következtetésekig, mint hogy 1895. december
28. óta a magas irodalomnak tulajdonképpen egy elhibázhatatlan ismérve van: a megfilmesíthetetlensége.28 Az üzenet medializáltságának belátása azonban nemcsak az
értelmes jelölõk létének megkérdõjelezéséhez29  s ilyen módon a nyelvi közlés
szignál vagy nyom jellegének föltevéséhez  vezethet el, hanem a nyelv szemiológiai
elméleteiben implikált médium- és szubjektumfelfogás olyan premisszáinak a feltárásához is, amelyek  különösen a tapasztalat bekövetkeztének szerkezeti és ontológiai
leírása szempontjából  összeegyeztethetetlennek bizonyulnak a hermeneutika nyelvértelmezésével. Annak ellenére, hogy hermeneutikai értelmezésben az értelmes jelölõ fogalma sehol nem konstitutív a nyelviség mibenlétének föltárása szempontjából.
A medialitás tapasztalatát techn(olog)izáló, kvantifikáló vagy nyomolvasási rejtélyként kezelõ elméleteket  láttuk Kittler és Gadamer érvelésének hasonlóságán  kétségkívül ugyanannak a spekulatív egységnek a kérdései foglalkoztatják, amelyet szó/jel
és dolog/jelölt viszonyában tételez a nyelvrõl való gondolkodás hagyománya. Még akkor
is, ha a spekulatív egység kifejezés egyrészrõl az elválaszthatatlan összetartozás dialektikáját, másfelõl viszont ugyanezen összetartozás mûvi és indokolhatatlan voltát jelentette. De azt, hogy Gadamer dilemmája távolról sem a Kittleré, elsõ látása az takarja el
elõlünk, hogy az adott helyen mindkettejük kérdése a lenni és a megmutatkozni különbségében foglalt egységre vonatkozik. Az amit meg lehet érteni, az nyelv tétele
innen nézve nem áll messze az ismert médiumtechnológiai tételtõl, nevezetesen, hogy
nem a szignifikátum, hanem a szignifikáns az, amit hallunk.30 A nem lényegtelen eltérés abban van, hogy Gadamernél  nem a világ, nem a valóság, hanem  egy médium (nevezetesen a nyelv) megérthetõségérõl, míg a mediális pozíciók esetében  nem az
utalt, a jelölt vagy helyettesített dolog, hanem  egy médium fiziológiai észlelésérõl van
szó.31 Az a különbség azonban, amely így a megmutatkozás saját léthez tartozó modusza,
illetve a jelentés  önmagával nem azonos  anyagi hordozóra való ráutaltsága között van, már nagyon is számottevõ ahhoz, hogy ne volna termékeny az irodalom esztétikai tapasztalatának megértése szempontjából.
Azt az empirikus elgondolást, amely egy dolog fiziológiai észlelését azzal helyezte az
érzékelést megértõ tapasztalat elé, hogy érzékszerveink voltaképpen sohasem szavakat,
hanem hangokat, sohasem melodikusságot, hanem zörejeket, nem tárgyakat vagy alakokat, pusztán vonalakat és kiterjedéseket észlelnek, már Heidegger azzal bírálta, hogy
olyan észlelésformákból indul ki, amelyek úgyszólván meg tudnák elõzni a valamit
már mindig is valamiként értõ látás, hallás eseményét. Sohasem arról van tehát szó,
hogy az érzékelés tényei úgy mehetnének elébe a megértõ észlelés tapasztalatának, mint
olyan empirikus adatok, amelyeket egyfajta semleges és elõzetes fiziológiai tudomásulvétel nyomán úgyszólván utólag dolgoz föl a megértés spekulatív mozzanata: »Leg-
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elõször« sohasem zajokat és hangkomplexumokat hallunk, hanem a nyikorgó kocsit,
a motorkerékpárt. A masírozó menetet halljuk, az északi szelet, a kopácsoló harkályt,
a sistergõ tüzet. Meglehetõsen mûvi és bonyolult beállítódásra van szükség ahhoz, hogy
»tiszta zajt« »halljunk«. De hogy legelõször motorkerékpárokat és kocsikat hallunk,
az fenomenális igazolása annak, hogy világban-létként a jelenvaló-lét már eleve a világon belüli kézhezállónál tartózkodik, és legelõször egyáltalán nem az »érzeteknél«.32
Mindez még akkor is így van, ha valamely kérdéses hanghatást a korrektív megértés
aztán más forráshoz rendel hozzá, mint amelybõl azt elõzetes tapasztalatunk értésmódja
származtatta. Itt is érvényre jut a hermeneutikai megfigyelés, hogy mindig a valahogy
már értettek újraértésének eseménye konstituálja azt, amit tapasztalatnak nevezünk,
nem pedig valamely aesztheziológiai tény ismeretelméleti kiértékelése.
Persze nem csak hermeneutikai nézetbõl bizonyul kérdésesnek a mediális észlelés
elemi formáiról, az észlelésmentes fizikai tények helyes megtapasztalhatóságáról alkotott (neo)pozitivista elképzelés. Mert túl a többször leírt antropológiai tapasztalaton,
mely szerint a saját erõkifejtés aktív képessége híján képtelenség bármiféle külsõ erõt
érzékelnünk,33 maga a tapasztalat fiziológiája mond ellent az észlelõ megértés aesztheziológiai és spekulatív fázisokra való felosztásának. Ha ugyanis az észlelési tények a maguk észlelésfüggetlen voltukban, azaz az önmagukkal való mediális azonosság állapotában volnának megtapasztalhatók, akkor bizonyára már Lange pozitivista fiziológiai
vizsgálódásai elkerülték volna azt a következtetést, mely szerint az egy tárgyról nyert
színérzeteknek, a mozgásáról és méreteirõl alkotott képzeteknek, sõt magának az egyszerû
egyenes vonalak látványának sem változatlan módon feltétele az adott tárgy, hanem
[ ] azok mindegyikének minõségét az észleletek egymáshoz való viszonya határozza meg;
sõt, [ ] a tapasztalat és megszokás éppenséggel nemcsak az érzéki észleletek értelmezését
befolyásolják, hanem magát a közvetlen megjelenést [értsd: a tárgy közvetlen megjelenését] is.34 Ezt a még indukciós  tehát klasszikusan pozitivisztikus képzõdésûnek nevezhetõ  konfigurációt alább azzal pontosítja Lange, hogy bár a fiziológiában minden
konstellációs hatás35 mechanikus feltételeken nyugszik,36 de az érzet/észlelet s vele
az egész szellemi jelenvalólét mindig csak olyan, végtelenül nagy mennyiségû és egymással végtelen sokrétûen összekapcsolódó elemi tevékenységek együttmûködésének
másodpercenként változó eredménye lehet, amelyek önmagukban lehetnek úgy lokalizáltak, ahogy egy orgona sípjai vannak elhelyezve, de úgy, mint a melódiái, nem.37
Ebben az antropológiai és érzékelésfiziológiai összefüggésben is láthatóvá válik tehát
annak az elõzetes tudásnak a kiiktathatatlansága, amely mint valaminek valamiként való
elõzetes megértése és mint róla alkotott tapasztalat egyáltalán lehetõvé teszi a mediális
hatás  nem annyira valamit valamihez hozzárendelõ, mint inkább valaminek valamiben megtestesülõ  érzékelését, észlelõ tudomásulvételét.
Bármily elõremutató is Lange ama megfigyelése, hogy a látás olyan következtetés,
amely  vizuális képzetek formájában ugyan, de  a nyelvi következtetés fogalmiságához hasonlóan megy végbe,38 az õ médiumfölfogása persze nem hozható közös ne-
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vezõre Plessnerével. Hisz vizsgálódási horizontja, még ha viszonylagosítja is a dolgok
objektív hozzáférhetõségének tételét, épp annak a Plessnernél szóvá tett hasadásnak a foglya szubjektum és objektum között, amely minden empirizmust arra kényszerít, hogy az érzékeket mindig ismételten csak megismerési értékeikre nézve faggassa.39 És valóban, bármennyire hangsúlyozza is a mediális kultúrtechnikák elmélete,
hogy a helmholtzi fölismerések nyomán pszichofiziológiára és hírtechnikára szétesett
humándiszkurzus nem antropológiai koordináták mentén morajlik, õ maga nem látszik megszabadulni az érzéki tapasztalat alanyaként önmagára visszareflektált szubjektivitás szenzualista örökségétõl.40 Mert ha csak az érzékelés kísérleti szétbontása teszi
lehetõvé annak analóg szintézisét vagy szimulációját41 és a technológiai standardok
kvantifikációs rendszerként42 leplezik le magát a nyelviséget is, akkor itt szemlátomást olyan nyelv utópiája43 létesül újra, amely éppoly biztonságosan alapozza meg
magát a számszerûség médiumában, mint Lange is az érzékelést az idegfiziológia
materialitásában. Ez pedig alighanem a szubjektivitás formális struktúrájában újraálmodott legpozitivistább álmok egyike, amelyben a szenzuális empirizmus hívei
Condillac és Hobbes óta egyáltalán reménykedhettek.44 Innen nézve ugyanis a látás
következtetés jellegének a fogalmi következtetés felõl való megvilágítása (Lange) éppoly megbízhatóan termeli újra a helyiértékes hasonlóságot az a?a különbségén keresztül,45 mint az egy médium tartalma mindig egy másik médium (McLuhan) tételének azon implikációja, hogy bármely médium csak egy másikra vonatkozva bizonyulhat egyáltalán médiumnak. (Ezeket a mechanikus-kvantifikációs azonosítási technikákat Eagleton, egyébként jó szemmel, még annál a  tudattalan nyelvi struktúráját
fölfedezõ  Lacannál is Saussure-re vezeti vissza, aki az egyik legfõbb hivatkozási pontja a technikai medialitás elméleteinek:  identitások csak különbségek eredményeként keletkeznek, [ ] egy fogalom vagy szubjektum csak akkor az, ami, amennyiben
kizár egy másikat.46 )
A szubjektivitás formális struktúrájában a nyelv persze azért kvantifikálható,47
mert a világ formalizált kézre kerítésének igényétõl vezetett  értelemszerûen
imperszonális  szubjektivitás látószöge kívül van helyezve a (mûködõ) nyelviségen. A számolásban kezelhetõvé tett univerzumra ekkor olyan tekintet irányul,
amely ismeretelméleti akadályként fogja föl annak tapasztalatát, hogy a nyelv nem
teszi kiszámíthatóvá a világot. Másképpen szólva, a nyelv létoka  ha van  aligha ismeretelméleti, mint inkább hermeneutikai természetû. Legalábbis ha a közlési szükséglet mint egymás kölcsönös megért(et)ésének kényszere48 antropológiailag megelõzi a dolgok igaz/hamis megismerésének igényét. Hiszen már maga a tudat
is, írja errõl a Die fröhliche Wissenschaft  nem úgy, mint értelem, hanem mint ráébredést ennek az értelemnek a tudatára, tehát: mint az ember ön(maga)tudata 
voltaképpen csak kapcsolatok hálója ember és ember között  csak ilyenként kellett fejõdnie: a remeteszerû és a ragadozóféle embernek nem lett volna rá szüksége.49 A formális szubjektivitás elmélete kitartóan olyan magányos tudat konstruk-

 160 

Az immateriális beíródás

ciójából indul ki, amely nemcsak a nyelviségbõl van ilyenkor kiszigetelve, hanem
az attól elválaszthatatlan gondolkodás és megértés közösségi funkcióteljességébõl is.
Mindig megvan a hajlam arra  írja errõl Heidegger , hogy az »egyes« emberbõl
induljunk ki és csak azt követõen társítsuk hozzá a másikhoz és a dologhoz való viszonyát.50 Az persze nem véletlen, hogy Heidegger éppen abban a Nietzschében
ismeri föl e kérdéses örökség egyik leghatásosabb bírálóját, aki a HerderHumboldtféle nyelvfölfogás51 jegyében tagadta a tudat individuális származtathatóságát: A tudat tulajdonképpen nem az ember individuálegzisztenciájához tartozik, sokkal inkább ahhoz, ami közösségi és nyájtermészet benne. 52 S ha ezt a másokhoz és
dolgokhoz való odatartozást53 a maga szükségképpen nyelvi konstitúcióján keresztül szemléljük, beláthatóvá válik, hogy a tudat és a dolog, a szubjektum és az objektum szembeállításának mintái szerint szituált medialitás vagy ennek az ismeretelméleti szembenállásnak a (közvetítõ) köztességébe van helyezve, vagy pedig a(z
észlelendõ) dolog, az objektum pozíciójába kényszerül. Láttuk azonban, hogy ez a
két pozíció a mediális kultúrtechnikák értelmezésében tulajdonképpen ugyanaz: akár
(üzenet)átviteli hely, akár önmagára visszautaló, áthatolhatatlan közeg, a médium
nem szabadul ki a dolog és annak tapasztalata elvi elválasztottságából.
Mindez még akkor is így van, ha az antropológia villamosítása és kibernetizálhatósága távlatában vizsgálódó medialitáselméletek látszólag azzal függesztették föl az
objektum és a szubjektum hagyományos szembeállíthatóságát, hogy a világot láthatóvá tevõ médiumokat már nem választják el a szubjektumtól. Értelmezésükben a szignálátviteli technikákra alapozott kísérleti kvantifikációs eljárások ugyanis elvileg lehetõvé tehetik pszichikus komplexitások olyan kinematografikus leírását, amelyek így
materiális lejegyzései (fordításai) lesznek hermeneutikailag hozzáférhetetlen,
immateriális tartalmaknak. Mert ha technikai standardok [ ] határozzák meg azt,
hogy  diszkurzív konstrukcióként  mi az ember,54 akkor valamely mûszeres
berendezés számára közvetlenül hozzáférhetõ lehet az intelligencia konstruktuma.55
Minthogy azonban itt az ember egy tükörszerûen képzõdõ szerkezetben egyszerre szubjektuma és objektuma is önmaga technikai vezérlésû elõállításának, nem a megértendõhöz való odatartozása miatt válik olyan médiummá,56 amelyben megszûnik
objektum és szubjektum empirikus szembenállása. Hanem azért, mert rajta mint médiumon keresztül valami más, nevezetesen önmaga elõállítottsága válik láthatóvá.
Csakhogy ez a konstrukció nem alapszerkezetében számolja föl saját kartéziánus eredetét, mindössze annak a Lange-féle tapasztalatnak a megszólaltatási módjában, hogy
mivel a médium megváltoztatja a dolgokat (amelyek maguk tulajdonképpen képzetek),57 a saját test nem tehetõ magánvaló dologgá.58 Azaz a médium és szubjektum
elválasztottságának megszüntetése nem a dolog és annak tapasztalata közti elválasztottságot számolja föl, hanem csupán olyan tükörszerkezettel ruházza föl a szubjektivitás formális struktúráját, ahol a szubjektum úgymond egyszerre látja viszont saját
tapasztalata tárgyaként és médiumaként is önmagát.

a$a

KULCSÁR SZABÓ ERNÕ

A nyelvnél-lét tapasztalata
Ha azonban a medialitás alapformájaként úgy vesszük szemügyre a nyelvet, mint
ami az itt-létben való és már mindig is megértõ (antropológiai) elhelyezkedés beszédeként mondja ki magát, akkor mindezt  ellentétben a szubjektivitás formális szerkezetével  olyan dialogicitás formájában kell elgondolnunk, amely a nyelvet a beszélgetés közösségével azonosítja: Nyelv [ ] csak a beszélgetés egymással-létében
van.59 A szubjektivitás formális struktúrájába helyezett magányos tudat azért van
úgyszólván elszigetelve a lét strukúramozzanataként60 mûködõ (nyelvi) megértés eseményétõl, mert világtapasztalatának szerkezete olyan szenzuális racionalizmus elõföltevésein szilárdult meg, amely szerint a nyelv arra szolgálna, hogy a primer érzéki
észleleteknek egyfajta utólagos megnevezéssel adjon fogalmi alakot. Úgy, mintha a
dolgokat reflektáló nyelvi megnevezés valamilyen helyes megismerés kognitív instanciái alatt állna. Abban a megfigyelésben viszont, hogy a dolgokat nem annyira megnevezzük, mint inkább maguk jutnak szóhoz, illetve nyelvhez,61 a nyelvi medialitás
megtapasztalhatóságának éppen nem ez az empirikus módja jut kifejezésre. Hiszen
amikor egy dolog vagy jelenség megnevezéséhez keressük a találó kifejezést, a megnevezés (formális) aktusában sohasem mi találjuk ki az adekvát (különösen nem ismeretelméleti megfelelésû) szót, hanem úgyszólván a dolog talál rá saját nyelvi(leg
megmutatkozó) létére. És éppen abban a közismert tapasztalatban, hogy egy dolog megnevezéséhez az odaillõ kifejezést mindig a dolog (mibenléte) felõl keressük, nyilatkozik meg példaértékkel a lenni és megmutatkozni közti különbség megszüntetésének
magából a dologból származó igénye. De még ott is, ahol arról van szó, hogy valamit,
amit eddig még soha nem mondtak, megszólaltassunk, minden azon múlik, hogy a
nyelv megajándékoz-e a megfelelõ szóval vagy megtagadja azt.62 Megjegyzendõ,
Heidegger nevezetes megfigyelése itt sem független Humboldt ama tételétõl, hogy a
nyelvnek legszorosabban és elválaszthatatlanul a szó a sajátja. Vagyis a szó mindig kizárólag a nyelvé, csupán a grammatika és a kijelentés van átengedve a beszédesemények performanciájának.63
A (nyelvi) medialitásnak ezt a formáját az észleléstechnológiai médiumelméletek
új pozitivizmusa azért kényszerül rendre kizárni a tapasztalat aesztheziológiai közvetítõinek körébõl, mert immateriális viselkedését a szellem spekulatív önkényével hozza
összefüggésbe. Ahogyan ezt Kittler is igen jellemzõ módon teszi, amikor az 1800-as
lejegyzõrendszert olyan megtisztított és homogén médiumnak állítja be, amely a nyelv
fonologizációja révén  nem kis részben Hegel szellemfilozófiájának közbejöttével 
éppen a maga médium mivoltát igyekszik eltüntetni: Az 1800-as lejegyzõrendszer azt
a játékot játszotta, hogy nem lejegyzõrendszer, hanem az ember hangja és bensõsége.64 Itt azonban látnunk kell, hogy e fönntartásokban a nyelviség olyan (tágabban
vett) értelmezése nyilatkozik meg, amely  a tudat és a dolgok formális oppozíciójának útmutatása szerint  a tapasztalatot is a dolgokat ismeretelméleti instanciák szerint megnevezõ szubjektum kontrollja alá helyezi. Legalábbis amennyiben a (magá-
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nyos tudat szubjektív) nyelvi megértés(ének) analógiájára a tapasztalat bekövetkeztét
is a szubjektivitás cselekvésének tulajdonítja. Nietzsche ugyan már 1888-ban azzal cáfolta ezt a konstrukciót, hogy megkülönböztetjük magunknak a cselekvõt a cselekvéstõl és mindenütt ezt a sémát használjuk  cselekvõt keresünk minden történéshez. [ ] »A történést illetõ megértésünk« abban állt, hogy kitaláltunk egy szubjektumot, aki felelõssé vált azért, hogy történt és ahogyan történt valami.65 Ez a 
szubjektumelméletileg is messze ható  felismerés olyan mély kapcsolatban áll a nyelv
medialitásának nem szenzualitásra korlátozott értelmezésével, hogy szinte maga elõlegezi meg a hermeneutika hatástörténeti tapasztalatban megalapozott nyelvi medialitás-gondolatát.
Mert míg a medialitás következetesen mûködtetett észleléselméleti szubjektivizmusa  a világ kézre kerítésében közremûködni képtelen nyelv viselkedése láttán 
nemegyszer torkollik nyelvkritikába, a nyelv médiumában így szituált szubjektivitás
szempontjából a nyelv tökéletlensége meglepõ módon inkább elõnynek bizonyul,
mint hátránynak. Ezt a furcsa  látszólag spekulatív  hermeneutikai jelenséget
Gadamer szerint igazából megint csak a lét véges alapformája felõl lehet dialektikusan megvilágítani, amely maga is nyelvi természetû. Minden szó a nyelv egészét szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a világlátás egészét jeleníti meg, amelyen alapul.
Ezért minden egyes szó mint pillanatnyi történés felidézi a ki nem mondottat is, melyre
mint válasz és utalás vonatkozik. Az emberi beszéd okkazionalitása nem közlõerejének
esetleges tökéletlensége, hanem a beszéd eleven virtualitásának logikai kifejezése, a
beszélésé, amely anélkül, hogy képes volna azt teljesen mondani, értelemegészt hoz
játékba.66 Az így értett nyelviség médiumában ugyanis olyan hozzátartozóként következik be minden megértési esemény, amelynek nincs módja  ismeretkritikai szándékkal akár  kívül történnie önmagán. És hogy a történõ megértés nem a szubjektum kizárólagos cselekvése, az éppen abban mutatkozik meg, hogy a nyelv médiuma
olyan közeg, amely a maga tökéletlenségén keresztül a lét végességhez szabott tapasztalatának vet alá minden szubjektivitást. Ezért ért meg többet önmagából a létezõ
nyitottságába nyelvileg belehelyezett szubjektivitás akkor, amikor  ahelyett, hogy a
dolgoktól elválasztódva úgy akarna megértésre szert tenni, mint a nyelv hatalmától
szabadulni próbáló fogalmiság  ezen az úton (nem szembesül, hanem) tapasztalja
meg saját bennefoglaltságát abban a medialitásban, amely túlvezeti a tapasztalatot
valamely velünk szembenálló fenomén szenzuális észlelésének puszta megnevezésén és
kiértékelésén.
Mert ez a megértési esemény annak lehetõsége híján megy végbe vele, hogy a történést a dolgon végzett saját tevékenysége eredményének tekinthetné. Különösen az
applikációs helyzet így elõállt utólagossága érteti meg a szubjektummal, hogy e tapasztalat alanyaként mindent vállalnia kell, ami jelen van a számára. Az elõzetes válogatás és elvetés [ekként tehát az elõzetes szubjektív érdekeltségnek sem az ismeretelméleti, sem a hagyományválasztása  K. Sz. E.] nem áll szabadságában. De nem lehet
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teljesen szabad az eldöntetlenül hagyásban sem, mely látszólag specifikus jellemzõje a
megértettek megértésének. Mivel történés, nem tud nem történni.67 Innen érthetõ
meg igazán a hermeneutika nyelvfölfogásának az a sajátossága, amely a nyelv médiumához való megelõzhetetlen odatartozást a  szubjektumot elõzetesen már mindig is
hordozó, ugyanakkor épp ezáltal nyitottságba is helyezõ  tapasztalattal68 hozza összefüggésbe. Hisz a szubjektivitást épp azzal oldja ki a látszólagos determináltság fogságából, hogy maga a tapasztalat az, amit mindig magunknak kell megszereznünk, és senki sem szerezheti meg helyettünk:69 a mindig valami elvárást keresztezõ (új) tapasztalat megtakaríthatatlan marad a szubjektum számára. Mármost ha a valódi tapasztalat  ellentétben a szubjektivitás formális szerkezetében elgondolható formájával 
azért negatív,70 sõt nemegyszer fájdalmas és kellemetlen71 valami, mert történésként következik be, akkor ugyanez érvényes a nyelv médiumához odatartozó megértésnek arra az eseményére is, amely a megértés alanyával sokkal inkább megtörténik,
mintsem az õ teljesítménye volna: olyan tevékenység [ez], amely a modern tudomány
metodikájával ellentétben elszenvedés, megértés, történés.72
Az irodalom mint a gondolkodó médium kívülhelyezése
Hermeneutikai értelemben a nyelv médiuma tehát olyan köztes zóna (közép,
Mitte), amely azért immateriális (nem-mediális) viselkedésû, mert én és világ eredeti
összetartozását paradox módon épp saját létének eltüntetésén keresztül mutatja meg.
Vagyis nem annyira színre viszi ezt az összetartozást, mint inkább annak történõ tapasztalatában részesít. Ugyanezt az összetartozást az irodalom médiuma annyiban ismétli meg materiálisan, amennyiben a jelentés és hangzás bensõleg összefonódó történésében73 egy másik kettõsség tûnik el. Nevezetesen elgondolásnak (Meinen) és
létnek (Sein) az az ellentéte, amely olyan képzõdménnyé teszi a nyelvi mûalkotást,
amelyben minden elõzetesen megformált bekerült abba az új, egyedi formába, amely
olyanná teszi számunkra a költeményt, mintha még sohasem mondták volna és mintha sajátlag nekünk mondanák elõször.74 És igaz ugyan, hogy itt is egyfajta eggyé válás megy végbe, de a nyelvi mûalkotásban nem a tompa és formátlan materialitás változik képzõdménnyé, hanem a valamit már mindig is gondoló (elõzetesen már
megformált) szavak ellenállásán keresztül következik be az, amit Gadamer az alkotás idealitásának nevezett: Semmi más, mint szavak révén léthez juttatni valamit,
nyilvánvalóan ez teljesíti be az alkotás eszményét.75 A létértékre (Seinsvalenz) így
szert tett szó ugyanis nem olyan eleme a világnak, mint a színek vagy a formák, amelyek [a képzõmûvészeti alkotásban] új rendbe illeszkednek. Minden szó inkább már
maga egy új rend eleme és ezért potenciálisan ennek az új rendnek az egésze maga.76
Ezen a helyen megint csak annak a kétirányú kapcsolódásnak lehetünk a tanúi,
amelyen keresztül a nyelviség nem-lingvisztikai értelmezése nemcsak a kritikai szöveglingvisztika belátásaiban artikulálódik,77 hanem a fenti horizontban nyitja meg az utat
az irodalom medialitásának nem észlelésfiziológiai/észleléstechnológiai meghatároz-
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hatósága elõtt is. Hiszen az a Gottfried Benn, aki minden bizonnyal jelentõs hatással
volt Gadamer költészettani nézeteire, 1952-ben már nemcsak azt hangsúlyozza, hogy
a költõi szó önálló médium, hanem hogy a költészetben a szó egzisztenciája jön közvetlenül mozgásba.78 Vagyis az irodalom mediális esztétikai tapasztalatára nézve különleges jelentõsége van Gadamer ama megfigyelésének, hogy amit a szó igazságaként keresünk, nem oly módon ragadható meg, hogy a nyelvi kommunikáció úgynevezett »természetes« formáiból indulunk ki, hanem fordítva, a beszéd ezen irodalmi formája felõl ragadhatók meg a kommunikáció fenti változataiban foglalt
lehetõségek.79
Az önmagára vonatkozó szó az irodalom látható nyelvét partitúraként  azaz mindig átsajátító megszólaltatásra ráutalt formában  materializáló szövegben azonban
olyan átmeneti létmódhoz jut, amely saját mediális karakterén keresztül nemcsak azért
juttat bennünket esztétikai tapasztalathoz, mert a szöveg és a befogadó között nincs
magától adódó egyetértés, hanem mert technológiai rögzítésének megkerülhetetlenségét is részévé teszi e tapasztalatnak. Csakhogy ez a medialitás azért nem válhat soha
elsõdlegessé (ezért is neveztük a szó ilyen létmódját átmenetinek), mert a grafematikus közvetítés éppen hogy nem a vizuális kódok felé tereli a befogadást, hanem következetesen a nyelvihez vezeti vissza. A szó esztétikai lehetõségeit azon a nyelvi
medialitáson keresztül szólaltatja meg, amelyben a befogadó számára ismét csak a
nyelvhez való odatartozás tapasztalata nyitja meg a szó egzisztenciájának kimeríthetetlen (konnotatív) mozgását. Felejtés [Vergessen]  mit jelentenek ezek ezek a betûk? Semmit, nem érthetõk  írja errõl Gottfried Benn.  De bizonyos irányban a
tudat össze van kötve velük, rezonanciára lel ezekben a betûkben, ezek a betûk egymás mellé helyezve pedig akusztikusan és érzelmileg felhangzanak a tudatunkban. Az
oublier ezért soha nem felejtés [Vergessen].80 És itt Benn-nek még csak nem is feltûnõen a beszéd hangzósságát elõhívó szóhasználata (anschlagen, akustisch) a legtanulságosabb. Sokkal inkább az, hogy bár az akusztikus hatást a betû anyagiságára visszavezetõ poétikája nem emberi hang termékeként határozza meg a költeményt, a betû
medialitása közvetítette esztétikai tapasztalatot mégis a (beszédként értett) nyelv hangzó bázisával (Klangwirklichkeit) hozza összefüggésbe. Meglepõ hasonlósággal ahhoz a
Plessnerhez, aki szerint az önkifejezés összes nem-nyelvi formája egyaránt a nyelvhez
való belsõ viszonyból él.81
Közismert az is, hogy valamely szöveg (miként a zenei partitúra hangjegyei vagy a
drámai mû szövege) csak annyiban azonos a mûalkotással, amennyiben magában
ebben a materiális medialitásban testesül meg az a tulajdonsága, hogy örökké reprodukcióra, aktualizációra van ráutalva. Az irodalom esztétikai tapasztalatából azonban már csak azért sem lehet kirekeszteni a materiális közvetítettséget, mert ez a bizonyosan nem aesztheziológiai kódok szerint mûködõ medialitás áll leghatékonyabban
ellen a trópusok és költõi képek szövegtõl elrugaszkodó vizualizációjának. A szöveg
képzeletbe fordítása, az inkább látott, mint olvasott költõi kép ugyanis éppúgy ki-
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zárja az alakzatok nyelvének olvashatóságát, mint a szemiózisban jellé egyszerûsített
közlés a költõi szó nyelvi létértékét. A dolgok bármiféle státusza ugyanis épp azért
hathat a költõi nyelv valóságában a soha nem tapasztaltak egyedi fölcserélhetetlenségével, mert csak a nyelvben lesznek azzá, amik. E spekulatív egység  mint az irodalom médiuma  úgy konstituálódik lenni és megmutatkozni köztességében, hogy
pillanatnyi találkozásuk megismételhetetlen konfigurációján keresztül leplezi le az esztétikai tapasztalat jelentésre és hordozóra bonthatóságának vágyképét.
Azzal tehát, hogy az irodalom nyelvében egy olyan  eredendõen immateriális 
közeg medializálódik, amely a maga mediális státuszát mindig elõzetes nyelvi tapasztalatot megszólaltatva képes csak elfoglalni, az irodalom értelemszerûen kikülönül a
mûvészetek esztétikai közösségébõl. Nem a szükségszerûen materialitáshoz kötött
érzék(letesség)i létmód tényén keresztül, hanem mediális viselkedésének fölcserélhetetlen egyedisége  s ilyen módon a maga elvi instrumentalizálhatatlansága  révén. Mert az írás materiális médiumában úgy idegenedik el önnön élõ, szóbeli eredetétõl, hogy  mivel az írás sohasem egyszerû fordítása a mondottnak  egyszerre fenn
is tartja és tagadja is ezt az összetartozást. Márpedig ha az írás, az irodalom szövegesülése
nem puszta közegváltási esemény, akkor itt egy olyan gondolkodó médium lép át az
érzékletek anyagiságába, amely mindig tud arról, hogy saját intencionális/referenciális
hozzáférhetõségét az így fölszabadított szövegiségen keresztül zárja el az esztétikai tapasztalat elõl. A szövegesülésnek ebben az eseményében  az elgondolás és lét (Meinen
und Sein) eggyé válása82 révén  nem csak a szubjektivitás privát, életrajzi-okkazionális tartalma válik le a létértékre szert tett szóról. Mert egyúttal megképzõdik a jelentés történésének az a helyszíne is, ahol a jelentéstõl elválaszthatatlan hangzás partitúráját olyan szöveg rögzíti, amely elvesztette az egyértelmû jelentésegész megformálhatóságának nyelvi garanciáit. Minthogy a szöveg ilyenkor sem a nyelvtõl, csupán
valamely rekonstruálható beszédaktus intencióitól van elválasztva, olyan sokhangúsággal ruházza föl a történõ jelentésben fölhangzó költõi szót, amely egy paradox,
mert a tetszõlegességet kizáró értelmezés szabadságába állítja a befogadást.
Akár a költõi szó általános, immateriális igazságérvényébõl, akár a szöveg alakzatainak stabilizálhatatlan retorikai mozgásából származtatjuk is az így elõállt meghatározatlanságot, esztétikai tapasztalatként azért lehet egyszerre fölemelõ és fenyegetõ, mert
az irodalom médiumával való szembesülés mindig egy lezárhatatlan találkozás eseménye. A valamit mindig gondoló nyelv medializálódásának eseményében ugyanis szöveg és nyelv olyan összetartozó különbsége nyilatkozik meg, amely  alenni és megmutatkozni elválaszthatatlanságán keresztül  a mûalkotást teszi ezen összetartozás
csak (el)különbözésben megérthetõ történésének helyévé. Az inskripciómentes, beíratlan médiumként elképzelhetetlen, mert mûködésképtelen szöveg olyan retorikai
figuralitásának a tapasztalatában, amely mindig ama megkülönböztetésért kiált, amelyet maga akadályoz meg.83 Ez a beíródás materiálisan ugyan  mivel soha nem jeleníti meg saját feloldhatóságát  mindig tettenérhetetlen, de épp e materiális szöveg-
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tapasztalat formájában adja a befogadás tudtára, hogy a megértendõhöz való hozzátartozása nyelvi természetû. És amikor ezt a tapasztalatot az irodalmi szövegek feltartóztathatatlan és rögzíthetetlen tropológiai valósága közvetíti a számára, úgyszólván kívülrõl van módja szemügyre venni a megértés tárgyához való odatartozásának 
minden magától értetõdõ nyelvi benn-léttõl ideiglenesen  elidegenült formáját. Az
alakzatok mögékerülhetetlen retorikai medialitása ismerteti föl igazi belsõ nyelvi összefüggésként azt, hogy a szubjektum éppen ugyanazért nem veheti uralom alá az ember
nyelvi konstitúcióját (azaz: nem kerülhet kívül saját nyelvi mivoltán, nem elõzheti
meg a nyelvhez tartozását), amiért a nyelv nem keríti kézre a világot.
Ennek a történõ különbségnek a mibenléte  melynek megértése alighanem az
esztétikai tapasztalat mindenkori tétje  hatástörténetileg persze mindig eltérõ föltételek mellett férhetõ hozzá és épp ezek függvényében nem is önazonos formában
mutatkozik meg elõttünk. A fentebbi összefüggés összetevõinek föltárását a hermeneutika alapvetõen más premisszák szerint végzi el, mint a nyelviség kommunikációelméleti, szemiotikai vagy kultúrtechnológiai értelmezése. A két szembenálló paradigmának a nyelvi medialitás és az esztétikai tapasztalat mibenlétét föltáró teljesítménye felõl minden bizonnyal az a hatástörténet dönt majd, amely a korábban mondottak valamelyikében önmaga új lehetõségeire fog ráismerni. S mivel ez a nyitott döntés
jelenleg nem belátható, a saját pozíciókat el talán mégsem tüntetõ formája lehet az
elfogulatlanságnak, ha a kérdésben e helyütt végül olyan szerzõt szólaltatunk meg, aki
egyik paradigma exponensei közé sem számít. Amikor úgy véljük  olvasható
Foucault fõ mûvében , akkor jutunk el az irodalom lényegéig, ha nem annak szintjén fogjuk vallatóra, amit jelent, hanem jelentõ formáját tekintjük elsõdlegesnek,
akkor a nyelv klasszikus státusánál maradunk. A modern korban éppen az irodalom
kompenzálja (és nem megerõsíti) a nyelv jelentõ mûködését. Az irodalomnak köszönhetõen a nyelv léte megint a nyugati kultúra határain  és szívében  tündököl,
mert a nyelv az, ami a XVI. század óta a legidegenebb a számára [ ] Nem nagyon
számít, hogy a nyelvet a jelentett oldaláról (amit mondani akar, amit »gondol«, amit
ígér, vagy amire kötelez) vagy a jelentõ oldaláról (a nyelvészettõl vagy a pszichoanalízistõl kölcsönzött sémák alapján) elemezzük: mindez epizód csupán. Mindkét esetben
azon a helyen kívül keressük, ahol a mi kultúránkban már másfél évszázada megszületett és létezik.84
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nyit meg, amelyben a humboldti nyelvfölfogás helyét a saussure-i paradigma foglalná el. Ez pedig a
jelölõk (betû szerinti) materialitásán és az írásstruktúrák kvantifikációs rendjén keresztül az
anagrammatikus nyelvi differenciák matematikai eredetére mutat vissza, ahol a jelölõk helyiértékét
[ ] matematikailag kell megadni; ezeknek az artikulációja pedig  a számolás (Uo., 239).
43 E nyelvfölfogás utópikusságát  fordított nézetbõl  mi sem bizonyítja jobban, mint Palágyi
Menyhértnek az az 1908-as (eredendõen nyelvkritikai) fölismerése, hogy az érzékletek összjátékának zavarai éppen nem az érzékszervek össze nem hangolt mûködésébõl, hanem közvetlenül magából a nyelvbõl(!) származnak: Majdnem úgy látszik, mintha értelmünk hasonló szervezõdésû volna, mint az érzékelésünk: hiszen két recehártya-képen keresztül csupán egy tárgyat érzékelünk,
ugyanúgy, ahogy valamely észleletet is két fogalom összekapcsolásával fejezünk ki érthetõen. De
míg a recehártyabeli kép (vagy a tapintásérzékünk) kettõssége csak ritka és abnormális esetekben
kelti a megduplázva észlelt tárgy látszatát, igen gyakran megesik, hogy egy logikai ítéletben a két
fogalom arra csábít, hogy két észlelt tényt feltételezzünk. Értelmünk téves kettõslátásra való hajlamtól szenved [ ] Ez abban áll, hogy azokat a szójeleket, amelyekkel egy tényt megjelenítünk,
magának e ténynek állítjuk a helyébe, úgy, hogy a tény aztán megkettõzve jelenik meg. A gondolkodás során azonban gyakran az is megtörténik, hogy [ ] könnyen keletkezik annak látszata, mintha két tény mégiscsak egy tény volna. [ ] A nyelvi mondat duális felépítésében van az oka annak,
hogy kivétel nélkül belsõ ellentmondás tapadhat az összes gondolatunkhoz, amint szellemi tekintetünk káprázni kezd és a dolgokat összekeverjük, összezavarjuk azok nyelvi jeleivel (Melchior
PALÁGYI, Neue Theorie des Raumes und der Zeit, Leipzig, Engelmann, 1901, VIIVIII).
44 Nyelvelméleti (nyelvkeletkezés-elméleti) szempontból tehát távolról sem véletlen, hogy Herderrel
ellentétben Condillac mily kevés érdeklõdést mutat a hallás sajátos szerepe iránt. Ami õt érdekli,
az teljes általánosságban a jel távolléte, illetve megléte/jelenléte, valamint a pragmatikaiból a
szemantikaiba való átmenet (Jürgen TRABANT, Traditionen Humboldts, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1999, 177, 181). És valóban, Condillac gesztusnyelvi érzelemnyilvánításból (langage
daction) levezetett nyelvkeletkezési elmélete olyan szemiológiai konstrukción nyugszik, amelyet az
észlelési tapasztalat utólagos megnevezése közelít Locke szenzualizmusához. Hisz szerinte legelõször
a maguk komplexitásában érzékileg megtapasztalt tárgyak kaptak nyelvi formát: Elsõként a komplex a komplex szubsztanciafogalmak [les notions complexes des substances] voltak ismertek, s így
 minthogy közvetlenül az érzékekbõl származnak  nekik is kellett elsõként nevet kapniok
(Etienne Bonnot de CONDILLAC, Oeuvres complètes, 1, Genéve, Slatkine, 1970, 270). Humboldt
ezzel szemben azt állítja, hogy még magát a nyelv kezdeteit sem szabad a szavak oly csekély számára
korlátozva elgondolni, mint ahogy ezt rendszerint tesszük aközben, amikor a nyelv keletkezését 
ahelyett, hogy annak a szabad, emberi társiassághoz való eredeti hozzárendeltségében keresnénk 
elõszeretettel tulajdonítjuk a kölcsönös segítségnyújtás szükségletének és az emberiséget egy elképzelt természeti stádiumba helyezzük. E kettõ a nyelvrõl alkotható nézetek legtévesebbjei közé tartozik. Az ember nem ilyen kiszolgáltatott, a segítségnyújtáshoz pedig artikulálatlan hangok is elegendõek lettek volna (HUMBOLDT, I. m., 434435). Továbbá a nyelv keletkezését nem lehet úgy
elgondolni, mintha az a tárgyak szavakkal való jelölésével kezdõdnék, majd onnan menne át összefûzésbe. A valóságban a beszéd nem az õt megelõzõ szavakból tevõdik össze, hanem fordítva, a
szavak keletkeznek a beszélés egészébõl. Tulajdonképpeni reflexiók nélkül ott érzõdnek a legnyersebb és a legkevésbé formált beszédben is, mivel a szóképzés lényegi szükséglete a beszédtevékenységnek. A szó volumene az a határ, ameddig öntevékenyen a nyelv alkot. Az egyszerû szó a kiteljesedett, a nyelvnek kivirult virág. Benne és általa a kész termék maga a nyelvhez tartozik hozzá. A
nyelv a mondatnak és a beszédnek csak a szabályzó formáját határozza meg, az egyéni alakítást
pedig átengedi a beszélõ akaratának (Uo., 448449).
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52 NIETZSCHE, KSA, 3, 592.
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felõl nyerhetik el végsõ meghatározottságukat: A gondolkodást már lényegileg a társadalmi lét
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KIÁLLNI A ZAVART
Az arisztotelészi retorikáról

Talán egyáltalán nem túlzó az a feltevés, hogy a retorika újjászületését, a retorikai
szempont ismételt térnyerését tapasztaljuk a jelenkori gondolkodásban. Kiváltképpen
így van ez, ha nem pusztán az írott vagy beszélt nyelvbe rejtett tudatos vagy tudattalan torzításnak tekintjük, tehát jó, ha figyelembe vesszük  a pusztán nyelvi vonatkozásán túl  azokat a retorikának alapot adó, egymástól aligha elválasztható képességeit az embernek, hogy nem pusztán birtokában van a nyelvi képességnek, vagyis
annak, hogy megnyilatkozni tud, hanem azzal a képességgel is rendelkezik, hogy hallani
tud. Giorgio Colli1 La nascita della filosofia címû könyvében odáig megy, hogy Hérakleitosz egy töredéke kapcsán a pátoszt értelmezve kimondja: a lélekhez kifejezés tartozik
(sõt talán úgy is átfogalmazhatjuk, hogy a lélek mindig ez a kifejezés, ám nem csak ez),
amely magát képes sokszorozni.2 Ennek csak látszólag mond ellent a jól ismert 45. fragmentum, amely éppen a lélek határoltságáról szól, ami azonban olyan tágasság, hogy nincs
mód bejárni. A magát kinyilvánító és magát valamiként tudtul adó lélek éppen az adott
határok között, az, ami. A magát kimozdító és valami által kimozduló lélek a mindenkori magát valamiként kinyilvánításban, valamin keresztül és valamire nézve nyilatkozik
meg, azaz magát sokszorozza.
Ez az a kettõs vonatkozás, ami miatt Gadamer joggal mondta, hogy a beszélni tudás
és az érteni tudás, azaz retorika és hermeneutika számos ponton érintkezik egymással,3 majd arra a lényegi megállapításra jutott, hogy ami a retorikát mint el- és átsajátítható, mûvészi szintre juttatható jártasságot, azaz egy adott téma és tárgy kezelésmódját végsõ soron jellemzi, az, hogy nem választható le az igaz és egyben a lélek kedvéért
szorgalmazott tudásról.4 Ebbõl a megfogalmazásból, miközben fontos, hogy Gadamer
nem értékeli le a retorikát, az is világosan kitûnik, hogy ez a Wissen um  egyszerre
foglalja magába azt, hogy a lélek javára van, ha az igaz közelében van. S van-e nagyobb teljesítménye az embernek, mint hogy igazabb módon van, azaz lelke, vagyis az
ember igaz módon létezik; nyelvi megnyilatkozásában és tettében is igaz módon van.
Arisztotelész nem is habozott kijelenteni mûve elején, hogy a helyes érvek gyakorlása, ha az ember az adott tárgynak megfelelõen tud szólni, javára válik az embernek, s
úgy is van, hogy az emberek természettõl fogva eléggé képesek az igazság felismerésére, s többnyire el is találják az igazságot. Ezért a jártasság a valószínû felismerésében
olyan emberben van meg, aki jártas a valóság felismerésében.5 A retorika elõtérbe
kerülését, a retorikai megközelítés elfogadását talán éppen az magyarázza  miként
erre Paul Ricoeur utalt , hogy tárgyát a pusztán meggyõzõ, azaz a tárgyat illetõ leg-
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valószínûbb körében jelöli meg. Az I. könyv 2. fejezete a retorikát olyan képességnek
nevezi, amely képes minden tárgyban a benne rejlõ meggyõzõ elemet felismerni (1355b25),
amihez Ricoeur6 azt fûzte hozzá, hogy ez az elméleti tudomány, minthogy a mindenkori meggyõzõre (pithanon) irányul, nem jelöl ki határozott témakört, és az adott esetben meggyõzõ és a tárgynak megfelelõ érv(ek) alkalmazásával él, azaz a valószínû logikáját a tárgy meggyõzõ bemutatásával hozza kapcsolatba. Arisztotelész azt sem
mulasztotta el, hogy különbséget tegyen a már mondottak és ily módon már tudható,
valamint az általunk a beszéd során felmutatottak között, vagyis a beszéd, valaminek
a kifejtése a már ismertek és mondottak körére is utal, azt bevonva érveket hoz a tárgy
meggyõzõ volta mellett, másrészt az ügyesen alkalmazott beszédtechnika, a tárgyhoz
helyesen megválasztott beszédmód mintegy rajtunk áll. A bizonyítékok közül egyesek retorikán kívüliek, mások retorikán belüliek. Retorikán kívülieknek nevezem
mindazokat, amelyeket nem mi gondoltunk ki, hanem már korábban is léteztek: a
tanúk, a kínzással kicsikart vallomások, a dokumentumok stb. A retorikán belüliek
azok, amelyeket a módszer szolgáltat és amelyeket mi hozunk létre. Az elõbbieket csak
alkalmaznunk kell, az utóbbiakat viszont meg kell találnunk (1355b35).
S végül a beszéd s annak bizonyító ereje elválaszthatatlan attól, aki és amiként
mondja (a szónok jelleme), hogy milyen módon szólítja meg a hallgatóságot (a hallgatókra tett hatás), s végül maga a beszéd, ami valamit bizonyít vagy úgy tûnik, hogy
bizonyít (vö.1356a 15). Joggal mondják jelenkori értelmezõk, hogy az ember végsõ
soron homo rhetoricus, aki hol valamit átadni és tanítani akar (docere), hol valamire
indíttatva a másikat/másokat magával akar vonni (movere), vagy pedig egyszerûen meg
akar indítani a mondottak elragadó és gyönyörködtetõ mivoltával (delectare). A retorikai logosz a docere, movere és delectare háromszintû mûködése közepette az ember
életvilágbeli létét annak kognitív, voluntatív és affektív totalitásában meghatározza.7 A beszédképes embert az tünteti ki, hogy beszédben vagy hallgatásban van, hogy
tárgyának megfelelõen és azt tisztázandó, vagy attól eltérve és azt inkább elhomályosítva szól, hogy meggyõzõ, sõt éppen magával ragadó módon tár a másik elé valamit,
amiben hisz, és annak is látja, amit állít róla. Ám az ember ebben a beszédre képes mivoltában egyben úgy is lehet, hogy mindazt, amit kinyilvánít, maga sem hiszi. A nyelv
önmagában nem nyújt biztosítékot azt illetõen, hogy tárgya valóban úgy is van, s fõként, hogy úgy is fog maradni; röviden: hogy az, aki valamit elõad, nincs-e maga is
tévedésben. Ahogy arra sincs biztosíték, hogy a megnyilatkozó nem hallgat-e el valamit. Persze már Platón is utalt arra (Phaidrosz, 271a272d), hogy a lélekvezetés jó, ha
a valószínû elõnyben részesítése által történik, s a szó hatalma mit sem ér önmagában,
ha nem követik azt az életben, ha nem látja be a szólított maga is a mondottak igazságát. Ami azonban nem az igaz. A Rétorika II. könyve 1. fejezetében figyelemre méltó
szempontokat alkalmazott Arisztotelész, hogy világossá tegye a beszéd bizonyító és
meggyõzõ mivoltát, s persze azt is megtudjuk tõle, hogy másként kell a beszélõ pozíciót, jellemet és tartást bevonni, ha tanácsot adunk vagy ha a törvény elõtt szólunk:
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Ami a szónokokat illeti, három okból kelthetnek bizalmat; ugyanis a bizonyítékokon
kívül egyedül ezek képesek meggyõzni: a bölcsesség, az erény és a jóakarat. Ha a szónokok valamirõl beszélve vagy valamit tanácsolva helytelent állítanak, vagy e három
dolog miatt teszik, vagy valamelyikük miatt. Mert vagy ostobaságuk folytán tévednek, vagy nem tévednek ugyan, de gyarlók s nem mondják azt, amit gondolnak, vagy
bölcsek és becsületesek ugyan, de nem jóakaratúak, s éppen ezért lehetséges, hogy nem
tanácsolják a legjobbat, pedig ismerik (1378a7).
Mindenképpen, legyen a beszélõ a legjobb jellemû és jóakaratú, s legyen akár az
adott tárgy legjobb ismerõje, akkor is számolnia kell vele, sõt tekintetbe kell vegye
azt, hogy a hallgató mit képes megérteni, s tudjuk, minden megértés valami módon
épít arra, ami a tárgyat illetõen tudható. Az adott tárgy megértetése és megértése számol azzal, ami tudható, vagy vélhetõen tudható s persze megkísérli a retorikai szempont mentén a tárgyához közel hozni a hallgatót. Úgy is fogalmazhatunk, a retorikai
szempont messzemenõen számol azzal, hogy a megértetésnek egyik legfõbb akadálya,
hogy a másik nem feltétlenül enged a rávezetésnek,8 s hogy végsõ esetben egyáltalán
nem osztja a tárgy ilyetén bemutatását. Vagyis a kinyilvánított igazsága vagy valaminek igazként történõ elfogadása nagymértékben függ attól, mi módon járul hozzá ahhoz, ahogy a hallgató volt és lehet, hiszen abba, ahogy van, döntõen belejátszik az,
hogy az adott tárgy számára eddig miként volt és miként lehetett. Eric Voegelin, a
XX. század kitûnõ politikafilozófusa az arisztotelészi Rétorika kapcsán éppen ezt jegyezte
meg: A Rétorikában Arisztotelész nem oldja el a biosz theoretikosz eudaimoniáját attól,
ahogy az a boldogság szokványos képzeteibe szövõdik, hanem meghagyja a vélekedések sokaságát egy kritikátlan fakticitás állapotában.9 Éppen ez a faktikus, az, hogy
van, ami azonban nem zárja ki annak lehetõségét, hogy még másként is lehessen,
mutatja meg a retorikai szempont jelentõségét. Az, ahogy szólni szoktak róla szokványos
képzetei, amelyek a beszéd tárgyát formálják vagy éppen deformálják, azaz afelé mozdítják vagy éppen eltérítik a lelket attól, hogy annak közelébe jusson, ami még megértendõ és igaz. Ezért helyes, ha a logoszt nem választjuk el az ethosztól, vagyis belátni a
beszédhelyzetben rejlõ és megértendõ tárgyat mint igazat, annak számtalan lehetõsége között éppen azt kivenni, ami a lehetõ legjobb lehetõséget kínálja ahhoz, hogy megértve és megértetve, kibontsuk azt a lehetõséget, ami még a tárgyban rejlik. Joggal
nevezi ezt Gadamer10 a Nikomakhoszi etika alapgondolatát képezõ boldogságnak 
ami sohasem a csak szemlélõ élet, hanem éppen azzal van állandó vonatkozásban, ahogy
vagyunk s még lehetünk. Van-e annál nagyobb boldogság, mint hogy az ember egy
ponton megérti, tud és lehet több, igazabb és jobb, mint ami eddig volt.
Ennek a destruktív Arisztotelész-olvasatnak egyik nemrég kiadott, legkiérleltebb
változata Heidegger második marburgi elõadása 1924-bõl, amely az arisztotelészi filozófia alapfogalmait tárgyalta. Ebben az elõadásban, amely persze nem elõzmények nélküli a heideggeri Arisztotelész-értelmezésekben, figyelemre méltó, hogy az addig mellõzött Rétorikát is bevonja az elemzés körébe. Persze a Lét és idõ felõl visszapillantva nem
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meglepõ ez a retorika felé fordulás. Talán csak azt állapíthatjuk meg némi meglepetéssel még ma is, amit Karl-Heinz Volkmann-Schluck Heidegger halálának évében,
egy neki szentelt elõadásban a következõképpen írt le: A diszpozíció exisztenciáléját
a legtöbb Heidegger-ábrázolás a megértés kedvéért elhanyagolta.11 VolkmannSchluck 1976-os kijelentésének még akkor is nagy a jelentõsége, ha ma már, a Lét és
idõt megelõzõ elõadások kiadását követõen, a hermeneutikai megközelítés ebbõl a
szempontból is bõvülni látszik.
A Befindlichkeit ontikus tematizációja az, amit Heidegger Arisztotelész Rétorikájában talált meg. Az ismert és eléggé meglepõ hely a 29. §-ban a következõképpen
hangzott: Affektusok és érzések néven a fenomének ontikusan régóta ismeretesek, és
ezekre mindig is tekintettel volt a filozófia. Nem véletlen, hogy az elsõ fennmaradt,
szisztematikusan megvalósított affektus-interpretációt nem a »pszichológia« keretei
között végezték el. A páthét (érzéseket) Arisztotelész Retorikájának második könyvében vizsgálta. Ezt [ ] mint az egymássallét mindennapiságának elsõ szisztematikus
hermeneutikáját kell felfognunk.12 Az, hogy milyen jelentõsége van a diszpozíciónak
éppen a tekintetben, hogy van egy a világ és benne magunk valamiként birtoklása folytán
valamiféle már eleve-értés, azaz a megértés nem közegtelen és fõként nem idõn kívüli,
másrészt hogy a megértés hiánya, a már másokkal osztott világban a maga elõl kitérõ és
semmis lehetõségekkel beérõ elfordulás a léttõl. Érdemes persze arra is utalni, hogy
ugyancsak ebben a paragrafusban Heidegger Max Scheler ilyen irányú példaadó kutatásait említi. Scheler a test-én periferiális zónáiról szólt, ami éppen az elszenvedett
hatás vagy élmény nyomán fellépõ mozgások és kifejezésre törõ tendenciák (el)változása, s éppen ez az, ami értésre vár, hiszen mint Nietzschét idézve hangsúlyozta,
Jeder ist sich selbst der Fernste, mivel praktikusan a maga számára oly közel van.13
A diszpozíció lényege éppen az, hogy az embert valami egészen közelrõl érinti, a helyzet és annak hangulati eleme (öröm vagy levertség) a másokkal osztott világban õt és
csak õt érinti, a helyzet rá kihegyezett, s ez az, amit a diszpozícióban rejlõ hangulat
nem enged félretolni, jóllehet számos kitérõ módon is lehet  mint önmaga helyzetének nem értése. A megértés éppen a diszpozíció révén nem tetszõleges és bármikor
végbevihetõ, sõt maga az, hogy miként van valaki, döntõen játszik bele abba, hogy
mit és miként ért meg: Mert nem látják egyformának ugyanazt azok, akik szeretnek
és akik gyûlölnek, sem a haragvók és a jóindulatúak, hanem vagy teljesen, vagy fontosságát tekintve másnak (1377b30 skk.).
Az ember, aki a nyelv által egy világot oszt meg a másikkal, nem egyszerûen hangot
ad valaminek, hanem a nyelv által a világ valamiként jelenlétének éppen hasznát vagy
kárát, jelentõségét vagy jelentéktelenségét, a benne rejlõ gyönyört vagy fájdalmat stb.
taglalja. A lélek mozgása, a kimozdítottság egy állapot felé (vö. 1369b 35 skk.;
Befindlichkeit = diathezisz), ami sokszor csak a megszokottá vált és ekként természetesnek
tekintett felé törekszik, ha tetszik, öröme éppen a nem-érintettség. A világ azonban a
változó hangulat rám kihegyezettségében éppen hogy érint, nem enged kitérést, s kö-
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vetelõen a zavarral szembesítve annak megértése felé mozdít, ami még nem talált kifejezésre
s aminek nevet kell adni. A diathezisz jelentése szerint kiterjed a kedélyállapotra, a hangulatra, lelkületre, a helyzet folytán elõálló változó konstitúcióra, vagyis arra, ahogy a
lélek mozgása keresi a másokkal osztott világban a lét szerencsés illeszkedését, a jót.14
A világnak ezt a megütköztetõ és kimozdító leírását, a jót mint szerencsés illeszkedést
keresõ emberi viszonyulást joggal nevezhetjük a tudatfilozófia radikális elhagyásának,
miként erre Gadamer hívta fel a figyelmet: Az arisztotelészi retorika Heidegger számára bevezetésül szolgált a filozófiai antropológiába. Az arisztotelészi retorika második könyvében lelte aztán meg Heidegger az affektusok, a páthé tanát, vagyis a készenlét és ellenállás módozatait, amelyeket a hallgató a szónokkal szemben érez. Erre az
arisztotelészi gondolati elõ-képre pillantva és saját eleven tapasztalataitól áthatva jutott el Heidegger a »Befindlichkeit« jelentõségének meglátásához. Ami persze saját
kifejezése, igen sokatmondó, ugyanakkor jó németséggel elgondolt. A »Befindlichkeit«
alapvetõ jelentõségû kidolgozása arra irányult, hogy meghaladja a tudatfilozófia szûkösségét.15 A diszpozíció igazi jelentõsége, hogy egy már eleve a világban-benne-lét
állapotaként szembesíti önmagával az embert, mint az õt érintõ világot tapasztalja
magán azt a sajátos konstitúciót, amelyet senki más nem juttathat el a szerencsés illeszkedéshez, ahhoz, ami jó az adott helyzetben, csakis önmaga. Sõt õ maga lehet csak az, aki
az adott határok között a lélek helyét  ama hérakleitoszi értelemben  felleli. Nincs
kívül, hanem benne van, õ is ez a világ ebben a diszpozícióban.
A diszpozíció tisztázatlan és kontúrok nélküli állapotában éppen a logosz teremt
olyan vonatkozást, amelyben az értésre váró mint olyan az ember számára megmutatkozik, ezáltal azt mint olyat nevezi meg, amely sohasem általános beszéd, hanem az
érintettségtõl áthatott pátoszteli hang. Egy ember hangja, aki a helyzetre adott helyes válaszban világhoz tartozására ébred rá (In-der-Welt-sein), és amit az adott viszonylatban mond, azzal a lehetõ legközelebb jut a dologhoz, amirõl szólnia kell
(logosz), ezzel képes kibontani és véghezvinni azt, ami a saját gondja (Vollzugsweise
des Besorgens), képes a helyzethez méltón, azaz körültekintõ megfontoltsággal
(phroneszisz-Umsicht) eljárni, s elfoglalja helyét abban a létben, vagy inkább léte így
válik másokkal-osztott-létté (Miteinandersein).16
Ebben a sokrétû és aligha uralható viszonylatrendszerben az ember, a beszéd és hallás képességével rendelkezõ lény, éppen a létezõk közepette tartja magát a mondottakhoz. Vagyis a beszéd képessége elválaszthatatlan attól, hogy képes felfogni azt, ami
hozzá intézett vagy õt szólító  legyen az akár a helyzet kikövetelte válasz. Az ember
nem egyszerûen egy beszélõ és hallgató lény, hanem a maga számára olyan létezõ, aki
önmagára hallgat.17 Amikor azt mondjuk, valaki a mondottak szerint járt el, akkor azt
értjük meg, hogy az erényes lelkialkat önmaga vagy mások tanácsára éppen ahhoz tartja
magát, ami a legfõbb kérdés. Tenni és mondani lehetõ legnagyobb közelsége ez.
Heidegger itt a hallás, odahallgatás arisztotelészi felismerését a létezõ létéhez igazodó erényes emberi magatartásként mutatja fel. Bírni a nyelvvel azt és fõképp azt
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jelenti, hogy a logoszok közepette ahhoz próbálunk utat lelni, ami döntésre vár, hogy
mi is az. S a döntés annak módozatáról dönt, hogy valami miként van. Ezért oly döntõ
Arisztotelész olvasatában annak felismerése, hogy a logosz az logosz ousziasz, szólni a
dologról, ami a dolog [van].18 Aminek a dolog nevezhetõ, amire magunkat a dolgot
értve rávezettük, az nem a már eleve nyelvbe foglalt vagy fogalomban rögzített ismétlése, hanem annak lelkiismeretes vizsgálata, hogy mi is az, ami létében megértésre vár
és miként mondható ki. Ekkor terjeszti ki a Retorika-olvasatot a konkrét jelenvalólét
értelmezésére, így lesz a retorika magának a jelenvalólétnek a hermeneutikája, végsõ soron
annak megfontolása, hogy a szólítás mely lehetõsége áll az ember rendelkezésére. A
retorikai szempont tehát annak vizsgálatát teszi lehetõvé, hogy a változni képes tárgy
vonatkozásában mi és miként mondható, vagyis miként vihetõ vissza és miként vezethetõ rá a
beszéd által az ember arra, hogy a dolog úgy van. A retorika nem cselvetés és nem a
pillanat szülötte, hanem a lehetõ legjobb beszéd arról, ami a beszéd tárgyát képezi 
mi is az. Ezt aztán a lehetõ legmeggyõzõbb módon mondja ki úgy, hogy a tárgy, a beszéd tárgya szinte ott álljon elõttünk. Ez a felfogás Gadamer kései munkáját is áthatotta: Egyebekben az ember ki van szolgáltatva ösztöneinek s affektusainak (páthé),
amik legyõzéssel fenyegetik õt. Mégis az emberi praxis lényegét alkotja, hogy az ember
nem engedi át magát egyszerûen ezeknek az ösztönerõknek, hanem képes rá, hogy kialakítson magában valamiféle állandó tartást (hexisz), s így képes legyen eszének, a
logosznak engedelmeskedni.19
Ez az autoritás annak lehetõsége, hogy az ember az igazhoz közelebb legyen, s ha kell,
mindannak kérdõ vizsgálata, ami olyannyira tekintélynek örvend, ami mondva van.
Különös figyelmet igényel ebbõl a szempontból a doxa és endoxon viszonya, hiszen éppen ez képezi annak lehetõségét, hogy valamirõl egyáltalán szóljunk, végül fennmarad
az, ami mindenki véleményének megfelel (Nikomakhoszi etika, 1145b 27).20
Végsõ soron a retorikai szempont és a benne megtalált affektuselmélet arra szolgált
Heideggernek,21 hogy kilépjen a pszichologizmus mágneses körébõl, túl a lélekállapotok leírásán visszataláljon oda, ahol és ahogy az eleven ember van a világban, és felmutassa az embert, aki a nyelvbe vontan, a nyelv lehetõségével élve vagy éppen visszaélve másokkal együtt van. Ezzel nemcsak kimutatta, hogy a Retorika nem egyszerûen
egy formális tudomány, a jó beszéd üres szabálygyûjteménye, hanem megnyitotta a
hermeneutikai dimenziót a nyelvelõttes terrénuma irányában, amit másokkal osztunk, s
azért szólunk s azért vagyunk érintve a másik hangjától, mert a dologért, annak igaz
mivoltáért együtt viseljük a felelõsséget. Így aztán teljességgel érthetetlen Waldenfelsnek az a kijelentése, hogy Heideggernél a jelenvalólét eksztatikája uralja a lehetséges
diasztatikát,22 amivel persze azt sugallja, hogy ebben a kívül-létben van magánál, jut
egységre az ember önmagával. Holott Heidegger Arisztotelésztõl azt tanulta meg, hogy
a páthé még elkülönítetlen elõzetessége teszi egyáltalán lehetõvé valaminek a logosz
általi elkülönítését (khrinein), hogy éppen az tesz valamit világossá, ami látszólag homályos. Ebbõl a homályos elõzetes és pátoszteli elemi világban-létbõl válik ki az, ami
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van, s ahogy ahhoz az ember viszonyban áll. A páthék alapját adó paszkhein, vagyis az
elszenvedés mozdít ki. A homályban kontúrt nyer a dolog, ám az emberi létezés különössége éppen az, hogy az adott viszonylat világossága idõleges. Az ember nem él mindig homályban, még ha idõnként úgy is tûnik, hogy ritkán adódik egy pillanat, amikor minden tekintetben a dolog egy (van). Éppen a páthék mozdítanak ki abból az
elkülönítetlen, látszólag osztatlan egy-létbõl, amihez vissza  persze most már másként értett viszonylatok közepette (logoi)  azáltal jutunk, hogy másokkal vagyunk,
ami nem enged  leszámítva a betegség súlyos és sokszor megoldhatatlan magányát
 az egzisztencia vélt külön-létének.
Az ember a nyelv által elér arra a pontra, a tovább nem osztható (atomon eidosz)
felismeréséhez, amelyet a lehetõ legjobb tagolás után sem tud tovább bontani, s ez az,
amit meg kell hogy értsen, hiszen ez a szóban forgó dolog a maga létében, ahogy a dolog
az ember számára idõlegesen van. Ehhez persze ki kell hogy állja a zavart (tarakhé) és
lehangoltságot (lüpé), hogy arra feleljen, annak feleljen meg, aminek lehetõsége egyedül rajta áll vagy bukik. Arisztotelész joggal határozta meg a félelmet mint lüpé tisz he
tarakhét, mint nyomasztó állapotot, illetve zavarodottságot. A nyomasztó állapot
visszakényszeríti a jelenvalólétet belevetettségébe, úgy azonban, hogy ez a belevetettség éppen elzárul elõle.23
Annak lehetõsége, ami az ember még lehet, csak akkor tárul fel, ha arra tekint,
ami van, s nem arra, ami kedve szerint még lehetne.

Jegyzetek
1 Vö. Giorgio COLLI, Die Geburt der Philosophie, übers. Reimar KLEIN, Frankfurt am Main, Hain,
1990, 63; vö. még Hans-Georg GADAMER, Heraklit-Studien = H.-G. G., Gesammelte Werke, 7,
Tübingen, Mohr, 1991, 80.
2 Hermann DIELS, Walter KRANZ, Fragmente der Vorsokratiker, I, DublinZürich, Weidmann,
1971, 22B115 fr.
3 Vö. Hans-Georg GADAMER, Rhetorik und Hermeneutik és Hermeneutik als theoretische und
praktische Aufgabe = H.-G. G., Gesammelte Werke, 2, Tübingen, Mohr, 1986, 276. skk., 301.
skk., az elõbbi magyarul: Vulgo, 2003/1.
4 Vö. Vulgo, 2003/1, 74 (ford. TÖRÖK Tamás).
5 ARISZTOTELÉSZ, Rétorika, ford. ADAMIK Tamás, Budapest, Gondolat, 1982, 8 (1355a14). (A
továbbiakban az utalások erre a kiadásra vonatkoznak.)
6 Vö. Paul RICOEUR, Die lebendige Metapher, übers. Rainer ROCHLITZ, München, Fink, 1986, 39
40.
7 Peter L. OESTERREICH, Thesen zum homo rhetoricus und zur Neugestaltung der Philosophie im
21. Jahrhundert, Rhetorica, Summer 2002, University of California Press, 290.
8 Kurt von Fritz a Bajor Tudományos Akadémián tartott elõadásában az épagogé és az indukció
egyszerû azonosítását cáfolta, kimutatva, hogy Arisztotelésznél a tárgy belátása ez, akár úgy, hogy
utat nyit az egyestõl, vagy éppen egy már általánosan elfogadott igazolódik a szóban forgó dolgon. Az épagogé példáit idézi, s ezek között is a Topika egy érdekes helyét, ahol az, ami megvilágító, egyben azt engedi belátni, hogy a dolog (a kocsihajtó és a hajóskapitány példái) úgy értelmes, úgy

a%'a

BACSÓ BÉLA
a lehetõ legjobb. Nemcsak azt látja be, hogy úgy van, hanem azt is, hogy miért van úgy. Vö. Kurt
von FRITZ, Die epagoge bei Aristoteles, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
1964.
9 Eric VOEGELIN, Aristoteles. Ordnung der Geschichte, 7, übers. Helmut WINTERHOLLER, München, Fink, 2001, 119. Érdemes idéznünk Joachim Ritter Die Lehre vom Ursprung und Sinn der
Theorie bei Aristoteles címû, kitûnõ írását: A teória az igazat mint igazat tárja fel; ugyanakkor
egyáltalán nem ismeretlen, a gyakorlati és tevékeny létezésben már feltárt (= J. R., Metaphysik
und Politik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977, 30).
10 Vö. Hans-Georg GADAMER, Vorwort = ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, VI, Hrsg. und übers.
Hans-Georg GADAMER, Frankfurt am Main, Klostermann, 1998, 16.
11 Karl-Heinz VOLKMANN-SCHLUCK, Die Philosophie Martin Heideggers. Eine Einführung in sein
Denken, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1996, 39.
12 Martin HEIDEGGER, Lét és idõ, ford. VAJDA Mihály és mások, Budapest, Osiris, 2001, 167.
13 Vö. Max SCHELER, Wesen und Formen der Sympathie, Bonn, Bouvier, 1985, 245.
14 Vö. Martin HEIDEGGER, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie (1924.), Hrsg. Mark
M ICHALSKI , Frankfurt am Main, Klostermann, 2002 (a továbbiakban H EIDEGGER ,
Grundbegriffe ), 4849.
15 Hans-Georg GADAMER, Auf dem Rückgang zum Anfang = H.-G. G., Gesammelte Werke, 3,
Tübingen, Mohr, 1987, 399.
16 Vö. HEIDEGGER, Grundbegriffe , 66. Arra itt most nem fordítok külön figyelmet, hogy ebben
az Arisztotelész-olvasatban miként készült elõ a Lét és idõ kategóriakészlete. Ebben a tekintetben amúgy is felülmúlhatatlan Kisiel könyve, amely természetesen érinti a
diathezisz=Befindlichkeit jelentõségét, lásd Theodore KISIEL, The Genesis of Heideggers Being &
Time, Berkeley, University of California Press, 1995, 293. Kisiel teljesen helyénvalóan emeli
ki, hogy nem pusztán az affektus, hanem éppen a hozzá tartozó valamire kész lét, s ekként már
valamiként a birtoklás a meghatározó. Említi, hogy Arisztotelész ousziologikai elgondolása döntõ
a Befindlichkeit megértéséhez, vagyis az, hogy a megértõ nem egyszerûen egy adott helyzetben
van, hanem a helyzet adja, hogy õ miként van és még miként lehet, a lét õt is érintõ lehetõségei között bont ki, azaz értet meg magával és másokkal valamit.
17 HEIDEGGER, Grundbegriffe , 104.
18 Uo., 109.
19 Hans-Georg GADAMER, A jó ideája. PlatónArisztotelész, ford. SIMON Attila = H.-G. G., A
filozófia kezdete, Budapest, Osiris, 2001, 171.
20 Vö. HEIDEGGER, Grundbegriffe , 141154. skk., Wolfgang WIELAND, Die aristotelische Physik,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1962, 222223 és Glenn W. MOST , The Uses of
Endoxa. Philosophy and Rhetoric = Aristotles Rhetoric, eds. David J. FURLEY, Alexander NEHAMAS,
Princeton, Princeton University Press, 1994, 175. skk.
21 Vö. Heidegger: Grundbegriffe , 122, 134.
22 Vö. Bernhard WALDENFELS, Bruchlinien der Erfahrung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002,
22.
23 HEIDEGGER, Lét és idõ, id. kiad., 395.

 180 

BOROS GÁBOR
DESCARTES, MOLIÈRE ÉS A NYELV HATÁRAI

Korántsem magától értetõdõ, hogy egy írót épp a nyelvre való reflexió okán tegyünk filozófiai elemzés tárgyává. Egy írónak végül is intim viszonyban kell lennie
nyelvével, s ez az írói viszony az irodalmi elemzés tárgya kell legyen. Vannak azonban
olyan írók, akiket a rájuk jellemzõ alkotói attitûd egészének filozófiai affinitása miatt
gyakorta vizsgálnak filozófiai látószögbõl, s ez egyszersmind azt is kézenfekvõvé teszi,
hogy nyelvhez való viszonyukat filozófiai megközelítésben vizsgálják.
Molière nem tartozik e szerzõk közé. Shakespeare vagy Hölderlin filozófus író,
Moliere  mint Kierkegaard írja  még a Don Juan-téma feldolgozásában is megmarad komikusnak,1 amivel  érzésem szerint  azt sugallja, hogy lényegileg nem filozófus. Molière-t a filozófia történetéhez inkább külsodlegesen szokás kapcsolni: egy
nem különösebben megbízható, XVIII. századi forrás tudni véli, hogy Pierre Gassendi
belsõ tanítványi köréhez tartozott.2
A következõkben nem teszek kísérletet e nem kevéssé elterjedt elõítélet általános
érvényû megcáfolására. A maga ironikus kontextusában csatlakozom Jean-Marie
Beyssade, a neves francia Descartes-kutató szóbeli állásfoglalásához, mely szerint
Molière a XVII. század legnagyobb francia filozófusa. Azt vallom, hogy azt a szerzot,
aki a karteziánus és nem karteziánus új filozófia és a skolasztikus régi filozófia hármas vitájának csúcspontján írta mûveit, s aki maga, ha talán nem is volt közvetlen
tanítványa Gassendi-nak, e viták egyik kulcsfigurájának, de biztosan hozzátartozott a
körülötte kialakult libertinus tetrádhoz,3 csak félig-meddig érthetjük meg, ha nem
próbáljuk meg kiolvasni mûveibõl a hol rejtett, hol látszólag könnyen érthetõ állásfoglalást a kor filozófiai tétjeivel kapcsolatban.
De melyek ezek a tétek? Röviden igyekszem fölidézni a közismert kérdéseket, s hogy
mindjárt indokoljam is Molière választását, tole vett idézetekkel illusztrálom a rövid
gondolatmenetet. A Tudós nõkben Chrysale, a szenvedõ férj fontos monológban olvassa felesége, Armanda lánya és Belíza húga fejére tudományuk  a kor tudománya
 elidegenedést generáló jegyeit. Legfõképp a távcsõrõl s az általa megfigyelhetõ égi
testekrõl szól, majd egy rövid fordulattal a mikroszkopikus testek világához érkezünk.
Nincs tudomány, minek legmélyére ne törjön  mondja Chrysale-Illyés,4 ahol
is a francia très profond a plus haut ellentéteképp az új tudomány másik elemére utal,
arra, amit Belíza Chrysale invektívájára adott rövid, ám igen velõs válaszában ki is
mond:
Sejtek egyvelege nõtt már íly szörny-alakká?
Alkottak atomok ily póri szellemet?5
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innentõl egyelõre hiányoznak az élõfejek

Az Illyés Gyula fordításában olvasható sejtek a franciában les petits corps, s nem
véletlenül: a francia szövegben világos, hogy az élõ test legkisebb részecskéi nem még
mindig élõ, ámbár igen kicsiny testek, hanem ellenkezõleg: ugyanolyan élettelen anyagi
testek, mint a legnagyobbak  az égitestek. Ebbõl pedig az is következik, hogy a távcsõvel lényegileg azonos típusba tartozó optikai eszközök  vagyis az épp ekkortájt fölfedezett s a filozófusokra is nagy hatást gyakorló mikroszkóp  segítségével ugyanúgy meg is
figyelhetõk, mint az égitestek a távcsõ révén. Az pedig, hogy e két élettelen szféra közt
váratlanul megjelenik az élet, az élet legfejlettebb, emberi formájának megjelenésével
pedig a lehetõség, illetve voltaképp szükségszerûség, hogy az ember, tehát mi magunk
határozzuk meg mindenkori saját életünk irányát, ugyanolyan talány, mint a bolygók s a
vérrészecskék mozgásainak szabályszerûsége. Nemcsak az a kérdés, hogy alkottak-e atomok ily póri szellemet, hanem az is, sõt talán voltaképp ez az igazán nagy kérdés, hogy
hogyan alkotnak az atomok egyáltalán szellemet.
Ezzel az új tudománnyal szemben, amely tehát új világokat fedez fel fönt a magasban s lent a mélyben egyaránt, Chrysale megfogalmazza a kései Husserl ellenvetésének elsõ változatát: miközben a mikro- s makrokozmosz titkait egyre jobban kifürkészi, idegenné válik saját, emberléptékû világában, amely valahol középütt van a semmi
és a végtelen felé tartó mélység és magasság között.
S a míg e nagy tudás világon túl repes,
Nem tudja senki sem, hogy forr a leves.6

De tudhat-e akkor tudós könyvek által elõbbre menni a sajátosan emberi világ?
Mire jó mind e könyv?  kérdi Chrysale. S aligha kérdés, válasza: nem, semmire.
Nem a mindentudásra kell törekedni, hanem az erkölcsre. A teoretikus és a morális
tudás visszavonhatatlanul elválni látszik: lehetséges a tudományos haladás anélkül,
hogy ez egyszersmind javítana az erkölcsökön. Chrysale perspektívájából nézve az erkölcsök szemben állnak a tudományokkal: Former aux bonnes moeurs lesprit de ses
enfants, Nevelje egyenes virtusra gyermekét, mondja, ami azt is magában foglalja,
hogy neveljen  a magas tudás helyett.
A sajátosan emberi léptékû világ státusza megkérdõjelezõdik azáltal, hogy a most
felfedezett, legkülönbözõbb típusú racionális mélystruktúrák, amelyek az igazibb valóság rangjára tartanak igényt, a képzelet  közönséges értelemben vett  fikciójává
minõsítik vissza mindazt, ami az otthonosság  látszatát?  adja annak a világnak,
amelyben élünk. A színek, a hangok, az ízek, az illatok bizonytalan státuszú másodlagos tulajdonságok, amelyek valami homályos, nehezen rekonstruálható módon egyszer csak felbukkannak az elmében azoknak a testi folyamatoknak a kísérõjelenségeként, amelyekben a fõszerepet a racionális mechanika  tudományos értelemben vett
 fiktív terében geometriai egyenesek mentén mozgó, az agy felszínén világosan és
elkülönítetten rekonstruálható geometriai alakzatokat formázó petits corps játsszák. A
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világ tehát a végtelen kicsiny és a végtelen nagy felé tartó testi rendszerek valósága
között az érzékszerveink lehetõségei által behatárolt igencsak szûkös tér, amely kizárólag azért kitüntetett az univerzum egészén belül, mert végsõ soron mégiscsak mi
meséljük ezt a történetet magunknak, magunkról.
A nyelv ezen a világon belül sajátos, igen ambivalens helyzetben van. Elvileg mind a
testi világ jelenségei, mind az elme világos és elkülönített belátásai végbemehetnek tacite,
sine voce, csendben, hangok nélkül. Úgy tûnik, a nyelv  amelyen természetesen azt a
descartes-i értelemben vett nyelvet értem, amelyben a proferált hangsorokat (a kiterjedés világának jelenségeit) ideákkal kapcsoljuk össze, s ennek nem feltûnõ módon
tudatában is vagyunk  éppoly esetleges eszköze a valóság otthonossá tételének, mint a
bizonytalan státuszú másodlagos tulajdonságok, s talán valamilyen módon egymásra is
vannak utalva. Egy adott idea szempontjából mindenesetre éppoly esetleges, hogy magyarul, németül vagy franciául igyekszünk-e leírni, vagy hogy egy szóval vagy egy mondattal fejezzük-e ki, mint amilyen külsõdleges az érzékelés tisztán testi folyamataihoz
képest az az érzet, amely elménkben megjelenik. A nyelv az a médium  középen áll test
és elme között , amely egyaránt képes a testi, illetve a mentális szféra felé hajlani 
lehet népnyelv, de univerzális nyelv is. Bármi legyen is a nyelv eredete, nyilvánvaló,
hogy alapvetõ módon formálja azt a képet, amelyet a valóságról alkotunk, miközben
másodlagos tulajdonságokkal népesítjük be az elsõdleges tulajdonságok univerzumát.
Vessünk csak egy pillantást Rembrandt Tulp tanár anatómiai órájára! Senkit sem érdekel
maga a test, mindenki egy leírásból igyekszik megtudni, mit is lát tulajdonképpen: az
uralkodó paradigma hívei a kép jobb alsó szélén elhelyezkedõ, tekintélyt sugallóan vaskos könyvbõl, egy hitetlen, kétkedõ alak pedig saját, kézzel írott jegyzeteibõl. Miért ne
láthatnánk Jean Fernel Universa medicinájának, a galénoszi orvostudomány utolsó nagy
összefoglalásának egy példányát a vaskos könyvben, a jegyzetlapokban pedig Descartes
vérkeringésrõl szóló kéziratát, melyet saját állítása szerint renegát tanítványa, Regius az
õ engedélye nélkül másolt, majd illesztett be saját mûvébe?
Ezzel a költõi kérdéssel azt a megállapítást szeretném bevezetni, hogy a nyelv lehet
jelentéssel telített s lehet üres médium: képes lehet azt az illúziót kelteni, hogy a valóság igaz leírásával van dolgunk, de radikális változások meg is foszthatják ettõl az illúziótól, s ez különösen érvényes az uralkodó világlátás megváltozásának korszakaira,
mint amilyen Rembrandt, Descartes és Molière korszaka. Amikor egy paradigma
megkérdojelezetlenül uralkodik, az azt kifejezõ nyelvet használók aligha képesek ellenállni a kísértésnek, hogy önnön nyelvüket a valóságot leíró nyelvként érzékeljék,
illetve tüntessék fel. Ám amint egy paradigma magyarázó erejének határához érkezett, az a nyelv is, amelyben kifejezõdik, kiüresedhet, miközben esetleg még nem látható, milyen nyelv veszi át a helyét. A filozófia nyelvét illetõen ez jól ismert probléma. Hogyan valósíthatja meg önmagát a radikálisan új kezdet igényével fellépõ filozófia
a régi kezdet nyelvében? Foglya maradt-e a Sein und Zeit Heideggere a karteziánus
gondolkodás nyelvének? Sikerült-e egyáltalán a Meditationes Descartes-jának elkerül-
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nie a skolasztikus latin meghatározott jellegû filozófiát generáló automatizmusát? Amikor a harmadik elmélkedés újra bevezeti a szubsztancia és az akcidens, a formális és a
materiális realitás kifejezéseket, vajon megmarad-e Descartes a Szabályok az értelem
vezetésére címû írás programszerû megfogalmazásának keretein belül? Vajon még mindig az-e a fontos számára, mit jelentenek e szavak latinul, s nem az, hogyan használták õket az iskola nyelvében?7 Lehetséges-e, akár jóhiszemûen is, úgy átvenni kiüresedett terminusokat, hogy a régi jelentés ne terhelné meg az új mondanivalót?
Descartes számára ez a probléma szerintem világos kellett hogy legyen. Nemcsak az
imént fölidézett, Szabályok -beli hely mutatja ezt, hanem például az ismert bonmot
is, mely szerint azért írt franciául, homályosan, hogy a hölgyek is megértsenek belõle
valamit. Tehát a res cogitans helyett a substantia cogitans bevezetése nyilván nem véletlen melléfogás, hanem egy tudatos program része kellett hogy legyen, bármennyire
kérdéses is a számunkra, hogy mi lehetett ez a program s hogy végsõ soron sikeresnek
bizonyult-e.8 Talán az egyetlen, amit bizton állíthatunk, hogy nem sok köze van az
õszintétlenség szokásos vádjához.
Molière természetesen azért került be írásom címébe, mert nem egyszeruen szépíróként foglalkozik a nyelvvel, hanem azok a kétségek, amelyeket az eddigiekben fölidéztem, világosan nyomon követhetõk nála. Mûveiben gyakorta találkozunk filozófusokkal  nem mindig nevezi õket így, de a doktor név is filozófust takar , s e
szereplõk legfõbb közös jellemzõje az, hogy képtelenek együtt beszélni a többiekkel,
képtelenek felkelteni bennük azt az illúziót, hogy az általuk beszélt nyelv  bármennyire is magasabb vagy mélyebb síkon helyezkedik el, mint a többi emberé 
mégis rendelkezik a valóság  ráadásul a közönségesnél hitelesebb  megragadásának képességével. Vagy tökéletesen kiüresedett reminiszcencia-nyelvet beszélnek, vagy
 a másik végletbe esve  pürrhonikus szkeptikusként eleve tagadják az emberléptékû világ kérdéseinek megoldhatóságát. Az elsõ példa erre A pipogya férj doktora.
PIPOGYA: Éppen a doktor úrhoz készültem, hogy megkérjem valami igen fontos dologra.
DOKTOR: Hogy te milyen faragatlan, neveletlen tökfilkó vagy, barátom, még kalapot se emelsz, mikor megszólítasz, és semmibe sem veszed a rationem loci, temporis et
personae-t! Hogyisne! Összevissza fecsegsz, ahelyett, hogy így szólnál: Salve, vel salvus
sis, doctor doctorum eruditissime! Ejnye, hát kinek nézel te engem, barátom?

Rövid, eredménytelen fogáskeresés után Pipogya ismét nekibuzdul:
PIPOGYA: No, akkor doktor úr
DOKTOR: Negyedszer azért, mert a filozófiának négy része van, a logika, az erkölcstan, a fizika és a metafizika; mivel pedig én bírom mind a négyet, tökéletesen járatos
lévén bennük, tehát négyszeres doktor vagyok.9
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Figyeljünk fel rá, hogy ez még csak nem is skolasztikus felosztás, hanem a sztoikus
filozófiafelosztások egyike; azaz nem egyszerûen csak a középkori filozófia  akkoriban közhelyszámba menõ  alkalmatlanságáról van szó, hanem a századforduló táján
Franciaországban különösen fontossá váló újsztoicizmuséról is. Ne felejtsük el, hogy
az épp formálódóban lévõ, új filozófiai nyelv nem kész Minervaként jelenik meg, hanem maga is mintát követ, a geometria, algebra, logika hármasának s a mechanikának átalakított és egymásra vonatkoztatott nyelvét. Az újsztoicizmus nyelve olyan
mesterséges latin, amelyet sokkal kevésbé beszélnek, mint a skolasztikus latint. Amikor Lipsius egy vitapartnerének azzal vág vissza, hogy nem tud elég jól latinul ahhoz,
hogy megértse õt, bizonyos értelemben önmagát zárja ki a valóságot definiáló vulgáris nyelvhasználók közösségébõl. Egyébként az Úrhatnám polgárban szerepeltetett filozófiatanár Seneca De irájára hivatkozva igyekszik csitítani a tánctanár s a vívómester verekedéssé fajuló vitáját arról, hogy melyikük mûvészete elõbbre való.
Vajon nem arra való-e az értelem, hogy uralkodjék szenvedélyeink hullámzásán?
Mily balgaság elsõbbségért és hiú dicsõségért vetélkedni![ ] Embert ember fölött
nem tüntethet ki más, mint a bölcsesség és erény!10

Az iménti költõi kérdés és autentikus lipsiusi folytatása azonban természetesen csak
addig lebeg az elérhetetlen, filozófusi magaslatokban, ameddig saját tudományának
státusza is veszélybe nem kerül. Adta rühes kóklerei!  fakad ki a filozófus, majd
nekik ugrik, azok hárman ütik-verik.
Visszatérve A pipogya férjhez, az emberi kérdések elõli teljes elzárkózás késõbb sajátos fordulatot vesz a doktornak Pipogya feleségével, Angélique-kel folytatott rövid
párbeszédében:
ANGÉLIQUE: Nézze meg az ember! Doktor! Fütyülök magára is, a tudományára is;
akkor vagyok doktor, amikor akarok.
DOKTOR: Akkor vagy doktor, amikor akarsz? No csak nem? Véleményem szerint fura
egy doktor vagy te. Látszik rajtad, hogy szeszélyes teremtés vagy; a mondatrészek közül
csak az állítmányt szereted, a nemek közül a hímet, a mondatok közül az alárendelést, a mondattanból a mobile cum fixot, s végül a verslábak közül a daktilust, quia
constat ex una longa et duabus brevibus. Jöjjön csak ide, maga, és mondja el, mi az oka
ennek a nagy tûznek.11

Az üres beszédû doktor fellépése végül elnyeri méltó jutalmát:
(Pipogya a Doktort lábánál fogva megkötözi és földönti; a Doktor engedje magát
hanyatt lökni; Pipogya a kötélnél fogva vonszolja, miközben a Doktor folyton csak
beszéljen és számolja ujján az érveit, mintha nem is a földön feküdnék [kiemelés  B.
G.]. Pipogya és a doktor eltûnik.)12
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Tökéletesen bizonyossá vált, hogy csakugyan nem a földön fekszik.
A Kénytelen házasság két filozófust is szerepeltet: Dr. Pancratiust, Arisztotelész hívét s Dr. Marphuriust, Pyrrhon hívét. A házasodni vágyó Sganarelle, akit az új filozófiai nyelv matematikai mintája még annyira sem ragadott meg, hogy saját éveinek
számával törõdne  végül is mi van természetesebb, mint az évek számát firtató
kérdésre így válaszolni: Szavamra, fogalmam sincs, mindenesetre kitûnõ állapotban
vagyok13 , kétféle filozófustól is tanácsot kér, ám, amint ez várható is, egyikük
tanácsa sem ér többet, mint a szintén megkérdezett cigányasszony jóslata.
Na, ez aztán! Egy határozott szót nem lehet kihúzni ebbõl a veszett kutyából, most
sem lettem okosabb! Hát sehova se fordulhat, akit házasságának sorsa aggaszt? Ember nem volt még nálam zavarodottabb! Ni csak, itt ez a két cigánylány, jósoltatok
velük!14

Molière-nél azonban nemcsak az válik világossá, hogy a hagyományos filozófusi
nyelvek kiüresedtek, hanem az is, hogy a valóság újonnan feltárt matematikai mintájú mélystruktúrái alapvetoen nem kevésbé idegenek az emberi világtól, még ha ennek
az idegenségnek a forrása teljesen más is, mint a hagyományos nyelv idegenségéé. E
tekintetben azonban csak jelzésekre szorítkozhatom, hiszen azt azért nem állíthatjuk,
hogy Molière okokat kutató vizsgálódásba fog darabjaiban. Apró jelzések azonban
vannak. Ahogyan a Kénytelen házasságban meglepetést okoz, ha valakitõl éveinek számát kérdik, úgy a fonetika az Úrhatnám polgárban hasonló szerepet játszik, mint a nemzeti nyelvre alkalmazott formális grammatika a Tudós nõkben.
Jourdain úr imént már fölidézett filozófiatanára a nyelv elsõdleges tulajdonságainak, azaz pusztán kiterjedésbeli aspektusának tudományával, a fonetikával bájolja el
a  mint emlékszünk  meglehetõsen csekély valóságérzékkel megáldott nemes polgárt. Közelebb vagyunk-e annak tudásához, hogy forr a leves, ha megfigyeljük, miként mozognak az égitestek vagy miként alkotnak szellemet az atomok? Közelebb vagyunk-e ahhoz, hogy megtudjuk, Hát amikor csak úgy beszél az ember, az micsoda?,
ha azt mondjuk, hogy próza, vagy rendre leírjuk a hangképzõ szervek állását az egyes
beszédhangok képzésekor?
A Tudós nõkben Philaminte egyik fõ fegyvere Mari, a szolgálólány ellen a nemzeti
nyelvre alkalmazott nyelvmûvelõ buzgalom.
PHILAMINTE: Óvtam harmincszor is, ne mondja  csak kimondta,
Ki õ azt a póri fülsértõ szót, melyet
Vaugelas szigorú döntéssel elvetett.
CHRYSALE: Ez volt a
PHILAMINTE: Nem elég?! Parancsom ellenére
Ilyen ütés minden tudomány kútfejére,
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A nyelvtanra, amely olyan törvényt csinál,
Hogy ereje elõtt térdet hajt a király.15

A fonetika és a nyelvmûvelés egyike a  mi szempontunkból  különösen nagy
jelentõségû új felfedezéseknek, mert az emberléptékû világészlelést egyik legalapvetõbb pontján, a beszélt nyelvet illetõen bizonytalanítja el saját értékét illetõen. Alapvetõen hasonló a helyzet a fizika természeti törvényei s a mindennapi élet jól begyakorolt mozdulatai közti viszonnyal, mely utóbbiak persze az elõbbieken alapulnak 
mint a beszéd a hangképzõ szervek helyes állásán , de mégis
PHILAMINTE (Tüskéhez): Gyorsan, gyorsan, fiú: hozd már, hol az a szék?
(A lakáj elesik a székkel.)
Ó, az orcátlan. Hogy mer elesni még,
Aki tanulta már az egyensúlyi törvényt?16

De nem fejezhetjük be ezt az eszmefuttatást anélkül, hogy szót ne ejtenénk Molière
talán legfilozofikusabb nyelvre való reflexiójáról. Mint emlékszünk, a Nõk iskolája s a
Férjek iskolája ugyanazon antropológiai gondolatkísérlet köré épül: a tudós férfi  itt
Arnolf, ott Sganarelle  a házasság labirintusából úgy próbál kitörni, hogy a kényszerû kerülõket, melyek a mindenkori másik  tudniillik a házastárs  személyébõl adódnak, e másik személyiségének elcsökevényesítése révén próbálja levágni. Az alapul
szolgáló emberkép meglehetõsen szimpla: az ember  legalábbis a nõ  kezdetben
tabula rasa, üres lap, viaszdarab,17 mely híján van minden eredendõ kognitív vagy
emotív sajátosságnak; pontosan annyit fog tudni és pontosan arra fog vágyni, amennyit
és amit lelke formálója, a férfi számára elõír. A feladat tehát egyszerû: tökéletes engedelmességet kell táplálni a formálódó lélekbe, s máris vége a konfliktusoknak. Maga
az eredmény  mindannyian tudjuk: a kudarc  nem lehet kétséges. Ám az igazán
érdekes ezekben a darabokban nem is ez: Moliere sajátos reductio ad absurdum érvelése
egy olyan ellenkezõ emberképet demonstrál, melynek van veleszületett eleme, ám ez
nem valamiféle ismeretcsíra, mint a klasszikus Descartes-nál, hanem az emotív szféra
része: a szabadság. Negatív szabadság, a nemet mondás szabadsága, hiszen a nõ, a kísérlet alanya  a Nõk iskolájában Ágnes, a Férjek iskolájában Leonóra és Izabella ,
teljességgel függetlenül attól, hogy mit tud vagy mit nem tud  hiszen lehet, hogy
objektíve jobb lenne számára az az engedelmes butaság, amit felkínálnak, lehet, hogy
a hirtelen jött csábító egy Don Juan , képes nemet mondani  sõt voltaképp nemet kell mondania  arra az életmodellre, amelyet felkínálnak számára, amelyet pedig  ha az elõfeltételezett emberkép igaz lenne  szükségszerûen el kellene fogadnia. Ennek a szabadságnak az öntudatra ébredését  s ez az, amiért minderrõl itt és
most megemlékezem  az a levél tanúsítja, melyet Arnolf-Törzsöky neveltje, egyszersmind választottja, Ágnes ír Horace-nak, hirtelen jött csábítójának.
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Írni akarok magának, de bajban vagyok: hol kezdjek hozzá? Szeretném, ha tudná,
amiket gondolok, de nem tudom, hogyan mondjam el, és bizalmatlan vagyok a szavaim iránt. Kezdek rájönni, hogy mindig tudatlanságban tartottak s félek, hogy olyasmit írok
le, ami nem jó, és hogy többet mondok vele, mint amit akarok. [ ] Talán helytelen,
hogy ezt elmondom; mégse birom megállni, hogy ne mondjam, és szeretném, ha nem
volna helytelen elmondani.18

Az általában vett nyelvvel kapcsolatban olvassuk azt, amit mindannyian érzünk
idegen nyelvek tanulásakor: bizalmatlanok vagyunk szavaink iránt, mert talán többet
mondunk velük, mint amennyit akarunk (vagy éppen kevesebbet). Minden nyelviség
elõtt mond nemet Ágnes Arnolf házassági ajánlatára akkor, amikor pedig azt már
tudja, hogy akár még igaz is lehet, amit Arnolftól szüntelenül hall: hogy minden fiatalember csaló, hogy nem szabad hallgatni rájuk, és hogy minden, amit [ mondanak], csak ármánykodás.19 Ez a szabadság persze, jól tudjuk, egyáltalán nem idegen
Descartes-tól, hiszen van-e felforgatóbb gondolat egész mûvében, mint az akaratnak
az értelemtõl való függetlensége, negatív szabadsága, amellyel az örök igazságok státusza kényelmetlenné válik; az ember képes tévedésre és vétkek elkövetésére, s ha kell,
még feljogosíttatik arra is, hogy józan eszével igyekezzen elválasztani az igazságot és a
hamisságot minden kérdésben. Ez az ismeretelméleti demokratizmus éppoly közel van
egy politikai értelemben vett demokratizmushoz  akár Descartes intencióitól függetlenül is , mint amennyire közel van az iménti Ágnes-levél nyelvreflexiójához az
antropológiai mellett a politikai értelemben vett szabadság követelménye. A harmadik felvonás második jelenetében Arnolf, a házasság lényegét akarván szemléltetni, az
egész társadalom hierarchikus felépítésének mintáját tárja fel.
A házasság, Ágnes, nem tréfával, kacajjal,
Sok köteles szigor jár a hitvesi ranggal;
S te bizony nem azért veszed fel, jól tudom,
Hogy könnyelmûen élj [etre libertine], vígan és szabadon.
Nektek benne sikert csak a függelem adhat,
Mert, tudod, a bajusz kapta a fõhatalmat [la toute-puissance].
Két rész együttese bár a társadalom [la société],
E két rész mégsem áll egyforma rangfokon [nont point dégalité]:
Egyik a fennsõ rész [gouverne], a másik az alantas,
Egyik rendelkezik, másiknak neve: hallgass;
S ahogy engedelmet tisztje vezényszava
Iránt tanusít a kiképzett katona,
S mester iránt inas, apa iránt a gyermek,
S ahogy priorának a novicius enged,
Mert arra hajtja a hûség és szeretet,
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[ ]
Parancsolójának, urának s mesterének
Még inkább hódol a jó feleség a férjnek.
[ ]
Hárítsd el a Gonosz incselkedéseit,
Vagyis a nõcsábászt, amint közeledik.
Gondold meg: felem vagy, tõlem kaptad a bordád,
[ ]
És hogy az ördögök fortyogó katlanokban
Örökké fõzik a rossz nõket a pokolban.
[ ]
Ám ha [lelked] elhagyja az erény szûz ösvényét,
Fekete lesz rögtön, koromnál feketébb,
Egy nap pedig, jók és igazak borzadálya,
Sátán prédájaként leszállsz az alvilágba,
[ ]
Hajolj meg; úgy, ahogy a növendék-apáca [novice]
Elõre tudja, mi munkát ró rá a zárda,
udnod kell neked is hitvesi szereped.
Zsebembõl pedig fogd ezt a fontos mûvet:
Officiumaid sorra elédbe tárja [office].20

Igen sokatmondó hasonlatsor. Egyrészt jól látható, hogy a házasságot abba a dualisztikus, alá-fölérendeltségi sorba illeszti, amely az egész társadalmat áthatja. De még
ennél is fontosabb, hogy magát a társadalmat ilyen alá-fölérendeltségi viszonyok által
strukturáltként láttatja, a legfontosabb pedig az, hogy ez a társadalmi struktúra valódi
hierarchia, vagyis alapzata a szentség fényének lépcsõzetes kiáradása, amely az alacsonyabb fokozatot csak és kizárólag a közvetítõk révén, nem közvetlenül világítja meg.
Ennek a felfogásnak a mi szempontunkból két lényegi eleme van. Az egyik az, hogy a
házasságban a nõ üdve teljességgel azon múlik  és az üdve múlik rajta , hogy
mennyire engedelmeskedik férjének. A másik pedig az, hogy a társadalomban érvényre jutó összes hatalmi viszony szakralizálódik, azaz megalapozása felülrõl jövõ megalapozás: a királyi hatalom legitimációját Istentõl kapja, nem pedig alattvalóinak 
például társadalmi szerzõdés által rögzített  felhatalmazása alapján gyakorolja. A tiszt
és a katona, a mester és az inas, az apa és a gyermek, a prior és a novícius éppúgy a
hierarchikus láncolat elemei, mint a férj és a feleség, s ahogyan az elõbbi viszonyokban
nincs egyenlõség, úgy a férj és feleség viszonyában sincs. A novice-office rím egymagában
is kifejezésre juttatja a házasságnak mint szent kötelezettségnek arnolfi eszméjét.
A gondolatkísérlet, amely kiindulópontul a szabadság antropológiai rétegének vizsgálatát választotta, kétségkívül politikai síkra terelõdött. Aligha lehet elhárítani a kö-
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vetkeztetést, hogy amiként Arnolf nevelési kísérlete  s vele antropológiai alapeszméje is  kudarcot vall, az az egész társadalomról s a hatalom megalapozásáról alkotott elképzelés is alapjaiban kérdõjelezõdik meg, amelybe beleágyazódik a házasság
egyoldalú engedelmességre épülõ, hierarchikus felfogása. Moliere ennél tovább nem
ment a hatalom alulról jövõ megalapozásának útján. Miért is vitte volna tovább a
felülrõl jövõ legitimáció kritikáját a királyi közönségnek (is) szánt darabokban?
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KELEMEN JÁNOS
BAUDOLINO, SZENT BAUDOLINO
Eco új regényérõl

Umberto Eco új regényének hõse Szent Baudolinótól, Alessandria védõszentjétõl
kölcsönzi nevét. Tudvalevõ, hogy a piemonti Alessandria az író szülõvárosa, így már a
könyv fellapozása elõtt felébred bennünk a gyanú, hogy A tegnap szigete után ismét
önéletrajzi motívumokkal átszõtt történetet fogunk olvasni. S valóban így van. Eco a
Baudolinóban kiterjeszti és mintegy poétikai elvvé formálja, a szöveg konstrukciós szabályaként mûködteti az autobiografizmust. Hangsúlyozzuk: az életrajzi mozzanatok formális-poétikai okokból, s nem valamiféle személyes vallomási kényszerbõl jutnak szerephez. A szöveg láthatóvá teszi az író figuráját, miközben maga az író, a szemiotika
tudós professzora, számtalan tudományos mû világhírû szerzõje, egyszóval  az elméletíró Eco kifejezésével élve  az empirikus szerzõ különféle narratív fogásokat vet
latba, hogy személyét elrejtse alakjai mögé. Személyesen legföljebb úgy és annyiban
van jelen, hogy  mint elõzõ regényeiben is  olyan problémákat vet fel és dolgoz ki
narratív eszközökkel, amelyeket tudományos és elméleti igényû munkáiból jól ismerünk (ezúttal a Kant és a kacsacsõrû emlõs, illetve az utóbbi évek narratológiai és interpretációelméleti tanulmányainak Ecója sejlik fel a regény lapjain).
A rejtõzködést A rózsa nevében a megtalált kézirat fikciója szolgálta. Most, a
Baudolinóban, szintén a kerettörténetnek van ilyen funkciója: a hõs egy harmadik személynek  Nikétasz Koniatesznak, a bizánci történetírónak  meséli el történetét,
ráadásul unos-untalan azt állítva, hogy a történet az elejétõl a végéig hamis. (Az elbeszélés szerint Barbarossa Frigyes fiává fogadja a fraschetai parasztfiút, akinek Freisingeni
Ottó, Abélard valahai tanítványa, a kancellárja, a krónikáiban Magyarországot is megörökítõ híres püspök lesz az elsõ tanítómestere. Baudolino késõbb tíz évig tanul Párizsban, majd az ottani barátaiból verbuvált kompániával részt vesz a császár viszontagságos katonai és politikai vállalkozásaiban. Ott van Alessandria megalapítói között,
apjával megvédi a várost, Legnanónál megmenti a császár életét. Közben Ottó egy
útmutatása nyomán fejébe veszi, hogy létezik János pap mitikus országa, s János pap
levelének segítségével, melyet õ hamisított Párizsban, ráveszi Barbarossát, hogy vezessen expedíciót a távoli vidékre. Ez Barbarossa Frigyes keresztes hadjáratának a háttere, melynek során a császár titokzatos körülmények között vízbe fúl. Baudolino eljut
csapatával a mesés lények és szörnyszülöttek lakta Pndapetzimbe, hogy újabb kalandok után maradék társaival visszajusson a keresztesek által éppen elfoglalt Konstantinápolyba. Itt jön rá, hogy egyikük megölte Frigyest, s leszámol a vélt gyilkossal. A
történet azonban a Nikétasznak szóló elbeszéléssel nem ér véget, hiszen éppen az elbeszélés fényében válik világossá, hogy ki volt az igazi gyilkos. Baudolino megrendül,
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oszlopszentnek húzódik vissza egy oszlop tetejére, ahonnan általános tisztelettõl
övezve próféciákat intéz a környék lakóihoz, hogy végezetül újra elinduljon János pap
országába, megtalálni elvesztett szerelmét, Hüpatiát.)
Szent Baudolino alakját (az Alessandria környéki Villa del Foro egykori püspökéét) tudomásom szerint elõször 1981-ben idézte fel Eco egy eldugott helyen megjelent,
de azóta a Bábeli beszélgetés címû kötetében magyarul is olvasható cikkében, a Szent
Baudolino csodájában. (Persze régebbre is visszamehetünk, hiszen a cikk ma olvasható
változatába beolvasztotta egy 1967-bõl származó, szülõvárosának erkölcseirõl és szokásairól szóló rövid írását.)
A Szent Baudolino csodája  az Eco által szintén kedvelt kifejezést használva 
elõképe a Baudolinónak, hiszen a regény cselekményének fõ szála azokból a legendákból szövõdik, melyeket ez a nagyon szép szöveg Alessandria lakóiról és védõszentjérõl felelevenít. Az egyik legenda hõse Gagliaudo, aki 1168-ban megmentette a császáriak által ostromlott Alessandriát. A regényben õ lesz majd Baudolino apja, s Rosina
nevû tehenével pontosan úgy menti meg a várost, ahogyan a Szent Baudolino csodájában olvashatjuk. Egy másik, eredetileg Paulus Diaconusnál található legenda azt beszéli el, hogy a látnokként és csodatevõként tisztelt Szent Baudolino éppen hogy nem
tesz csodát: nem menti meg a király nyíllal sebzett unokaöccsét, akinek a haláláról
látnoki erõvel tudomást szerzett. A történet Eco kommentárja szerint arról szól, hogy
a valóságos életben nincsenek csodák: Baudolinónak az a csodája, hogy meggyõz egy
hiszékeny longobárdot, hogy a csoda ritka jószág. Természetesen ez a történet is megismétlõdik a regényben.
Baudolino, a realista és józan szent, Alessandria lakóinak jellemvonásait sûríti magába. Alessandria az eszménytelenség és a szenvedélymentesség városa, melynek története arra tanít: ne higgy a titokban, ne bízz a Noumenonban. Ritka személyes
megjegyzéseinek (vallomásainak?) egyikeként Eco így fejezi be a szülõvárosának szentelt eszmefuttatást: Ha tudnák, micsoda büszkeség rádöbbenni, hogy egy ilyen nagyotmondás és mítoszok, küldetések és igazságok nélküli város fia lehet az ember!
A fentiek alapján azt várjuk, hogy Szent Baudolino alakja  úgy, ahogyan a Szent
Baudolino csodájában megismertük  kulcsot ad a regényhez. Valóban így van, de sokszoros áttétellel. A szent a regényben megkettõzõdik. A történet elején mintha önmaga képében, a környék egykori püspökeként tûnne fel egy pillanatra. A mi
Baudolinónk, Gagliaudo fia látni véli õt a ködben, bár kérdéses, hogy valóban látta-e:
Az volt velem a baj, Nikétasz úr, világéletemben, hogy amit láttam, mindig összekevertem azzal, amit csak szerettem volna látni. Ettõl kezdve nemhogy a józan realizmus lenne Baudolino történetének a fõ motívuma, hanem épp ellenkezõleg, a képzelgés és a hazudozás: Az én életem immár a hazugságnak szenteltetett. Hamisítvány az
egész történet mozgatója, János pap levele, s hamisak az ereklyék, melyekkel útjuk
során Baudolinóék kufárkodnak, köztük a Gradalis, Krisztus kelyhe: egy egyszerû fakupa, melyet Baudolino apja szegényes háztartásából visz magával. A hazugság meta-
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fizikai méretûvé nõ. Azoknak a képzeletbeli furcsa lényeknek az elõképeként, melyekkel az utazók majd János pap országában találkoznak, Baudolino egy holtan világra
jött torzszülöttnek lesz az atyja, aminek a jelentését így magyarázza: a fiam a természet hazugsága lett, akkora hazug vagyok, s oly hazugul éltem, hogy még a magomból
is hazugság sarjadzott.
Ám a történet végén Baudolino is megkettõzõdik. Az oszloptetõn megismétlõdik
vele Szent Baudolino csodája, a történet a halott fiúval, akin nem lehet segíteni. Ily
módon hasonul a szenthez, s azt a józan és realista üzenetet intézi híveihez, hogy a
világ dolgai úgy mennek, ahogyan menniük kell. Egyébként a józanság és a realizmus
Gagliaudo és az alessandriaiak attribútumaként válik a regény egyik fõ motívumává.
(Baudolino egyik régi alessandriai társától halljuk a történet konklúzióját: Nevetséges olyasmit keresni, ami nincs. Az a fontos, ami van.)
Baudolino képzelgõ és hazudozó természete elválaszthatatlan attól, hogy született
történetíró. Míg Nikétásznak hivatása a krónikaírás, õ az elbeszélés szenvedélyének
megszállottjaként, a vele megesett történet értelmének kutatójaként meséli el és jegyzi
fel gyermekkorától kezdve a megtörtént (vagy meg nem történt?) dolgokat: Mindenem lett az írás, miután magával vitt a császár, a legkülönfélébb helyzetekben, táborozáskor, sátorban, lerombolt házak falának támaszkodva is buzgón nekiláttam. Feljegyzéseibõl keletkezett a Gesta Baudolini, mely aztán a János pap országába vezetõ kalandos
úton elveszett.
A szituáció, melyben Baudolino és Nikétasz párbeszéde lezajlik, maga is történeti:
pontosan meghatározott helyen és idõpontban vagyunk, Nikétász palotájában, 1204.
április 14-én, háttérben a keresztesek által feldúlt, égõ Bizánccal. E drámai napon
Baudolinónak nincs más dolga, mint hogy elmondja élete történetét, s Nikétásznak,
hogy azt meghallgassa.
A történet  Ecótól megszokott módon  többféle mûfaji elvárásnak tesz eleget:
olvasható történeti regényként, kalandregényként, bûnügyi történetként vagy egyszerûen meseként. A szituáció és az egész kerettörténet leginkább azt sugallja, hogy
történeti regényt tartunk a kezünkben. S valóban, csakúgy, mint A rózsa nevében, a
Baudolinóban is megtalálható a hagyományos értelemben vett történeti elbeszélés számos eleme.
Kezdjük azzal, hogy Eco a cselekményt ismét kedvenc korszakába, a középkorba
helyezi. Ezen belül, Manzoni jó tanítványaként, megfelelõ arányban keveri a történeti vagy legalább a legendákból ismert személyeket (Barbarossa Frigyes, Szent Baudolino, Gagliaudo, Nikétasz, Freisingeni Ottó, Raimand von Dassel stb.) és a költött
szereplõket (Baudolino és társai), a történelemkönyvekbõl ismert eseményeket
(Alessandria ostroma, a lombard liga és Barbarossa harca, a legnanói csata, Barbarossa
keresztes hadjárata, Bizánc feldúlása) és a kitalált kalandokat (utazás János pap országába). Legalábbis egy bizonyos pontig ragaszkodik a valóságos földrajzhoz, s a történeti munkákhoz hasonlóan pontos évszámokkal megadott idõrendben helyezi el az ese-
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ményeket, szigorú kronológiai kód segítségével szabályozva az elbeszélés menetét és
ritmusát. Tudomást szerzünk például arról, hogy Szent Baudolino 1155 decemberében jelenik meg Baudolino elõtt; hogy hõsünk 1276-ben részt vesz a legnanói csatában; hogy 1187-ben Szaladin elfoglalja Jeruzsálemet; hogy Frigyes 1189 márciusában
elindul a keresztes hadjáratba, majd 1190-ben a folyóba vész (vagy gyilkosság áldozata
lesz), s hogy Baudolino és csapata ezután indul felkutatni János pap országát. Így tehát
Baudolino kalandjainak hátterében a középkor valóságos történetének számos epizódszerû vagy nagy hatású eseménye elevenedik meg.
Ám az a mód, ahogyan Eco beilleszti a fikciót egy történeti eseménysorba, csak a
történelemábrázolás, illetve a történeti problematika egyik szintjét képviseli, hiszen a
Nikétász és Baudolino közötti párbeszédben kibontakozó kerettörténet a történelemre és a regénybeli történetre való folyamatos reflektálás metaszintjét is létrehozza. Nevezzük az elõbbit historia1nek (h1), az utóbbit historia2-nek (h2). A kettõ persze összefonódik. Ahhoz, hogy a h2 nyíltan és átfogó módon van jelen a szövegben, nyilvánvalóan hozzájárul, hogy a h1 szintjén Baudolino maga is krónikás, s hogy olyan mesterei
vannak, mint Freisingeni Ottó és Rahewin, akiknek a gesztáit és krónikáit több helyen is kommentálja.
A h2 a megtörtént történelem és az elbeszélt történelem viszonyára, az elbeszélt
történelem igazságára, a történelem és a történetírás értelmére vonatkozó narratológiai, hermeneutikai és történetfilozófiai kérdések tematizálásának a helye. Szögezzük le mindjárt: attól, hogy ehhez hasonló kérdéseket vet fel, a szöveg nem elméleti jellegû, s nem tekintendõ a történelemrõl szóló általános tézisek illusztrációjának.
Ecónak  mint többi regényében is  sikerül fából vaskarikát csinálnia, vagyis megoldja azt a feladatot, hogy az elméleti gondolkodás körébe tartozó kérdéseket, melyekkel tudósként is foglalkozott, narratív formában fogalmazza újra. A szereplõk szájába
adott reflexiók mindig úgy hatnak, mint cselekvésük valóságos mozgatórugóinak vagy
a sztori fordulatainak elõidézõi. Ez alighanem csak ironikus módon lehetséges. A történetek igazságának és jelentésének problémája Baudolino számára mindig saját problémájaként, a saját történetére és annak elbeszélésére irányuló távolságtartó reflexió
részeként jelenik meg, s persze többféle választ lehetõvé tevõ különbözõ formákban.
Az egyszerûbb kérdések közé tartozik, s szinte még H1-hez tartozik a krónika igazságának a problémája. Freisingeni Ottó kétszer is belefog abba, hogy megírja világkrónikáját, mivel az elsõ változatot Baudolino lekaparta a pergamenrõl. Közben azonban
megváltozik Ottó eredeti, az emberiségrõl és történetérõl alkotott pesszimista koncepciója, mert megbízást kapván Frigyes tetteinek megörökítésére, megváltoztak az
ezt meghatározó szempontok és érdekek. (Frigyes nagy tettei nem mesélhetõk el egy
hanyatló világtörténet részeként.) Vajon mi lett volna, ha Baudolino nem teszi tönkre Ottó krónikáját, ha Ottó megírja pesszimista világtörténetét, s ezért nem írja meg a
Gesta Frideici imperatorist? Erre a következõ választ kapjuk: Minthogy az utánunk jövõk eme Gestából tudják majd meg, hogy Frigyes mit csinált, mit nem, könnyen ki-
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sülhetett volna, hogy ha az elsõ verziót le nem vakarom, akkor Frigyes végbe sem vitte mindazt, amit szerintünk végbevitt.
Vegyünk egy másik példát. Miután Nikétasz végleg szem elõl veszti Baudolinót,
azzal a kérdéssel kerül szembe, hogy hogyan illessze be barátjának történetét Bizánc
utolsó napjainak krónikájába, melyet elõbb-utóbb meg kell írnia. Jóllehet Baudolino
menti ki a fosztogató és gyilkoló latinok kezébõl Nikétaszt, a bölcs Paphnutiosz azt
tanácsolja, hogy hagyja ki Baudolinót a történetbõl: Változtass kissé az eseményeken, mondd, hogy velenceiek siettek a segítségedre. Jó, tudom, nem ez az igazság, no
de hát egy-egy nagy história kis igazságain bátran változtathatunk, hogy a nagyobb
igazság jobban kidomborodjék.
Mindkét példa meglehetõs relativizmust sugall a történeti igazság kritériumait illetõen. Az utóbbi még összeegyeztethetõ azzal a nézettel, hogy egy krónikának elvileg a
tõle függetlenül megtörtént eseményekrõl kell beszámolnia. A krónikaíró céljától,
szándékától és mondanivalójától függõen szabadon bánhat ugyan az eseményekkel,
maga dönthet arról, hogy mit foglal történetébe és mit hagy ki, de elbeszélésének igazsága mégiscsak abban áll, hogy a szóban forgó események megtörténtek-e vagy sem.
Az igazság manipulálható, de létezik. A probléma az, hogy hogyan bogozzuk ki.
Baudolinónak azonban a saját történetével ennél sokkal komolyabb problémája
van. Hazugságai egészen más természetûek, mint a Bizánc utolsó napjait majd elferdítve megíró Nikétasz manipulációi. Kalandjai azzal kezdõdnek, hogy azt hazudja a
falujába tévedõ Frigyesnek: Szent Baudolino megjósolta, hogy meg fogja hódítani
Terdonát, az éppen ostromlott várost, s magának a jóslatnak a következményeképpen
a város el is esik. Az epizódból, mely az önbeteljesítõ jóslatok szerkezetét mutatja,
Baudolino azt a tanulságot vonja le, hogy a szavak önmagukban is tettek vagy események: egy történet bekövetkezhet pusztán azáltal, hogy elmeséljük. Azért nem tudja
megkülönböztetni a képzelgést vagy a hazugságot a valóságtól, mert amit elképzel vagy
hazudik, valósággá válik. Nikétasz így vélekedik Baudolinóról: Baudolino úr azt sugallja, hogy [ ] akkora hatalma van, hogy egy-egy elejtett mondata is legott valósággá válik. Maga Baudolino pedig azt mondja Nikétasznak, hogy amíg csak lódított,
csupa olyasmit eszelt ki, ami nem volt igaz, de igazzá vált.
Nincs tehát a történet elbeszélésétõl független történet. Más szóval a történelem
egyszerre történés és elbeszélés, vagy ahogyan Benedetto Croce mondaná, tett és gondolat. Nem arról van szó, hogy a történés mint brutum factum jön létre az elbeszélés
által, hanem arról, hogy jelentése vagy értelme függ attól, hogy elbeszélik-e vagy sem.
Márpedig nincs értelem nélküli, pusztán brutum factumként felidézhetõ történet. S
igazából ezzel jutottunk el Baudolino problémájához. Elvesztvén a Gesta Baudolinit,
nemcsak feljegyzéseit vesztette el, hanem múltját is: Nem a tényekre nem emlékszem; értelmezni nem tudom õket.
Nikétasz azzal biztatja Baudolinót a mesére, hogy nincsenek értelmetlen históriák, Baudolino pedig megérti, hogy azért kell mesélnie, hogy története visszahódítá-
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sával-megalkotásával eljusson a dolgok velejéhez. A mesének pedig mindig valakihez
kell szólnia: Mindig jó, ha van, akinek a történetíró meséljen, mert magának is csak
így tud jól mesélni.
A formális kritériumok szerint a regény negyven fejezetébõl az elsõ huszonötöt olvashatjuk kifejezetten történeti regényként. A János pap országába vivõ út már egy
szörnyek és torzszülöttek lakta fantasztikus birodalomba viszi az olvasót. A regény mégsem szakad két részre, a történeti valóság elemeibõl és a mesés motívumokból építkezõ fejezetekre, hiszen János pap országa és a róla szóló legenda szintén történeti realitás. Nem árt emlékeznünk arra, hogy a Kína határainál elterülõ keresztény tatár
királyság, melyrõl a XI. és XII. században gyér, de fantáziadús híradások érkeztek Európába, valóban létezett, s történeti tény, hogy III. Sándor pápa (akitõl Eco Alessandriája a nevét kapta!) kapcsolatot kívánt teremteni a mitikus János pappal, ha másért
nem, azért, hogy alattvalóinak fejébõl kiverje a nesztoriánus eretnekséget. Tegyük
hozzá: az utazásra való felkészülés története, középpontjában a Barbarossa meggyõzésének szándékával fabrikált hamis dokumentummal, János pap levelével, lényeges részét alkotja a regény történeti problematikájának.
A hamis levél történetét persze olvashatjuk farce-ként, paródiaként vagy a mai
viszonyokra is alkalmazható politikai allegóriaként, fõleg amikor ilyen és hasonló párbeszédekre esik a tekintetünk: Kell egy dokumentum, amely tanúsítja, hogy János
pap létezik, amelybõl kiderül, hogy kicsoda õ, hol van, hogyan él.  Honnan vegyek
ilyen dokumentumot?  Ha nem találsz, csinálj. A levél elkészítése körüli bonyodalmakat mégis helyes elsõsorban úgy értelmeznünk, hogy ezekben is a történet és az
elbeszélés egymástól való kölcsönös függése mutatkozik meg. A hamis dokumentum
létrehozásával megteremtõdik az a világ, melyet Baudolino és társai majd valóban felfedeznek. János király országa  az összes lénnyel együtt, mellyel a képzelet benépesíti  létezik, mert mások is hitelt adnak János király levelének, melynek hamis voltáról senkinek sincs inkább tudomása, mint Baudolinónak. A képzelet szülte világ
valóságos voltához világosan az ontológiai istenérv kínálja a mintát. Nem véletlen,
hogy  finoman kidolgozott szellemes megoldásainak egyikeként  Eco ezt az érvet
is a szájába adja a Barbarossával vitatkozó Baudolinónak: Apámuram, most még ígéretesebb a dolog, mint volt, hisz korábban tarthattál tõle, hogy csak a képzeletem szülte
a János pap országát, most ellenben megtudhattad, hogy a görög baszileusz és a római
pápa is hisz benne; márpedig én Párizsban azt tanultam, hogy ha az eszünk fogalmat
tud alkotni olyasvalamirõl, aminél nincs nagyobb, akkor bizonyos, hogy az a valami
létezik is.
Pndapetzimben többek közt olyan furcsa lényekkel ismerkedünk meg, mint az egylábú és gyors futású szkiapódok vagy a szemüket és szájukat a mellükön hordó blemmük,
s egy unikornis társaságában itt tûnik fel Baudolino szerelme, Hüpatia is, aki szintén
különös, álomszerû lény: egy hüpatia. A hüpatiák, akik csak leírások és nem tulajdonnevek segítségével azonosíthatók, az alexandriai filozófusnõ, Hüpatia neoplatonista
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tanait hirdetik mindenkitõl elzárt közösségükben. A pndapetzimi kalandok természetesen újabb alkalmat kínálnak arra, hogy Eco narratív nyelvre fordítsa le a maga teoretikus problémáit. Az egyes epizódok a különbözõ fogalmi sémák ütközésérõl szólnak, illetve arról, hogy a magunkkal hozott kulturális mintákat hogyan vetítjük rá
soha nem észlelt dolgokra. Ilyen kérdéseket tárgyalt Eco a Kant és a kacsacsõrû emlõs
lapjain, ahol narratív formában felépített gondolati kísérletek segítségével rekonstruálta például, hogy az aztékok hogyan észlelhették az elsõ általuk megpillantott lovat
vagy Montezuma a hírnökök leírása alapján milyen fogalmat alkothatott errõl a lóról.
(A lovak a pndapetzimi bennszülötteknek is gondot okoznak.) A Kant és a kacsacsõrû
emlõs egyik esettanulmánya Marco Polóról szól, aki egy valóságos történet Baudolinójaként számos olyan lényt figyelhetett meg, melyrõl korábban sem neki, sem egyetlen
európai embernek nem volt tapasztalata, s azzal a problémával szembesült, hogy a rendelkezésére álló fogalmi készlet segítségével hogyan értelmezze a látottakat. (Késõbb
természetesen ugyanez volt a problémája a kacsacsõrû emlõs elsõ észlelõinek és leíróinak.) Érdekes és tanulságos, hogy Marco Polo az orrszarvút, elsõ észlelésekor, kultúrájának egyik általánosan ismert képzeletbeli lényével, az unikornissal azonosította
(bár hozzátette, hogy az unikornisok nem olyan szépek, mint ahogy mondani szokták
róluk). Ez a nagyon fontos példa azt mutatja, hogy Baudolino problémái nagyon is
történetiek. Baudolinóék esete az elsõ szkiapoddal, akibe útjuk során belebotlanak,
Marco Polo szituációjára emlékeztet. Azonnal tudják, hová tegyék a sohasem látott
lényt, hiszen nemcsak olvastak és hallottak a szkiapodokról, hanem János pap levelébe is beleírták õket.
Regényeinek lapjain Eco gyakran szór el olyan jeleket, melyek az adott helyen valamilyen átvételre, forrásra, intertextuális összefüggésre utalnak (köztük saját könyveire). Az elõbbi epizódban is rábukkanunk egy ilyen jelre: a szkiapodot Gavagainak
hívják. Ha valami, akkor ez a tény nyíltan, s persze nem kevés ironikus-önironikus
töltettel jelzi a Baudolino és a Kant és a kacsacsõrû emlõs közti kapcsolatot. Ismeretes,
hogy a gavagai kifejezést a hasonló problémákkal foglalkozó amerikai filozófus, Quine
eszelte ki egy gondolati kísérlet részeként, amelynek a keretében azt próbálta rekonstruálni, hogy mi történik a Baudolino és a szkiapodok találkozására emlékeztetõ
interkulturális találkozások alkalmával: hogyan érti meg a nyelvész a bennszülött beszélõt? El tudja-e dönteni, hogy a gavagai az éppen felbukkanó nyúlra, esetleg a nyúl
egy részére utal-e, vagy hogy éppen azt jelenti-e, hogy ott szalad egy nyúl? Mármost
feltûnõ, hogy a Kant és a kacsacsõrû emlõsben elõfordul egy Vanville nevû város, mely
rejtetten Quine-ra utal (teljes neve Willard Van Orman Quine), s melyen átfolyik a
Cavagai folyó.
Lehet ez ironikus játék, az olvasó vagy a kritikus bosszantására a szövegbe rejtett
találós kérdés, de azért jobb, ha komolyan vesszük. A Gavagai nevû szkiapod gyors,
mint a nyúl, és kusza görög beszédével azok közé a szereplõk közé tartozik, akikkel
kapcsolatban felmerül a nyelv, a kommunikáció és a kultúraközi megértés problémá-
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ja. Szinte fölösleges hangsúlyozni, hogy Eco ezeknek a problémáknak szentelte munkássága javát.
A sztori szempontjából Baudolino másik kitüntetett tulajdonsága a hazudozás mellett a nyelvtehetség: kivételes beszédkészséggel és rábeszélõ képességgel rendelkezik,
kapásból képes megtanulni egy új nyelvet (Furcsa tehetség, Nikétasz úgy tudta, hogy
eleddig csak az apostoloknak adatott meg ilyen), bárkivel bármilyen nyelven szót
tud érteni. Emellett nyelv-alkotó, olyasvalaki, aki a dolgoknak elsõként ad nevet:
nomothetész, ahogyan Nikétasz is elismeri.
Baudolino nomothetész volta (és Ecóé!) már a regény elé bocsátott fiktív dokumentumban, hõsünk elsõ gyerekkori írásgyakorlatában szerephez jut. Ezeket az elsõ
feljegyzéseit Baudolino olyan nyelven írja, melyen még senki nem írt semmit. Eco itt
nagy nyelvi bravúrral alkot meg egy nem létezõ nyelven elképzelt szöveget (amelyet
 érdemes hozzátenni  Barna Imre nem kisebb bravúrral adott vissza fordításában). Történetileg értelmezve Baudolino teljesítménye abban áll, hogy formát próbál
adni szülõföldje kimûveletlen és elszigetelt dialektusainak. Amikor elsõ íráspróbálkozásáról maga is kijelenti, hogy nem tudja, milyen nyelven íródott, vagyis anyanyelve
szinte nem is nyelv, akkor óhatatlanul újabb asszociációnk támad. A Szent Baudolino
csodájában Eco Dante De vulgari eloquentiáját (A nép nyelvén való ékesszólásról) idézi,
ahol a költõ Itália dialektusairól értekezve szót ejt Trento, Torino és Alessandria igen
rút népnyelvérõl. Dante  emlékeztet a szóban forgó helyre Eco  nem valami
kegyes Alessandriához: azt mondja, hogy azok a zavaros hangok, amelyeket mifelénk hallatnak a népek, semmi esetre sem tekinthetõk olasz dialektusnak, sõt [ ] emberi nyelvnek is alig. Így tehát Baudolino nyelvi problémáinak és teljesítményének
bemutatásakor Dante alakja is megjelenik a regény rejtett kulturális utalásai között.
Az egyik ilyen nagyon finom utalásra akkor bukkanunk, amikor a csodálkozó Nikétasznak Baudolino elmondja, hogy még olyan népek is vannak, akik az igent úgy
mondják, hogy oc (mint ismeretes, Dante nyelvtipológiája az oc, a sì és az oïl nyelvek,
vagyis a provanszál nyelv, az itáliai dialektusok és a francia nyelv megkülönböztetésén alapult).
Ha valakirõl az olasz és az európai kultúra történetében elmondható, hogy nomothetész, az Dante, aki Itália dialektusainak céltudatos ötvözésével tökéletes nyelvet akart alkotni, s olyan maradandó újításokat vezetett be, melyek valóban felérnek
egy nyelv megalkotásával. (Maga Eco mondja A tökéletes nyelv keresése Dante-fejezetében: Dante Ádám nyomdokaiba akart lépni és túl akarta õt szárnyalni.) A nyelvalkotás, a bábeli nyelvzavar, a nyelvi sokféleség és a tökéletes ádámi nyelv motívumai
több epizódban is felbukkannak. Az egyik ilyen epizód Alessandria építése, amit Eco
úgy mesél el, hogy fél szemmel a bábeli történetre és annak kifejezetten dantei értelmezésére kacsint: Volt abban [mármint Baudolino fraschetai beszédében] jócskán más
is, amit másoktól, astiaktól, paviaiaktól, milánóiaktól, genovaiaktól, olyan környékbeliektõl hallottam, akik egymás beszédét nem is értették. Építettünk mi arrafelé ké-
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sõbb egy várost, mindenfelé innen-onnan, toronyépíteni egybeszaladt népekkel, õk
beszéltek pontosan ugyanígy. Vagyis ahogy én kitaláltam, azt hiszem. Egy másik epizódban, a nagy utazásra való készülõdés közben Baudolino egyik társa, Salamon rabbi
elárulja, hogy azért akar eljutni János pap országába, mert úgy véli, ott mindmáig a
Szent Nyelvet beszélik, az eredetit, azt, amelyet a Magasságos [ ] Ádámnak adott, és
amely a bábeli torony építésekor ment veszendõbe.
Azokhoz a különbözõ formákhoz, melyekben a regény lapjain a nyelvprobléma megjelenik, tegyük hozzá a halandzsát, ahogyan azt Eco a fehér hunokkal vívott csata leírása során alkalmazza. Lehet, hogy van valamilyen kulcs ennek a szövegrésznek az
olvasásához is (Mael nio, kui vai o les zeal, aepseno lezai tio mita stb.), úgy tetszik
azonban, a halandzsának azzal a fajtájával van dolgunk, mely nemcsak értelmetlen
vagy eltorzított szavakból áll, hanem a felismerhetõ szintaktikai rendet is nélkülözi.
A klasszikus irodalomban Dante kínálja erre a leghíresebb, Eco által is sokszor emlegetett példát a Pokol Nimród-epizódjában (Ráfel mái ámech izábi álmi).
A Baudolinót anélkül is élvezettel lehet olvasni, hogy belemennénk az író által felkínált játékba s elkezdenénk vadászni a különféle (említett és nem említett) irodalmi
és filozófiai utalásokra, rejtvényekre vagy intertextuális összefüggésekre. (Bizonyára
rövidesen sorjázni kezdenek azok a kommentárok, melyek a korábbi regényekrõl írt
kritikákhoz hasonlóan az összes ilyen vonatkozást kigyûjtik a szövegbõl.)
A naiv olvasás lehetõségérõl a krimi szál gondoskodik. Errõl legyen elég annyi,
hogy a Baudolino bûnügyi regényként a végpoénos történetek közé tartozik, vagyis egy
váratlan utolsó csavar nyomán derül ki az igazi gyilkos kiléte, amikor már elfogadtunk
egy jól kigondolt, hihetõ verziót, s fenékig kiélveztük, hogy a kirakós játék elemei
milyen szépen illeszkednek egymáshoz. A két verzió nemcsak logikus, de azok megnyugtatására, akik a történeti igazságigény kritériumai szerint olvassák a regényt, megjegyzem: mindkét megoldás összeegyeztethetõ azzal a történeti (vagy történetiként
elfogadott) ténnyel, hogy Barabarossa Frigyes a keresztes hadjárat során vízbe fulladt.
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Bojtár Endre

IRODALMÁBAN ÉL A NYELV
Gondolatfoszlányok szótárírás közben

Már jó ideje egy litvánmagyar szótár írásával foglalatoskodom. Gyakran, egyre
gyakrabban támad meg a kétely: van-e értelme egy ilyenfajta munkának (munkámnak)? Jobb pillanataimban Kerényi Károly szavaival vigasztalom magam: A filológia
elõkelõ hitet föltételez  hogy kevesek kedvéért, akik mindig csak »jönni fognak« és
nincsenek itt, elõre el kell végezni igen sok kínos, sõt tisztátalan munkát: mindez
munka in usum Delphinorum, trónra kerülõ hercegek használatára.1 Azok számára
persze, akik kis nyelvekkel, kis kultúrákkal foglalkoznak, s akiknek szemhatárán semmiféle  akárcsak jövõbeli  hercegek feltûnésére sincs remény, a hit is földhözragadtabb. Én végül is abban szoktam maradni magammal, hogy talán hasznára válik a
magyar tudománynak, ha térképén minél kevesebb fehér folt marad.
Mit jelent az, hogy kis kultúra, kis nyelv? A kultúra nem más, mint egy olyan identitásbiztosító tudáskomplexum, amely szimbolikus formákban [ ] tárgyiasul2 . Alighanem a legfontosabb ilyen identitásbiztosító forma a nyelv. Ebbõl világos, hogy a kis
nyelv  nagy nyelv megkülönböztetésnek csak akkor van értelme, ha különbözõ nyelvû kultúrákat hasonlítunk össze. Önmagában minden nyelv épp megfelelõ méretû, ezért
saját (nyelvi-kulturális-emberi) identitására is csak akkor ébredhet az ember (a gyerek),
ha egy idegennel találkozik. Ékes példaként hadd idézzek egy, a kicsinél is kisebb esetet.
Az 1936-os születésû fehérorosz író, Szokrat Janowicz egy Krynki nevû, Lengyelország
keleti felében lévõ, de fehérorosz kis faluban élt és él. A hozzájuk legközelebbi metropolisz, ahol természetesen lengyelül beszélnek, Bia³ystok. A második világháborút követõ iskolás éveire így emlékszik vissza az író: Úgy véltük, hogy minden komoly, vagyis
a kenyerét kemény munkával keresõ ember úgy beszél, mint mi, azaz fehéroroszul  s
mindegy, hogy hol lakik, az Amazonas vagy a Nílus partján, vagy Krynkiben. Tudtuk,
hogy léteznek más nyelvek, például a francia, amire egy kicsit még tanítottak is bennünket az iskolában, mielõtt az oroszt bevezették. De azok a franciaórák egy merõ röhögésben teltek, mert a francia nyelv még komikusabb volt számunkra, mint a lengyel.
Rájöttünk, hogy ezek a nyelvek afféle úri találmányok. Az urak kitalálnak maguknak
mindenféle nyelveket, hogy az egyszerû nép ne értse, mirõl beszélnek egymás közt. Az
még érthetõ, hogy a pap lengyelül beszél, hisz az Úristen csak lengyelül ért, tehát Istenhez ezen a fura nyelven kell fordulni. De a normális, hétköznapi életben? [ ] Csak
Bia³ystokban kezdtem önmagamat fehéroroszként felfedezni. Krynkiben nem, hisz ott
csak a mieink voltak, mire kellett volna ott fehérorosznak lenni. Arról persze hallottunk, hogy léteznek ilyenek. Viszont amikor Bia³ystokba kerültem, ami civilizáltság tekintetében nem sokban különbözött Krynkitõl, megdöbbenve hallottam, hogy ebben a
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mókás városban mindenki lengyelül beszél. [ ] Mire jó nekik ez az úri nyelv, hát nem
tudnak normálisan, ember módjára beszélni?3
A kis nyelv  nagy nyelv megkülönböztetés legfõbb kritériuma az lehet, hogy
milyen írásos kultúra áll egy adott nyelv mögött. Ez fejezõdik ki az írásbeliség nélküli
nyelvek nagy rendszerezõjének, Humboldtnak némileg brüszk kijelentésében is: csak
olyan nyelvek tanulmányozásának van jelentõsége, melyeknek irodalma van,4 s ezért
mondhatta Roman Jakobson, hogy a társadalmi antropológia az embernek mint beszélõ állatnak, a szociológia pedig az embernek mint író állatnak a tudománya.5 A
nyelv irodalom általi támogatottságának, sõt megteremtésének a tekintetében nagy
különbségek vannak nemcsak az egyes nyelvek, hanem egyugyanazon nyelv különbözõ korszakai között is. Leegyszerûsítve: a kis nyelvek mögött csak a szóbeliség könnyen
elillanó és idõben-térben szûkös hagyománya áll.6 A lemaradás behozása idegen segítséggel, fordítások révén történik  ha egyáltalán történik, történhet. (Kosztolányi
még 1914-ben is azt írhatta: Hogy nincs fõvárosi nyelvünk, annak az az oka, hogy a
fõváros alig harminc-negyven éve beszél magyarul, s ma még csak selypeg és gagyog,7
s mindnyájan ismerjük a magyar filozófiai nyelv hiányáról szóló s mind a mai napig
tartó panaszokat.8 ) A másik balti nyelv, a lett is a kis nyelvek közé tartozik: Nagyon
új nemzet vagyunk, nagyon új irodalmi nyelvvel, amelyrõl valódi értelemben csak
Goethe Faustjának Rainis által készített fordítása, vagyis alig több mint száz év óta
beszélhetünk.9
A litván (irodalmi) nyelv mögött sem áll több évszázadosan gazdag irodalom. Maga
a puszta írásbeliség is csak a XVI. század végén alakult ki, s egyetlen nagy írójuk,
Kristijonas Donelaitis (17141780), egy kelet-poroszországi kis falu papja, elfeledve
halt meg. Fõ és (majdnem egyetlen) mûve, az Évszakok címû, háromezer soros didaktikus eposz csak 1818-ban jelent meg Königsbergben, majd 1865-ben Szentpétervárott és 1869-ben újra Königsbergben, s a XIX. század végén, a XX. század elején
beindult nemzeti újjászületésig-nyelvújításig szinte teljesen hatástalan volt.10 A litván irodalom és irodalmi nyelv megteremtése a XX. századra maradt, miközben állandóan ott rémlett a nyelvvel azonosított litvánság kipusztulásának (lengyel és oroszszovjet kipusztításának) a veszélye, amellyel csak a népnyelv, a dainák, a népdalok
nyelve képes szembeszegülni s megõrizni magát.11
Mindezen bevezetõ tükrében: milyen a litván nyelv, ahogy egy szótárban testet
ölt? A magam litvánmagyar szótárának a litván részét készen kaptam litván barátaimtól. Ezt az értelmezõ szótárt (vagy ahogy õk hívják: számítógépes adatbázist),
amely 80-85 000 címszót (az értelmezõ részekkel együtt több mint 4 200 000 karaktert, vagyis körülbelül 105 ívet) ölel fel, a LTA Nyelvtudományi Intézete és Matematikai-Informatikai Intézete közösen dolgozta ki 1993-ban. Sûrítménye ez annak
a kötetenként átlagosan ezer-ezer oldalas, húszkötetes akadémiai nagyszótárnak,
amelynek utolsó kötete  jogosan nagy ünneplés közepette  2002 tavaszán jelent meg.
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E nagyszótárból  amely a magam szótárírása közben természetesen állandóan a
kezem ügyében van s amelyet percenként fellapozok  kirajzolódik egy kis nyelv képe.
Már a szótár története is sok mindent elõrevetít tartalmából, abból, hogy szükségszerûen lett olyan, amilyen.12 (A régi nóta: egy kis népet mindenben  még egy szótár
létrehozásában is  köti a történelmi szükségszerûség ) Elindítója a litván nyelvtudomány megteremtõje, a zseniális Kazimieras Buga (18791924) volt, akinek sikerült kétfüzetnyit meg is jelentetnie az általa összegyûjtött 600 000 cédulából. Halála
után rövid idõre megfeneklett, majd 1930-ban egy gimnáziumi tanár, Juozas Balèikonis
vezetésével újra beindult a munka, amelynek a klasszika-filológus államelnök, Antanas
Smetona minden anyagi támogatást megadott. Kicédulázták a teljes  és szinte kizárólag falusi-paraszti tematikájú  litván irodalmat, beleértve a gazdag népdalgyûjteményeket is, s ehhez járultak a nyelvjárási adatok, amelyeket az önkéntes gyûjtõk az
ország minden részébõl ezerszámra küldtek be. A szótár elsõ számú nemzeti ügy lett.
Elsõ kötete 1941-ben, az elsõ szovjet megszállás idején jelent meg, a szovjet kézbõl
frissen visszakapott Vilnában. A másodiknak az elõkészületei már a német (1941
1944), majd a második szovjet megszállás idején folytak, 19441945-ben, félig-meddig illegálisan. A több mázsányi cédulaanyag egy része elveszni látszott, végül egy falusi templom padlásán találták meg 1945-ben. A második kötet után (1947) szigorodtak az ideológiai elõírások: ma már mulatságos látni, ahogy a G betûtõl megszaporodnak a marxizmus-leninizmus klasszikusaitól vett idézetek. A szovjet rendszerben 
különösen a harmadik kötet után (1956)  újra szimbolikus jelentõséget kapott a
szótár: nyilvánvalóan a szovjetellenes nemzeti ellenállás része volt, de a szovjet hatóságok sem szólhattak semmit ellene (noha a fáma szerint az egyik szerkesztõt vidéki
gyûjtõútján a KGB tette el láb alól). Belekerült az új litván szocialista irodalom, amelynek ellenzékisége abban nyilvánult meg, hogy  legalábbis a sorok között  némileg
eszményítette a szovjet iparosítás elõtti paraszttársadalmat, s amelybõl a városi tematika egészen a XX. század utolsó két évtizedéig jóformán teljesen hiányzott. Némi ellensúlyt jelenthettek volna a nagyszámú emigráns írók mûvei, nekik azonban még a
nevüket sem lehetett említeni. Ilyen körülmények között jelentek meg három-négyéves idõközönként a szótár kötetei, a rendszerváltásig tizennégy, s utána is töretlenül,
egészen a szerencsés végkifejletig.
Létrejött tehát egy össznépi thesaurus, amely tulajdonképpen három szótárt foglal
magában: egy irodalmi nyelvit, egy nyelvjárásit és egy köznyelvit. Létrejöttének közel
száz évét híven tükrözi, ami nemcsak a paraszti élet (sokszor elfeledetté kopott) szavainak és a nyelvjárási alakoknak a hihetetlen bõségét jelenti, nemcsak azt, hogy 
képletesen szólva  a fejõszékre tíz szó van, hogy külön fõnév jelöli az éjszakai
lólegeltetést, hogy külön ige az elvizenyõsödött rozstábla kiszántását, hanem elsõsorban azt, hogy a leghétköznapibb szavak is a paraszti világ kontextusában jelennek meg.
Mintha a szeretnék csak a szeretnék szántani, a ritka csak a ritka búza, ritka
árpa, ritka rozs kapcsolatban fordulna elõ.
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A litván nyelv nagyszótára ilyen értelemben a múlt impozáns lezárása, a XVIII
XIX. században elkezdõdött közép- és kelet-európai nyelvújítások talán utolsó terméke.13
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KALÁSZ MÁRTON
ATOSSZA KIRÁLYNÕ ÁLMA

Aiszkhülosz Perzsák címû tragédiájában Atossza királynõ álmot lát. A balsejtelemtõl megigézett királynõ (akinek fia, Xerxész, hadban áll a görögökkel, lerombolja
Athént s Szalamisznál végzetes vereséget szenved) álmában két ifjú nõt lát. Szép s
elõkelõ mindkettõ; az egyik perzsa fátyolokkal ékesen, a másik dór ruhában. Atossza
egy család két gyermekének látja a tragédia jelenetében a két ifjú nõt. Csak éppen:
Kockán a sors ennek Hellaszt vetette ki hazául, /annak a barbárok földeit (Jánosy
István fordítása). Két egymással ellenséges nép jelenik meg tehát két egymással rokon, azonos vérbõl származó nõvér képében Atossza álmában. Aiszkhülosz tragédiájának e jelenetét szokás hivatkozásul is idézni arra, hogy a barbaros eredendõen semmiképp sem negatív jelentésû volt, csupán valaki más, olyan, aki a többiek számára
nem érthetõ nyelven nyilatkozik meg. Mint ahogyan az ismeretlen görög szobrász gyönyörû mûvének az Egy barbár arcképe címet kölcsönözve sem kevesebbet kívánt, mint
Krisztus arcát, talán intelmül, korának megjeleníteni. Atossza királynõ álma azzal végzõdik, hogy látnia kell, a két idézett nõvér civódni kezd egymással, s végig kell néznie,
hogy fia, Xerxész, békéltetés helyett más bölcsességre jut, a két nõt iga alá, a maga igája
alá veti végül. Innen Atossza balsejtelme  érezni véli, jóvátehetetlen folyamat indul meg, amely Xerxész bukásával végzõdik. Vajon Aiszkhülosz az álom megjelenítésével figyelmeztetni akar, a különbözés okozta feszültség semmiképp sem azzal oldható föl, hogy más-más hazájú, származású népeket, egyéneket azonos kényszernek
vessünk alá, egy igába nyomorítsunk? Mai tapasztalatával az álmot miképpen idézhetné s interpretálhatná másképp a világ.
Ne kerülje el figyelmünket, hogy Aiszkhülosz alig egy évtizeddel a perzsák veresége
után azt a népet, amely tömérdek háborúzása következtében még csak barbárabbá válhatott, nem gyûlölettel, a gyõztes fölényével s megvetésével ábrázolja; inkább megrendülten, iránta való szánalommal abban a nyomorúságában, amelyet ez a nép királya gõgjének, korlátolt önhittségének köszönhetett. Aiszkhülosz arra int, a civilizációk
kezdetén az idegen tisztelete s a vele való bánás a rangos emberi alkalmak egyike, akkor is, ha közben a kor újra s újra kétfelé, görögökre és barbárokra szakítja az emberiséget. Az idegenek, bárhonnan érkeztek is, nemcsak nyelvüket, szokásaikat hozták,
más istenségek szárnya alá is húzódtak. A poliszokban külön idegenjog létezett, az
aszülia, kivált a másutt üldözöttek s ezért menedéket kérõk élveztek védelmet, mint
tudjuk. Csak késõbb, minthogy egyre több idegen érkezett, érvényesült a joggyakorlat, amely a polgárt s nem polgárt egymástól jobban megkülönböztette. S ezt is, azt is
a maga jogaival ruházta föl. Az idegen nem tehetett szert például földtulajdonra, s
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külön adó terhelte. A régi Athén tehát már olyan immigráns- és emigránsproblémákra keresett megnyugtató megoldást, amelyek igazán napjainkban foglalkoztatják a világot.
Az emberiség történetének tanulsága másfelõl, hogy semmilyen nép nem létezhetett anélkül, hogy egyben el ne határolta volna magát másoktól. Amint az egyén elhatárolja magát másoktól  szükségszerûen-e mindig, mint amilyen következetesen?
 környezetétõl s a csoportos léttõl. Anélkül gyakran, hogy közösséghez tartozásának
vágyát ezzel sérülni érezné. A különféle népek sorsát, fejlõdésrajzát bemutató tanulmányok idézik, hogy egy-egy nép, nemzet alakulásának folyama nem csak bonyolult
volt s más-más mechanizmusok szerint haladt, közben antropológiai sajátosság is, hogy
emberek csoportjai csak a másoktól való tudatos különválás által találnak önnönmaguk megértésére. Iso Camartin, rétoromán származású svájci nyelvész, irodalomtörténész, kisebbségkutató saját véleményébõl ehhez annyit tesz hozzá: Nem lehet
azonban úgy, hogy az egyén s a csoport egy kisebb illetõségre s egy nagyobb idegen
részre eleve kettészakítva legyen. Semmi sem kezdettõl saját vagy idegen. Elõbb azzá
kell változtatni. S továbbá erõs tapasztalat, hogy az egymás mellett való létezés a
különbözõséget hamarabb semlegesítheti, mint vélnénk; az úgynevezett szomszéd idegen, már rég a görög gyakorlatban is, csak idõre idegen. Ami legfõképpen jelentheti,
hogy alkalmazkodik, kíván alkalmazkodni, s minél inkább képes új helyzetében, a ráható körülmények közt az alkalmazkodásra, annál valószínûbb, hogy egyszer hozzátartozzék a nagyobb részhez, a befogadás gesztusát azért váratlan helyzetekben éreztetni
is képes többséghez.
Az egyéni alkalmazkodás, a csoportos integrálódás készsége (másutt kényszere) folyamatában a leglényegesebb szerepet a nyelv, s tegyük hozzá, a kultúra játssza. A nyelv
akár kritikát már nem is szenvedõ elsajátítása a belesimulás legegyenesebb eszköze.
Ennek is lehetnek gyötrelmesebb szakaszai. Gyermek esetében a mai nyelv- és identitáskutatás szerint akár még anyanyelvcsere is lehetséges. Magam ebben kételkednék,
megfontolandó viszont az úgynevezett szellemi anyanyelv fogalmának létjogosultsága. Ennek szituációja: a nyelv, amelyet szó szerint anyánktól tanultunk, elõdeinktõl
örököltünk, eszmélésünk pillanatától fokozatosan átadja helyét annak a nyelvnek (s
nem tagadhatjuk, ez minden önként vállalt része dacára is kényszerfolyamat), amely
szellemi indíttatásunk, tájékozódásunk, pályánk föltételei szerint nekünk inkább megfelel. Mondjuk ki nyíltan: arra, hogy hivatásunk betöltésében létezhessünk, csak ez
felel meg.
Anyanyelvnek mondható, ami elõbb szellemi, de végül bármi tevékenységünk kiszolgáló eszköze? Mindinkább otthonosnak érezzük magunkat benne, s közben eredendõ nyelvünk, annak hangzása, szépsége, maradandó vonzása mankóként bennünk
tovább él. A szellemi anyanyelvet e kétségtelenül autentikusabb, mélyebb anyanyelv,
hacsak munkánk nem szorosan a nyelvhez kötõdik, nem sokban segítheti  legföljebb sugallatszerepe lehet. Hatalmas, évezredes emberi tapasztalat gyûjtõedénye (ké-
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pes nyelven szólva inkább kútja) a nyelv  ha beletekintünk, nem jó úgy éreznünk,
idegen arc tekint vissza ránk. Bizonyos, úgynevezett elsõ nemzedékek idõnkénti megrendültsége, félelme, gyötrelme attól, minél tökéletesebben sajátította el választott
országa (hazát még a rákövetkezõ generáció sem igen mondhat) nyelvét, annál inkább távolodik önmagától, veszti arculatát. Az identitásvesztés rémlátása napjainkban is lelki betegségig juttathatja, akár parafréniáig szenvedõ alanyát. Az emigránsélet olyan formái még igen elevenek, ahol az idegenbe szorultak politikai erõszakból,
etnikumokat sértõ, üldözõ régiókból menekültek. Itt sem kaphat másodlagos szerepet
a nyelv, de mindent befolyásol a félelem, meddig kívánatos vendég valaki az õt befogadó ország számára.
Minden félelem mindig indokolt  az úgynevezett szociális, gazdasági emigrációban inkább, vagy a politikai üldözöttek menekülésében? Ma már a politikai üldözött
sem föltétlenül addig veszi igénybe a fölajánlott vendégjogot, amíg rákényszerül. Azok
az országok, államok, amelyek tömegeket vonzanak mindenfelõl, belefáradnak s bele
is unnak a minden égtájról áradók szociális, de nyugodtan mondhatjuk, mentális terheit rendre vállalni  parlamentáris szinten próbálnak egyszerre gátat vetni s humán
megoldásra jutni. A sejthetõ ingerültség következtében aztán váratlanul kiemelnek
társadalmukból olyan több évtizede (akár húsz esztendeje) ott lévõket, akik például
szakmai téren nem csupán elõnyére váltak az országnak, szintjükkel öregbítik a befogadó tekintélyét. S a kiemeltek gyermekei tökéletes honi nyelven nyilatkoznak kétségbeesetten a médiának  mindebbõl kétségtelenül kiderül, az érintettek már rég
nem itt idegenek, ahol vannak, hanem ott lesznek azok, ahová visszamenni kényszerítenék õket. Mondhatjuk akkor még úgy, hogy a hazájukban? Nyilvánvalóan igen 
de épp a közelmúlt efféle példáit számba véve fontos megemlíteni, hogy a szolidaritás
e sértettekkel szemben (bizonyos mértékben s értelemben mindenképp azok) a befogadó országban mindinkább fokozódik, rokonszenv-nyilvánító aláírásgyûjtések, helyi
tüntetések jelzik, s van olyan példa, hogy a kiutasítottak a lakosság közremûködésével
a templom érinthetetlenségében keresnek menedéket. Végig sem gondoljuk, néha
mekkora ereje lehet mindennek, s annak, hogy az egyénnek más egyénnel való szembenézésében, a közösségek egymásba vagy egymásra épülésében (aztán egymás fölé- s
alárendeltségében) ilyenformán is közvetíthet a nyelv.
Aaron Gurjewitsch A középkori ember világképe címû, 1982-ben Münchenben megjelent kitûnõ könyvében a hierarchikus bilingvizmus fogalmával találkozhatunk. Bár
elsõ ellenvetésünk, hogy ha hierarchikus, mitõl bilingvis, belátjuk, a fogalom ilyenképp
nem hárítható el, s ha körültekintünk a világban, a különbözõ hierarchiák tobzódásában nyelvi hierarchiákkal is szembenézhetünk bõven. S épp a nyelvi hierarchiák késztethetnek aztán embereket, hogy más színhelyet keressenek nyelvüknek: ahol legalább
semleges érzülettel viseltetnek annak akusztikája, léte iránt. Aaron Gurjewitsch valójában a középkor kétnyelvûségérõl beszél. Példázatát a póri emberrõl, akit megszállt az
ördög, s a barát úgy vélné lépre csalni az ördögöt, ha a parasztot csalja lépre (a paraszt

 206 

ugyan megszólal latinul, csak hát hibásan, s az ördög megússza a kiûzetést), ma legföljebb úgy használhatnánk példázatként, hogy az önvédelem módozataiból, ravaszságaiból vonjuk le a tanulságot. S hogy kétnyelvûség-e még a fölé- s alárendeltségben, hiszen
hierarchiában egymáshoz viszonyuló nyelvállapotok egymásmellettisége? De hiszen nem
két nyelv viszonya, hanem két közösségé, s a kettõ közül valamelyik nyelve idõnként
botránykõ, a két nép viszonyának következményeként. Nyilvánvaló, hogy az alárendeltségi szerepbe szorult rész, a kisebbség nyelve fokozottan válik a védekezés eszközévé
is, hiszen már nem a kifejezés napi eszköze, de kultúrát hordoz, õriz, s ezáltal identitást.
A nyelv használati jogának védelme, az e jogért való szervezõdés aztán már a politika
terepén zajlik. Bármilyen furcsa is elsõ pillanatra, úgy vélhetjük, a két nyelv itt, ezen a
ponton találkozik leginkább egymással s vesz át óhatatlanul egymás szókészletébõl, ha
úgy tetszik, mindkét nyelvtõl valójában idegen terminusaiból, szemléletébõl. S a kisebbség végül is ezen a nyelven kényszerül akaratát manifesztálni, hogy a ránehezedõ nyomásnak ellenáll.
Ha kisebbségrõl beszélünk, s nem csak a mi közép-kelet-európai régiónkban, különbséget kell tennünk: legalább kétféle kisebbségi helyzetet kell megkülönböztetnünk. Az egyik, amelyik valaha valahonnan érkezett abba az országba, nagyobb közösségbe, ahol azóta él  okát, indítékát, miért jött, boncolni már nemigen érdemes.
Emelkedett szóval úgy fogalmazza meg jöttét, hogy hazát keresett. A másik kisebbség,
fõképpen csak imént búcsúztatott XX. századunkban, politikai diktátumra máról holnapra került egy államhatár innensõ oldaláról a túloldalára, el sem mozdult helyérõl
közben. Közhely volna csak kimondani is, vagy mégsem, hogy a nyelv, az anyanyelv,
durvább helyzetben a hozott nyelv, az egyik esetben is, a másikban is elõbb-utóbb az
Aaron Gurjewitsch aposztrofálta hierarchikus bilingvizmus állapotába csúszik. S ha
nem kényszerülne a fölé- meg alárendeltség vesztésévé válni, könnyen peremnyelv
lehet. Ebbõl önmagában még nem következnék, hogy nem fejlõdhetnék azután kellõen, de tudjuk, az anyaországgal való nyelvi kapcsolat fokozatosan lazul, s a nyelv szellemi létre alkalmas szintje, karaktere sérül, jobb esetben archaizálódik  van rá elég
példa, miképpen jelent megrekedést, a tenyészet nyelvére való süllyedést. A dialektus, a tájnyelv szépsége, archaikus jellege a gondolkodás szintjének is korlátot szab, a
zártabb önkifejezés pedig eredményezheti, hogy a kisebbségnek egy úgynevezett belsõ
dialógusban sikerül akaratát kellõen érvényesítenie. A peremnyelv és peremkultúra
könnyen amolyan rezervátummentalitást fejleszthet.
A peremkultúrák szemügyre vételében félve hivatkoznék egy-egy kisebbség írásbeliségének, irodalmi mûveinek sajátosságára  hogy szinte mindig megmarad a legközvetlenebb realitásoknál, önmaga tapasztalatainak körén belül, s ezt persze a nyelv
legmeghittebb formáiban igyekszik közvetíteni. Az alkotói magatartás pedig rendszerint a fordított sorrendet demonstrálja  elõbb kell tisztáznom, ki vagyok, s ennek
függvényében mûvet hoznom létre, s nem a mû keletkezésének folyamatában törekednem afelé, hogy hovatartozásom tisztázódjék. Így az is céllá válik persze, hogy a
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nemzedékrõl nemzedékre továbbadott, õrzött értékek elevensége megmutatkozzék, s
hogy érvényük a mában épp olyan eleven  csak minden valahogy azon a szinten
van érvényben, amint az élet diktálja. Nem mondhatjuk, hogy mindez öncsalás,
beszûkíti viszont mindenképp a szemhatárt, s el kell gondolkodnunk, egy zárt társadalom világában a mûvészet mennyire tarthat igényt saját életre, mi segítheti egyetemes
szerep betöltésére.
Összetettebb jelenség ez is annál, hogy könnyedén az önkorlátozás körébe utaljuk.
Nietzsche mindebben még a jellem erejét is látja. Ha valaki mindig kevés, de ugyanazon motívum következtében cselekszik, cselekvése nagy energiára tesz szert  írja
Emberi, túlságosan is emberi címû mûvében. Nietzsche még arra az állapotra hivatkozik, amelyben a közösségeken belül alig van súrlódás, s szellemi téren nem folyamatos
vita s fölülvizsgálat szükséges, elég a hagyományra való hivatkozás, hogy kétségeinket
elhárítsuk. Korábban Johann Peter Hebel, a kitûnõ német író úgy tartotta: Kellõen
kis népünk karakterében és szemhatárában megmaradunk  Hebelt tehetsége nem
óvta meg ettõl a tévedéstõl, korlátozta, hogy a kis népünk lokális pallérozása helyett
a körülöttünk zajló világ árnyaltabb, árnyékát tragikusan ránk vetõ világ esztétikai
fejtésére vállalkozzék.
De térjünk vissza mindennapi létünk nyelvi viszonylataira, vonatkozásaira, arra a
tapasztalatra is: a nyelvhatárok átjárhatósága, egymás nyelvén, nyelvében való közlekedésünk amilyen természetes lehetne, a magunk emelte gátak miatt néha olyan valószerûtlen, fáradságos, körülményes. Egy eszményi két- vagy többnyelvûség pedig, ha
eredeti jelentéséig vissza se megyünk, mégiscsak azt sugallaná, én beszélem a te nyelvedet, te az enyémet. S ilyen értelmezés mellett ezt még az sem zavarhatná a jövõben,
konkrétan s képletesen szólva, ki az egyik, a nagyobb rész, a befogadó, ki a másik, a
kisebb, az érkezõ, miféle hazakeresést kellene idéznünk; félõ azonban, megreked nyelvi, szociológiai korlátozottságában egy-egy kisebbség. Egyikünk-másikunk emlékezetében ennek szinte idillikus változata hiába él  a magaméban a nyelvhasználat, egymás nyelvébe való átjárásunk, szellemi értelemben is, erõsen regionális szinten zajlott.
Ügyefogyott emlékek gyerekkorunkból is persze bizonyos konstellációban a példázat
szintjére emelhetõk, ha mai lelkületünk szerint kétséges is, vajon annak hagyományos erejével hatnak-e még? Annyi csupán, hogy a helyi, alemann emlékû nyelvjárásnak volt a házon túli kertre, szérûre egy használatos szava, a Hofstell. A Bukovinából
érkezett székelyek valamiért épp ezt a szót építették be gyönyörû archaikus nyelvükbe
s nyertek végül kifejezésrendjükbe illõ, akusztikájában teljesen azonosuló szót: hostély.
Az az igazság, ha végiggondoljuk a nyelvi fölé- és alárendeltség változatait, az a keserû
öröm is elénk képzõdik, hogy ahol a hierarchia ragaszkodóan érvényesül s torzul ettõl
is az egymáshoz való viszony, az alárendeltségi helyzetbe jutott nyelv annál inkább
védekezik; nekem csak az idilli állapot szüntéhez kapcsolva válhatott élményemmé.
Hans Magnus Enzensberger kötetnyi terjedelmû esszében tárja elénk egy világot
átfogó új népvándorlás vízióját, s figyelmeztet az ebbõl következõ kötelességre s a ve-
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szélyekre. Úgy népcsoportok, ahogyan valamikor, már nyilvánvalóan sehová sem érkeznek, nem tudjuk, határmódosítások másokat kisebbséggé tehetnek-e még  határokon átjutni, tudjuk, egyének, szervezett csoportok bújtatva vagy legálisan naponta
igyekeznek. Keltve többek között az egyensúly teljes fölborulásának balsejtelmét is
gazdaságban, politikában, közéletben, kultúrában. Bármiképp alakul az érkezõk sorsa,
õk maguk szorongva is úgy érzik, elõnyükre van, ha elfoglalt helyükön inkább integrálódásra, mint szembeszegülésre serkenti õket minden. Nyelvhasználatukra sem kényszerként hat, hogy a befogadók nyelve mindenben a legkézzelfoghatóbb, nélkülözhetetlen segítségük. Így keletkeznek mára, nemzedékek fölnövése után olyan példák,
hogy az évtizedekkel korábban vendégmunkásként az országba hívott török apa még
akcentussal nyilatkozva büszkélkedhetik: fia a szövetségi parlament képviselõje, az
egyik párt kisebbségi, bevándorlási szóvivõje. Cem Özdemir mint német politikus
tudatosan a befogadó ország egészét képviseli, benne azt az etnikumot, amelybõl származik; a kétnyelvûség gyakorlata otthonában, övéi közösségében okkal akár éles vitákban is zajlik nyilvánvalóan. Enzensberger víziójának óhatatlanul van olyan része
is, amely Atossza királynõ hajdani balsejtelmére emlékeztet, az õ félelmével telített. Itt nem annyira a nyelvrõl, vagy ha igen, mint az egyéni szabadság védõeszközérõl van szó.
Ami a politikai pályafutásban még inkább ritkaságszámba megy, a kultúrában, mûvészetben már szinte természetes  s a gazdaságban, a különféle intézetek kutatóprogramjaiban egy ideje úgyszintén. Zene, irodalom, képzõmûvészet, színház, film az
elmúlt idõben sorra mutatta föl a második generációs tehetségeket, s valójában már
csak a más hangzású név, egy-egy életrajzi utalás figyelmeztet a származásra, a beszélt
nyelv, a gondolkodás nem. Az irodalom mûvelõi rendszerint még anyanyelven indulnak, s a két nyelven való írás rövid átmenete után a befogadó ország nyelvére térnek
át. Ennek oka gyakorlati is, a szakirodalom azonban alkotáslélektanilag vizsgálva érdekes megfejtésekre jut. Ezek a fiatal alkotók már inkább csak tiszteletre méltó magatartásként regisztrálják mondjuk Czes³aw Mi³osz Nobel-díjas lengyel költõ Az Ulro
országa címû könyve elején található utalást: Ki voltam? Ki vagyok most, esztendõk
után, itt a Grizzly Peaken, a Csendes-óceán fölötti dolgozószobámban? Mi³osz az ötvenes évek óta tartó emigrációjában, Párizstól a kaliforniai Berkeley egyetemig, ahol
nemrég még a kelet-európai irodalmak professzora volt, hurcolja magával a dilemmát,
amely így fogalmazódik meg: Elfelejteni, hogy a lengyeleken kívül is vannak olvasók,
s csak lengyel olvasóknak írni. Közelebb áll-e hozzájuk az ellenkezõ példa, a népszerû
Milan Kunderáé, aki 1968-ban kényszerül emigrációba, ma Párizsban francia nyelven
ír, s épp utóbb tette témájául a szülõföldre s az anyanyelvre való visszatérés nehézségét, lehetetlenségét.
Kettõjük példája közé sorakoztathatók azok a különféle nyugati országokban élõ,
nem második generációs, hanem gyerekkorunkban, felnõtt fiatalon, más-más útonmódon érkezett alkotók, akik a befogadók nyelvén tematizálják a nyelvet, a nyelvvál-
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tást, s ebben visszatérési szándék nincsen, idõnként vágy vagy melankólia az anyanyelv mint másutt jelenvaló otthon után. Katharina Raabe német irodalomtörténész,
szerkesztõ, a kelet-európai költészet jó ismerõje épp egy ilyen értelemben magyar összefüggésû versciklus közlésével kapcsolatban írja: A nyelvek közti átjárás a veszteség
tudatát is élesíti s a lehetõségekét is Mit tehetünk az egyik nyelven s mit a másikon? Mindenekelõtt a képeknek sikerül legnehezebben átjutniuk. Ha mégis sikerül az
átlépés, kitalálások, cserék, egymást egyenlítõ igazságok jönnek létre. A vizsgált versbõl az nemigen idézhetõ itt magyarul, ami fájdalmas mondanivaló  ha már a magyar
kézfej lehet németül kéztorok, s épp a belõle építhetõ képiségnek van meghatározó
szerepe, az egyik nyelven így, a másikon más lehetõséggel. Fölfedezés viszont, hogy
ami az egyik nyelven nagyon is köznapian, szinte utcaian hangzik, a másik nyelven
váratlanul már-már magasztos nyelvkörnyezetbe emelhetõ s fordítva. Ha magyarul így
mondom, beadom a kulcsot, s németül leadom a kanalat, tudom, mirõl beszélek, a
kettõ azonban megfelelõ lelki szituációban metaforikussá lényegül: Lass uns tauschen,
gib mir den Löffel, nimm du den Schlüssel. Esendõbben magyarul, mégiscsak: Cseréljünk, add nekem a kanalat, vedd el tõlem a kulcsot. Az igazi fájdalmat idézi ennek
tengelyében alighanem a fél lábon álló vadlúd s a fejét a vadlúd nyakához hajtó kislány képe.
Nyelvhatáraink átjárhatósága, a két- vagy többnyelvûség könnyedebb élése nem
látszik mégsem elérhetetlen messzeségben. Ami segíti, befolyásolja, idõnként gátolja,
értelmezzük bizakodva úgy, mint Cees Nooteboom holland író: Európa egysége és
sokfélesége; megpróbáltam e két elvont fogalmat saját életemre átfordítani. Hiszen ha
európai vagyok, s gondolom, most már szinte hatvan esztendõ kemény munkája után
mégiscsak az vagyok, s akkor mindenbõl következik, hogy Európa sokoldalúsága az én
németalföldi egyoldalúságomat befolyásolja s fordítva. Ha így van, s az én esetemben
bizonyosan így van, talán érdemes megnézni, kikövetkeztethetõ-e, miképpen mehet
mind e folyamat végbe.
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POMOGÁTS BÉLA
NYELVÜNK ÉS IRODALMUNK  EURÓPÁBAN

A magyar nyelv a világban
Sok-sok évszázados története során a magyar nyelv többször is veszélybe került. A
török hódoltság idején, midõn a Kárpát-medencét nagyjából nyolcvan százalékban kitöltõ magyar népesség igen nagy része esett a pusztítás áldozatául. A Rákóczi Ferenc
nevéhez fûzõdõ függetlenségi háború után, midõn a háborús veszteségek, valamint a
háború végén fellépõ (még a hadi eseményeknél is gyilkosabb) pestisjárvány okozta
pusztítás, illetve a nagyarányú külföldi betelepítés nagyjából negyven százalékra szorította vissza a magyarság országos arányát. Ugyancsak jelentékeny veszteséget okoztak
a XX. századi háborúk, valamint a trianoni szerzõdés következményei: a repatriálások,
kivándorlások, az erõszakos asszimilációra törekvõ politika. Mindez csupán e században mintegy kétmillió fõvel apasztotta a magyarság számát a Kárpát-medencében.
A magyar nyelv halálának rémképe nemegyszer ragadta magával az írók és nyelvtudósok képzeletét: ez a sötét látomás ugyanakkor a védekezõ közösségi reflexek kialakulásának indítéka lett. Így például Herder hírhedett jóslata, amely a magyar nyelv
kipusztulásának végzetes lehetõségét vetette fel. Erre a baljós figyelmeztetésre válaszolt Kölcsey, Vörösmarty és Széchenyi, midõn a nemzethalál rémképével próbálta
mozgósítani a magyar közvéleményt. Valójában sikerrel, hiszen a reformkor hihetetlen nemzeti lendületét és kezdeményezõkészségét éppen a Herder által meghirdetett
jóslat ösztönözte, az az elszántság, amely fel kívánta venni a küzdelmet a jóslat
várható következményeivel.
A XX. század magyar történelemi tragédiái: Trianon és Párizs, a magyarság egyharmadának kisebbségi sorsba taszítása ismét a nemzethalál rémképét vetette fel. A XX.
században számottevõen csökkent a magyarság közép-európai számaránya, és a magyar
nyelv a térségben erõsen visszaszorult. 1918-tól máig, azaz nyolcvanöt esztendõ leforgása alatt a románok és a szlovákok lélekszáma több mint kétszeresére nõtt, miközben
a magyarság lélekszáma kevesebb mint egyharmadával emelkedett. Ha a magyar anyanyelvûek száma ugyanolyan mértékben növekedett volna, mint a szomszédoké (az
utódállamok többségi nemzeteié), akkor most legalább huszonkétmillió magyarnak
kellene lennie a közép-európai régióban, és ez egyértelmû magyar többséget jelentene
a Kárpát-medencében.
A Kárpát-medencében élõ magyarság jelenlegi, nagyjából tizenkét és fél milliós
lélekszámával (tízmillió Magyarországon, másfél millió Romániában, ötszázezer Szlovákiában, száznyolcvanezer Kárpátalján, háromszázezer a Vajdaságban és együttesen
vagy százezer Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban) még így a térség lakos-
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ságának tetemes részét teszi ki: néhány százalékkal marad a népesség ötven százaléka
alatt. Ez a többség azonban igen törékeny és gyorsan fogyatkozik.
A magyar nyelv mindezek ellenére sem tartozik a világ kis nyelvei közé. 1999ben jelent meg Fodor István fõszerkesztésével az Európában is ritkaságnak számító A
világ nyelvei címû nagyszabású munka, amely szerint a Földön nagyjából hatezer nyelvet beszélnek, ezek között tizenkét olyan található, amely több mint százmillió ember
anyanyelve (sorrendben: a kínai, a hindi, az angol, a spanyol, az arab, az orosz, a bengáli, a portugál, az indonéz, a japán, a német és a francia), további tizenhárom nyelvet
ötven- és százmillió közötti népesség beszél (vietnámi, koreai, jávai, pandzsábi, telugu,
olasz, török, tamil, thai, maráthi, ukrán, lengyel, szuahéli).
A magyar nyelv ebben a rangsorban az igen megtisztelõ negyvenötödik helyet foglalja el, elõtte olyan nyelvek szerepelnek, mint a filippínó, a burmai, az üzbég, a kurd,
a malayalam, a holland, a perzsa, a román, utána pedig olyanok, mint a cseh, a szlovák, a szerb, a horvát, a svéd, a dán, a finn, az újgörög, a bolgár és így tovább. A magyar nyelv ezek szerint Európában (az orosz, a német, az angol, a francia, az olasz, az
ukrán, a spanyol, a lengyel, a román és a holland után) a tizenegyedik, és több mint
húsz nyelvet elõz meg az európai nyelvek rangsorában. A nagyvilágon pedig ezerszámra léteznek nyelvek, amelyeket a magyarnál kevesebb (jóval kevesebb) ember beszél.
A kultúra és a globalizáció
Az elmúlt években Európa szinte valamennyi kisebb országában megfordultam
(mindenekelõtt a Magyar Írószövetség képviseletében). Jártam Hollandiában, Belgiumban, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Írországban és természetesen
Ausztriában. Ezek az országok (Norvégia kivételével, amely távolmaradásával népének
igen magas életszínvonalát akarta megvédeni!) mind tagjai az Európai Uniónak, vagyis mindannyian szereztek tapasztalatokat arról, hogy az uniós integráció milyen hatásokkal jár a nemzeti gazdagság, a nemzeti kultúra és természetesen a nemzeti identitás tekintetében. Azaz a gyakorlati életben és a politikában találkoztak azokkal a
kulturális és mentális kihívásokkal, amelyeket az úgynevezett globalizáció okoz. Ennek a globalizációnak éppen az európai integrációból eredõ hatásaitól ugyanis igen
sokan tartanak most a közép-európai régióban, természetesen Magyarországon is.
Mindenekelõtt szeretném megnyugtatni az aggódókat, hogy az európai integráció,
illetve az integrációs folyamattal kényszerûen együtt járó globalizáció (minthogy az
uniós betagozódás erõteljesebb betagozódást jelent az euroatlanti gazdasági övezet és
az euroatlanti intézmények rendjébe is, következésképp az integrálódó országok nemcsak az európai nemzetközösséghez csatlakoznak, hanem teljesebben helyezkednek el
az európaiészak-amerikai civilizációs és politikai keretekben is) sehol sem haladt
együtt a nemzeti kultúra, a nemzeti identitás megtörésével vagy gyengülésével. Azzal
a folyamattal, amelytõl a térség euroszkeptikus politikusai oly szenvedélyesen szokták óvni a közép-európai nemzeteket, a magyar nemzetet is.
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Az imént felsorolt kisebb vagy közepes nyugat- és észak-európai országokban
mindenütt a nemzeti kultúra és a nemzeti identitás megerõsödését és gazdagodását
tapasztaltam. Nem csak a skandináv országokban, amelyek közismert példái annak,
hogy a modernizáció és az európai integráció sohasem a nemzeti kultúra gyengülését,
ellenkezõleg, teljesebb kibontakozását eredményezi. A finnek például, akiknek a mienknél biztosabb alapokra épülõ nemzeti tudatosságáról annak idején Kodolányi János két emlékezetes könyvben is számot adott (Suomi titka, 1939; Suomi, 1942), az
európai uniós csatlakozás és az ezzel együtt járó impozáns gazdasági fellendülés következtében mind öntudatosabban és hatékonyabban mutatják fel (a nagyvilág elõtt is)
nemzeti hagyományainkat és kultúrájukat, és a nemzeti nyelvüket (az ír nyelvet) már
régen az angolra cserélõ írek is az uniós csatlakozást követve fedezik fel mind teljesebben az ír kulturális tradíciót.
A magyar nyelv és kultúra sorsa természetesen nem minden ok nélkül kelt aggodalmakat a magyar értelmiségben (ennek az aggódásnak, ahogy ezt Kölcsey és Vörösmarty költészete vagy Széchenyi István publicisztikai munkássága is tanúsította, közel
kétszáz esztendõs hagyománya van!). Ezeket az aggodalmakat azonban nem az európai
integráció indokolja, hanem egyrészt a magyar kisebbségi közösségeket sújtó folyamatos (Trianon óta nyolc évtizede tartó) szomszéd országi asszimilációs politika, másrészt a magyar társadalom belsõ, lelki immunrendszerének gyengülése, amely a XX.
században folyamatosan vezetett a nemzeti identitás mentális rendszerének megingásához, és ezt a folyamatot természetesen retorikai kampányok mindeddig nem voltak
képesek a visszájára fordítani. Az európai integráció vélhetõleg nem a nemzeti identitás és kultúra további gyengülését, hanem, ellenkezõleg, erõsödését hozhatja, akárcsak a finnek, a hollandok, az írek és a többi kis nép esetében. Ehhez persze megfontolt, hiteles és következetes nemzeti stratégiára és a magyar (nem csak a magyarországi)
politikai erõk és irányzatok valamiféle egyetértésére és együttmûködésére lenne szükség (akárcsak Finnországban, Hollandiában és Írországban).
A globalizáció jelensége (ennek a nyugati világban könyvtárnyi szakirodalma van)
széles körben kelt aggodalmakat, holott, ha meggondoljuk, egyáltalán nem új jelenség, ellenkezõleg, többnyire az európai kultúra egész története során megjelent és érvényesült. Az európai kultúra (és identitás) globalizációs keretekben alakult ki a
görög-római antik világban, és a római birodalom politikai és társadalmi berendezkedése, latin nyelve, vallási rendszere és közkultúrája ugyanúgy globális rendet hozott
létre, mint a középkor keresztény univerzuma, amely maga is globális vallási, társadalmi és kulturális rendet alkotott. Ez a globális rendszer valójában csak a nemzetállamok és a nemzeti kultúrák felemelkedésével adta át helyét azoknak a mentalitásformáknak, életformáknak, amelyek között a ma élõ európai (és magyar) nemzedékek
kialakították a maguk közösségi identitását. A globalizáció az emberi élet minden lényeges mozzanatát egységbe foglaló kereteként ilyen módon korántsem ismeretlen
jelenség az európai kultúrkörben, mint ahogy más kultúrkörök: a kínai, az indiai, a

a !a

mohamedán is sikerrel hajtottak végre globalizációs, illetve integrációs stratégiákat a
maguk földrajzi és történelmi keretein belül.
Babits Mihály és az európai irodalom
Valójában az a fogalom, amelyet világirodalomnak nevezzük, maga is globalizációs
(integrációs) fogalom. A világirodalom, illetve ezúttal szívesebben használnám az európai irodalom fogalmát, tehát az európai irodalom értelmezése során Babits Mihály nevezetes könyvének, Az európai irodalom történetének gondolatait szeretném kiindulásul használni. Mint közismert, az európai irodalom, illetve a világirodalom
mibenlétének meghatározása során Babits valójában Goethe emlékezetes mondásából indult ki, csakhogy amíg a német klasszikus a Weltliteratur fogalmát inkább a
jövõben látta, a magyar költõ és gondolkodó inkább a múltban. Világirodalom 
kezdte mûvét Babits : ez a szó valami egységet jelez. Nem egyszerûen az egyes nemzetek irodalmainak összegségét. Azoknak a története elolvasható külön-külön. [ ] A
világirodalom egységes, összefüggõ folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor
Goethe elõször észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal
régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták »világirodalomnak«, hanem jelzõ nélkül csak »irodalomnak«. Jelzõ inkább az egyes nemzetek külön
literatúráit illette. A világirodalom nem ezekbõl áll össze nagyobb egységgé. Ellenkezõleg: az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az
államban, külön nyelveik védbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve.
A világirodalom fogalma Babitsnál az emberiség, pontosabban az euroatlanti emberiség legnagyobb szellemi értékeinek a foglalatát jelenti. Aki a világirodalom történetét írja  állapítja meg , az ennek az örökségnek a leltárát és számadását veszi
fel. A közöset keresi a sokfélében, az egységes szellemi folyamatot nemzetileg széttagolt világunkban. Az egységes és egyetlen Irodalmat idézi, mint egy nagy élõ szellemet, amely megszületett valaha Görögországban, s továbbélve és gazdagodva a kereszténység világlelkében, nem halt meg akkor sem, mikor ez a lélek nemzetek szerint
széthasadozni kezdett. Árama átüt nemzetrõl nemzetre, hol itt, hol ott ragyog föl s
lüktet tovább, s máig sem vesztette el egészen erejét s egységes lendületét. A világirodalomnak ezt a nemzeti kultúrák fölött érvényesülõ, egységes lelkületét találta meg
az antikvitásban, a keresztény középkorban, a reneszánszban, a felvilágosodásban és a
romantikában, és az egység felbomlását a XIX. század második felének realista irodalmában, majd a századvég és a XX. század irodalmában. A világirodalom történetírója
 mondja nem minden keserûség nélkül  mindenesetre szembe találja magát a
modern irodalmak szellemével, melyek egyre inkább csak arra büszkék, amiben a közös áramtól különbözni, attól elszakadni tudnak.
A világirodalom (az európai irodalom) integrációs kereteket alkotó hatása és története azért is figyelemre méltó, mert ez a fogalom nemcsak azt jelzi, hogy globalizációs
törekvések mindig is éltek és hatottak az európai (a nyugati, minthogy a XVIII. század
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óta Észak- és Dél-Amerika vagy Ausztrália is ehhez a kultúrkörhöz számít) kultúrában, hanem arra is, hogy valójában nem a globalizációs jelenségek és tendenciák okozhatnak súlyos gondokat (a mi számunkra is), hanem az, hogy a korábbi globalizációs
szakaszokkal ellentétben, újabban nem a magaskultúra, a nyugati hagyományokat és
mintákat követõ politikai kultúra és köznapi kultúra értékei fejtik ki hatásukat, hanem az értéktelenebb kulturális produktumok, életminták, szokások, a mûveltség értékeinek hátat fordító vagy éppen ezeket tagadó mentalitások, és így nem az értékek
világa, hanem az értékvesztés, az értéktelenség globalizálódik: a valódi irodalom,
zenekultúra és képzõmûvészet helyett a giccses álkultúra és tömegkultúra, a vallás
helyett a valláspótló irracionalizmus, a demokrácia politikai kultúrája helyett a népbutításra épülõ jobb- és baloldali populizmus.
Kultúra és európai integráció
Mindezek következtében arra kellene törekedni, stratégiaalakítással, a kulturális
stratégia eszközeivel is, hogy az európai kultúra, a világkultúra valódi humanisztikus
értékei globalizálódjanak: a liberális demokrácia intézményrendszere, a közéleti felelõsségvállalás tudatos morálja és az európai (a nyugati) magaskultúra sok évszázados
hagyomány- és értékvilága, mindaz, amit az antikvitás, a kereszténység, a reneszánsz
és a felvilágosodás felhalmozott. Ennek az értékelvû globalizációnak, személyes meggyõzõdésem szerint is, mindenekelõtt az európai integráció: a most radikálisan kibõvített Európai Unió lehet a mûhelye. Ez a mûhely, a munkájába történõ hatékony és
tevékeny bekapcsolódás és részvétel oszlathatja el azoknak az aggályait, akik most nyelvünk és kultúránk jövõjéért aggódnak annak láttán, hogy a világméretû globalizáció
miként rendezi át a nemzetek identitását és karakterét.
A globalizációs kihívásokkal és fenyegetésekkel (mert ilyen fenyegetések kétségkívül léteznek) szemben valójában az európai integráció sikere adhat védelmet az olyan
kisebb nyelvek és kultúrák számára, mint amilyen a miénk. Ez az integráció védheti
meg a költõink és gondolkodóink által már igen régóta veszélyeztetett helyzetben látott magyar nyelvet is, minthogy, amint erre az imént utaltam, minden európai kis
nyelv és nemzeti identitás csak erõsödött az európai integráció körülményei között.
Európában, az egyesült Európában természetesen erõsebb helyzetbe kerülnek a nagyobb nyelvek: a német, a francia, az olasz, a spanyol és az egész világon, a globalizáció
nyelveként, az angol, amely már szinte mindenütt a második nyelv, a világnyelv
szerepében jelenik meg. Mindazonáltal a kisebb nyelvek sem veszítik el jelentõségüket, nemcsak amiatt, hogy elvben az unió minden nyelve egyenrangú, hanem azért
is, mert ezek a nyelvek az uniós országok gazdaságának megerõsödése következtében
jobb pozícióba kerülnek nemzetközi téren is. Ezt a jelenséget máris tapasztalhatjuk
közvetlen környezetünkben, a közép-európai régió országaiban: a magyar gazdaság fejlõdése és a nyugati gazdaságokkal kialakult kapcsolatrendszere következtében szinte
minden egyes szomszédos országban felértékelõdött a magyartudás a gazdasági élet te-
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rületén. Mára az a korábban meglepõnek tartott helyzet állt elõ, hogy a románok és a
szerbek tanulnak magyarul, arra számítván, hogy magyar közvetítéssel könnyebben
tudnak eljutni az unió piacaira és intézményeihez.
Magyarország európai integrációja, legalábbis az én meggyõzõdésem szerint, nagy
lehetõségekkel járhat együtt nemzeti nyelvünk és kultúránk megerõsödésének, hatékony védelmének tekintetében is. A magyar nyelv ma, mindenekelõtt a Magyarországgal szomszédos államokban, valóban védelemre szorul, hiszen látnivaló, hogy miként töredeznek le nyelvterületünkbõl kisebb-nagyobb darabok, és miként veszítik el
magyar jellegüket, történelmi és kulturális karakterüket olyan régi magyar városok,
mint Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Kassa és Ungvár. Az európai integráció
az olyannyira szükséges nemzeti önvédelemnek is hatékony eszköze lehet.
Az európai integráció ugyanis nem támadja meg a nemzeti nyelveket, a kisebb
nyelveket sem, és az a körülmény, hogy általános tapasztalatok szerint az angol válik
közvetítõ nyelvvé az Európai Unión belül is, még nem szorítja háttérbe a nemzeti nyelveket. Azokban az országokban, ahol az angol valóban második nyelvként él, és a
lakosság igen nagy része legalább középfokon ért és beszél angolul, miként ezt a finnek, a svédek, a hollandok helyzete is tanúsítja, szó sincs a nemzeti nyelvek leépülésérõl és háttérbe szorításáról. Ellenkezõleg, az angol nyelv széles körû ismeretét és már
gyermekkori elsajátítását az anyanyelv, a nemzeti nyelv igen nagy megbecsülése és
tudatos gondozása egészíti ki.
Ugyanez vonatkozik a nemzeti kultúrákra, a nemzeti irodalmakra is: a nemzeti nyelvû könyvkiadás, a nemzeti zene, a színházi kultúra és képzõmûvészet minden uniós
országban bõkezû támogatásban részesül, és ez a támogatás arra is kiterjed, hogy az
uniós országok irodalma és mûvészete, sõt népi kultúrája, már ahol ez egyáltalán fennmaradt a XXI. században, például a skandinávok, a spanyolok, a portugálok, a görögök
és az írek körében, tehát ezek a kulturális értékek is minél ismertebbek legyenek az
európai nemzetközösség elõtt. Ebben a tekintetben igen tanulságos az írek példája,
akik ugyan vagy két-háromszáz esztendeje elveszítették eredeti nemzeti nyelvüket,
mégis annál nagyobb szeretettel és buzgalommal ápolják zenéjüket, táncaikat, mûvészeti, például építészeti és szobrászati örökségüket és népi hagyományaikat.
Irodalmunk az Európai Unióban
Ezért hiszek abban, hogy a magyar irodalomnak is igen jó lehetõségei lesznek az
Európai Unióban, és európai integrálódásunk elõbb-utóbb orvosolni fogja azokat a
lelki sérelmeket is, amelyeket a magyar irodalmi életnek kellett folyamatosan elszenvednie amiatt, hogy nemzeti irodalmunk mindmáig nem igazán a saját rangján
van jelen az európai köztudatban, az európai irodalmak között. Ez a kétségtelenül
mostoha helyzet szinte egy évszázad óta okoz elégedetlenséget a magyar irodalom
öntudatát és önérzetét kifejezésre juttató írók, irodalomtörténészek és kritikusok
körében. Hivatkozhatom Babits Mihály 1913-ban keletkezett Magyar irodalom címû
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nagy (szinte könyv terjedelmû) tanulmányára, amely igen tekintélyes filológiai anyagot mozgásba hozva próbálja felderíteni annak okait, hogy irodalmunknak minden
hazai és szórványos külföldi erõfeszítés ellenére sem sikerült az európai köztudatot
meghódítania. Érthetõ  mondja Babits , ha annyira nemzeti értékek, mint az
irodalom, nehezen kapják objektív helyüket. Még nehezebben a kis irodalom, amelynek ismeretlen a nyelve is. Ritka a nagy világirodalmi szemû kritikus, ki fáradsággal
akarna utat törni ily kétes és csekély bányákba, mikor annyi gazdag, óriás tárna nyíltan áll lámpása elõtt. A kis tárnába politikai vagy faji rokonszenv szokott csak vezetni: és az nem irodalmi, annál kevésbé világirodalmi kalauz; kritikátlan dicséreteivel még inkább elriaszt.
A kis irodalmak ugyanakkor, mindezek ellenére is, idõnként átütõ sikereket érnek el az idegen környezetben; olyan, manapság a világirodalom szerves részeivé vált
irodalmakra gondolok, mint a dán, a finn, a portugál vagy az újgörög irodalom. Azt
Babits is érezte, hogy a magyar irodalom nemzetközi recepciójának elégtelenségét nem
lehet pusztán nyelvünk elszigeteltségével magyarázni: a jelentõs XX. századi sikereket
szerzett újgörög vagy finn irodalom nyelve is elszigetelt. Ezért talán érdemes idézni azt
a magyarázatot is, amelyet nagy költõnk az átfogóbb recepció sajnálatos elmaradására
adott. Irodalmunk  fejti ki Babits  európai: elsõ királyaink óta teljes akarattal és
tudatossággal csatlakozott kultúránk a Nyugathoz, a kereszténységhez: és régi, pogány
kincseit nemcsak kihalni engedte, hanem úgyszólván készakarva irtotta ki, hogy a
nyugati kultúra évezredes törzsébe ojtva, egészen új életet kezdhessen. De fejlõdése
nem volt zavartalan: majd belsõ reakciók és ellenállások, majd külsõ háborúk és politikai szakítások választották el választott törzsétõl: az ojtvány kókadt, csüggedt, majdhogy egészen levált. Nagy kertészek munkája, mely más fán különös, tripla virágokat,
új gyümölcsfajokat hoz létre: itt mind arra kellett, hogy az ojtvány valahogy megéljen.
S mikor már végre véglegesen megélt, s valóban soha nem látott virágai kezdtek fakadni, új gyümölcsei érni, akkora oly messze maradt nyugati szomszédaitól, kikhez szellemben, kultúrában mindig ragaszkodott; oly politikai és történeti sorompók emelkedtek közöttük, hogy ha a magyar híven ápolta kertjében a nagy nyugati fának e
szerény bujtásait, olyan hûség volt ez, mint a szerény falusi leányé, kit nagyvilági kedvese elhagyott vagy igazában sohasem gondolt rá.
Nem szeretném hosszasabban idézni azoknak az írásait, tanulmányait és vitairatait,
például Eckhardt Sándorra, Balogh Józsefre, Keresztury Dezsõre és Illyés Gyulára gondolok, akik a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején próbáltak számot vetni
azzal, hogy hírünk a világban miért is alakult olyan szerencsétlenül, és a hivatásos
magyar kulturális politikának mi mindent kellett volna tennie annak érdekében (és
mi mindent mulasztott el ezen a téren), hogy éppen irodalmunk vigye el nemzeti kultúránk értékeit a nagyvilágba, és ennek révén változzék meg a nemegyszer kedvezõtlen kép, amelyet rólunk a szomszédaink (a csehek, a szlovákok, a románok, a szerbek)
teljesítményeit jóval elõnyösebben értékelõ külföldi közlemény kialakított.
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Csupán egyetlen idézetet engedjen meg nekem az olvasó. A magyar kulturális diplomáciát igen nagy mûveltséggel és elkötelezettséggel szolgáló Balogh József, a
Nouvelle Revue de Hongrie és a Hungarian Quarterly címû kitûnõ folyóiratok szerkesztõje figyelmeztetett a Magyar Csillag 1943-as évfolyamában közölt, A nemzeti önismeret eszközei címû tanulmányában arra, hogy a magyarságot sújtó trianoni ítéletet
részben az alapozta meg, hogy az ország nem volt képes a nyugati közvélemény, illetve
a döntéshozó nagyhatalmak magyarságképét kedvezõ módon (át)alakítani. A múlt
világháborút  olvashatjuk Balogh József írásában  nem a harctéren vesztette el a
magyarság, hanem a nyugat-európai közvéleményben: a magyarnak azzal a képével
szemben, amelyet ellenfelei állítottak a világ elé, nem tudott olyan képet vetíteni,
amely meggyõzõ erõvel védhette volna meg jogait. Nem utolsósorban azért történt ez
így, mert ellenfelei érvelésének tartalma áttekinthetetlen labirintus volt a magyarság
számára, nem tudta azt, amit mások róla tudni véltek. Igen, valóban arról van szó,
hogy a megfelelõ országkép kialakítása, elfogadása nélkülözhetetlen a nagy történelmi
fordulatok idején, és egy békeszerzõdéssel kapcsolatos alkufolyamatban az irodalomnak legalább akkora lehet a szerepe, mint a háborúban a hadseregnek  fõként, ha a
hadsereg vereséget szenvedett.
Irodalom és országimázs
A külföldi magyarságkép  ahogy mostanában mondani szokták: az országimázs
 gondozásában, alakításában és javításában, legalábbis az én személyes meggyõzõdésem szerint, igen sokat tehetne a klasszikus és a modern (a kortársi) magyar irodalom.
Természetesen nemcsak a magyarországi, hanem az egyetemes magyar irodalom. Ezen
a téren azonban, ha vannak is, különösen újabban, örvendetes eredményeink, a legkevésbé sem számolhatunk be folyamatos és átütõ sikerekrõl. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy Petõfi kivételével nincs jelen magyar író abban a kanonizációs
rendszerben, amelyet a kulturális közmegegyezés világirodalomnak tekint. Vörösmarty, néhány kiváló francia költõ, így Jean Follain, Jean Rousselot, Pierre Emmanuel
és mások jóvoltából (a Gara László gondozásában 1962-ben megjelent Le vieux tzigane
címû kis kötet révén) kissé jelen van a franciák világirodalmi tudatában. Ugyancsak
Gara László szerkesztésében adta közre 1962-ben a párizsi Seuil kiadó az Anthologie de
la Poésie hongroise címû kitûnõ költõi válogatást, amely a Halotti beszédtõl Csoóri Sándor verseiig gyûjti csokorba a magyar líra remekmûveit (sajnos ez az antológia mára az
ismeretlenség homályába veszett, második, bõvített kiadása mindenképpen idõszerû
volna).
Ugyanígy Jókai és Mikszáth egy idõben jelen volt az angol és a német köztudatban,
Kosztolányi és Krúdy újabban a franciában, Pilinszky János költészete mindkettõben,
Németh László (elsõsorban tanulmányaival) a németben, Füst Milán és Szentkuthy
Miklós a franciában, Szabó Magda regényei több európai országban is, illetve az újabb
magyar irodalom alkotó egyéniségei közül Konrád György, Kertész Imre, Nádas Péter,
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Esterházy Péter, Krasznahorkai László, Petri György, Grendel Lajos és mások újabban
helyet kaptak az európai és az amerikai könyvpiacon és olvasói kultúrában. Külön örvendetes Márai Sándor legújabb keletû német, angol és olasz elismertsége, ámbár az
meggondolkodtató, hogy nem legkiválóbb mûveivel, például az Egy polgár vallomásaival vagy A Garrenek mûvével aratott sikert, ráadásul angol fordítása nem magyar eredetibõl készült. A siker azonban természetesen így is örvendetes.
A magyar irodalom nagyobb szabású, egyetemes európai recepciója mindazonáltal
hosszú ideig késlekedett, és ezt mi sem jelzi hatásosabban, mint az, hogy minden várakozás ellenére hosszú ideig nem volt magyar irodalmi Nobel-díjasunk. Halott térségünk kis irodalmai közül eddig több: a lengyel, a cseh, a szerb, a finn és az újgörög
irodalom is hozzájutott ehhez a rangos elismeréshez, és a mi irodalmunk is már többször elérkezett a díj közelébe: a két világháború közötti korszakban Kosztolányi, 1956
után a börtönbe vetett Déry Tibor, késõbb Illyés Gyula, Németh László és Weöres
Sándor (aki Czes³aw Mi³osz Nobel-díjazása idején a három leginkább esélyes jelölt
között szerepelt!), késõbb Szabó Magda, Mészöly Miklós, Juhász Ferenc, Nádas Péter
és Esterházy Péter, és persze igen sok XX. századi magyar írót tudnék még említeni,
aki meggyõzõdésem szerint és ismert külföldi (akár közép-európai) díjazottakhoz képest is megérdemelte volna az elismerést. Mondjak neveket? Ady, Babits, Móricz,
Krúdy, Kassák, Karinthy, Füst Milán, József Attila, Szabó Lõrinc, Pilinszky János,
Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Sütõ András. Mindezek után igen örvendetes volt,
hogy a Nobel-bizottság legutóbbi döntése értelmében a 2002-es esztendõben az irodalmi Nobel-díjat Kertész Imre még 1975-ben megjelent, Sorstalanság címû regényének ítélték oda.
Európai integrációnkkal talán remélhetõ lesz, hogy irodalmunk és általánosságban
nemzeti kultúránk hatékonyabban és gazdagabban fog otthonra találni az európai nemzetek kulturális tudatában, és része lesz annak a lelki vérkeringésnek, amely az integráció szellemi és erkölcsi erejét adja. Azért bízom ebben, mert hasonló történt az
unióhoz csatlakozó más kis nemzetek, így a hollandok, a finnek, a dánok, a portugálok, a görögök esetében is. Az európai integráció, legalábbis az utóbbi egy-két évtized
tanúsága szerint, mindenütt felgyorsította és felerõsítette azt a szellemi anyagcserét,
melynek során az európai nemzetek átadják egymásnak, illetve a nagyobb (kontinentális) közösségeknek nagy értékeiket. Remélhetõleg ebbe a szellemi anyagcserébe
fog majd minden korábbinál teljesebben bekapcsolódni irodalmunk és kultúránk is.
Természetesen nem csak Magyarország irodalmára és kultúrájára gondolok, minthogy az európai nemzetek közösségében eddig sem pusztán államok, hanem nemzetek,
régiók és kultúrák is szerepet kaptak. Az, hogy a közép-európai régiónak azok az országai, amelyekben nagyszámú magyar lakosság él és amelyekben sok évszázados magyar
irodalom és kultúra fejlõdött ki, milyen idõrendben követik egymást az integrációs
menetrendben, egyelõre nem tudható. Magyarország és vele egy idõben Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása után, ahogy most tudható, Ro-
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mánia és Horvátország, még késõbb Szerbia és Bulgária, és ki tudja, mikor, Ukrajna
(és vele a kárpátaljai magyarság) integrációja várható. Természetesen mindez annak
függvényében, hogy ez utóbbi országokban milyen mértékben szilárdul meg a demokratikus intézményrendszer, amelynek szerves részét képezi a nemzeti kisebbségek és a
kisebbségi kultúrák szabad fejlõdésének biztosítása.
Mindez azt is jelenti, hogy a Magyarországgal szomszédos országok csak akkor tudnak eleget tenni az európai integráció követelményeinek, ha a demokratikus intézményrendszer mûködését és szükséges további kiteljesedését nem fenyegetik antidemokratikus erõk. Így Szlovákiában és Szerbiában a következõ választások alkalmával
nem kerül sor nacionalista visszarendezõdésre és Romániában meg tudják fékezni a
Vadim Tudor és Gheorghe Funar nevéhez fûzõdõ szélsõjobboldali elõrenyomulást.
Mindenestre azt itt és most rögzítenünk kell, hogy a teljes magyar kultúra európai
jelenlétéért és kívánatos térnyeréséért a magyarországi kormányzat, a magyarországi
kulturális intézményrendszer a felelõs. Ennek az intézményrendszernek kell elõsegítenie azt, hogy az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a vajdasági, mi több, a nyugati magyar irodalom, magyar kultúra is szerepet és hangot kapjon abban a virtuális kórusban, amelyet az uniós nemzetek irodalma és kultúrája alkot. Felelõsségünk nem kicsiny;
ennek a felelõsségnek okos stratégiai munkával, szorgos igyekezettel és bizony anyagi
áldozatok vállalásával tehetünk csak eleget.
Új korszak hajnalán
Babits Mihály majd egy évszázaddal korábban, már idézett tanulmányában, a következõket jelentette ki: A szellemi élet törvényei hasonlóak a szerves élet törvényeihez, s valamint az élõ test minden kis része folytonos anyagcserében áll összes többi
részeivel, úgy van az a nagy kultúrákkal is. Nincs ok tehát feltennünk, hogy a magyar
kultúra, ha valóban kultúra és érték, az európai szellemközösségbõl igazán és sokáig,
hacsak egyoldalúan is, kizárva maradhasson. Az alakulások korszakát éljük. Nemzeti
irodalmunk, egész nemzetiségünkkel együtt átalakulóban van, de átalakulóban van
Európa, az európai élet és kultúra is. Minden jel arra vall, hogy a változások úgy politikai, mint kulturális téren az egyesülés felé irányulnak, s kultúránk is még szorosabban fog az európai kultúrába olvadni, s ennélfogva ott nagyobb és erõihez méltóbb
szerepet is vinni. Mondhatnám, mindezt a jelenben is írhatta volna: XX. századi történelmünk szörnyû zsákutcái okozták, hogy a nagy nemzeti feladatok újra és újra idõszerû kihívást jelentenek, és nekünk, megfontolva a mögöttük lévõ évszázad gyötrelmes tanulságait, válaszolnunk kell ezekre a régi kihívásokra. Mást nem tehetünk.
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KESZLER BORBÁLA
HÁNY ÍRÁSJEL SZÜKSÉGES?

Krisztina! Meg kellene kérdezni
Keszler Borbálát, hogy milyen
fonttal csinálta a jeleket. Esetleg
meg kellene szerzni tõle. Ahogy látom, a Magától imélen átjött
Wordben sem mindenütt azok a
jelek vannak ott, amelyeknek lenniük kellene.

Az írásjelek számával és szükséges típusaival kapcsolatban az írásjelek megjelenése
óta mindig két nézet állt egymással szemben. Az egyik tábor csökkenteni kívánta a
kötelezõ írásjel-használati szabályokat. Ez a tábor alkotta meg Európában a könnyû
punktuációt, amely nem minden típusú összetett mondat határán követeli meg az
írásjel kitételét, például a franciában, az angolban, a dánban, a svédben, a hollandban
stb. Vagy e tábor tagjai tiltakoztak sokszor a hivalkodó felkiáltójelek ellen. Olaszországban például Ugo Ojetti 1924-ben javasolta, hogy számûzzék a felkiáltójelet, azt a
nagy tollbokrétát azon az apró fejen, a dagálynak ezt a tõrdöfését, a túlzás kardját, a
retorika alabárdját.1
Ady korában a modern magyar költõk és írók egy része is azt vallotta, hogy a felkiáltójel a hatáskeltés korszerûtlen eszköze. Ezek az írók, költõk jobban bíztak a szavaik
erejében, mint az írásjelekben. Ady még az olyan indulatszók után sem tett felkiáltójelet, mint óh, jaj, hajrá, hurrá stb. Zolnai Béla szerint ki is jelentette egy barátjának,
hogy sohasem használ felkiáltójelet.2
Hasonlóképpen járt el Kosztolányi is. Az Esti Kornél-novellák egyikében a következõ részletet találjuk egyetlen felkiáltójel nélkül: Jaj, de förtelmes volt ez. Ez a lány
szerelmes volt belé. Belé volt szerelmes ez a kukac, ez a csirke, ez a giliszta. Szerelmes
volt belé ez a láb, ez a szem s ez a száj is, ez a borzalmas száj. Vele akart táncolni, õvele,
azon a trágár gyermekbálon, a bóbitával, az eperszín szalagcsokrával, ez a kis maskara,
ez a báli kis rém. Jaj, de förtelmes volt.3
Wekerle László és Simonyi Zsigmond a pontosvesszõt tartotta fölösleges írásjelnek: A pontosvesszõ mint elavult s a mesterkélt mondatszerkesztés idejébõl ránk
maradt fölösleges zavart okozó jel a pontozások sorából egyszer s mindenkorra törlendõ s nem létezõnek tekintendõ;4 csak addig volt rá [mármint a pontosvesszõre] szükség, amíg a latinos kacskaringós körmondatos szerkesztés dívott, mert ott a legkülönbözõbb fokú kapcsolatokat összegyömöszölték egy-egy nagy körmondatba.5
1913-tól (mióta Appolinaire nem központozta verseit) terjed az írásjeltelen szövegszerkesztés is. Az ilyen típusú szövegek egyrészt a gondolatok szabad áramlását, a
belsõmonológ-jelleget hivatottak érzékeltetni. Az írásjelek mellõzése maga is közlés,
üzenet, bár az értelmezést megnehezíti a tagolás többértelmûsége.
A jól megszerkesztett írásjeltelen szöveg hatásos stíluseszköz lehet, a rosszul megszerkesztett viszont csak stílusparódia. Nagy Gáspár Álom, téli kertnézõkkel címû versében például az írásjeltelenség az álomképek egymásba mosódását, az álombéli képtelenségek szürrealizmusba illõ sorjázását sugallja:
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Álmomban itt jártak valóban
itt toporogtak a havas kerti úton
de szinte könnyû nyári öltözetben
kabátot sálat sapkát feledve
mint akik csak beugrottak hozzám
téli kertnézõnek
rigóetetõnek
fagyaratónak
lelkes hószüretelõnek
víg éneket mondó újévköszöntõnek

Van azonban (s volt is mindig) Európában és hazánkban is egy ezzel ellentétes tábor, amelyik azt vallja/vallotta, hogy sokkal több írásjelre lenne szükség. Erre már az
ókorban, a görögöknél is találunk példát.
A hangosítást szolgáló (azaz az intonációs-szünetjelölõ) írásjelezés alapjainak megteremtését a híres alexandriai könyvtárosnak és grammatikusnak, Arisztophanész
Bizantiosznak tulajdonítják (bár az újabb kutatások szerint ezt Nikanor fejlesztette ki),
aki Kr. e. 255 és 258 között született és 180 körül halt meg. Az õ írásjelrendszerében
csupán három különbözõ helyzetû pont szerepelt. A sor alsó szélénél elhelyezett pont
(distinctio) a kisebb szünetet jelölte, funkciója a mai vesszõének felelt meg. A betû
közepével egy vonalban elhelyezett pont (media distinctio) egy terjedelmesebb tartalmi egységet jelölt, s értéke a mai pontosvesszõével volt azonos. A sor felsõ szélénél
elhelyezett pont (subdistinctio) a gondolat, a mondat teljes lezárását szolgálta. Hogy
mennyire fontosnak tartották a görögök a helyes olvasást, azt bizonyítják hangsúlyjeleik, melyeknek megalkotása ugyancsak Arisztophanész Bizantiosz (valamint tanítványa, Arisztarkhosz) nevéhez fûzõdik. Isidoros spanyol tudós Etymologiarum címû munkájából tudjuk, hogy összesen tíz hangsúly- és hehezetjel volt a görögben; ezek formája
részben hasonlított a mai írásjelekre (például a gondolatjel és aposztróf formájú jel),
részben egyéb típusú jelek voltak, például különbözõ állású félkör, pipa, félszárú nagy
H betûhöz hasonló jel (+) stb. A hangsúlyjelek közül külön figyelmet érdemel az éles
hangsúly jele, az ?îåßá, amely balrol jobbra halad felfelé (´), a ßáñåßá, amely balrol
jobbra halad lefelé () és a påñéïðùìÝíç, mely elesbõl és tompából áll, s melyet a latin
grammatikusok circumflexnek neveztek (^). A circumflex késõbb írásjelként is elõfordult, mégpedig a középkori kódexek egy részében. Például a vizigótban, ahol a nominális (azaz a kiegészítendõ) kérdések utolsó szava fölött használták kérdõjelként, a
fordított circumflexet pedig a predikatív (azaz eldöntendõ) kérdések után ugyanilyen
funkcióban. Fordított circumflex a kérdõjele egyébként az Érdy- és a Jordánszky-kódexnek is.
Igen érdekesek Isidoros munkájának XXI. fejezetében a De noti sententiarum címszó alatt idézett jelek is (összesen huszonhat), melyeknek nagy része úgynevezett kriti-
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kai jel. A kritikai jelek kialakulása és használata összefügg a görög filológia kialakulásával, ez pedig a görög szövegek romlásával. Az antik szövegek romlása már az ókorban elkezdõdött. Különösen erõsen sérülhettek a drámai szövegek, amelyekbe még a
színészek is belekontárkodtak. A tragédiák például annyira károsodtak, hogy Kr. e.
330-ban az athéni Lükurgosz azt a rendeletet hozta, hogy a nagy tragédiaköltõk munkáinak szövegét hivatalos másolatban kell elhelyezni az archívumban.
Az alexandriai szövegkritikusok (Zénodotosz, Arisztophanész Bizantiosz,
Arisztarkhosz) a legjobb, legrégibb kéziratokat megpróbálták tisztázni, jelekkel utalva
a gyanús helyekre. Ezek a jelek voltak a szövegkritikai (azaz a kiegészítõ) írásjelek.6
E szövegkritikai jelek közül számunkra igen érdekes a paragrafus jele (G), mely különféle dolgokat választott el egymástól; a diplé (>), mely a megjegyzésre méltó helyekre hívta fel a figyelmet (s mely késõbb idézõjelként szolgált). Vagy: a felül nyitott
körív ponttal (D), melyet a durva vagy homályos helyek megjelölésére használtak;
vagy a felül pontozott obulus (B), mely azt jelezte, kérdéses, hogy valamit törölni kell
vagy bent hagyni. Mivel mindkét jel valamiféle bizonytalanságra utalt, s formájában
is hasonlított a középkori kérdõjelekre, valószínû, hogy ezeknek a jeleknek valamilyen köze volt a késõbb kialakult kérdõjelekhez.
A kritikai jelek között találunk a mai felkiáltójel funkciójához hasonló különféle
figyelemfelkeltõ jeleket is, így a lefelé fordított vasmacskához hasonló jelet, a tetején
kis körrel (S), mely a jelentéktelen vagy illetlen dologra hívta fel a figyelmet. Egyesek
szerint Pfuj! is lehetett a jelentése.7 A felsõ vasmacska ennek a fordítottja (R), ez azt
jelentette, hogy jó, kitûnõ, biztosan úgy van. Vagy igen érdekes a Chi (X) jel is, mely
a feltûnõ vagy magyarázatot kívánó szavak mellett fordult elõ.8
Hogy ezek a jelek összefüggtek az írásjelekkel, azt bizonyítja az is, hogy Petrarca,
akit sokan a felkiáltójel feltalálójának tartanak, az X-nek egy stilizált változatát (z)
felkiáltójelként nevezte meg. (Petrarca írásjeleit lásd a 225. oldalon)
Késõbb, a mai írásjelek kialakulása után is akadtak érdekes javaslatok. Johann
Friedrich Heynatz például 1770-ben felvetette, hogy ne csak kérdõ pont és felkiáltójel legyen (?, !), hanem kérdõ és felkiáltó vesszõ, kettõspont és pontosvesszõ is (½, ¼.,
¾, ¹, », º).9
Voltak olyan elképzelések is, hogy szükség van olyan írásjelekre is, melyek kifejezik a haragot, a bizonytalanságot, a szimpátiát, az antipátiát, a csodálkozást, a kétkedést, a gúnyt, a jókedvet stb.-t is. Jó példa erre Gáti István javaslata:
? Ki nyílt virág formát mutat, melly lehet az örvendezõ szívnek és így a vidám beszédnek is emblémája.
? Meg fordítva ellenkezõt, és így szomoruságot minémû a hervadó virág.
? Fejével fel felé álló g betû kis formába, jelentheti a bátor felemelt fõvel ditsekedve
való beszédet és fenyegetõt, feddõzõt.
? Meg fordítva le felé fõvel, jelentheti a félénk s annál fogva alázatos beszédet,
kérelmest.
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? Mint egyenesen ki nyílt két ágú betû, ki nyílt szívvel való beszédet, tettetés nélkül valót.
? Meg fordítva, a tsufolódó beszédet, mint a melly egyenesen ellenkezik a ki nyílt
szívvel.
? Mint egy fel tartott pohár, melly várja a bele töltendõ bort vagy vizet, bizodalmas beszéd tonusának jele.
? Meg fordítva, mint a millyen pohárból még az is ki ömlik, a mi benne van. Jelentheti a bizodalmatlan beszédnek tónusát. Ennyi jel elég lesz az indulatokat ki mutatni, leg alább most még. Mert bátor vagynak még több indulataiis a szívnek, de
azok vagy ollyanok, mellyek a nevezettekbe bé foglaltatnak, vagy ollyanok,
mellyeknek tónusait nem szereti a beszéllõ ki nyilatkoztatni, minémük az irigység,
tettetés, gyûlölseg, hizelkedés.1
Hasonló elképzelést fogalmaz meg Illyés Gyula is: Nekem az eddig meglevõ írásjel
is kevés. Ötletesnek, az udvariasság egy fajtájának tartom, hogy a spanyolok a kérdõjelet a mondat elején is kiteszik, megfordítva. Irigylem a zeneszerzõket, akik a hangjegyek közé annyi árnyaló jelet iktathatnak be, és még a vonal fölé is odaírhatják: allegro, lento, parlando. Igen, van, amikor a verssor, az ütem fölöslegessé teszi a vesszõt, a
pontot. Az lenne mégis a boldog kor, ha szövegünk margójára mi is egyszerûen odakanyaríthatnánk: kacagva, fölháborodva, zokogva. Újítók, korszerû írásjeleket az olvasók
fejébe is.11
A többféle írásjel iránti óhajról Tamkó Sirató Károly Új írásjeleket címû versében
így ír:
Légyen
hahó-jel
ámulat-jel
dühöngés-jel
könyörgés-jel
vádollak-jel
szeretlek-jel
igényt-tartanék-rád-jel
búcsúztam-jel
szégyelld-magad-jel
tartom-jel
adom-jel
veszem-jel
fütyülök-rád-jel

A többféle írásjel iránti igényt elégítik ki az interneten használatos úgynevezett
mosolykódok, melyek felsorolását és jelentését az egyes internetes szakkönyvek már
tartalmazzák is. A leggyakoribb ilyen jelek három karakterbõl állnak, s egy 90°-kal
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elfordított arcot formálnak, például: :-). Ezzel fejezzük ki, ha viccnek szántuk, amit
írtunk, vagy vidámnak, mosolyognivalónak tartjuk. Ezzel ellentétes érzelmet fejezhetünk ki így: :-(. Számtalan hasonlót találtak ki és használnak. Néhány ezek közül: ;-)
kacsintó mosoly, 8-) szemüveges mosoly, :-{) bajszos mosoly, :-O csodálkozás, :| ez nem vicc, vedd így, ahogy írom, :-( szomorúság, sírás, de akadnak többkarakteres jelek is: (.)Zzz ! alszik, O-Z-< nagyon siet stb.12
S hogy mi a jövõ? Lehet, hogy bizonyos esetekben lazulni fognak az írásjelhasználattal kapcsolatos szigorú szabályok; lehet, hogy a modern információs eszközökön divatba jönnek újabb és újabb írásjelszerû jelek, az írásjelek száma s az írásjelhasználat fõ
szabályai azonban valószínûleg maradni fognak.

Petrarca írásjelei.
Részlet a bázeli egyetemi könyvtár egyik kódexébõl; F III, 2. fol. 162b
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IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS

a

%a

 228 

POSZLER GYÖRGY
AZ IRODALOMTUDOMÁNY MINT AZ IRODALOMTÖRTÉNET
PROVOKÁCIÓJA

Elõször egy megjegyzés a magatartásról és a mûfajról. A magatartás tiszteletlen. Kifordítja a tudománytörténeti súlyú értekezés címét. Nem az irodalomtörténet az irodalomtudomány, hanem az irodalomtudomány az irodalomtörténet provokációja. De
ez a tárgy. Miként determinálja az irodalomtudomány fejlõdése a hagyományos értelemben felfogott, átfogó-szintetizáló irodalomtörténet lehetõségeit? Lehet-e az új teoretikus alapokon irodalomtörténetet írni? A mûfaj tisztázatlan. Inkább kérdéseket fogalmaz, mint válaszokat. Ám nem nekrológ az irodalomtörténet sírja mellett, de
meditáció az irodalomtörténet sorsa felett.
A kérdés: tud-e a hazai irodalomtörténet-írás a történeti és tudománytörténeti kihívásokra válaszolni?
A történeti kihívás egyértelmû. Megfordult, összeomlott egy világrend. Megváltoztak az elõjelek. A XX. században harmadszor. És összeomlottak a nagy elbeszélések
is. Amelyek magyarázták a történelem mozgásának értelmét és igényét. A tudománytörténeti kihívás is egyértelmû. Végbement az irodalomelmélet évszázados forradalma. Az orosz formalizmustól a franciaamerikai dekonstrukcióig. Az önelvû irodalmiság minõségeinek kutatásától a felszíni jelentést lebontó szövegértelmezésig. A
forradalom értelme világos. Nem az irodalom világán kívül, hanem az irodalom világán belül keresi az irodalmi jelenségek és mozgások magyarázatát. A külsõ magyarázatok exogám, történelemre, szociológiára, pszichológiára alapozó, nem önelvû, az irodalom autonómiájára épülõ irodalomtörténeteket szülnek. A belsõ magyarázatok
endogám, nyelvre, struktúrára, poétikára alapozó, önelvû, az irodalom autonómiájára
épülõ irodalomtörténeteket szülnének.
És ebbõl adódik a dilemma. Exogám, nem önelvû, külsõ magyarázatra alapozó irodalomtörténetek tudnak az elsõ, a történeti kihívásra, a világrend megfordulására és
összeomlására közvetlenül válaszolni. De a második kihívásra, az irodalomelmélet forradalmára nem tudnak. Endogám, önelvû, belsõ magyarázatra alapozó irodalomtörténetek tudnának a második kihívásra, az irodalomelmélet forradalmára közvetlenül
válaszolni. De az elsõ kihívásra, a világrend megfordulására és összeomlására nem tudnának. Ráadásul az exogám, nem önelvû, külsõ magyarázatra alapozó irodalomtörténetek historicista teóriákra épülnek. Az endogám, önelvû, belsõ magyarázatra alapozó irodalomtörténetek nem historicista teóriákra épülnének. Eleven a kérdés: lehet-e
még historicista alapon irodalomtörténetet írni? Lehet-e egyáltalán nem historicista
alapon irodalomtörténetet írni?
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Historicista alapon lehetett. Például pozitivista, a fejlõdési stádiumokra, a faj, a
környezet és a pillanat összjátékára, determinációjára építõ alapon. Például szellemtörténeti, a korszellem önmozgására, a normatív, szubjektív és objektív szellem inspirációjára építõ alapon. Például marxista, a társadalmi formációkra, az alap és felépítmény, tudat és öntudat összefüggésére építõ alapon. Persze a historicista irodalomtörténetek a nagy elbeszélések részeként születtek. Azoknak nemcsak eredményei és lecsapódásai, de erjesztõi és teremtõi is lehettek.
Meg is születtek a történet kihívásaira, a világrend fordulataira és összeomlásaira
válaszoló irodalomtörténetek. Csak példaként. A reformkor és polgárosodás pátoszából a nemzet öneszmélésének, a nemzet és a nemzeti kultúra születésének irodalomtörténete. A millennium és a századforduló mítoszaiból a nemzeti lélek és nemzeti
jellem eredetének és kikristályosodásának irodalomtörténete. A háborús összeomlás
konfúziójából az eredeti etnikai és karakterológiai gyökerekhez való visszatérés és az
Európával kivívott harmónia és elszenvedett diszharmónia ritmusváltásának irodalomtörténetei. A világátalakítás utópiájából a progresszió folyamatosságának és a regresszió visszahatásának a politikai fordulatokhoz igazodó irodalomtörténete. És útban
az exogámiától az endogámia felé a nemzeti klasszicizmus az írók és olvasók lelki közösségére, az irodalmi ízlésre és irodalmi tudatra alapozó irodalomtörténete.
Mindezekben nem csak a historicista bázis és a nem önelvû, exogám, külsõ magyarázatokra alapozó jelleg közös. Hanem az irodalom a történelmileg meghatározott világot ábrázoló és formálni tudó minõségeit feltételezõ esztétikai háttér, sõt, a nyelv
referenciális, azaz külsõ jelenségek, események, tárgyiasságok megjelenítésére irányuló funkcióját elõtérbe helyezõ nyelvszemlélet is. Ezek együtt adják e már megírt irodalomtörténeteknek az elsõ, a történeti kihívásra, a világrend fordulataira és összeomlásaira válaszolni tudó minõségeit.
Csakhogy a második, a tudománytörténeti kihívásra, az irodalomelmélet forradalmára ezek az irodalomtörténetek nem tudnak válaszolni. Mert ehhez nem historicista
bázis és önelvû, endogám, belsõ magyarázatokra alapozó jelleg kívántatik. És nem az
irodalom a történelmileg meghatározott világot ábrázoló és formálni tudó minõségeit,
hanem az irodalom önmaga karakterét, irodalmiságát feltételezõ esztétikai háttér, sõt
nem a nyelv referenciális, hanem poétikai, azaz a figyelmet önmagára, a nyelvi jelsor
sajátosságaira irányító funkcióját elõtérbe helyezõ nyelvszemlélet is. Ezek együtt adhatnák e még megírandó irodalomtörténeteknek a második, a tudománytörténeti kihívásra, az irodalomelmélet forradalmára válaszolni tudó minõségeit.
Adhatnák, de vajon adják-e? Vannak-e, lehetnek-e ilyen irodalomtörténetek?
Nos, néhány jellegzetes és fontos koncepció született. Ám nem tisztán endogám,
azaz önelvû, belsõ magyarázatokra alapozó, hanem valamelyest komplex, exogám, azaz
nem önelvû, külsõ magyarázatokra is alapozó koncepció. Ismét csak példaként. Irodalomtörténet stílusra, formára, hatásra alapozva. Amiben mindhárom elem esztétikai,
de szociológiaivá is váló esztétikai minõség. Vagyis irodalomtörténet az esztétikum és
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szociologikum metszéspontján. Irodalomtörténet az irodalmiságra, az irodalmiságot létrehozó konstrukcióra alapozva. Amennyiben a régi, elkopott, automatizálódott konstrukció helyébe új, ép, nem automatizálódott konstrukció lép. Amely új variációkat,
például mûfaji variációkat hoz létre. Majd maga is elkopik és automatizálódik. És a
folyamat újból ismétlõdik. Irodalomtörténet nemcsak az alkotásra-írásra, mûre, hanem a befogadásra-olvasásra, olvasatra is alapozva. Amennyiben a befogadás-olvasás,
olvasat is alkotó funkció. Dialógus a mûvet létrehozó alkotás-írás és az olvasatot létrehozó befogadás-olvasás között. Amelyben a mûvek alkotáshorizontjának és az olvasatok elváráshorizontjának a feszültségei és közeledései-távolodásai történeti sorrá rendezõdnek. Irodalomtörténet mint az irodalmi modernség önteremtõ folyamata. Mozgás
a nem irodalmi, külsõ tényezõk és visszamozgás az irodalmi, belsõ tényezõk felé. Amely
valójában fél- vagy kvázitörténet. És legfeljebb egy irodalmi minõség mozgásának a
története.
E koncepciókhoz azonban három megjegyzés kívántatik. Elõször: nem tisztán
endogám, azaz önelvû, belsõ magyarázatokra alapozó koncepciók. Bevonnak nem tisztán esztétikai, hanem esztétikai-szociológiai szempontokat. Ilyen a stílus, hatás, elkopás, automatizálódás, elváráshorizont  és a sor még folytatható. Úgy tûnik, szükségesek, hogy az elképzelések történetté formálódjanak. Másodszor: az elméleti igény a
poétikai funkció egyeduralma felé mutat. De a fenti fogalmakban megjelennek
referenciális elemek. Ismét úgy tûnik, szükségesek, hogy az elképzelések történetté
formálódjanak. Harmadszor: e koncepciók alapján nem írtak összefüggõ-átfogó irodalomtörténeteket. Úgy tûnik, talán nem is írhatók.
Tehát: az elsõ, a történeti kihívásra válaszolni az exogám és a referenciális funkcióra alapozó irodalomtörténetek tudnának. Ám ezek a második, a tudománytörténeti
kihívásra válaszolni nem tudnának. De nem is írhatók. Mert nem önmagára az irodalomra vonatkoznak. És kicsúszott alóluk a régi, historicista teoretikus alap. Tehát: az
elsõ, a történeti kihívásra válaszolni az endogám és a poétikai funkcióra alapozó irodalomtörténetek nem tudnának. Ám ezek a második, a tudománytörténeti kihívásra
válaszolni is legfeljebb elméletileg tudnának. De nem is írhatók. Mert elméletileg sem
tisztán önmagára az irodalomra vonatkoznak. Vagyis nem épült számukra új, gyakorlatra váltható, nem historicista teoretikus alap.
A gondok sorolása után felteendõ a kérdés. Szükség van-e hagyományos, átfogószintetizáló irodalomtörténet-írásra? Fontoljuk jól meg! Ha nincs, egész irodalomtudományi gondolkodásunk átalakítandó. Hogy ne az irodalomtörténet álljon a középpontban. Hogy a hazai irodalomtörténet-írás elméletidegensége helyett a hazai
irodalomelmélet-írás történetidegenségére panaszkodhassunk. És akkor ne tanítsunk
az iskolában és az egyetemen se magyar- és világirodalom-történetet? Nem javasolnám! Az ezzel járó tudományos, nevelési és érzelmi veszteség igencsak mérlegelendõ!
De érdemes tisztán látni. És a kiélezett, sarkító fogalmazást is vállalni. Átfogó-szintetizáló irodalomtörténet-írásra nemigen mutatkozik igény. Szerzõi monográfiák so-
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rozatban születnek. Ám a történeti szemléletet elõtérbe állító, életrajzba ágyazott nagymonográfiák helyett a történeti szemléletet háttérbe szorító, életrajzot mellõzõ kismonográfiák.
Ismét csak vállalva a kiélezett, sarkító fogalmazást. Két tendenciát vélek egymás
mellett állni. Nem mûveket és szerzõket. Hanem lényegre redukált tendenciákat.
Az egyikben kérdésessé vált alapon is a történeti kihívásra való válaszadás igénye.
Itt szerzõk hoznak létre mûveket. A szerzõknek származásuk, szülõföldjük, életrajzuk,
sorsuk van. A mûvek zártak, struktúrájuk, mûfajuk, viszonylagos stabilitásra hajló jelentésük van. A jelentésben erõs lehet a históriai-szociális ihletés. A szerzõ személyiségében erõs lehet a közösséget reprezentáló hivatástudat. E tendenciában szembeötlõ erények és veszélyek. Ha lemondunk róla, megkérdõjelezzük egy nagy múltú nemzeti tudomány bizonyos összetevõit. Beleegyezünk az író, a humánértelmiségi rangvesztésébe. Elfogadjuk egy érdemleges érzelmi aura szertefoszlását. Ha egyetlenként
szentesítjük, szembe kell néznünk a közösséget reprezentáló hivatástudat közösséget
irányító küldetéstudattá vagy vátesztudattá válásával. És a reprezentált közösség karakterjegyeinek mitizáló abszolutizálásával.
A másikban még tisztázatlan alapon is a tudománytörténeti kihívásra való válaszadás igénye. Itt szövegek hoznak létre szövegeket. A szövegeknek szövegkörnyezetük,
szövegköziségük, nyelvjátékuk, trópusrendszerük van. A szövegek nyitottak, elkülönbözõdésük, szétszóródásuk, teljes variabilitásra hajló jelentésük van. A jelentésben háttérbe szorul a históriai-szociális ihletés. A szöveg létrehozójában nemigen lehet közösséget reprezentáló hivatástudat. E tendenciában is szembeötlõ erények és veszélyek.
Erénye, hogy az irodalom önelvûségére, irodalmiságára, saját karakterisztikumára összpontosít. Hogy zárójelbe teszi a külsõ, elõtérbe állítja a belsõ, poétikai-retorikai értékeket. De veszélye, hogy ezzel meggyengíti az irodalom szociális funkcióit. A jelentés
teljes variabilitásával megkérdõjelezi a jelentésfogalom értelmét. Nem táplál vátesztudatot és nem mitizál. Inkább mítosztalanít. Ám eloszlat minden hagyományos érzelmi aurát is.
Az egyik tendencia válaszolni akar. De Karinthy keserûen önironikus humoreszkje
azt kérdezi önmagától: De ki kérdezett? Van-e még kérdés az irodalomhoz? A másik
tendencia önállóságot akar. De Karinthy szikrázóan lucidus paródiája azt kérdezi a bölcselkedéstõl: Ejnye, csípje meg a macska! / Hol az egzakt fogalmacska? Van-e konkrét fogódzó az önállósághoz?
Végül a mitizáláshoz és mítosztalanításhoz két ironikus-önironikus példázat. Egy
triviális és egy poétikus. Mindkettõért elõre bocsánatot kérek.
Az elsõ, a triviális a hetvenes évek pesti folklórjából való. Két orosz emigráns egy
párizsi mulatóban. Magasba csap a honvágy, a honfibú és a szeszfok. Egyre keserûbben
nézik az idegen közönséget. Az idõsebb-szangvinikusabb felugrik. Galambocskám (a
keresztnév és apai név tetszés szerint behelyettesíthetõ), galambocskám, X. Y., én odarohanok és belekönnyítek a zongorába. A fiatalabb-melankolikusabb elmélázik.

 232 

Bátyuskám (a keresztnév és apai név itt is tetszés szerint behelyettesíthetõ), bátyuskám,
Y. X., ugyan miért tennéd? Azt hiszed, megértenék?
A második, a poétikus a korán elhunyt, zseniális Hajnóczy Pétertõl való. A világhírû vendégkarmester Beethovent vezényel a próbán. Néhány taktus után hatszor
megáll. Valami zavarja az elsõhegedûs játékában. Öt kérdés: Nem jó hangszeren játszik? Talán valami betegség kínozza? Az én személyemet kifogásolja? Nem szereti a
zenekart? Nem kedveli Beethoven muzsikáját? Öt válasz: A legpompásabb Stradivarin
játszom. Semmilyen betegség nem kínoz. Önt nagyszerû mûvésznek tartom. A zenekarban otthon vagyok. Beethoven a legkedvesebb zeneszerzõm. Végül a hatodik kérdés: akkor mi zavarja? A hatodik válasz: nem szeretek hegedülni.
Ötven éve vagyok tanár. Pályám elején óravázlatokat is írnom kellett. Végén az
összefoglalt tanulsággal. Nem a pályám elején is összefoglalom a tanulságot. Elõször.
A sajátosság méltósága mindenkit megillet. De túlfeszített gesztusainkat esetleg nem
értik a párizsi mulatókban. Másodszor. A fogalmi mítosztalanítás nagyon fontos. De
az elsõhegedûsnek vagy a hegedûszakértõnek szeretnie kell hegedülni.
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SZÖRÉNYI LÁSZLÓ
PETRARCA ESZMETÖRTÉNETI HATÁSA A XVIXVII. SZÁZADI
MAGYAR IRODALOMRA

Két megjegyzéssel szeretném kezdeni. Az egyik a címben is jelzett idõhatárt pontosítja. Ugyanis kötelességszerûen visszatekintek a magyarországi Petrarca-recepció
XIVXV. századi elõzményeire, valamint ami a XVII. századot illeti, azt egy kis függelékkel együtt tárgyalom kronológiai értelemben, ugyanis az utolsó mû, amelyet a
szövegösszefüggés miatt figyelembe kell vennem, csak 1720-ban jelent meg. A másik
megjegyzés: mivel Petrarca olasz és latin költészetének hatását elég nagy és részletes
szakirodalom tárgyalta magyar viszonylatban is, ezért ezekre inkább csak utalnék, és
részletesebben az eszmetörténeti hatásokra koncentrálok, vagyis a moralista vagy filozófus Petrarca hatásának felderíthetõ nyomaira.
Petrarca tulajdonképpen jóformán a költõ életétõl kezdve valamilyen módon már
jelen volt a magyar szellemi életben. Nem csupán arra gondolok, hogy Petrarca leveleiben nagy érdeklõdéssel számolt be századának egyik legnagyobb port felvert eseményérõl, vagyis a magyarországi András herceg aversai meggyilkoltatásáról, és az áldozat bátyjának az Anjou-házbeli Nagy Lajos magyar királynak a vérbûn megbosszulására
indított két nápolyi hadjáratáról; még csak nem is arra céloznék, hogy a gyilkosságnak
Petrarca még egy allegorikus eclogát is szentelt; hanem még azt is meg kellene említenem, hogy sok kódexben egészen a XIX. század végéig hitelesnek tartott Petrarca-beszédet is hagyományoztak, amelyet a költõ nagyköveti minõségében mondott volna el
Lajos király elõtt. Valamikor a XIVXV. század folyamán egy ismeretlen szerzetes
magyarra fordította Petrarca bûnbánati zsoltárait; ezeket õrizte meg számunkra  mint
Katona Lajos kimutatta  a Festetich-kódex (tudjuk, hogy ezek a zsoltárok a középkorban cseh nyelven is igen népszerûek voltak).
A magyar humanizmus legnagyobb alakja kétségtelenül Janus Pannonius volt. Hogy õ
mennyire szerette Petrarcát és milyen hódolattal eltelve zarándokolt el sírjához, amelyrõl
epigrammát is írt, az eléggé köztudott Kardos Tibor tanulmányaiból, amelyeket részben
olaszul is közzétett. Hozzá kell tennünk azonban, hogy Janus Petrarca-kultuszát valószínûleg nagybátyjától, Vitéz János váradi püspöktõl, Mátyás király késõbbi kancellárjától örökölte. Vitéz küldte el tehetséges unokaöccsét a végül is tizenegy évig tartó olaszországi
tanulmányútra, elõször is Guarinóhoz Ferrarába. Guarino nem különösebben becsülte
Petrarcát, mint ezt Decembrio könyvébõl tudhatjuk. Annál inkább szerette viszont
Pierpaolo Vergerio, Vitéz és Guarino barátja, aki minden valószínûség szerint a ferrarai
mestert ajánlhatta unokaöccse tanárául Vitéz János számára. Vergerio évtizedekig élt
Magyarországon, itt is halt meg, elõtte azonban õ volt az, aki hosszas munkával végre sikerre vitte Petrarca befejezetlenül maradt eposza, az Africa összeállítását, illetve kiadását.
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Bizonyos értelemben a késõ humanista magyarországi költészethez kell számítanunk
Marcus Marulust (horvátul Maruliæ), a spalatói, azaz spliti költõt is, aki Evangelistarium címû nagy költeményét 1516-ban adta ki Velencében (a dalmáciai költõ
ugyanis a magyar királyság alattvalójának tartotta magát). Õ a kötet végén igen szép
latin fordításban adta közre Petrarca Szûz Máriához intézett himnuszát, a Canzoniere
záródarabját (errõl a legutóbbi idõben szépen értekezett Mirko Tomasoviæ).
Petrarca recepciója új, elsõsorban politikai mozzanatokkal is gazdagodott a középkori Magyarországot elpusztító mohácsi csata után. Szapolyai János király udvari diplomatája és történetírója, Brodarics István pécsi püspök a török által sújtott Magyarország érdekében levelezett a külfölddel. A lengyel Tomickinak, humanista barátjának
írva Brodarics azzal illusztrálta III. Pál pápának, illetve a pápaságnak a magyar ügy
iránti közönyét, hogy idézte Petrarca 138. szonettjét, amely a Babilonná változott
Róma, vagyis az avignoni pápaság elkerülhetetlen végromlásáról szól.
Azonban Petrarca nem csupán prófétaként szerepel a XVI. századi Magyarországon, hanem mint a nemzeti nyelven megteremtendõ és megteremthetõ költészet legnagyobb példája is. János király fia, aki II. János vagy János Zsigmond néven került
trónra és uralkodott az erdélyi fejedelemségben, több olasz udvarral is tárgyalt, hogy
itáliai királylányt vagy hercegnõt szerezzen magának feleségül (tudjuk, hogy édesanyja a Sforza családból származó Izabella lengyel királylány volt). Ekkor egy tudós velencei petrarkista, Dionigi Atanagi 1565-ben egy rendkívül érdekes antológiát szerkesztett János Zsigmond számára, amely többek között a Petrarcát követõ olasz líra
legkiválóbb alkotóinak mûveit tartalmazta. Igaz, Ritoókné Szalay Ágnes kimutatta,
hogy a humanista más mecénásoknak is ajánlotta ugyanezt a gyûjteményt, annyi azonban így is bizonyos, hogy a könyv elkerült Erdélybe, és ott pár év múlva már a kezébe
kerülhetett Balassi Bálintnak, az akkortájt épen az erdélyi udvarban idõzõ költõnek,
aki a magyar reneszánsz legnagyobb alakja lett.
Petrarca nevét már kisdiák korától ismerte, hiszen házitanítója, a kalandos sorsú
lutheránus prédikátor és író, Bornemisza Péter Raffael Volaterranus könyvébõl tanította, amelyben aláhúzta Petrarca életrajzát. A Balassi Bálintról szóló hatalmas
szakirodalom maradandó megállapításai közé tartozik, hogy a költõ egyrészt megkomponált verskötetének szerkezeti felépítését, másrészt szerelemideológiáját, harmadrészt magának a nemzeti nyelvû világi költészetnek a poétikai létjogosultságát
legnagyobbrészt Petrarca és bizonyos petrarkista olasz és latin költõk mûveit tanulmányozva alakította ki. Hozzátehetjük még, hogy egyes verseiben igen erõs a direkt
Petrarca-imitáció is, amely nem csupán bizonyos ritka szimbólumok átvételére vagy
alkalmazására korlátozódik, hanem sokszor a saját szövegébe illesztett direkt Petrarca-fordításokat is tartalmaz. (Minderrõl hosszan értekezett elsõsorban Eckhardt Sándor, Gerézdi Rabán, Klaniczay Tibor és Barlay Ö. Szabolcs.) Azt is ki kell emelnünk, hogy  ami a költõ istenes verseit illeti  zsoltárparafrázisainál Buchanan,
Beze és Kochanowski mellett igencsak figyelembe vette Petrarca bûnbánati zsoltá-
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rait is; Horváth Iván és Amedeo Di Francesco szerint egyenesen humanista psalteriumot szeretett volna létrehozni.
Boccaccio és Petrarca közös utóéletének érdekes adata az, hogy 1574-ben nyomtatásban is megjelent Istvánfi Pál  aki a padovai egyetemen tanult  verses históriája magyarul, a Historia regis Volter. Ez nem egyéb, mint Boccaccio Griselda címû novellájának Petrarca-féle latin fordításából készült igen szoros, néha egyenesen fordításnak nevezhetõ átdolgozás.
Talán itt kell megemlékeznünk még a magyar reneszánsz drámaírás legérdekesebb
emlékérõl is: ez a Constantinusnak és Victorianak egymáshoz való igaz szerelmekrül írott
komédia. A névtelen munka 1648-ban készült, és rendkívül mûvelt ember alkotása,
aki nem csupán a forrásul szolgáló görög regényeket ismerte jól, hanem mûvébe beleszõtte prózai fordításban Petrarca három szonettjét, sõt a neoplatonista Leone Ebreo
Dialoghi damore címû mûvébõl is átvett egy rövidebb szöveget, ahogyan azt Ludányi
Mária kimutatta. Hozzátehetjük, hogy ez az udvari dráma a hajdani Felvidéken, a mai
Szlovákiában keletkezett, és egy mai szlovák kutató, Viliam Èièaj kutatásai szerint az
ottani úgynevezett bányavárosok (Besztercebánya, Körmöcbánya stb.) olvasási kultúrájában a fennmaradt könyvtárjegyzékek és végrendeletek szerint egészen kiemelkedõ
szerepet játszottak Petrarca és Boccaccio mûvei. (Köszönöm Petrõczi Évának, hogy
felhívta a figyelmemet erre az adatra.)
A Luthert követõ reformáció egyik leghatásosabb mûve volt Flacius Illyricus
mûve, a Catalogus testium veritatis. Ennek a mûnek önmagában, illetve késõbbi evangélikus teológusok alkalmazása révén hatalmas hatása volt a protestáns-katolikus
vitairodalomban Magyarországon, ugyanúgy, mint máshol Európában. Flacius, mint
tudjuk, azt állította, hogy többek között Szent Bernát, Panormita, Mantuanus, de a
mi szempontunkból ez a legfontosabb: Petrarca is azok közé tartozott, akik már Luther elõtt is lényegében Luther tanait vallották. Õk tehát mintegy a Luther értelmében vett igaz egyház oszlopai és tanúi, a Lutherig láthatatlan egyház kiválóságai.
Magyarországon a reformátorok közül a sárvári Magyari István hivatkozott Flaciusra,
illetve az õt követõ Hunniusra Az országban való sok romlásnak okairól címû, 1602-es
könyvében. Ki is vívta vele a magyar ellenreformáció legnagyobb alakja, Pázmány
Péter haragját, aki Felelet címmel válaszolt ellenfelének még ugyanabban az évben;
ez volt az akkor még jezsuita író, késõbbi esztergomi érsek és bíboros, a magyar barokk legnagyobb prózaírója elsõ magyar nyelvû mûve. Pázmány elismeri, hogy Petrarca is  akárcsak mások, mint például Dante  kárhoztatták a pápák vétkeit, ez
azonban mit sem változtatott azon, hogy hitükhöz hû katolikusok maradtak. Idézzük: Petrarchas, Dantes és az töb efféle Poëták szinte [= szintén] oly catholikusok
voltak, mint szinte az cardinálok, a mint eszébe veszi, valaki olvassa az õ írásokat.
Gyalázták és szitták az pápák vétkeit? Úgy vagyon. Mi üdõnkben is Sannazarius jeles Poëta csudálatos igen gyalázta és szitta Alexander VI. és az tizedik Leo pápát, de
azért ugyan keresztyén ember volt vallásában.
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Pázmány iróniáját és olvasottságát egyaránt ismerjük; tehát egészen biztos, hogy
amikor egyrészt új érvet ad ellenfele kezébe Sannazaro említésével, akkor azt is komolyan kell venni, hogy õ aztán valóban elolvasta Petrarcát. Egyébként késõbbi mûveiben is igen hevesen támadja Flacius és Hunnius igazság tanúi elméletét, akármely vitapartnerénél találjon is rá, de Petrarca nevét ebben a vonatkozásban többé nem írja le.
Egyébként ellenfelei is emlegetik idõnként Petrarcát, mint például a legelkeseredettebb, a kassai kálvinista prédikátor, Alvinczi Péter, mint Bán Imre megállapította.
Még egy záró megjegyzés ehhez a témához: késõbb is akadnak olyan szerzõk, akik Petrarcát mint a protestáns értelemben vett igazság régi elõd-tanúját emlegetik, de már
teljesen eltorzult formában; például akad egy nagyszebeni szerzõ 1668-ban, Szathmári
Ötvös István, aki csak annyit tud Petrarcáról, hogy háromszáz évvel azelõtt megégették, mert igazat mondott.
Pázmány  illetve megcáfolandó ellenfelei  természetesen elsõsorban a Sine
nomine-levélgyûjteményre gondolhattak mit Petrarca Avignon-, illetve pápaellenes
kirohanásainak tárházára. Van azonban Petrarcának egy másik mûve, a De remediis
utriusque Fortunae, amelyet Pázmány idéz (erre Bitskey István mutatott rá a Pázmányprédikációkról szóló mûvében). A pünkösd utáni 23. vasárnap elsõ prédikációjának
címe Mint kell a keresztény leányt nevelni. Pázmány itt azt fejtegeti, hogy a nagy kedvvel táncoló leányok is igen közel járnak az erkölcsi bukáshoz, akkor is, ha egyébként
elkerülhették a szemtelen szerelmeskedést. Szent Antonius szerint ritkán lehet a
tánc halálos bûn nélkül, majd következik a Petrarca-idézet, amelyben természetesen a
párbeszédes mû bölcs szereplõje, a Ratio pirongatja meg a mindennek naivan örvendezõ Gaudiumot: Choreae si delectent, propter aliud delectant, per se enim, tota
quidem insula res est, saltare. Nézzük meg azt is, milyen ékes körülírásban adja vissza
magyarul Pázmány a humanista latin szöveget: Senki a táncot csak szökdösésért nem
szereti, hanem a kézfogások és szorítások, ölelések és tapogatások, a lassú [= halk] beszélgetések tetszenek, melyekbõl ollyat tanul az együgyû leány, hogy teljes életében
megsiratja.
A XVII. században a legváratlanabb helyeken is felbukkan egy-egy Petrarca-idézet
valamely szerzõnél. Petrõczi Éva volt olyan kedves, hogy felhívta a figyelmemet a rendkívül érdekes, latin és magyar nyelven egyaránt verselõ Miskolci Csulyak Istvánra,
aki többek között ránk hagyta hallatlanul érdekes önéletrajzát is. Ebbõl derül ki, hogy
midõn 1622-ben meghalt gyors egymásutánban két kislánya, majd nem sokkal késõbb
a pestis megölte harmadik feleségét is, akit nem sokkal korábban vett el, csupán
Seneca, Plutarkhosz és Petrarca olvasása segített rajta és oszlatta el végletes elkeseredését és halálvágyát. Mivel szerencsére ránk maradt könyveinek listája is, tudhatjuk,
hogy megy Petrarca-mûveket birtokolta: a már említett Sine nomine-levélgyûjtemény
1602-es kiadásán kívül megvolt neki a Vita solitaria, a De contemptu mundi, valamint a
Fortuna-könyv is, egybekötve egy 1600-as genfi kiadásban (a De contemptu mundi minden valószínûség szerint a Secretum címváltozata).
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A másik oldalról egy katolikus költõ, Nyéki Vörös Mátyás rendkívül érdekes jegyzõkönyve (omniariuma) is tartalmaz ebbõl az idõbõl Petrarca-idézeteket. Szenczi Molnár Albert, a református humanizmus legnagyobb alakja, 1618-ban Németországban
az oppenheimi iskola tanáraként nyomtatta ki Abraham Scultetus elõzõ évben írott
heidelbergi német nyelvû prédikációjának magyar fordítását (latin címe: Secularis
concio evangelica). A mû a reformáció százéves emlékünnepére készült. Van azonban
egy elég terjedelmes függeléke is, amelyben többek között közli Petrarca egyik Róma, azaz pápaságellenes versét is.
1628-ban jelent meg Bártfán Draskovich János és Prágai András fordításában a spanyol Guevara Reloxának elsõ és harmadik könyve, Fejedelmeknek serkentõ órája címmel.
Ebben, mint tudjuk, igen sok versbetét is szerepel, amikor is elöl adják a latin forrásból
vett elsõ sort, és megnevezik az eredeti szerzõt. Így találhatunk egy Petrarca-idézetet is,
amelyet epigrammává alakít a fordító. Latin jeligéjét az eredeti vers két fél sorából állította össze; ez az eredeti pedig nem egyéb, mint az Epistulae metrice 34. darabjának 17. és
18. sora:
Stabis iners Italus? Sic semper proxima sordent?
Sic longinqua iuvant? Felix peregrinus ad astra
Ire potes saltu facili, contemnis an ipsum?

(A 19. sort is kellett idéznem, hogy a szövegösszefüggés világos legyen.) A verses
levelet Petrarca Gulielmus veronai követhez intézte, és azokat korholja benne, akik,
noha Itália a szülõföldjük, mégsem zarándokolnak el soha Rómába, ahová pedig az
egész világ összesereglik. Ebbõl a témából Guevaránál, illetve Prágai fordításában általános bölcselkedés lesz:
Sic semper proxima sordent sic longinqua iuvant
Az embernec akarattya,
Nem jár mindenkor egy karba
Az jelen valót utállya,
Az távól valót kívánnya.

Hallatlanul izgalmas, hogy Prágai fordításában megmaradt egy másik mû is, a Sebes
agynak késõ sisak. Ennek a versciklusnak a kéziratát egy olyan kódex tartalmazza,
amelynek egykori ismeretlen tulajdonosa a kötéstábla belsejére egy latin címbõl és
három olasz sorból összeállított, Petrarcáénak jelzett epigrammát írt a leragasztott levél verzójára:
Historiarum ignari semper sunt pueri,
Miseri il tanto affatucar che ti giova?
Tutti tornate alla gran madre antica
El nome vostro appena si ritrova.
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Az összeállítást egy latin sor felezi be: Nostros errores Divina corriget sapienzia, si
ipsi nostros emendaverimus actus. Megállapíthatjuk, hogy az ismeretlen kódexmásoló emlékezetbõl idézte Petrarcát, vagy esetleg egy romlott szöveget használt, ugyanis
az idézet nem egyéb, mint a Triumphi részét képezõ Triumphus Mortis elsõ részének
8890. sora:
O ciechi, el tanto affaticar che giova?
Tutti tornate a la gran madre antica,
e l vostro nome a pena si ritrova.

Eddigi ismereteink szerint ez az elsõ utalás arra, hogy mintegy az 1640-es évektõl
Petrarcának ezt a fontos mûvét is ismerték már Magyarországon. Az ismeretlen másoló azonosítható baráti köre holland egyetemeken tanult, és föltehetõen onnan hozta
magával Petrarca tiszteletét.
A terjedelmi korlát lehetetlenné teszi, hogy hosszan beszéljünk a XVII. század legnagyobb magyar költõje, Zrínyi Miklós petrarcai ihletettségérõl. Mivel a szakirodalom legjelesebb mûvelõi  elõbb Király György, majd Klaniczay Tibor, Király Erzsébet és Kovács Sándor Iván  igen részletesen írtak a kérdésrõl, elég annyit mondani
összefoglalóan, hogy Zrínyire igen erõsen hatott a Canzoniere azon beosztása, amelyet
Vellutello kiadásából és kommentárjából ismerhetett meg, és részben ez magyarázza
azt, hogy nagy mûvét, az Adriai tengernek Syrenaiát (1651) olyan kötetkompozícióba
öltöztette, amelyben a szeretett nõ életében, majd halála után írott versek, valamint
hazafias költemények keretezik a legnagyobb terjedelmû alkotást, a tizenöt énekbõl
álló hõsi eposzt. Ezen túl is jó pár versébe intarziaszerûen épít be petrarcai sorokat
magyar fordításban, egy megmaradt olasz nyelvû madrigálját is Petrarca ihlette, valamint nála is kimutatható a Triumphi ismerete. Sõt Király György szerint a Triumphi
szerkezete az egymást legyõzõ és végül az istenségben feloldódó entitásokkal a legvégsõ elemzésben éppen erre a Petrarca-mûre megy vissza!
Bartók István kollégánknak köszönhetjük azt a felfedezést, hogy a szintén hollandiai egyetemeken tanult Szilágyi Tönkõ Márton debreceni professzor és egyházi író
kitûnõ prédikációs kézikönyvében (Biga pastoralis, Debrecen, 1684) idézi Petrarcát,
mégpedig mint olyan filozófust, aki segített a valódi bölcseletet mintegy a pokolból
újra visszatérni és korábbi fényét szókratészi szabadsággal visszanyerni. Azok, akik ebben a hatalmas mûben közremûködtek a szerzõ szerint: Dante, Petrarca, Agricola,
Erasmus, Luther és Melanchton. Külön köszönöm Bartók István barátomnak, hogy
fölhívta a szöveg egy másik helyére is a figyelmemet. Ez talán még érdekesebb az elõzõnél, noha a tárgy tulajdonképpen rokon: vagyis az arisztotelészi, pontosabban a belõle kifejlett skolasztikus filozófia igen kemény elítélése és kárhoztatása. Ebben a részben ugyanis Szilágyi Tönkõ csak azt nevezi igazi, õszinte és valódi keresztény filozófiának, amely tisztelettel a Szentírás lába nyomát követi és illeti csókkal, pontosan úgy,
ahogyan Petrarca beszél errõl a lehetõ legelegánsabb vagy a legfinomabban megírt
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könyvében: De sui ipsius et multorum ignorantia. Ennek a petrarcai alapmûnek ez az
eddig ismert legelsõ magyar említése! Meg kell jegyeznem, hogy Kristeller óta, aki
Petrarca e mûvét angolra fordította, a Petrarca-szakirodalom értékelésében egyre inkább növekszik a mû jelentõsége. Utalnék elsõsorban Enrico Fenzi két-három éve megjelent új olasz kiadására, fordítására és hatalmas kommentárjára, amely végképp leszámol azzal a korábbi tudományos dogmával, hogy Petrarca e könyvét az averroizmus
ellen írta volna, és részletesen bizonyítja, hogy sokkal többrõl, vagyis az arisztotelianizmus elleni általános támadásról és egy új, keresztény platonikus filozófia megalapozásáról van szó. (Örömmel szõném be ide, hogy a közelmúltban jelent meg Lázár
István Dávid fordításában e pompás könyv elsõ latinmagyar kiadása.)
Az erdélyi emlékiratírás legnagyobb alakja Bethlen Miklós. A hajdani erdélyi kancellár eszéki, majd bécsi börtönében, osztrák fogságban írta fõ mûvét, az Önéletírást. Az
autobiográfia mûfaji mintáit rendkívüli tudatossággal veszi sorra: Szent Ágoston és a
XVII. századi francia politikus, jogász és történetíró, Thuanus mellett Petrarcát jelöli
meg önigazolásul és fölmentésül két helyen is. Az elsõ helyen magát a mûfajt védelmezi
ezzel, a második helyen viszont már csak azt, hogy részletesen beszámol fiatalkora szerelmi, illetve erotikus tévelygéseirõl, kalandjairól és kísértéseirõl is. Szauder József kitûnõ
tanulmánya, amelyet olaszul írt Bethlen és Petrarca kapcsolatáról, fölment e helyütt az
alól a kötelesség alól, hogy részletesebben beszéljek errõl. Annyit azonban hozzátennék
Szauder fejtegetéseihez, hogy a szóba jöhetõ, Bethlen által olvasott és felhasznált Petrarca-mûvek között nem csupán a Secretumot, még csak nem is az Ad posteros, illetve
Posteritati címzett és végül is befejezetlen öregkori levelet kell figyelembe vennünk, hanem véleményem szerint a Canzonierét is, mert hiszen a szerelmi tévelygést az olasz versek sokkal részletesebben gyászolják és taglalják, mint a két latin mû.
Turóczi-Trostler József az 1930-as években írott, Keresztény Seneca címû nagy tanulmányában hívta fel a figyelmet a magyarországi latin nyelvû jezsuita irodalom egy
különös csoportjára. Ezekben a mûvekben, amelyek a nagyszombati és kassai egyetemekhez kötõdnek, eleinte Seneca a legfontosabb antik példa, akit a modern keresztény morál és etika szinte már keresztény pogány ihletõjének lehet tekinteni, és Petrarca neve még alig szerepel. Van azonban egy szerzõ, Rajcsányi György, aki elõbb
1706-ban, majd 1707-ben, végül 1718-ban adott ki egy válogatást Petrarca Fortunakönyvébõl. Ezeknek a kiadványoknak más-más címe volt: elõször Harmonia philosophica, majd Ars recte philosophandi, végül Conclusiones scientiae practicae. Hosszú utóéletük van a XVIII. században, és ez nyilván részben magyarázatot ad arra, hogy mind
a mai napig a De remediis utolsó teljes latin kiadása éppen Magyarországon jelent
meg, 1750-ben, illetve 1754-ben, Budán és Egerben! (Hacsak nem számítjuk Eugenio
Picchi három éve megjelent CD-ROM-ját, amely a velencei és a bázeli összkiadás
összevetése alapján állapította meg a szöveget. Kritikai kiadás máig nincs.)
Ezt a Rajcsányi-féle rövidített, antológiaszerû kiadást, amely az eredeti mû elsõ könyvébõl tizenkilenc, a másodikból harminc fejezetet tartalmaz, vette alapul 1720-ban, Kas-
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sán megjelent magyar fordításához László Pál váradi kanonok. Valódi humanista imádságos, illetve elmélkedõ könyvecskét alkotott, ugyanis minden fejezetet megtoldott egy
önállóan írott elmélkedéssel. Ez az elmélkedés leegyszerûsítve, a prédikációk modorában foglalja össze az adott dialógus valláserkölcsi tanulságait Például a második könyv
14. szám alatti fejezete, a De contemptu, amely magyarul A megútálásról címet kapta, a
következõ elmélkedésbe torkollik: Valakik a Cristust és az Isteni törvényeket követték, meg vóltak utálva; sõt azt mongya amaz választott edény Szent Pál: hogy ha az embereknek tetszenék, Cristusnak szolgája nem vólna. Nem ítélem azért helyesnek bánatodat, hogy meg-gyõzedtetni hagyod magadat a helytelen vélekedésektõl; mert azok
puskapor módjára csak fellobbannak, a fúvó széllel átalmennek, a köddel elenyésztetnek: mivel állandóságok éppen nincsen. Joggal föltételezhetjük, hogy az ily módon
összeállított könyvecske nem csupán egyéni elmélkedésre szolgálhatott, hanem bõséges
példatárt is adhatott a katolikus prédikátorok kezébe. Megjegyzendõ végül, hogy a fordításban sûrûn elõforduló verses betétek szólamkincse méltó a prózai szöveg szépségéhez, amelyet Turóczi-Trostler egyenesen Mikes Kelemen, a XVIII. századi legnagyobb
prózaíró stílusához hasonlít, mivel e szólamkincs töretlen folytatása a XVI. századtól,
Balassi korától kezdve kialakuló magyar lírai frazeológiának.
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BÍRÓ FERENC
A BÉ-VEZETÉS ÉS AZ ELÕBESZÉD*
Kazinczy Ferenc és Batsányi János

A két férfi egész életükön át tartó kölcsönös ellenszenve a magyar irodalomtörténet közismert tényei közé tartozik, amelynek eredete nyilván kideríthetetlen: nem
biztos, hogy csak elvi alapokon álló konfliktusról van szó. Az azonban bizonyos, hogy
volt közöttük olyan ellentét is, amely a nézetek eltéréseiben is megnyilvánult és fogalmilag viszonylag jól megragadható. Vagyis nemcsak ellenszenv, de alapvetõ és gyökeres nézeteltérés is megmutatkozik közöttük. Az is bizonyos viszont, hogy gondolkodásuk alapvetõ differenciái elõször olyan dokumentumokból derülnek ki, amelyek a
rossz személyes viszony kezdeteinél keletkeztek. Ez az idõ 1787 utolsó hónapjaira esik,
amikor a két, egyaránt Kassán hivatalnokoskodó író egy harmadik társukkal, a náluk
idõsebb deákos poétával, Baróti Szabó Dáviddal összefogva egy folyóirat kiadását tervezték. A folyóirat elé Kazinczy írta a bevezetõt, amelyet azután  távollétében 
Batsányi alaposan átírt, és végül is az õ változatával jelent meg a lap elsõ száma. A
történet számos pontját homály borítja, az események legteljesebb rekonstrukcióját a
Batsányi János Összes mûvei kritikai kiadás sajtó alá rendezõi, Keresztury Dezsõ és
Tarnai Andor végezték el, a Batsányi-féle Bé-vezetéshez írott jegyzetanyagban olvasható a Kazinczy által írott verzió is (II, 91100 és 437452). A nézeteik közötti
eltérés végül is éppen innen, a kassai Magyar Múzeum címmel elindult folyóirat elé
írott két bevezetõ írás összehasonlításából derülhet ki.
Az események részleteiben voltaképpen nem érdemes elmerülni, hiszen jól látható: az indulatos lépések már korábban kialakult ellenszenv alapján történtek meg.
Nyilván a már meglévõ rossz személyes viszonynak tulajdonítható, hogy Batsányi Kazinczy távollétében, az õ tudta és a vele való megbeszélés nélkül cserélte ki a magáéra
Kazinczy korábban elkészített szövegét  igaz, azt sem tudjuk, hogy Kazinczy a többiek belegyezésével és felhatalmazásával készítette-e el Elõbeszédét. Valószínûleg nem.
Bizonyos viszont, hogy Batsányi érintetlenül hagyta Kazinczy korábban elkészült írásának néhány lényeges gondolatát: az õ Bé-vezetésében több olyan tétel is van, amely
 ha nem is mindig szó szerint, de  megegyezik az Elõbeszédben foglaltakkal, ráadásul többnyire megegyezik az elõfordulások sorrendje is: a két írás szerkezete lényegesen nem tér el egymásétól.
Mind a ketten úgy vélik, hogy mintegy két évtizede kezdõdött el ébredésünk a
hosszas mély álomból, a hátráltató okok-at (Batsányi) vagy az elkésõdésünk okait
* Részlet a Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés címû monográfia munkálataiból.
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(Kazinczy) is ugyanabban  a sok hadakozásokban (Kazinczy), illetve a számtalan
véres viszontagságokban (Batsányi)  látják, amelyek között nem egyedül a mohácsi csatavesztést kell számításba venni. Ha alaposan eltérõ beállításban is, de mind a
kettõjük szerint az okok közé tartozik eleinknek a deák nyelvhez való ragaszkodása,
noha a régi magyarok már korán megérezték nyelvünk alkalmatos voltát, s ehhez az
érv is közös: a régi magyar törvényeket magyarul írták, de Könyves Kálmán idejében
Albricus latinra fordította, amint azt a feltételezett fordítónak az esztergomi érsekhez
írott levelébõl gondolhatjuk  Kazinczy és Batsányi egyaránt jegyzetben idézi a szóban forgó részletet. Eleink azonban veszedelmesnek tartván minden újítást (Kazinczy), ollyatén újjítást még akkor veszedelmesnek állítván (Batsányi), nem változtattak a megszokott rendtartáson. Mind a ketten Mária Terézia, azaz Kedves
Asszonyunk, illetve Boldog emlékezetû Aszszonyunk idejére teszik a hadakozások
végét és a lehetõséget arra, hogy a Nemzet Nyelve tökéletesítésén gondolkodjék (Kazinczy) vagy ahogy Batsányi fogalmaz: nyelvünk [ ] hajnala derülni kezdett. A királynõ említése azonban nem ugyanabban a sorrendben történik  az elõbbi nem
szól arról, hogy a biztató két évtizedet bármi megzavarta volna, Batsányi szövegében
azonban ott van a de, és itt kezdi a deákhoz való ragaszkodás káros voltáról szóló és
nála az imént idézett  közös  történelmi példával befejezõdõ fejtegetést. Írásaik
különbözõ helyein, de egyaránt elutasítóan írnak az egyházias irodalmi hagyományról, Kazinczy egyenesen az Ostobaság századjai-ról beszél arról az idõrõl szólva, amikor minden Tudomány a Szerzetesek közt volt letéve, Batsányi pedig több helyen
is említi ezt: elítéli az Országokat-pusztító Vallásbeli Versengés-t, az antik irodalom
újrafelfedezését pedig a jó-ízlés nagy gyõzedelmének tekinti a Klastromi Oskoláknak tanításai felett. Ez a beállítottság egyaránt és csaknem szó szerint ismétlõdik
meg a két szöveg vége felé, a folyóirat célkitûzésérõl szólva: Önként értetõdik azonban, hogy az olyan munka nyomtatásra méltó, semmi személyes vagy vallásbéli versengésbe nem ereszkedett, egy szóval minden illetlen s nem a Nemzet hasznát arányzó
alacsony tekintettõl ment légyen  írja Kazinczy, s ezt Batsányi pedig lényegében
szó szerint átveszi: Önként értetõdik azonban, hogy az ollyan munka nyomtatásra
méltó, jól ki-pallérozott, semmi személyt vagy Vallást érdeklõ versengésbe nem ereszkedett, egy szóval minden illetlen s nem a Nemzet hasznát arányzó alatson tekéntettõl
mentt légyen.
Az egyezések elég lényegesek: a két irodalmár álláspontja megegyezik például abban,
hogy kiemelik Mária Terézia uralkodásának jelentõségét a magyar irodalom feleszmélésében (mind a ketten mintegy két évtizeddel korábbra, tehát az 1770-es évek körüli
idõre teszik azt a pillanatot, amikor ez bekövetkezett), elítélik a deák nyelv uralmát, s a
késõi kezdéshez és a kedvezõtlen viszonyokhoz képest különbözõ mértékben ugyan, de
elismeréssel szólnak az elért eredményekrõl, nem kedvelik a régebbi magyar mûvelõdés
egyházias jellegét, a tervezett folyóiratból (a személyeskedéssel együtt) egyaránt kizárnák a vallási tárgyú vitákat. Ezek az egyezések egyrészt azt jelzik, hogy a két fiatalember
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nézetei között a helyzetértékelést és az általános célkitûzéseket illetõen olyan lényeges
egyezések voltak, amelyek magyarázzák szövetségkötésüket. Ezek nemcsak azt teszik egyértelmûvé, hogy Batsányi valóban Kazinczy szövegét dolgozta át, de megmagyarázzák azt
is, hogy miért fogtak közös vállalkozásba. Ám éppen ezeknek az egyezéseknek a háttere
elõtt mutatkoznak meg élesen a különbségek. Ezeket a különbségeket természetesen nem
magyarázza meg a személyes indulat  Batsányi átdolgozása mögött meg kell látnunk
egy olyan ideológia mûködését, amely egészen más, mint amely Kazinczy eredeti szövegében munkált. Ha az átírás körülményeit a személyeskedõ indulat közege kondicionálta is, az átírás tartalmát azonban aligha  itt egy lényegesen eltérõ interpretációját kapjuk a közös alapzaton nyugvó programnak.
Az elsõként említendõ  mert leginkább átfogónak tetszõ  eltérés a nemzeti
irodalom céljában van, ott, ahol a nemzeti nyelven mûvelt irodalomról, ennek az irodalomnak a többi nemzethez való viszonyáról van szó. Elég gyorsan feltûnik, hogy
Batsányi nézetei között fontos helyet foglal el a nemzeti irodalomnak az a feladata,
hogy a nemzet reprezentációja az emberiség mûvelt nemzetei körében és így a történelemben. A cél, ami miatt a különféle nemzeti irodalmakban bekövetkezett elõrehaladást megírja, pontosan ezt fogalmazza meg. Ennek a terjedelmes szemlének elsõ
mondata így szól: Lássuk a mái tudós Nemzeteket, mitsoda eszközök által jutottak
õk is arra a magasságra, a holott most vagynak , a záró mondat pedig: Így mentek
hát a szomszéd nemzetek arra a magasságra, a holott most õket tündökleni láttyuk.
Így mutatták meg az útat, mellyen kell indulnunk, ha valaha mi-is oda jutni kívánunk. Kazinczynál ez a szempont lényegében fel sem merül, az õ írásából hiányzik
egy ilyen, az európai nemzetek körében való körültekintés, szövegében a magasság
és a tündökleni szavak elõ sem fordulnak. Utaljunk itt közbevetõleg arra, hogy Kazinczy a késõbbiekben ezen a ponton mutatkozik a leginkább engedékenynek  talán
nem függetlenül e vitától. Az elkövetkezendõ idõben néha-néha elfogadja, hogy a
nemzeti nyelv és irodalom ügye összefügg a nemzet dicsõségével: a Gessner-fordítás
1785-re keltezett, de valószínûleg 1788-ban kelt s Ráday Gedeonhoz írott ajánlásában például felmerül ez a szempont, sõt az Orpheus bevezetõ írásainak egyikében,
Helvetiusnak a szentpétervári akadémia elnökéhez írott levelében ugyancsak találkozunk vele. Alighanem alkalmazkodásról van szó, hiszen olyan motívum ez, amely a
Batsányival való affér elõtt keletkezett írásaiból  levelezésébõl is  teljesen hiányzik, de késõbb sem nagyon találkozunk vele szövegeiben. Jellemzõ, hogy az általa írt
elõbeszédben is olvashatjuk a dicsõség szót  ráadásul már az elsõ mondatban. Csakhogy itt arról szól, hogy a mi idõnknek van fenntartva az a dicsõség, hogy a hazai
nyelv és a szép tudományok nagyobb bõségre és tisztaságra jussanak  azaz a dicsõség nem a többi nemzethez viszonyított dicsõség, a viszony a nemzeti történelem különbözõ korszakai között áll fenn. A dicsõség tartalma az, hogy õk alkothatják a magyar történelemben azt a szerencsés nemzedéket, amely megalapozhatja a nemzeti
nyelven mûvelt szép tudományok jelentõs elõrehaladását.
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Általában is elmondhatjuk: Batsányi írásában nagyobb figyelmet fordít a literatura külsõ  társadalmi  körülményeire. Elhagyja azt a Kazinczy szövegének a
felütésében  és így nagy hangsúllyal  szereplõ tételt, amely azt bizonyítja, hogy
nemzetünk a múltbéli kedvezõtlen viszonyok között is bizonyította: A Nemzet a
SZÉPnek elfogadására elegendõ érzékenységet kapott, hiszen  például  Hunyadi dicsõsséges uralkodása alatt a Tudományoknak virágzásával még a fegyverzörgés közt
is Európát tiszteletre ragadta  Kazinczyval ellentétben szóvá teszi viszont, hogy
Nem volt [ ] Királyi Udvarunk, hol Nyelvünknek bötse lett volna, de ugyanúgy
megemlíti az alacsonyabb néprétegek helyzetét is a mûvelõdés szempontjából: A
Nemzetnek az a része továbbá, melly a Deákot nem értette, nem tanúlhatott, s következés-képpen, tudatlanságban maradott, a nélkül, hogy reménysége lett vólna,
belõlle valaha ki-gázolni  ez a mondat elég határozottan a Bessenyei György programírásaiban szereplõ kicsinyek-ként vagy porban heverõ jó elmék-ként emlegetett alsóbb néposztályokra utal. Kazinczytól az ilyen utalás is teljesen idegen. Ennek
egy másik jele, hogy az irodalom Batsányinál nemzeti irodalom, a tudatlanság legvastagabb setét-jének (a középkornak) nemzetekhez nem köthetõ évszázadai után a
Tudományoknak helyre-hozása nemzeti keretek között történik meg: ezt tárja elénk
az az olasz, francia, angol és német irodalmi elõrehaladást bemutató szemle, amelyrõl
az imént szóltunk s amelynek nyoma sincs Kazinczy szövegében. Utoljára a német
nemzet példáját idézi, amely csak a most folyó század negyedik évtizedében kezdte meg
literatúrájának nevezetesebb idõ-szakasszá-t, úgy, hogy máris vetélkedhetnek a tudományok bármely nemében a legnevezetesebb európai nemzetekkel. Kazinczynál
azonban nemcsak ez a  nyilvánvalóan szemléleti különbségrõl árulkodó  szemle
hiányzik, de hiányzik annak az intézménynek az emlegetése is, amely a legnagyobb
segélytségül szolgál e nemzeteknél a nemzeti literatúra vázolt elõrehaladásában (amely
elõrehaladást õ a világosság terjesztésé-nek nevezi). Itt az Akadémiáról  vagy
Tudós Társaságról  van szó, amelyre a magyarságnak, pontosabban nyelvünknek és
irodalmunknak nagy szüksége van, hiszen ettõl a Tudós Társaságtól várható, sõt csak
tõle várható a józan Critica valamint egy olyan Nyelv-könyv elkészítése, mellyben
minden Magyar szók, és szóllás módgyai s különös tulajdonságai fel-találtatnának,
hogy azok szerént a Nyelvnek tisztaságát meg-ítélni lehetne. Az induló folyóirat egyik
célja, hogy a körülötte szervezõdõ gárda pótolja ezt a még hiányzó tudós társaságot.
A nemzeti nyelvû irodalomnak ez a megközelítése szoros összefüggésben van azzal
az irodalomfogalommal, amely Batsányi számára érvényben volt s amelynek a Bé-vezetõ a definícióját is megadja. Ez a meghatározás távol esik az egynemûségtõl, nem
hierarchizált, magába foglalja az írott dolgok összességét. Ez a litterae, amely a humanista tradícióból ered, rokonsága pedig ott kísért vagy egyenesen ott található a kor
olyan jelentõs szerzõinél, mint Bessenyei György vagy Csokonai Vitéz Mihály, nem
található ott viszont  mint látni fogjuk  a rivális szerkesztõtársnál. Az irodalomnak ezzel a felfogásával szoros összefüggésben van Batsányi következõ fejtegetése: Meg
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kell itt azonban jegyeznünk, hogy mindenkor a Poézis vólt minden szép mesterségek
közül leg-elsõ, melly a Népeket vadságokból ki-vetkeztetvén, a mélyebb Tudományoknak el-fogadására alkalmatosakká tette A Poézis vólt, melly a népeket a Törvény-tévõknek el-készítette  A költészet ebben a beállításban mintha alacsonyabb
fokon állna az írott dolgok összességében a mélyebb tudományoknál  eszköz, amelynek fõ feladata láthatóan az, hogy elõkészít, egyengeti az utat valami másnak, ami
nála komolyabb: mélyebb. A meghatározás arra utal, hogy a Bé-vezetõ írója számára
a nemzeti nyelvû irodalomnak a nemzet reprezentációján túl van még egy, részletesebben voltaképpen ki nem fejtett, de a definícióban egyértelmûen belefoglalt feladata, s ez a közjó szolgálata.
Ezért is kell (és lehet) egy Tudós Társaságra bízni a literatúra dolgait. Egy ilyen
Tudós Társaság terve Kazinczy elképzelései között nem szerepel, de általában is hiányoznak nála az irodalom és a nemzet közötti összefüggéseknek azok a tágabb (történelmi és társadalmi) dimenziói is, amelyekrõl Batsányi  az egész Bé-vezetõ terjedelméhez képest  meglehetõsen sokat ír. Az Elõbeszéd írója nem részletezi például, hogy
ama hadakozások a haza szabadságának oltalmazása érdekében folytak, nem is utal a
belsõ egyenetlenségre (mellynek ragadó mérge meg-vesztegetvén Nagyjainknak
szíveiket, szûntelenûl hazánk keblét szaggatta), nem szól a nemzeti nyelvet támogató
királyi udvar hiányáról, nem beszél a nemzet azon részérõl sem, amely a deákot nem
ismervén tudatlanságban maradt. Batsányi szóhasználatára jellemzõ, hogy míg a nemzeti irodalomnak az utóbbi idõkben bekövetkezett hosszas mélly álomból való ébredésé-t (a kifejezéseket Kazinczytól veszi át) õ a következõ mondatában kezeinknek
a láncok alól való megszabadulásaként értelmezi, Kazinczy értelmezõ szinonimája
viszont e politikai felhangot (a bécsi udvarhoz való viszonyt) magába foglaló kifejezés
helyett az elkésõdés. A két szöveg egybevetése nyomán az olvasóban az a benyomás
alakul ki, hogy Kazinczy az ébredés óta eltelt mintegy két évtized alatt folyamatosnak látja literatúránk fejlõdését, Batsányi gondolatmenetének kifejtése pedig valami
törést sejtet: õ a Boldog emlékezetû Mária Terézia említése után szól csak a latinnak
a hazai történelemben játszott szerepérõl, Kazinczynál ugyanerre csak a Kedves Asszonyunk alakjának megidézése elõtt kerül sor. A jelek arra utalnak, hogy az Elõbeszédnek ez a történelmi és társadalmi dimenziója és nyílt-burkolt utalásszövedéke, valamint  tegyük hozzá  a hangvétel drámaisága (De ne gondollyunk erre, majd véres
könybe borúlnak ismét ortzáink!  írja például Batsányi) azért szegényesebb, mert
Kazinczy számára a nemzeti nyelvû irodalomnak lényegében nincs a nemzetet reprezentáló feladata, de nem tûnik fel a horizonton a közjó sem  az õ irodalomfogalma
ebbõl a szempontból eltávolodott a (felvilágosodás bizonyos tendenciái által megerõsített) humanista tradíciótól. A poézist és a tudományokat nem választja el egymástól, így értelemszerûen nem is állíthatja egyiket elõbbre a másiknál. A történelem
idézésére nála a magyar helyzettel való összevetésben kerül sor, és konklúziója nem
alapoz meg semmiféle drámaiságot  Abban az idõben a melybe mi most vagyunk,
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minden nemzet úgy bukdosott mint mi  , inkább önbizalmat sugall. Ezeket a
mondatokat ott találjuk majd Batsányinál is, ám õ mégis hajlik a túlzott várakozás
csillapítására: Reményljük, hogy tõlünk minden pontban tökélletes munkát mindgyárt eleinte senki nem fog várni  Ilyen mondatot Kazinczy azért nem írna le, mert
az õ írásának a centrumában az áll, hogy az imént megindult fejlõdésnek a célja éppen
maga a tökéletesség.
Itt van azonban egy alig észrevehetõ, a távlatokat illetõen mégis nagyon lényeges
különbség. Az Elõbeszéd egyik legfontosabb szava a tökéletesség, de ez a szó itt elsõsorban nem mûvekre vonatkozik, hanem a nyelvre. A Kazinczy által írott szövegnek
már az elsõ mondata egyértelmûvé teszi  ebbõl a szempontból  a szerzõ pozícióját:
A mi idõnknek vala fenntartva az a dicsõség, hogy benne Hazai Nyelvünk, a szép
Tudományok elterjedése által, nagyobb tökéletességre, bõvségre, tisztaságra kezdjen
lépni  Fel kell figyelnünk a fogalmazás különösségére: a Hazai Nyelv itt a szép
Tudományok elterjedése által jut tökéletességre, azaz Kazinczy gondolkodásmódjában nem a nyelv szolgál eszközül a nemzeti dicsõséget vagy éppen a közjót szolgáló
literatúrának, éppen fordított folyamat zajlik le: ha a szép Tudományok terjedése
által tökéletesedik a nyelv, akkor ez azt jelenti, hogy  a nyelvhez viszonyítva  a
mûvek kerülnek eszközszerepbe. Így, ebben a keretben kell látnunk azt, hogy Kazinczy
szövegében a tökéletesség számít a legfontosabb értéknek, hivatkozási alapnak és
elérendõ célnak. A fogalmazás nem egyértelmû ugyan, hiszen nem is lehet (ama tökéletes nyelv csak mûvekben állhat elénk)  az elképzelés elõterében azonban nyilvánvalóan nem a remekmûvek létrehozása helyezkedik el, hanem csak a tökéletes, bõ
és tiszta nyelv.
Az Elõbeszéd gondolatvilágában a mûvek szaporodása önmagában semmit nem jelent (a tökéletesség elérésére nem elégséges az, hogy könyveink számát halmonként
szaporítsuk ), e tökéletességhez csak úgy közelíthetünk, ha néhány barát összeszövetkezvén s minden részrehajlást félretéve (s vállalva az írótársak neheztelését) a
közrebocsátott munkákat megvizsgálja a Critica szövétnekével. A kritikára vonatkozó részlet megmarad Batsányi átdolgozásában is, de nála ez a tervezett Tudós Társaság feladata lenne. Ennek a (franciáknál vagy olaszoknál már létezõ) Tudós Társaságnak a létrehívása azonban csak a jövõben várható (Akkor közelíttünk majd
leg-nagyobb lépésekkel a tökélletességhez, ha több tudós Magyarok egybe-állván, a
Nyelveknek s Tudományoknak elõ-mozdíttására Társaságot szereznek), ami egyben
azt is jelenti: a józan Critica szövétnekére is várni kell. Kazinczy  láttuk  ugyan
szintén társas vállalkozásként képzeli el a kritika megindítását, de ez a társaság számára már létezik is: az a néhány barát, akikrõl beszél, nyilvánvalóan a most indítandó
folyóirat szerkesztõi gárdája, a kritizálás pedig magának a folyóiratnak a dolga. Vállalja a megbíráltak várható neheztelését is, amirõl Batsányinak  korrekcióját követõen  nem is kell szólnia: ez majd ama jövõbeli Tudós Társaság gondja lesz. Kazinczy
változata viszont még semmit nem halogat, az Elõbeszéd következõ bekezdése egyér-
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telmûvé teszi ezt: Ezek valának azok a gondolatok, a melyek ezt a kis Társaságot ezen
munka kibocsátására indították.
Ez a kritika mindazonáltal mind a két szerzõnél elsõrendûen a mûvek nyelvére vonatkozó kritika lenne. A Kazinczy által megfogalmazott, Batsányi által pedig átvett
kritikai normák egyrészt túl általános, másrészt túlságosan is szélsõségekben mozgó
elveket fogalmaznak meg ahhoz, hogy közük lehetne bármiféle esztétikai vagy poétikai programadáshoz. Az alkalmazni kívánt kritika megvizsgálja a kibocsátott munkákat s azt, a mi bennük dicséretet érdemel, mi távoztatni való, kimutatja, s e szerint
Haza fi társait a SZÉPnek, és a RUTnak, az IGAZnak és NEM IGAZnak, a TÖKÉLETESnek és HIBÁSnak megkülönböztetésére és eleven érzésére vezérli  A mondat némileg talányosan folytatódik:  s mind azt, ami a szép Tudománnyoknak elterjesztését, ha bár oldalaslag is, elõmozdíthatja , azaz: a literatúrában a minõségi
szempont érvényesítését Kazinczy úgy fogja fel, mint ami annak terjedését  tehát
népszerûségét  teszi lehetõvé, ha közvetetten (oldalaslag) is. Ezt a kitételt alighanem úgy kell felfognunk, hogy számára fontos a kritikának a nyilvánosságot teremtõ
szerepe  azzal, hogy vitatja vagy elismeri az egyes mûvek minõségét, sokak számára
ismertté és érdekessé teszi az irodalmat.
A furcsa mondat csak az Elõbeszédben szereplõ és explicit módon nem jellemzett
irodalomfogalom sajátosságával van összefüggésben: ez a fogalom láthatóan eltávolodott attól az összetett, a filozófiát, a tudományokat és a szépirodalmat is magába foglaló tudományok-tól, amely a humanista örökségbõl származik s amely  láttuk 
eleven volt még Batsányi számára. Õ Kazinczy szövegének átírása során átírta az ott
szereplõ irodalomfogalmat is: a Bé-vezetésben egészen más szerkezete van a tudományoknak. Innen származik, hogy a kritikának is különbözõ státusa van a két szövegben. Amikor Batsányi a jövõben megalakítandó tudós társaság feladataként jelöli meg
a bírálatot, akkor nyilván nem a kényelmetlen, az írótársak neheztelését kiváltó feladatot akarja elhárítani  életének számos epizódja mellett a kassai Magyar Múzeum
bevezetõjének a története maga is bizonyítja: egyáltalán nem kerülte, sõt, mintha inkább kereste volna a konfliktusokat  a tudományok összetettsége teszi számára
kétségessé az individuális bíráló illetékességét s adja át ezt az illetékességet a különféle
tudományokban jártas tudósok társaságának. A Kazinczy számára érvényben lévõ irodalomfogalomról pedig közvetett módon, de minden olyan mozzanat árulkodik, amelyben e vonatkozásban a szövege különbözik Batsányiétól (emlékszünk: nála például
egyáltalán nincs szó a poézis és a mélyebb tudományok megkülönböztetésérõl), így
árulkodik a kritikához való viszony is. A bírálathoz nála nem a tudósok társasága szükséges, hanem csak a szép iránt fogékony és az irodalom nyelvének kérdéseiben járatos
irodalmárok  a kritikusok.
Jól láthatók ugyan azok a közös mozzanatok, amelyek a két bevezetõ írást összekapcsolják, de az is jól látható: a közös cél (a nemzeti nyelvû és világi karakterû irodalom
megteremtése) felé alapvetõen eltérõ elképzelések birtokában közeledtek  Batsányi
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olyan elemek sorával dúsítja fel vagy inkább: bõvíti ki Kazinczy szövegét, amelyek ott
eredetileg nem szerepeltek. S ha az átírás körülményeiben közre is játszhatott a személyes ellenszenv, ezeknek az eltéréseknek a kialakításában aligha. A két írás közötti
különbség ugyanis már a leginkább alapvetõ kérdésben, az irodalomról való fogalmak
eltérésében megragadható. Batsányi számára egy összetett szerkezetû (ezért azután intézményi hátteret igénylõ), a közjót és a nemzeti reprezentációt egyaránt magára vállaló irodalomról van szó, Kazinczynál viszont lényegében csak szépirodalomról, amelynek nincsenek sem a közjóra, sem a nemzeti reprezentációra vonatkozó céljai, nem
igényli tudós társaság alapítását, annál inkább igényli viszont az irodalmi élet nyilvánosságát. Így nagyobb hangsúlyt kap a nyelv  az Elõbeszéd szövegében a nemzeti
nyelvhez kapcsolódó tökéletesség a kulcsszó, a Bé-vezetésben viszont az a magasság, amelyhez más nemzetek irodalmuk révén már eljutottak. A nyelv tökéletességének elérése igényli a bárki által gyakorolható irodalmi kritikát, a magasság az olyan
akadémia tevékenységét, amelyet e magasságra jutott nemzetek már létrehoztak. A
Kazinczy-féle programot Batsányi a jelek szerint kevésnek találta, s ha jobban belegondolunk, voltaképpen  már ha mennyiségileg nézzük a dolgot  valóban kevés
is: voltaképpen csak a nyelvrõl, pontosabban a nyelv tökéletesítésérõl van szó, amely
az irodalom által és a kritika által történik. A tökéletes irodalmi nyelv kialakítása a
cél, ehhez képest az irodalom eszköz  ugyanakkor sem a nemzeti nyelvnek, sem a
nemzeti nyelven mûvelt irodalomnak nincs vagy mintha nem lenne (a szép szolgálatán túl) semmiféle dolga: nem õrzi a nemzet létét, nem tûzi ki célul a nemzet ragyogását s nem akarja terjeszteni a nemzet fiai között a közjóhoz vezetõ tudományokat.
Az Elõbeszéd irodalomfogalmának ebben a szerkezetében már mintegy benne rejlik
Kazinczy késõbbi beállítottságának az alapja. Ennek lényegét abban ragadhatjuk meg,
hogy nála a mûvek másodlagosak a nyelvhez képest, a tökéletes nyelv  persze az
irodalom mûvelése szempontjából tökéletes nyelv  kiképzése az elsõdleges cél,
amelyhez a mûvek (a fordítások) eszközként szolgálnak. Elõbb azonban természetesen
arra a kérdésre kell keresnünk a választ, hogy miképpen alakult ki ez a beállítottság.

a "'a

WÉBER ANTAL
A HAGYOMÁNYKÉPZÕDÉSRÕL
Irodalomtörténeti dilemmák

Amióta az irodalomtörténet tudományággá vált, különbözõ típusú retorikával megjelenítetten ugyan, de összegyûlt az a törzsanyag, melynek értelmezése, az értelmezések árnyalása, új adalékokkal való kiegészítése a tudományág mûvelõinek legfõbb
ambíciója. A Toldy, Gyulai kialakította õskoncepció, majd Horváth Jánosnak a kezdetektõl lényegében az Arany-kor (s az ezt hangzásilag is kifejezõ virágkor, nemzeti
klasszicizmus) végéig terjedõ vizsgálódásai képezik az irodalmi hagyomány korpuszának lényegi elemeit. Közülük egyik sem, így a rendszeresen gyûjtögetõ Toldy sem alakított ki teljes képet a magyar irodalom alkotóinak és alkotásainak addig fellelhetõ
teljes anyagáról, arányairól, kivált értékrendjérõl. Gyulai inkább hangsúlyokat jelölt
meg, Petõfi és Arany, s általában a népnemzeti irodalom szerepének, kánonjának
megfogalmazásával. Horváth János nagy összefoglaló monográfiákban tárta fel régebbi irodalmunk összefüggéseit, írt jelenségekrõl (irodalmi népiesség), személyiségekrõl,
csoportosulásokról (Kisfaludy Károly és köre stb.). Ám nyilván egyéb körülmények,
véletlenek, alkalomszerûségek következtében a költõ születésének századik évfordulójára megalkotta ugyan nagyszabású Petõfi-portréját, de nem fogott ilyen vállalkozásba
a magához talán legközelebbinek érzett Arany életmûvét illetõen. Természetesen a
mûfaji témák sem oszlanak meg egyenletesen, Horváth János például, érdeklõdésének
jellegét vagy egyéb okokat tekintve, igen keveset foglalkozott a hagyományban mind
nagyobb szerepet betöltõ regénymûfaj kérdéseivel.
Ilyesfajta körülmények fogalmazhatók meg más irodalomtörténeti összefoglalások
tekintetében is. A tankönyvek és rendszerezések  mint aminõ a Toldy volt vagy a
nagy Beöthy, továbbá az adatanyagában gazdag, Pintér Jenõ nevével jelzett rendszerezés egészen a XX. század hatvanas éveiben megjelent, A magyar irodalom története címû
sokszerzõs összefoglalásig, melynek számos (sõt számtalan) megállapításával az egyes
monográfiák, tanulmányok, cikkek szerzõi akkor sem értettek és azóta sem értenek
egyet, amelynek használatára azonban az irodalom oktatása és kutatása folyamán már
csak anyagszerûsége miatt mégis rákényszerültek s nyilván még sokáig kényszerülni
fognak  adják, akarva-akaratlanul, azt az alapot, amely kiindulásként megjelöli a
tradíció körvonalait.
Az irodalomról való gondolkodás eredményei szak- és közismereti síkon egyaránt
megjelennek a lexikonokban is, mind az általános, mind pedig a szaklexikonokban, a
Pallas nagyszabású vállalkozásától fogva a Ványi-féle irodalmi lexikonon át egészen az
Új Magyar Irodalmi Lexikon legújabb kiadásáig. Az e munkákban szereplõ adatok és
értékítéletek alakulásában megfigyelhetõ valamiféle folyamatosság. Ennek oka rész-
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ben a források, részben pedig a szócikkek szerzõinek azonossága, vagy ezek egymást
követõ nemzedékeinek folytonossága. Megfigyelhetõ, hogy a jelentkezõ változó szemléletmódok korrigálják (módosítják, részben cáfolják) az elõzmények minõsítéseit,
netán az ismertetések arányait változtatják olyan módon, ahogy ezt az alakuló szemléletmód adott esetekben megköveteli, de a lexikonmûfaj természetének megfelelõen
ezek ritkán radikális jellegûek. Az ismeretanyag ilyen módon szinte önmagát írja tovább, mintegy integrálva az egymásnak olykor ellentmondó stiláris és tartalmi
motivikát. Kivált a kanonizált értékek, a preferált szerzõk, a klasszikusnak minõsített
értékek esetében van ez így, ilyenkor az értelmezés tartománya az, ahol bizonyos lehetõségei vannak a változó értékítéleteknek, ám ilyenkor az ugyanarról némileg másképp állapota áll fenn. Az természetesen egyéni vélekedés dolga, hogy a jelzett differenciák súlyát, jelentõségét ki hogyan ítéli meg.
A hagyománynak, mint köztudomású, vannak egyetemes, valamint helyi sajátosságai. A nagy stílusok nyilván az elõbbi kategóriákba sorolhatók, ugyanígy az irodalom (mûvészetek) elméletének kérdései. Mivel azonban az irodalom nyelvi produkció, e tény már önmagában véve nem is jelentéktelen variációs tényezõ, s nyilván a
szerzõk és mûvek nyelvi és társadalmi kötöttsége eleve egy olyan sajátos tartomány,
amelynek megvannak a maga külön ismérvei. Bizonyos körülmények között ez az
adottság, kiváltképpen a kisebb nemzeti kultúrák esetében, mint mással sok tekintetben össze nem vethetõ specialitás a nemzeti tudománynak, mint sok vonatkozásban
elkülönülõ stúdiumnak (sokaktól elfogadott, másoktól tagadott) igényét is maga után
vonja, elsõsorban az irodalomtörténet (nemzeti történelem) kereteiben.
Tehát az elõbbiek értelmében a magyar irodalom története, sok lényeges elemét
tekintve hungarikumnak nevezhetõ.1 Amennyiben e sajátosságokat, a nyelv, a történelem, a kultúra különös vonásait helyezzük a vizsgálódások tengelyébe, internacionális szemszögbõl is olyan tanulmányok keretében végezzük azokat, melyeknek megvan a maga külön elnevezése, terminológiája (hungarológia, polonisztika, russzisztika,
anglisztika, netán baszkológia stb.). Léteznek természetesen e viszonylatban átfogóbb
tudományszakok, mint például a szlavisztika, romanisztika vagy finnugrisztika, amelyek azonban szintén az alakulástörténet közös elemein nyugszanak, a nyelv(ek), a fejlõdésmenet, a történelmi múlt rokonsági tényezõit kutatva. Nem célunk azonban e
problematikával tüzetesebben foglakozni. Ami ide tartozik, az az úgynevezett nemzeti
irodalomtörténet szerepe, jogosultsága, helye a tudományág történetében. Ebbõl a sajátos kérdéskörbõl kiemelhetõ az a nézõpont, melynek alkalmazásával már Toldy Ferenc is kísérletezett, bár nála még erõsen hatott a régi típusú univerzális irodalomszemlélet, amelyben még a nyelvi-nemzeti szemlélet sem alakult ki teljesen, s inkább
valamiféle hungarustudat nyilvánult meg benne.
A magyar nyelvû és nemzeti szellemû irodalomkoncepció Gyulai Pál írásaiban rajzolódott ki következetesen. 2 Talán nem is annyira definícióiban, mint inkább gyakorlatában, amennyiben feltételezte a nemzeti nyelvû irodalom önelvû, saját köze-
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gében értelmezhetõ fejlõdését, amely természetesen végsõ fokon figyelembe veszi a
nagy stílusok, a külföldi termés mértékadó produktumainak befolyását, olykor mellõzhetetlen kezdeményeit, de ezeket a hatásviszonyok váltakozó erõsségû érvényesülésével magyarázza, melyeket a nemzeti nyelvû és tartalmú irodalom felszív magába és
önmagához hasonítja. Így az alkotó individuum is a maga érdeklõdésével kapcsolódik
ugyan a tágabb, európai környezet bizonyos értékeihez, tendenciáihoz és aktualitásaihoz, ihletet, ösztönzést merít belõlük, de az õ értékeit nem az általános, hanem a
specifikus minõsíti.
A specifikum egyszerre nyelvi, történeti és tárgyi természetû. Ami azt is jelenti,
hogy vele intenzíven csak az ilyen behatároltságú személyek (alkotók, befogadók és
értelmezõk) foglalkozhatnak hitelesen. Noha tagadhatatlan, hogy mint minden tevékenységnek, a hazai irodalomnak (és a sajátos nyelvi-történeti, etnológiai-folklorisztikai tanulmányoknak) is megvannak a maguk általános törvényei, ám ezek relevánssá igazában csak az adott konkrét viszonylatban válnak, s abban az egyedi variánsban,
ahogy az említett feltételek között létesülnek. E körülmény indokolja Horváth János
gyakorlatát, aki azt mondja, hogy elsõsorban a hazai anyagot (szövegeket, körülményeket) tanulmányozza, s azokat a véleményeket, melyeket az ebben a körben munkálkodó értelmezõk fogalmaztak meg, tehát a hazai magyar nyelvû szakirodalmat, mivel abban található meg az a felhasználható anyag elsõsorban, amely a legkézenfekvõbb
s egyúttal a legautentikusabb módon járulhat hozzá a vizsgált jelenség megvilágításához (mivel a nemzeti kultúra, benne az irodalom a nemzeti szellem megnyilvánulása).
E megállapítás elsõ része nyilvánvaló evidencia, a zárójeles megjegyzés pedig egyéb
formulával is kifejezhetõ, az azonban kétségtelen, hogy az illetékesség ilyen meghatározása magyarázza annak a stúdiumnak fõbb módszertani elveit, amely Gyulaitól napjainkig gyakorlatilag elterjedt.
Mindez természetesen nem jelenti az általános elvek (így a nemzetközi szakirodalom) fontosságának tagadását, ám az csak abban a mértékben látszik szükségesnek,
amennyiben ezek a hazai fejleményekkel valamilyen módon konkrét kapcsolatban
állnak, azok alakulását valamiképpen értelmezik és indokolják. Ezért ez az értelmezõitörténeti irányzat olyan területeken sem érzi magát illetékesnek, amelyek az egykori
Magyarország területén egyfajta szimbiózisban voltak, mint a párhuzamos, ám egymástól korántsem független kulturális jelenségek (így a hazai, netán fõvárosi, német s más
hazai nemzetiségek, horvát, szerb, román, szlovák nyelv és irodalom), legfeljebb a kettõs kötöttség inkább kuriózumnak tekintett szintjén kerülnek szóba, mellékesen.
Végigkísérhetnénk e folyamatot a XX. századi értelmezõi irányzatok mentén, ám ez,
mivel most elsõsorban XIX. századi kérdésekkel foglalkozunk, nem lehet feladatunk. Elegendõ annyit megállapítani, hogy a XX. század elsõ felére lényegében kialakult az az
értékhierarchia, amelyet a hozzájuk kapcsolódó kánonok nagy egyértelmûséggel jelölnek meg. Ezeken a késõbbi fejlemények lényegében nem változtattak, olyan lényegbe
vágó felfedezések és újrafogalmazandó értékek nem kerültek napvilágra, amelyek ezt a
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hierarchiát alapjában felülírták volna. Lehet persze ma már játékosan és ironikusan forgatni, dekonstruálni ezt a hagyományt, ám csak a mára kialakult nyomvonal mentén.
Az a természetes folyamat, mely szerint a különbözõ, sokszor politikai-ideológiai megközelítések következtében az arányok módosulnak, marginális jelenségek elõtérbe kerülnek, az elõtérben állók hátrább sorolódnak, ekkor is érvényesül, de ezek a körülmények a klasszikussá vált értékek tartományát csak kisebb mértékben érintették,
bármennyire is differenciálódott a megközelítés tartalma, az értelmezés módszertana.3
Mindenesetre Eötvös és Jókai esetében, akiknek egy-egy reprezentatív munkáján (a
Dózsa-regény, illetve A kõszívû ember fiai) demonstrálni kívánjuk a hagyomány-, illetve
kultuszképzõdés néhány mozzanatát, ha lesz rá érkezésünk egyszer, nem látszik nyoma a
megszilárdult értékítélet radikális változásának. Paradox módon az irodalom elmélete és
az irodalomtörténet beszédmódja többet változott néhány évtized folyamán, mint tárgyuk alakulástörténetének tényezõirõl szerzett ismereteink.
Mindazonáltal reális dilemma azon töprengeni, hogy mit kezdjünk azzal a sajátos
terminológiával, amely meggyökeresedett a magyar irodalomtörténet-írásban. Meg
lehet kerülni ezt a problémát azzal, hogy egyik-másik kifejezését nem használjuk, ám
elõbb-utóbb akkor is szembe kell néznünk olyan fogalmakkal, mint a nemzeti klasszicizmus, az irodalmi népiesség vagy a népnemzeti irány. Nyilvánvaló, hogy ezekben az
esetekben olyan jelenségekrõl van szó, amelyeknek fogalmi definíciója nem kompatibilis az általánosan ismert nemzetközi terminológiával, sõt többnyire le sem fordíthatók az ismertebb európai nyelvekre (megjegyzendõ egyébként, hogy ilyen fogalmak
minden nemzeti irodalomban vannak). Mindezzel még csak nem is érintettük a sajátosságoknak azt a tartományát, amely a történelem, a nyelv, a mentalitás körében
helyezkedik el, s ugyancsak megkövetelné, hogy megkülönböztetett figyelemben részesítsük.
Kultusz és történetiség
A mûfajalakulás és az egyes beszédmódok rögzülésének, kanonizálódásának megvan a maga  bizonnyal kanyargós  útja. A különbözõ kultuszok az idõk elején
valószínûleg a mitizálás szelektáló gyakorlata szerint szûrték ki a hétköznapi, valóságos szféra egyedi tényeit, s a jelképalkotás funkcionálta át e reflektálatlan réteget. Ez a
minden bizonnyal spontán, világértelmezõ reflexió tömörítette parabolákba az üzenetet, s e tevékenység szertartásrendjében jöttek létre azok a történetmondó panelek,
amelyek azután az egyes kultúrákban hagyományként szabályozták a megjelenítés mikéntjét, a témák jellege szerint variálódva.4 Az így kialakuló történetek mintegy tömörítették, rendezték az üzenetet hordozó narrációt, szisztémát alkotva ezáltal, amely,
mint a beszélt nyelv, az öntudatlan és a tudatos retorika törvényei mentén mûködött.
Mondhatni, hogy miként a beszélt nyelvnek vannak szabályai és kategóriái, úgy használatának, kommunikatív alkalmazásának is vannak eleve adott vagy történetileg kialakult elõírásai, rutinná rögzült alkalmazási módjai.
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Az üzenetek, a parabolákat hordozó szövegek demisztifikálódnak ugyan a modern regényben, ám a tovább élõ tradíció továbbra is mûködik, s e körülmény immár
a puszta praktikum szintjén is támogatta a szerzõk munkáját. E régi tiltások és kultikus
képzõdmények zárójelbe kerültek ugyan, ám a hatalmi szféra és a politikai kényszerûségek (netán személyes érintettségek) direkt megjelenítésének igényét ez a hagyományozott elhallgatási technika sikeresen fegyelmezte meg, így a parabola, a jelzés és a
sejtetés építette be a referencialitást a fiktív történet, a voltaképpeni mese (narráció)
menetébe.
A történelmi regényre utalva például némi rezignációval kell belenyugodnunk
abba, hogy azt a metszéspontot, ahol a valóságos, nem fiktív, tényleges történelmi
szereplõ vagy történelmi esemény az elbeszélés valóságos tárgyává, az írói alakítás témájává válhat, nem tudjuk elméletileg meghatározni, s igencsak kétséges gyakorlati
úton történõ felderítése. Ezért a szükséges, kényszerûségbõl, tapintatból vállalt elhallgatás, illetõleg sejtetés elbeszélõi módszere elfogadott, szinte kanonizált szabályként
értelmezhetõ, a befogadói magatartás pedig spontán, mondhatni evidenciaként felfogott reagálásként. E történetmondói technika kiegészítõ eleme a fiktív vonulat, amely
a mese varázsával iktatja ki a realitás iránti természetes igényt. Az elemzõk is így
gondolkodnak, hiszen sohasem jut eszébe Jókai méltánylóinak, hogy például Alfonsine
cselszövései, az õseredeti gonoszságnak a romantikus világlátásból fakadó narratív alakzatai voltaképpen inkább elfedik, mintsem felfedik ama történelmi tárgyat, melynek
kultuszát a regény megfogalmazni és hirdetni hivatott. A stiláris és tematikai sémák
mint az elõadásmód építõelemei belesimulnak a korstílus kanonizált beszédmódjába,
s ezért ez a stiláris-nyelvi-narrációs közeg csak önmaga szabály- és szokásrendjében
értelmezhetõ.
Ám a késõbbi idõ, az úgynevezett utókor bizonnyal szóvá tehetné ezt a körülményt,
ám az irodalomtörténet-írás, noha sokoldalúan gazdagította az eredeti befogadói aktusok nyomán kialakult értelmezéseket, végül is nem érintette azt a dilemmát, amelyet megfogalmaztunk. Ennek oka nemcsak a klasszikus mûvek értékkategóriájába
emelkedett alkotások iránti kegyelet, ami maga is kultuszképzõ tényezõ, hanem az a
körülmény is, s éppen meghatározó mértékben, hogy a továbbiakban már nem annyira a megjelenítés referencialitásának kölcsönviszonyai, hanem olyan szövegen kívüli,
illetve szorosabban vett irodalmi szövegeken kívüli jelentések, elsõsorban a történelemszemlélet alakulását rögzítõ textusok definiálják a regény üzenetét egy sajátos szellemi diskurzus látens intertextualitásának közegében.
Ebbõl következik egyrészt a történetmondás e típusának spontán és ellentmondás
nélküli elfogadása, másrészt a fiktív síkon általában az elbeszélés idejét idézõ normatívák érvényesülése s e rétegnek a történelmi régióval való, szinte költészeti szabályként munkáló kombinálása. Az a körülmény, hogy az így kialakuló összkép végül is
hogyan illeszkedik bele a megidézett korszakot (eseményt stb.) befogadó hagyományba, más kérdés. Megfigyelhetõ ugyanis, hogy e folyamat lényegi elemeit korántsem
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valamiféle racionalitás szabályozza, hanem a kultuszban rögzülõ szimbolikus beszéd
ettõl sokban különbözõ érzelmi, szokásrendi, kollektív élményekben gyökerezõ
modusa. E sajátos formáció általában feltételezi az elvontságnak, helyesebben a konkrét jelenségektõl való elvonatkoztatottságnak azt a fokát, melynek távlati képében a
befogadó érzelemnek és az összefoglaló, jelszószerûen megfogalmazott gondolatnak
bizonyos rugalmassága, mondhatni szabadsága van. Innen ered, hogy egyazon, racionálisan többé-kevésbe behatárolható múltbéli eseménysornak meglehetõsen sokféle s
egymásnak végsõ fokon mégsem ellentmondó recepciója képzelhetõ el. Tárgyunkra
(a történelemlátás Eötvösre és Jókaira jellemzõ változatára) vonatkozóan például
ilyenféle gondolati konstrukcióban, elbeszélõi morálban kifejezve: a Baradlayak jó
ügyért harcoltak, a szabadságharc a nemzet történetének kiemelkedõ monumentuma,
vagy a másik esetben: Dózsa harca kegyetlen volt ugyan, de a jobbágyság sérelmeit
tekintve ez érthetõ, így részvétnek és igazságosságnak kell uralkodnia a nemzet jövõje
érdekében.
Mondják ugyan, hogy az ilyen általánosságok, melyek végsõ leegyszerûsítésben olykor, sõt nagyon is sokszor már-már közhelyekbe torkollanak, sok jelentõs alkotás gondolati magvát képezik, s így olyan általános eszmék, melyek minden narratíva végsõ
sûrítményei. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az ilyen módon összefoglalt
tanulságok a maguk idejében és a maguk módján lényeges és új felismerések voltak, s
a hagyományban egyfajta kontinuitásba rendezõdtek.
A tradíció kontinuitása egyszersmind a keletkezõ kultuszok valamiféle rendje, ha
úgy tetszik, szertartásrend, amelyben megférnek egymással a formális logika szerint
ellentétes mozzanatok is, hiszen ezek alakulása más törvényszerûségeknek engedelmeskedik. E tekintetben Eötvös történelmi példázata, amely egyebek között Dózsa szerfelett vitatott alakjának felidézésével mintegy figyelmeztet a veszélyekre, melyek az országot fenyegetik abban az esetben, ha égetõ társadalmi problémáit nem oldja meg, s
nem megy végbe az idõk szellemével összhangzó modernizáció, a jogok és kötelességek
újabb kori harmonizációja  e figyelmeztetés nincs ellentétben Jókai regényének azzal az üzenetével, mely szerint a forradalom és a szabadságharc éppen annak végbevitelére törekedett, ami ezt az átalakulást a felvállalt konfliktussal elõsegítette. Ebben
az értelemben a két évtizednyi távolságból megfogalmazott új üzenet mintegy kiegészítette az elõzõt, ám a dolgok elõttiségének és utániságának egymástól gyökeresen
eltérõ perspektívájában. Innen nézve viszont nincsen közvetlen logikai kapcsolat a
két üzenet között, hiszen a feltételek sem kompatibilisek. Nem is szólva arról, hogy a
fegyveres konfliktus és az azt követõ idõszak a maga következményeivel olyan új antagonizmusokkal szolgált, amelyekkel Eötvös nem számolhatott, s amelyeket viszont
Jókai  szükségképp  nem az õ figyelmeztetésének szellemében fogalmazott meg,
sõt maga a példázat is elveszítette eredeti jelentõségét az elmúlt két évtized folyamán.5
Így állnak a dolgok, ha a két mû felõl fogalmazzuk meg véleményünket. Ám vannak
olyan szövegen kívüli, nem pusztán intertextuális, hanem a narratívába tartozó perszo-
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nális és históriai mozzanatok, melyek a tradíció folyamatosságát különféle módokon értelmezhetik. Az egyik ilyen, hogy mindkét szerzõ a maga módján, történelmi szerepének
megfelelõen, átélte e folyamatokat, az egyik a történelmi üzenet jelen idejû vonatkozását (a regényidõ keretében) a történelmi esemény elõterében, a másik pedig annak utóéletében, visszaható megfogalmazásban, s közben az ötveneshatvanas évek közéletében egy viszonylag közeli erkölcsi-politikai álláspont mentén találkoztak.
Ami a szerzõi pozíciót illeti, az több vonatkozásban is eltérõ lehet. Az egyik ilyen,
ami korántsem teljességgel elhanyagolható, az életkorbeli különbség. Eötvös tizenkét
évvel idõsebb, de még fontosabb talán az a körülmény, hogy a romantika korábbi kánonjának jegyében alkot, ez mûvének gondolati és formai elemeit is meghatározza.
Közéleti szerepük, a szabadságharchoz való viszonyuk lényegi különbsége abban jelölhetõ meg, hogy Eötvös a kormány tagja, a konfliktus kiélezõdése idején elhagyja az
országot, s majd az emigrációból visszatérve kapcsolódik be újra a közéleti-szellemi
tevékenységbe. Ez a tény mintegy visszamenõleg igazolja azt a vélekedését, melyet a
Dózsa-regényben kifejtett, hogy tudniillik a haladás útja nem a lázadás, a forradalom
eredményeként nyílik meg. Tehát gondolkodásának, személyiségének e karakterisztikumai hosszú távon befolyásolják írói tevékenységének alapvonásait. A fiatal Jókai
ezek szerint egy következõ, sok tekintetben (eleinte) radikálisabb gondolkodású nemzedékhez tartozik, még akkor is, ha egyébként maga az író alapjában véve konfliktuskerülõ személyiség, mint ezt a szabadságharc évében mutatott változékony nézetei és
vonzalmai is bizonyítják. Az mindenesetre aligha tagadható, hogy valamilyen módon,
életkorához és szereplehetõségeihez képest mindvégig részt vett az eseményekben, s
innen nézve akár hiteles tanúnak is tekinthetõ.
Az a kérdés, hogy milyen személyes viszonyban volt egymással a két szerzõ, látszólag mellékes életrajzi mozzanat, amely elhanyagolhatónak tetszik. Mégis, a két reprezentatív személyiség, kiemelkedõ regényíró kapcsolatai vagy éppen ezek hiánya szimptomatikus jelentõségû, annál is inkább, mert Eötvös azzal, hogy még a költõ életében
közzétette a Petõfi verseirõl szóló elemzõ kritikáját, tanúsította, hogy nem közömbös
a legújabb irodalom s a színen megjelenõ újabb nemzedék iránt. Jókai ekkor még nem
mutatja késõbbi formátumát, késõbb azonban az egymáshoz való viszonyításnak valamilyen módon meg kellett volna jelennie.
Bizonyos, s erre vonatkozóan számos adalék található, hogy a két író között valamiféle személyes, noha nem túl intenzív kapcsolat is fennállt, hiszen ez irodalmi-tudományos és közéleti szerepükbõl logikusan következik. E körülmény azonban korántsem jelenti az Eötvös irányához való kapcsolódást, nem tételez fel mûfajtörténeti
folyamatosságot.
Az életkorbeli különbség mellett ars poeticájuk, illetõleg világirodalmi tájékozódásuk eltérõ irányai egyként arról szólnak, hozzátéve Eötvös irodalmi tevékenységének 1849 utáni háttérbe szorulását, hogy az elõzõ korszak, tehát a szorosabb értelemben vett reformkor írója õ, aki akkor még döntõen az irodalomban, jelesül a regény-
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mûfajban fejezte ki érzéseit, gondolatait, nézeteit. Az író-politikus eötvösi eszményében akkor még az irodalom domináns tényezõ volt. Jókai regényírói pályájának e felemelkedõ szakaszában viszont Eötvös már nem játszott kezdeményezõ szerepet a magyar regényirodalom alakulástörténetében.
Az Eötvöstõl hirdetett és megfogalmazott erkölcsi-politikai habitus és a Jókai-féle
kultusz között egy olyan idõbeli fáziseltolódás is figyelmet érdemel, melynek lényege
az érzelmességbõl a romantikába való átmenet (A karthauzi) illetõleg az irányregény
(A falu jegyzõje), vagy a Walter Scott-i hagyományt integráló történelmi narratíva
(Magyarország 1514-ben) és az újromantikus elbeszélõ kánon, elsõsorban a Victor
Hugo, Dumas, Sue képviselte regényírói gyakorlat közötti különbség. Ilyen értelemben Jókai nem folytatja a történelemfelfogásnak azt a variánsát, amely Eötvös regényére jellemzõ, hanem anélkül, hogy azt meghaladná, egy új változattal szolgál, melynek gondolati tartománya, technikája, retorikája egyaránt elüt elõdje munkásságától.
Az irodalmi élet akkori viszonyairól, ami az irányzatokat, csoportosulásokat, fórumokat és intézményeket mint e tevékenység objektivációit illeti, viszonylag sokat tudunk, hiszen az irodalomtörténeti rendszerezések szempontjából ezek kiemelkedõ fontosságúak, ám az informális, ha úgy tetszik, személyes kapcsolatok jellegérõl, a
vonzásokról és a választásokról, a rokon- és ellenszenvek okairól, a barátságok és szövetségek egyedi motivációiról, a dolgok természeténél fogva, jóval kevesebbet. Fordulhatnánk ilyen esetekben szokásos és bevett módon az írói levelezés gazdagnak
mondott anyagához, ám ez, érthetõen egyébként, hiányos, mert nélkülözi a jobbára a
fõvárosban élõ és alkotó és az irodalomhoz más módon kapcsolódó személyiségek természetes kommunikációs módjának terrénumát, a szóbeliséget. A levelezés mint az
eszmecsere informális, félnyilvános fóruma a régebbi idõkben, például a XVIII. század
végén és XIX. század elején a jobbára az országban szétszórtan élõ irodalmi szereplõk
szinte kizárólagos érintkezési lehetõsége volt, s így e determináltságánál fogva a magán- és a közszférát egyként érintõ, személyességtõl áthatott mivoltában sokkal informatívabb adalékokkal szolgált, mint a késõbbi, sokszor esetleges, bizonyos alkalmakhoz kötött virtuális eszmecsere.
Ezért némi empátiára és képzelõerõre van szükség ahhoz, hogy a köz- és magánélet
viszonyait ez utóbbi területen legalábbis hipotetikus jelleggel rekonstruáljuk. Tudható természetesen, hogy a tudomány a maga általános elvei szerint (s itt nem teszünk
különbséget a fakticista pozitivizmus, valamint az újabb iskolák között, amelyek legalább olyan mennyiségû adattal és hivatkozással vértezik fel magukat állításaik védelmében, noha a tény terminust meglehetõs eltéréssel értelmezik) némi gyanakvással
tekint a beleérzõ attitûdre csakúgy, mint az intuícióra és az impresszióra; ezt legfeljebb
az alkotói tevékenység szférájában vélelmezik valóságos tényezõként, idõnként kételyt
támasztva az irodalomtörténet-írás lehetõségeit illetõen is.6 E körülmény tudatában
is megkísérlünk egy-két jelenetet felidézni a nehezen hitelesíthetõ szcénákból és gesztusokból, melyek mindenkoron részei életünknek.
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Némi megilletõdéssel lehet csak azt a jelenetet felidézni, amelyben az Akadémia
gyûlésén Jókai Mór lesegíti az emelvényrõl az akkor már alig látó Arany Jánost, vagy
arra a korábbi történetre, amikor barátai, közöttük Arany János, a regényíró életét
féltették súlyos betegsége idején. Pedig e baráti-féltõ gesztusok alig jelennek meg
mûveikben. Kétségtelen például, hogy Arany, noha igazán jól ismerte, az egykori baráti kötelékek ellenére sem rajzolt portrét Petõfirõl, nem elemezte életmûvét, pedig ez
elvárható lett volna. Hogy miért alakult így a dolog, ma már aligha tisztázható. Arany
jeles tanulmányíró, recenziókat azonban csak kényszerûségbõl írt, Jókairól csak egyet,
a Szegény gazdagokról szólót. Közismert, hogy Jókai Petõfirõl, miután barátságuk megszakadt, s ezért annak emlékére is sajnálatos folt vetült, fel-felidézett anekdotikus elemeket, regényesítette alakját, igazán hiteles képet azonban nem rajzolt róla.
Az alkotás, az irodalmi folyamat közegében tehát e kapcsolatok nem jelennek meg
valamiféle logika szerint az irodalmi kánon teremti meg a maga más logikájával a kapcsolatokat, illetõleg éppen ellenkezõleg, külön kategóriába sorolja azokat. Az irodalomtörténet kultikus mozzanatai szervezik azt a virtuális egységet, amely minden ellentmondást integrálva rögzít a tradícióban.7 Pedig az írói feladatvállalás, vagy ha úgy
tetszik, mesterség vonatkozásában irodalomszociológiai kategóriákat is valószínûsíthetünk.8 Az a csoport, amelyhez Arany és Gyulai is tartozik, az írást elsõsorban erkölcsi feladatnak tartja, nemes és emelkedett hivatásnak, melynek egzisztenciális alapját
nem a publikum megrendelése, igénye határozza meg, hanem valamilyen tisztes foglalkozás biztosítja. Jókai nem ebbe a kategóriába tartozik, az õ újságírói, politikusi tevékenysége, regényeinek anyagiakban is mérhetõ sikere, a közönségigény, a megrendelõ kulturális szerepének pragmatikus tudomásulvétele a Gyulai képviselte kánon
szemszögébõl nézve alacsonyabb erkölcsi szintûnek minõsül.
Az irodalom feladatának, az író státuszának eme eltérõ megközelítése vezet oda,
hogy bizonyos szorosabban esztétikai kifogásokon túl (a lélektani hitel hiánya, a szabadon csapongó fantázia, a felületes történetmondás, a gondolati igénytelenség) Jókai író habitusa ütközik elsõsorban Gyulaiék emelkedettebb felfogásával. Innen érthetõ az elfogultság, amely logikusan következik álláspontjából, és így gátolja Gyulait
Jókai mûvészetének méltányos megítélésben. Noha Gyulai maga is kitûnõ író, jeles
elbeszélõ, ám eszményítõ realizmusa, a súlyegyennek nevezett mérlegelõ, kompromisszumokra hajló, szélsõségektõl tartózkodó erkölcsi belátása mindazt, ami a posztromantikában a romantika originális szenvedélytanából megmaradt, elutasítja. Legalábbis elméletileg ilyen módon vezethetõ le a két koncepció közötti, illetõleg a mûvek
stílusában, retorikájában, üzenetében vagy akár a mûvészi hitvallásban mutatkozó
különbség.
A mindennapi gyakorlat azonban korántsem igazolja vissza ilyen kiélezetten e belsõ vitákat. Nyilván Gyulai s általában az akadémikus irodalmi szemlélet is számot
vet az irodalom anyagi, egzisztenciális meghatározottságaival, az intézmények mûködtetésének reáliáival, hiszen maguk is, foglalkozásuk gyakorlása közben, szembekerül-
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nek ezekkel, s egyikük-másikuk nem kis gyakorlati érzéket tanúsít ebben a vonatkozásban. Nem is szólva arról, hogy az általuk preferált szerzõk, például Kemény Zsigmond, bizonyos értelemben átmeneti helyzetben vannak. Kemény, a tudós gondolkodó, az analitikus regényíró, ugyanabban az író-újdondász tartományban helyezkedik
el, mint például a sokkal szélesebb publikum érdeklõdésére számító Jókai vagy Mikszáth. A különbség ars poeticájukban érhetõ tetten, noha a siker vagy annak hiánya is
bizonnyal motiválja elméleti nézeteiket. E körülmény, természetesen az írók személyisége, mûveik kisugárzása mellett, erõsen befolyásolja az irodalmi tudat állapotait.
Ahogy telik az idõ, Eötvös, Jókai, de akár Arany, Gyulai vagy Kemény is végsõ
soron belesimul abba a sajátos nemzeti liberalizmusba, amely a Tiszák éráját jellemzi,
s megmaradnak ugyan a múltjuk, személyiségük, mûvészi alkatuk közötti különbségek, azonban ezek mindinkább elveszítik eredeti jelentõségüket a befogadó hagyományban, s mint puszta adalékok immár az irodalomtörténeti besorolásukat szolgálják. A tradíció tehát afféle kollektív személyiségként kezeli az irodalmi múlt kiemelkedõ személyiségeit (a kevéssé ismerteket meghagyja a filológia szorgos mûvelõinek
zsákmányául), legfeljebb a kollektív alkotó személyiség variánsaiként tartja számon
õket. Ebben a megközelítésben szinte egyre megy, hogy a Dózsa-regényrõl esik-e szó,
netán Jókai valamely ismert regényérõl vagy akár Kemény Zsigmond egyik munkájáról. Ilyenkor mintha ama kollektív hagyományozó személyiség egyes tulajdonságai
nyilatkoznának meg.
E folyamat eredményeként az egyes tulajdonságok nemcsak az irodalmi hagyaték
általános karakterisztikumaiból vezethetõk le, hanem mintegy a nemzeti kultúra köztudatba rögzõdött szubsztanciájából.9 E körülménynek megfelelõen Jókai A kõszívû
ember fiaival a nemzeti ügy melletti hõsies kiállást, a diadal érzetét és hagyományának
ápolását célozza meg. Eötvösben az elõre látó és figyelmeztetõ, bölcs, nemzetféltõ gesztust becsülhetjük meg, Keményben az illúzióktól óvó, a felelõsségre mint erkölcsre
utaló magatartást, Jókai munkájában pedig a gyõzelem és a bukás mitikus nagyszerûségét. Az irodalmi kánon, a nemzeti irodalmat integráló episztémé mindezeket egyetlen történelmi jellembe olvasztja össze, melynek megnyilvánulásai a tárgytól függõen
különbözõ tónusokban, intellektuális-erkölcsi nézõpontokban, egy önmagával folytatott diskurzusban kristályosodnak ki, egyszerre táplálván a bizalmat sugárzó illúziót s
az annak elvetését sugalmazó bölcsességet.

Jegyzetek
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KÁLLAY GÉZA
ARANY JÁNOS: ÁGNES ASSZONY
Ki vagyok én? Mindenki.  Hol lakom én?
Minden emberben, ezerféle alakban.
Weöres Sándor: Bolond Istók1

Bányász a költõ: hányszor kergeti
Mély föld alatt vakon a vak eret!
Bízvást elindul, hévvel követi:
Az egyszer elvész, meddõ szirt mered
Eléje: s õ áll e szirtnél merõbben,
Sápadva színben, fogyva kedv- s erõben!2

Az Arany-féle Bolond Istók elsõ énekének utolsó versszakát Barta János idézi Arany
János és az epikus perspektíva címû tanulmányának3 végén, hogy ezzel is érzékeltesse a
költõ hol lankadó, hol élénkülõ készségét az új formák keresésére, a váltogatás és a
kísérletezés gyönyörûségére.4 Azonban Barta  közvetlenül a fenti versszak elõtt 
egy nagy XX. századi költõ nyilatkozatából is idéz, hogy ezzel hozzon összefüggésbe
rokon mûvészi akarásokat:5 Én most is, ötvenhat éves koromban, arra törekszem,
hogy lehetõleg mindig más tárnát nyissak, ahol eleinte tájékozatlanul bolyongok, és
mire eligazodom benne, otthagyom, és megint mást, ismeretlent keresek, igyekszem
újra meg újra éretlen kezdõvé változni.6
A nyilatkozó természetesen Weöres Sándor, Kenyeres Zoltán egyik hõse. Arany és
Weöres azonban nemcsak Barta János tanulmányában találkozott össze, hanem azon
a magyar irodalmi szigorlaton is, amelyen nekem kellett  más egyebek mellett és
éppen jelesre  Kenyeres professzor úrnak két kedves költõmrõl beszélnem. A vizsgát
egy egész éves elõadássorozat elõzte meg Weöresrõl és a Nyugat történetérõl, de sok
szó esett olyanokról  Hamvas Béláról, Fülep Lajosról, Kerényi Károlyról , akikrõl
többen akkor hallottunk elõször, és sorra kerültek a XX. századi magyar mûvelõdéstörténetnek olyan fejezetei, amelyeket 198283-ban még nem feltétlenül illett emlegetni. Bár most nem szigorlatozom, a magyar irodalomból ezúttal is  Vörösmarty
mellett  legkedvesebb költõmet, Arany Jánost húzom, tõle is az engem egyik legtöbbet foglalkoztató versét, az Ágnes asszonyt.
Amióta a Hacsek és Sajó egyik jelenetében  Deáknéval, Bodónéval és másokkal
keveredve  feltûnt Ágnes asszony, aki mossa, mossa, bizonyosak lehetünk abban,
hogy Arany balladahõsnõje végérvényesen része a népi folklórnak: akire kabarétréfát
lehet építeni, azt nagy valószínûséggel mindenki ismeri. Ágnes asszony visszatért a
népi témák körébe, oda, ahonnan vétetett, hiszen az iskolában is úgy tanultuk, hogy
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az 1853 végén íródott vers a nagykõrösi balladák egyike, témája szempontjából pedig nem az úgynevezett történelmi balladákhoz tartozik  mint például a Szibinyáni
Jank vagy a Szondi két apródja , hanem az úgynevezett parasztballadák7 közé (mint
például a már az Õszikék-ciklushoz tartozó Vörös Rébék vagy a Tengeri-hántás). Azonban az ismertségnek ára is van: aki Aranyról írni szeretne, azonnal szembetalálja magát azokkal a nehézségekkel, amelyekrõl a XX. század eleje óta minden értelmezõje
megemlékezik:8 a költõt  jól ismert tiltakozása ellenére  már életében praeceptor
Hungariae-vé9 avatták, és a  bármilyen elõjellel történõ  egyoldalú kanonizálás,10 a nemzeti Pantheonba helyezés,11 az iskolai anyaggá tétel12 nemegyszer épp
abban gátol meg bennünket, hogy mûveit friss szemmel olvassuk, hogy megtaláljuk (a
költõi bányában) a magunk Aranyát. A balladák tekintetében  bár távolról sincs
konszenzus arra nézve, mi fér e mûfaj keretei közé13  a nemzeti kanonizálás (érthetõ módon) elsõsorban a történeti balladákat fenyegette; az Ágnes asszony  ahol a
nevet is Arany adja mûve hõsnõjének  magánügyrõl szól, a falu határát  legalábbis a szigorúan szó szerinti értelemben  csak a patakig hagyjuk el, s a történelemmel csupán a szabadságharc után felbukkanó bûn és bûnhõdés motívum révén
szokás összekapcsolni14 (ahogyan már az 1850-es évek végén induló, elõször Gyulai
Pál és Vajda János pengeváltásaiban megjelenõ tragikum-vita is értelmezhetõ a szabadságharc traumájának egyik esztétikai feldolgozásaként15 ). Azonban a bûn és bûnhõdés motívum révén nevezték sokan Aranyt a ballada Dosztojevszkijének,16
Shakespeare-jének is, sõt a magánéleti téma arra szintén alkalmat adhat, hogy
Arany lelkivilágára nézve vonjanak le következtetéseket. Az utóbbira jó példa
Schöpflin Aladár, aki  amellett, hogy Aranyt shakespeare-i kontextusban helyezi
el  a balladák sötét világát a költõ életrajzára vetíti vissza (bár az Ágnes asszonyt itt
közvetlenül nem említi): Erkölcsi világában Arany, a shakespeare-i erkölcsi igazságosztásra támaszkodva, a felelõsség erkölcsi alapjára helyezi az életet. Az ember magába
szállását fejezi ki ez az erkölcs, amely pontos megfelelõje a nemzet magába szállásának
a forradalom után. Az ember felelõs cselekedeteiért, minden bûnének megvan a bûnhõdése s minden bûnhõdés valami bûn következménye. Visszahelyezi hatályukba az
ókor Erynniseit a keresztény lelkiismeret könyörtelenségének képében. A lelkiismeret költõjének szokták nevezni Aranyt s valóban az õ bûnösei lelkiismeretükben bûnhõdnek, nagyszámú lelki betegei mind a lelkiismeret betegei. S Arany a maga személyére nézve hiánytalanul levonta ennek a lelkiismereti felelõsségnek a következéseit.
Ebbõl származik magánéletének skrupulózus aggodalmassága, a családjával szemben
érzett szinte túlzott felelõsségérzés, életformáinak túlzásig gondos vitele.17
Már közvetlenül az Ágnes asszonyt elemezve Barta János a modern elmekórtantudóst ünnepli Aranyban: [A ballada] tulajdonképpeni témája: a lappangó lelkiismereti konfliktusnak, a bûntudatnak hatása egy naiv, szép, alkalmasint érzékies asszony
tudatában  s ezzel az asszony megõrülésének, ráadásul õrültsége mivoltának magyarázata. Arany zsenialitását s egyúttal emberszemléletének modernségét az mutatja,
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hogy a modern lélektant és elmeorvos-tudományt messze megelõzve fölfedezi a tudatalatti fogalmát, s felismeri azt, hogy az éber tudatnak van bizonyos cenzúrázó, elfojtó
szerepe [ ]. Arany ebbe a történetbe erkölcsi eszmeiséget önt; az asszony sorsán keresztül a lelkiismeret munkáját elemzi ki, s amellett mély részvétet kelt a bûnös, de
bûnéért súlyosan lakoló Ágnes iránt.18
Bármennyire múlhatatlanok Barta János érdemei a magyar Arany-recepcióban, és
bármennyire példaképnek tekinthetjük olyan irodalomtörténészként, aki kritikusi ítéleteit a filozófiával folytatott aktív párbeszédben hozta meg, most mégis vitatkoznom
kell vele néhány ponton. Arany ugyanis  azon a triviális tényen kívül, hogy Ágnes
valószínûleg bûnrészes abban a gyilkosságban, amelyet szeretõje követett el (Szeretõd ím maga vall rád19 )  a balladában sehol sem magyarázza Ágnes õrültségének mivoltát, hanem  aprólékos és kegyetlen pontossággal  az õrültség folyamatát mutatja be, s a lehetséges okok közül csak úgy villant fel néhányat, mint ahogy
Ágnes fehér sulyka villog messze a történet végén. És a tudatalatti (tudattalan) fogalma sem szerepel a balladában; a késõbb Freud, Lacan és mások által elemzett elfojtásnak  amire Arany Shakespeare-nél (például Lady Macbeth figurájában)
is bõven találhatott példát20  természetesen nagy szerep jut a költeményben, de itt
is a bemutatáson és a felmutatáson van a hangsúly, s Aranynak azon az elbeszélõi és
költõi technikáján, amellyel mitologikus alakká tud formálni egy egyszerû parasztasszonyt.21 A magánügyrõl szóló parasztballada tehát fordított utat jár be, mint sok
történelmi: míg a történelmi balladák már eleve kanonikus, legendás, sõt nemegyszer mitologikus alakokat jelenítenek meg, Ágnes esetében egy hétköznapi figurát
kell legendává alakítani.
A vers négy jól elkülönülõ részre tagolható: (1) a kezdõkép, Ágnes a patakban, az
utcagyermekek és a szomszédnõk faggatózásai, a hajdú megjelenése (14. versszak); (2) a börtönben (57. versszak); (3) a tárgyalás (819. versszak); (4) Ágnes
ismét a patakban (2026. versszak). A ballada tehát  ahogy az 1851-ben készült
egyik legnagyobb forradalom utáni vers, Vörösmarty A vén cigánya is  körkörös
szerkezetû, ahol a vers végén  de már a 20. versszakban  a kezdõkép variációként
bukkan fel: tulajdonképpen az utolsó hét versszakot (onnan, hogy S Ágnes asszony a
patakban / Lepedõjét újra mossa) a legelsõ átértelmezéseként foghatjuk fel. Az ismétlést pedig  éppúgy, mint Vörösmarty ditirambusában  egy minden versszak
végén visszatérõ refrén húzza alá: Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. A történet közvetlen menetébõl szüntelenül kiszóló refrén  az aktuális kontextus szerint  természetesen mindig más és más értelemet kap, más-más beszédaktust valósít meg (ahogy a
ballada nagy szavalói  Básti Lajos, Sinkovits Imre  ezt mindig érzékeltették is):
felfoghatjuk mint a csodálkozás, a rémület, sõt rettenet kifejezõdését, mint fohászt,
könyörgést földi és égi hatalmakhoz, mint kegyelmi kérvényt stb. Ugyanakkor a refrén  mintha valaki kétségbeesetten, folyamatosan a kezét tördelné  szüntelenül
megszakítja, a futó hab-hoz képest lassítja, szét is darabolja (zilálja) az események
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folyását, különösen mert a versszakok õsi felezõ nyolcasával szemben kilenc szótagos hosszával, trochaikus vagy choriambusi lejtésével22 a ritmust is kizökkenti monotóniájából. De a refrén leginkább maga a monomániákus ismétlõdés, amely nemcsak a
kezdõképet idézi vissza minden versszak után, ezáltal segítve, hogy a vers saját végén
visszakanyarodjon önnön kezdetéhez, hanem általa a ballada mintegy önmagán is kiábrázolja, saját testén is hordja azt, amit Ágnes belülrõl él meg. Míg azonban Vörösmarty egy bizonytalan jövõ majd ha dimenziójának függésében zárja a verset,
addig Arany hagyja, hogy mûve az idõtlenség végtelenjére nyisson.
A sorokat egymásba illesztõ, egymáshoz ízesítõ ismétlõdés már az elsõ két versszakban megjelenik (Fehér lepedõjét, Fehér leplét, véres leplét, Csitt te, csitt
te!), de a fehérvéres ellentéten keresztül nemcsak a talán legõsibb bûnszimbólum, a folt villan fel, hanem a bûnjel eleve kívülre, sõt a publikum, a közönségként-közösségként szolgáló falu elé kerül: Ágnes szennyesét nem rejti el, hanem
mindenki szeme láttára akarja tisztázni. És ez az egyetlen alkalom, amikor a folt
eredetét magyarázni hajlandó: csibém vére / Keveré el a gyolcs leplet. Ha a csibém vére nem arra utal, hogy  komikus valószerûtlenséggel  Ágnes csirkét vágott le az ágy fölött, hanem eufemisztikusan a menstruációs vérre vonatkozik, akkor
igen valószínû, hogy a bûntudat  természetesen az elfojtás révén bekövetkezõ 
sajátos áthelyezõdésével állunk szemben. A ballada világossá teszi, hogy Ágnes tudatából kitörlõdött férje halála (De amit férjérõl mondtak, / A szó oly visszásan
tetszik), ennek ellenére már a kezdet kezdetén úgy érzi, valamitõl meg kell szabadulnia, valamit egy tevékenység révén le kell vezekelnie. Csakhogy lehetséges, hogy
az akkor éjjel látott folt egy egészen más tudati területre tevõdött át: a gyermektelenség, a terméketlenség, az utódnélküliség miatt érzett bûntudat területére. Ágnes
magyarázata tehát nem feltétlenül tudatos hazugság, hanem a szeretõ által végrehajtott  és Ágnes által elfelejtett  gyilkosság látványának-traumájának hatására a tudat önnön mélyebb rétegeibõl emel ki egy még régebbi traumát, amely rögtön befoltozza az újat: a két vérjel eggyé válik. Az is szembetûnõ, hogy ezt a
magyarázatot Ágnes épp az odagyûlõ utcagyermek-nek adja: talán a gyermekek
jelenléte mint közvetlen inger hozza elõ a foganásképtelenség, az elvesztegetés
miatt érzett fájdalmat Ágnes elméjébõl (ráadásul egy olyan történetben, ahol csupán a vád terhes). A szomszédnõk már egyenesen a férje után érdeklõdnek, s az
olvasó látóterében egy pillanatra a kívülrõl tekintett bent is megjelenik: Csillagom, hisz ottbenn alszik!, de az elfojtás  a tagadás-tiltás grammatikai formájában
 azonnal felbukkan: Ne menjünk be, mert fölébred. A tagadás-tiltás  a híres
freudi verneunung  két ízben, és nyelvtanilag is expliciten, éppen az õrület kontextusában jelenik meg a késõbbiekben: Nehogy azt higgyék: megbomlott; Hallja
a hangot, érti a szót, / S míg azt érti: »meg nem õrül«, azonban egy újabb áthelyezés
révén, de a szintaktikai formát megtartva, valahol ott lüktet a negatív fohászban,
a refrénben is: Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

 264 

A harmadik versszakot olvasva ismét gondolhatjuk, hogy Ágnes az asszonyokkal
megint úgy taktikázik, mint az utcagyerekekkel: el akarja odázni a gyilkosság felfedezését. Azonban sokkal valószínûbb, hogy számára férje tényleg nem halott; Arany az
õrültség természetének azt a sajátosságát használja fel, amelybõl Shakespeare  és
elõtte Thomas Kyd a Spanyol tragédiában  egy egész esztétikát bontott ki: az õrület
deviáns képei (például egy hirtelen felbukkanó tõr Macbeth elõtt, Banquo szellemének megjelenése, a vérjel Lady Macbeth kezén), amelyek persze csupán a nagy
átlaghoz képest minõsülnek aberrációnak, megfellebbezhetetlen valóságértékkel
bírnak a szemlélõ számára, nagyobbal, mint bármifajta hétköznapi realitás. A valóságot e szerint az ábrázolási mód szerint ugyanis az aspektus, a nézõpont teremti, és
nincs külön objektív bejárat, kerülõút valamilyen tényleges valósághoz. Ez a képlet azonban kísértetiesen hasonlít ahhoz, ahogy a színház, a költészet mûködik: a szereplõk makacs fizikai mivolta, a színpad megannyi látható-hallható jele olyan, a szemlélõben-nézõben összeálló valóságot hoznak létre, amely persze nincs, ugyanakkor a
jelek következetessége és koherenciája révén inkább van, mint bármi más. Az õrület színpadi-költõi megjelenítése egyben tehát tanulmány magáról a színpadról és a
költészetrõl; természetesen nem értekezés, hanem a megjelenítés és felmutatás reprezentatív mûfaja, bár megesik, hogy a színpad világán belül egy-egy szereplõ reflektál
is a valóság és az õrület (költészet) viszonyára. A Szentivánéji álomban  természetesen Arany János fordításában  Theseus a bolond, a szerelmes és a költõ között
von párhuzamot:
Az õrült, a szerelmes, a poéta
Mind csupa képzelet:23
[ ]
Szent õrületben a költõ szeme
Földrõl az égre, égbõl földre villan,
S míg ismeretlen dolgok vázait
Megtestesíti képzeletje, tolla
A légi semmit állandó alakkal ruházza fel.24
Hyppolyta ellenvetése Theseus monológjára azt hangsúlyozza, hogy a
valóságot (valójában) az elbeszélés (reprezentáció) koherenciája és a
résztvevõk ehhez való viszonya teremti:
De amint elbeszélik e kalandot,
S mily változáson ment érzelmök át,
Több az mint puszta játszi képzelet,
S biztos valóvá nõ ki az egész.25

Az a valóság, amelybõl Ágnes asszony kiindul, szintén kegyetlenül (mert reduktívan) koherens: a hajdúnak adott válasz immár csupán a vérfoltos lepedõ realitását
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hajlandó tudomásul venni, s az asszony úgy hárítja el a törvény felszólítását, mintha
egy vacsorameghívást mondana le a kötelezõ házimunka kedvéért: Jaj, galambom.
hogy mehetnék, / Míg e foltot ki nem mostam! A koherenciához tartozik, hogy
ugyanígy viszonyul majd az ítélethez is (amibõl megint csak annyit ért, hogy a börtönben kell maradnia): Sürgetõs munkám van otthon, / Fogva én itt nem ûlhetek. De a
Míg e foltot ki nem mostam egy új dimenziót is bevezet: az idõét; Ágnes határidõt
szab magának, s épp ez a belsõ idõ  miközben külsõ idõvé válik, az egész természetet-világot átölelve és Ágnest egy távolról megfigyelhetõ szereplõvé avatva saját történetében  tolódik az örökkévalóságba, a végtelenbe a ballada végén.
A börtönben a sugár-szál, a kis fény ugyanazt a szerepet tölti be, mint a lepedõn a folt: Ágnes tekintete változatlanul egyetlen pontra szegezõdik, s nemcsak a
sugárka fér bele egy fél szembe, hanem a nap és a világ kétértelmûsége révén (Egy
sugár a börtön napja, naphosszanta néz e kis világgal szembe) a kis világ, a kis
fény tölti ki a hétfõ, kedd stb. értelmében vett napot, és a nap(sugár) tölti be
Ágnes egész piciny világát (univerzumát). De a keskeny fénynyaláb egyben az elmébe világító és égi fogantatásánál fogva talán az isteni eredetû józanságot, ép észt
is jelentheti  Descartes legalábbis Istentõl származónak tekintette a felvilágosító, az embert tiszta és világos gondolatokhoz segítõ rációt. Az Ágnes asszonyban
azonban a rációt  s éppen jelenléténél, hatásánál fogva  népes rémcsapat, rémek (halál)tánca veszi körül: ha ez a józan sugárszál nem volna, Ágnes az éjszaka
démonait sem látná, s a mély börtön, az elrejtõ, de egyben rettentõ feketeség, az
asszony közvetlen külvilága sem válhatna az ész alatt meghúzódó sötétség metaforájává. Ez persze a börtönviszonyok leírásából többé-kevésbé nyilvánvaló az olvasó számára; az Ágnes elméjébe mindentudó elbeszélõként belelátó narrátor  természetesen az asszony perspektívájából  nem is így fejezi be a feltételes mondatot,
hanem így: Ha ez a kis fény nem volna, / Úgy gondolja: megõrülne. Ágnes, ha feltételes, függõ viszonyban is, de tud elméje megbomlásának legalább a lehetõségérõl,
és az is világos, hogy ismét áthelyezéssel van dolgunk: Ágnes a téboly helyett
naphosszanta a kis fényt bámulja, de míg a vérfolt két bûntudati területet kapcsolt össze oly módon, hogy az egyik kioltotta a másikat, most az õrület kivédésére
tett kísérlet magává az õrület látható jelévé válik (hiszen nem mindennapos dolog
egész nap, mintegy megbabonázva, hipnózisban egyetlen fényfoltra meredni). Az
õrület helyébe tehát maga az õrület lép, valahogy egy olyan öngerjesztõ folyamatban, melyet például a Visszatekintés címû, egy évvel az Ágnes asszony elõtt írt vers
így fogalmaz meg:
Mint a vadnak, mely hálóit
El ugyan nem tépheti,
De magát, míg hánykolódik,
Jobban behömpölygeti.26
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Ahogy Ágnes börtönének zárja nyílik, a nézõpont a bent felõl mindjobban a kint
felé tart: az asszony ruhájának, hajának rendbe szedésével igyekszik összeszedni magát, a hang hallása, a szó értése lesz kritériuma saját ép eszének meglétére: az
õrültség (öltözettel, illõ magaviselettel történõ) elleplezése a külsõ rend iránti vágy
formáját ölti, azonban  a fent már említett tagadások környezetében  éppen így
válik a téboly külsõ jelévé. Ágnes esete annyiban különleges, hogy csupán már a kezdet kezdetén átértelmezett, más bûntudati területre áthelyezett bûn egy furcsán természetes és látható következményét akarja eltüntetni: Mocsok esett lepedõmön, / Ki
kell a vérfoltot vennem. A kezét mosó, vérfolttal küszködõ Lady Macbethhez azonban csak ennyiben hasonlít, hiszen Ágnes épp attól áll távol, hogy ismét elõadja,
újra meg újra, kényszeresen megjelenítse, közvetlen jelenként (a színpad folyamatos
jeleneként) megint átélje a gyilkosság éjszakáját.27 De Ágnes Ophéliával is csak részben rokonítható; annyi bizonyosnak tûnik, hogy Aranyt, éppen úgy, mint Shakespeare-t, nem a tételesen felsorolható indokok érdeklik, hanem hogy mit kezd az õrület valakivel, hogy miként jut, fokról fokra, közelebb egy patakhoz, ahol azután vagy
mosni kezd, vagy ráfekszik a habokra. Nem az eredet, hanem a kifejlet, nem a múlt,
hanem a jövõ az események rendezésének végsõ alapelve; nem tudjuk meg például,
milyen volt a viszony Ágnes és a férje között, mikor házasodtak össze, mikor kezdett
szeretõt tartani, verte-e a férje vagy sem, akkor történt-e a gyilkosság, amikor a férj
egyszer csak tetten érte a szeretõjével és így tovább. Ophéliánál is csak sejteni lehet,
hogy valami  a halállal többször azonosított  végzetes megcsalattatás lappanghat
õrültsége mélyén, azonban az Ophélia által bejárt út a teljes verbális inkoherencia
felé tart; Ophélia  Horatio szavai szerint és ismét Arany fordításában  Csak félig-érthetõen mond valamit; / Beszéde semmi, de alaktalan / Fordúlatokkal sejtelmekre készti / A hallgatókat.28 Ágnes, ahogy illik, szépen, értelmesen beszél, leginkább mint egy diáklány, aki azt azonnal felfogja, hogy jóindulattal vannak iránta (Egy
se mérges, vagy mogorva), de nem érti, hogy tanítói miért akarják iskolafogságra ítélni: Méltóságos nagy uraim! / Nézzen Istent kegyelmetek: / Sürgetõs munkám van
otthon / Fogva én itt nem ülhetek. Ophélia esetében az sem világos, tudatában vane annak, kikhez beszél (bár a híres virágjelenetben kinek-kinek az õt megilletõ virágot nyújtja át: Laertésnek az emlékezés rozmarinját, Claudiusnak a bûnbánat rutáját
és így tovább29 ), Ágnesnél viszont nyilvánvaló, hogy a tisztes õszek autoritását minden feltétel nélkül elfogadja.
De kik ezek a tisztes õszek? Azon kívül, hogy méltóságos nagy urak és hogy a
bölcs törvényszéket képviselik, nem tudunk meg róluk többet. A vád, a körülmények, úgy tûnik, világosak elõttük, ugyanakkor egyfajta családias, intim viszonyban is
vannak Ágnes asszonnyal, mint akik gyermekkora óta ismerik: Fiam, Ágnes, mit
miveltél? Ez az apaleány viszony azonban, a mogorvaság vagy méreg hiányának
dacára, éppen valami kegyetlenül pogány elemet, valami õsit, a civilizáció törvényén kívülit is belekever ebbe a bírósági eljárásba: mintha egyfajta falusi vének taná-
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csa, egy megfellebbezhetetlen tekintélyû, a lelket a testtõl elválasztani képes grémium, vagy egyenesen az olimposzi istenek gyülekezete ítélne egy szerencsétlen Danaidaasszony felett. A ballada hiába emel ki olyan reális mozzanatokat a bölcs öregekkel
kapcsolatban, hogy zöld asztalnál ülnek, vagy hogy a végsõ ítéletet többször hangsúlyozott csöndben hozzák meg (Csendesség van. Hallgat a száj, / Csupán a szemek szavaznak), a narrátor a mitológiai légkört már ezzel a különös, atyai, mondabeli bírói
testülettel teremteni kezdi. A második ítéletet szokás úgy értelmezni, hogy a józan
földi igazságszolgáltatás tulajdonképpen felmenti Ágnes asszonyt, és hagyja, hogy
egy isteni törvény vagy az isteni eredetû belsõ bíró, az elhallgattathatatlan lelkiismeret ítéljen felette: Eredj haza, szegény asszony! / Mosd fehérre mocskos lepled. /
Eredj haza, Isten adjon / Erõt hozzá és kegyelmet. Azonban az utolsó másfél sor inkább imádság vagy áldás, mintsem ítélet, és a földi igazságszolgáltatást már attól a
perectõl kezdve, hogy Ágnes a tárgyalóterembe lépett, nehéz komolyan vagy realisztikusan felfogni. Milyen tárgyalás az, ahol meg sem kérdezik, bûnösnek érzi-e
magát a vádlott vagy sem, ahol semmiféle védekezésre nem adnak alkalmat, nem kérik meg a vádlottat, hogy õ is adja elõ a történteket, nincs ügyvéd, nincsenek szemtanúk, rendõrségi (hajdútól eredõ) vallomás sincs, sehol az esetleges mentõ körülmények mérlegelése, és rögtön az ítéletet hirdetik ki? Ágnes kezeltetése, tébolydába
csukása, a társadalomtól való elzáratása sem merül fel egy pillanatra sem. A tisztes
õszek sokkal inkább eleve a vesébe látó, már a kezdet kezdetén mindentudó testület szerepét játsszák, akik hihetetlen rugalmassággal változtatnak a földi léptékkel
kimérhetõ büntetésen (Holtig vízen és kenyéren / Raboskodva bünhödöl te), és óriási kockázatot vállalva (hiszen Ágnes tettetheti is az õrültséget) azonnal ráhangolódnak arra a mitológiai aurára, amely Ágnest körüllengi. Azaz nem csak arról van szó,
hogy nincs abszolút mérce, amivel Ágnes esete megmérettethetnék, hogy  mint
Szörényi László írja  [Arany] bûn és bûnhõdés fogalma, bármennyire hivatkozik is
tételes jogszabályokra, mindig is kívül áll a jog által definiálható világon, és metafizikainak tekinthetõ tragikumot burkol csak jogestetekbe.30 Azt hiszem, Arany itt ennél valami sokkal veszedelmesebbet sejtet. Egyrészt azt, hogy egy tett, egy esemény
traumája által kiváltott bûntudat eleve leválhat a ténylegesen elkövetett bûnrõl, és
egy egészen más, az egyéni létet sokkal mélyebben érintõ területre tevõdhet át, másrészt hogy nemcsak a büntetés, de még a bûnhõdés sem tud feltétlenül a bûnrõl:
az egyetlen növény  Ophélia sokszínû virágcsokrával szemben , amelyet a narrátor Ágnessel kapcsolatban említ, a liliom, az ártatlanság egyik legõsibb szimbóluma:
Nosza sírni, kezd zokogni, / Sürü záporkönnye folyván: / Liliomról pergõ harmat, /
Hulló vízgyöngy hattyú tollán. A nosza szó, és különösen a sírni utáni vesszõ sejtetheti, hogy Ágnes itt is szerepet játszik, a szegény, gyenge nõ szerepét, újabb trükkel
állva elõ: így akar szánalmat kelteni önmaga iránt, a nõk õsi fegyveréhez nyúlva. A
mindentudó narrátornak azonban nem kellene feltétlenül egy ennyire lírai és átesztétizált képbe burkolnia hõsnõjét; a könny, a fehér hattyú, a hulló vízgyöngy 
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csupa jelzésszerû, de egyértelmûen pozitív értékítélet  nemcsak a tisztaságot hangsúlyozza, hanem a zápor elõkészíti azt a folyamatot is, melynek során Ágnes  ismét a patakban -- egyre inkább a természet részévé válik. Az asszony  és ezt érti meg
az Ágnes figurájának arányában mitologizálódó törvényszék  ártatlan; nem azért,
mert már akkor õrült volt, mikor elõször mosni kezdett, nem azért, mert a rémek
tánca  valamiféle fúriahad  már a börtönben alaposan megbüntette, nem azért,
mert majd az Isten vagy a lelkiismerete ítél felette vagy kegyelmez meg neki, hanem
azért, mert a bûn csak akkor hozható összefüggésbe a büntetéssel (akár egy földi hatóság méri ki a Corpus Juris szerint, akár automatikusan következik be, a lelkiismeret önmûködése folytán), ha ok-okozati viszonyt tételezünk fel közöttük. Ágnes
azonban éppen azért veszíti el emlékezetét, hogy ez a könnyen adódó összefüggés
megkérdõjelezõdjék, és ezt a logikus rendet borítja fel, méghozzá elsöprõ erõvel, Ágnes figurája, amikor ismét a patakba lép. Minél hosszabban áll az asszony a patakban,
a narrátor annál inkább és annál végérvényesebben emeli ki a földi (erkölcsi törvény szabta) összefüggésbõl, de egy hagyományos keresztyénség értelmében vett égi
összefüggésbõl is. Inkább a hagyományos égi összefüggés egyfajta rivális változatába helyezi, ahol az idõ már többször említett kitágítása révén mitologikus távlatot,
homályba, holdfénybe, sötétbe veszõ teret ad hõsnõjének, méghozzá úgy, hogy minden metaforává váló képelem a szó szoros értelmében kézzelfogható realitásból
(gyolcs, szék, sulyok), illetve a napszakok és évszakok természetes váltakozásából (virradat, este, éjjel, tél, nyár, égõ nap, kékítõ fagy, sõt kétértelmû
õsz) indul.
A mitologizálódás kezdõpontja ismét a vérjel: Ágnes számára az egész világ változatlanul egyetlen pontban, a vérfoltban fut össze, a mindentudó narrátor azonban
semmi kétséget nem hagy afelõl, hogy a lepel immár fehér és tiszta. A hajdan kint
lévõ folt ottbenn fixálódott, végképp belsõvé vált, és az akkor éjjel az elbeszélõ
általi kiemelése természetesen sejtetheti azt is, hogy Ágnes végre visszatalált az eredeti bûnhöz, férje meggyilkolásához. Inkább azonban az eredendõ, mitológiai homályba veszõ bûnhöz talál vissza, mert minél jobban sûrûsödik-koncentrálódik a vér,
annál inkább tágul a tér és az idõ: a múltból egy pillanatra felbukkanó akkor éjjel-t az
újramosás egyre végtelenülõ jelenének holdvilágos éjjelei váltják fel. Ágnes éppen
akkor válik a vérfolt végsõ foglyává, amikor sikerült mindenfajta bûn kívülrõl látható
jelét eltüntetnie, és ezáltal a patak, a futó hab sem marad csupán a tisztulás közege:
magává a futó idõvé változik, ami úgy kapdos a kifehérülõ gyolcsba és a szétfoszló
lepelbe, ahogy valami fájdalmas-homályos emlék hasít a tudat, a lélek, a bensõ
közeg egyre elmosódottabb képeket hordozó, egyre fehérülõ-kiürülõ, eleinte kifeszített, majd mind foszlányosabb vásznába. A narrátor, aki elkísérte Ágnest a börtönbe, aki a börtönajtó megnyitásával Ágnes bensõjét is megnyitotta elõttünk és hõsnõje
szemszögébõl tudósított az eseményekrõl, ettõl kezdve szigorúan csak az asszony külsejével törõdik: az elbeszélõ perspektívája ebben a külsõ szemléletben fixálódik. A hab
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leginkább Ágnes testét zilálja szét; a mitologizálódás ára az asszony testrészeinek
(hajfürt, harmat-arc, gyönge térd, haj, sima kép) megbomlása, szétázása-szétfoszlása a most már mindent körülölelõ, beléje kapdosó-harapó-maró vad (szilaj)
idõ, sõt idõjárás uralma alatt. Az talán még a realitás patakpartjáról elképzelhetõ,
hogy valaki virradattól késõ estig / Áll a vízben széke mellett (bár ennie azért bizonyára mégiscsak kell), de amikor a figura határozott körvonalai kezdenek elmosódni,
amikor az alak is önmagán kívül kerül, hogy vízre vetülõ árnyát zilálja szét, tegye
rezgõvé-zavarossá a szilaj hab, egyre inkább egy másik dimenzióba emelkedik, hiába keretezi ezt a versszakot egy még mindig reálisan is értelmezhetõ  és szelídebb
 kép a hajfürtöket ziláló kósza szelletrõl. Ellentétként azonnal valami babonás
rémülettel teljes jelenet következik, különösen, mert Ágnes grammatikai nyomként
csak egy birtokos személyjelet  súlyka  hagy maga után, és  metonimikusan
 a villogó mosófán keresztül van csupán jelen. A gyötrõ munka itt válik, immár
valóban irrealisztikusan, sõt szürrealisztikusan éjjeli, ismétlõdõen éjszakai, éjjelenkinti
tevékenységgé, és a sötét háttérben, a sápadt holdfényben csillogó víz-fodor, s még
inkább a fehéren villogó sulyok révén az egész alak  mintegy önnön hiányának
szörnyû holdudvarában  is sajátságosan kifehéredik. A figura  akit eddig leginkább egy egész emberi alakot kitöltõ kistotálban láttunk  egyre jobban távolodik
és egyre több hátteret, távlatot kap: a sulyok maradozó csattanással sújt le, tehát 
mint sokszor a villámlás és a mennydörgés viszonylatában  elõször látjuk villanását,
és csak késve, utána érkezik a kísérteties, az eredettõl mind jobban távolodó, arról
mind jobban leváló hang.
Így maradozik el az immár minden nap- és évszakot kitöltõ rémalak mögött a
bolond mosónõ; így válik le a bûnös asszony önnön mitologikus figurájáról. Az
egyre inkább töpörödõ, egyre szélesebb térben és egyre jobban táguló idõsíkban bemutatott õsasszony  ahogy évrül-évre, télen-nyáron, szünet nélkül napon ég
és fagyban kékül  maga lesz az évszakok váltakozása, az évek múlása, a természet
színeváltozása; a harmat-arc egy pillanatra még felvillantja a liliomról pergõ harmat ártatlanságát, összeköti a patak és az esõk vizét a könnyek záporával; a gyönge
térd még talán a bölcs bírák szánalmát is felidézi, de az õsz szójáték miatt nemcsak a
zilált, hajdan hollófekete és egyenes (szög) haj fordul õszbe, amit Ágnes egyszer
olyan féltõ gonddal simított meg, hanem az egész figura õsszé, évszakká változik. A
kép kétértelmûsége révén pedig nemcsak az arcon verõdik szanaszét torzalakú ránc,
hanem az asszony is önnön torzképévé lényegül; az egész, egyre táguló idõ- és térperspektívával dolgozó nagytotál, ez az egyre szélesebb vásznú filmjelenet is simából
ráncossá válik, sõt a sima felületen szanaszét terülés képe mintha földanyává is
avatná, a földdel is egyenlõvé tenné, egy vízszintes horizonton is szétterítené Ágnes asszonyt. Ágnest az elbeszélõ visszaadja az idõnek és a természetnek, hogy egyszerre tegyék tönkre és tegyék önmagukévá, megajándékozván és megátkozván õt saját
maguk kérlelhetetlen ismétlõdésével, örökkévalóságával és végtelenségével.
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Ágnes szenved, de metamorfózisa sem nem ítélet, sem nem kegyelem: olyan természetes  mert természeti  folyamattá válik, mint a patak folyása vagy a hold
világa. És bûnös-e a patak, mert folyik, vagy a hold, mert világít? Legfeljebb egy egyetemes, az egész univerzumot magába foglaló bûnben lét értelmében. Nem az a fõ
kérdés tehát, Ágnes bûnös-e vagy bûntelen, hogy a mossa, mossa megtisztulás-e vagy
maga a pokol, hanem az õrület és a különös földi igazságosztó testület révén az elbeszélõ olyan homályt von az ok-okozati, logikus összefüggések köré, amely eleve azt
feszegeti, vajon összekapcsolható-e a végtelen szenvedés, az örökkévaló, az ismétlõdés
révén még komikus elemeket is hordozó mosás bármivel is, ami ezt megelõzõen történt? Egy koherens univerzum számára igen, ott mindennek oka van, de lehet-e
ott okról és okozatról beszélni, ahol a hagyományosan bûnhõdésnek nevezett folyamat ennyire elrugaszkodik attól és ennyire nem áll arányban azzal, ami vélhetõen kiváltotta? Az átesztétizálás, a mitologizálás, a földi világból való kiemelés révén Arany
épp azt a fõ tételét látszik megkérdõjelezni, amelyet különösen epikai mûvek kritikusaként tartott fontosnak: hogy az események ne csupán egymás után történjenek, hanem egymásból folyjanak, következzenek,31 hogy egy szilárd és világosan összefüggõ belsõ kompozíciós rend szerint terüljenek az olvasó elé. Lehet, hogy a mitológiai
sík nyilvánvalóan poétikán belüli világa még mind belefér abba a költõi egy fél szembe, amit Arany a cselekmény egységének, költõi alakításnak, bensõ összefüggésnek nevezett,32 azonban lehet, hogy a kompozíciós rend itt csupán azért sûríti a szokott szigorral az eseményeket, Nehogy azt higgyék: megbomlott. Lehetséges, hogy
Ágnes esetében a cselekmény egysége épp a minden logikán túli monstruozitás ábrázolását, a minden készen talált modellen, minden antik, klasszicista vagy romantikus tragikumfelfogáson és protestáns etikán túlnövõ megjelenítést követelte meg: a
ballada úgy lesz koherens, hogy megengedi az egyensúly megbomlását, úgy lesz tragikus, hogy nem zárja ki a csehovibecketti értelemben vett abszurd lehetõségét,
amelynek egyik legfõbb ismérve Stanley Cavell szerint, hogy nyitva hagyja a kérdést,
vajon van-e célja vagy oka az emberi szenvedésnek, hogy vajon bármitõl vagy bármire megvált-e bennünket, s ezért valaha is remélheti-e önnön igazolását.33 Lehet,
hogy Arany János az Ágnes asszonyban azt a bûn nélküli bûnösséget ragadja meg,
amelyrõl Emmanuel Lévinas ugyanazt írja, mint Arany önnön pályája bérérõl:34
mint a Nesszosz inge, úgy tapad bõrünkre ez a meg nem bocsátható,35 minden
logikus bûn és bûnhõdés reláción túli bûnösség.
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11 Vö.: Arany halálának most lesz, ez évben, ötvenéves fordulója. Költészete, úgy érzem, még
ma is oly erõs vitalitással bír, hogy újra meghódíthatja a magyar kultúrát, de csak akkor, ha a
bálványimádásból kiemeli egy új kutatás. Az iskola monoton s hivatalos állandó és egyfeszültségû dicshimnusza valósággal Pantheonná, tehát gyászházzá változtatta Arany poézisét. Ennek
a merev épületnek ki kell nyitni az ajtait és engedni, hogy e napfényes költészet újra a nap
fénye alá kerüljön (MÓRICZ Zsigmond, Sub rosa, Nyugat, 1932/3). Ez a rövid cikk válasz Kosztolányi Dezsõ Író és bátorság. Válasz Móricz Zsigmondnak címû írására (ugyanebben a számban),
Kosztolányi hosszabb tanulmánya ugyanis Móricz Arany János írói bátorsága címû cikkére (Nyugat, 1931/24) reagált.
12 Vö.: Gyulai kérésemre elvitt Arany Jánoshoz. Nagyon levertnek, mogorvának, betegesnek
találtuk. Panaszkodott, hogy hiába dolgozik, nincs is már kedve hozzá. Akkor fejezte be Toldi
Szerelmét. Vigasztalni akartam és azt mondtam, éppen most határozta el a közoktatási tanács a
»Toldi« tanítását az összes középiskolák negyedik osztályában. »Annál rosszabb«, dörmögte,
haragosan az asztalra csapva: »a nebulók engem csak úgy megúnnak, mint a Vergiliust«
(MARCZALI Henrik, Emlékeim, 7. Erdélyben  és küzdelemben, Nyugat, 1929/16). Errõl az anekdotáról már Balassa József és Fenyõ Miksa is megemlékezik a Lehr Albert címû cikkben (Nyugat, 1923/13).
13 Vö. ARANY, Balladák. Õszikék, id. kiad., 15.
14 Vö. például HORVÁTH János, Arany János magatartása az új helyzetben = Irodalomtörténeti szöveggyûjtemény a 19. század második felének magyar irodalmához, szerk. NÉMETH G. Béla, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976, 7089, különösen 79. és 82.
15 Vö. például KOVÁCS Kálmán, Gyulai Pál = BARTA János, Irodalmunk 1849-tõl 1905-ig, II, Budapest, Tankönyvkiadó, 1981, 254.
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16 Vö. például BENEDEK Marcell, Délsziget, avagy a magyar irodalom története, Budapest, Kelenföld Kiadó, 1990, 177.
17 SCHÖPFLIN Aladár, Arany, Nyugat, 1932/20.
18 BARTA János, A magyar irodalom története 1949-tõl 1905-ig, I, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976,
121122.
19 A verset végig a Vekerdy Tamás szerkesztette kiadás alapján idézem (ARANY János Költõi mûvei, 1, Budapest, Szépirodalmi, 1986 [a továbbiakban ARANY Költõi mûvei, 1], 255258).
20 Arany a nagykõrösi évek idején írt Széptani jegyzetekben többször hivatkozik Shakespeare-re;
többek között annak bizonyítására, hogy a drámai jellem fokozatosan fejlik ki, Macbeth példáját idézi (vö. ARANY János, Széptani jegyzetek = A. J., Tanulmányok és kritikák, szerk. S. VARGA Pál, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998 [Csokonai könyvtár], 299).
21 Gyulai Pálra hivatkozva szinte minden Arany-kiadás és Arany-monográfia megemlékezik róla,
hogy Arany még Geszten, amikor 1851-ben májustól õszig Tisza Domokos mellett
házitanítóskodott, látott egy parasztasszonyt, aki csendes õrültként mosott a patakban reggeltõl estig (vö. például ARANY Költõi mûvei, 1, 510).
22 Arany choriambizálására nézve lásd GÁLDI László, Ismerjük meg a versformákat!, Budapest,
Móra, 1961, 57.
23 Tulajdonképpen: teljesen (ugyanabból) a képzeletbõl/képzelõerõbõl vannak (maguk is) csinálva  The lunatic, the lover, and the poet / Are of imagination all compact (William
SHAKESPEARE, A Midsummer Nights Dream, ed. Harold F. BROOKS, LondonNew York,
Routledge  The Arden Shakespeare, 1979, 1990, 103).
24 William SHAKESPEARE, Szentivánéji álom, ford. ARANY János, V. felvonás, 1. szín = W. S. Összes
drámái, II, Vígjátékok, Budapest, Európa Kiadó, 1988, 451.
25 Uo.
26 ARANY Költõi mûvei, 1, 204.
27 Vö. például: Mosd meg a kezed, végy hálóruhát, ne sápadozz; Ágyba! Ágyba! Kopognak a
kapun. Jöjj, jöjj, jöjj. jöjj, add a kezed. Amit csináltunk, nem lehet visszacsinálni. Ágyba, ágyba, ágyba, ágyba (William SHAKESPEARE, Machbet, V. felvonás, 1. szín, ford. SZABÓ Lõrinc =
W. S. Összes drámái, III, Tragédiák, Budapest, Európa Kiadó, 1988, 820).
28 William SHAKESPEARE, Hamlet, dán királyfi, IV. felvonás, 5. szín, ford. ARANY János = Uo.,
428.
29 Lásd uo. a 1247. oldalon található jegyzetet.
30 Szörényi László szerint a ballada egyszerre több interpretációs síkon értelmezhetõ: A látszólag
következetesen végigvitt, naiv, idõnként sajnálkozó, idõnként elborzadó hang ugyanakkor kéthárom másik szólamot is tökéletesen végigvisz. Az egyik a lélektani folyamaté. [ ] A költõ a
látszólag nyugodtan elõrehaladó elõadásban a párhuzamos szerkezet egy-egy hangsúlyának fölcserélésével érzékelteti a lélektani folyamat elõrehaladását. A másik olvasási lehetõség az erkölcsi, mely itt az isteni igazságszolgáltatás diadalát mutatja a földi bíráskodás fölött. A harmadik lehetõség akkor tárul elénk, ha figyelembe vesszük Aranynak tanulmányaiban is kifejtett
tragikumfelfogását a bûnrõl és a büntetésrõl. Ilyen értelemben Ágnes asszony már nem közönséges balladafigura, tragikussá színezett anekdotahõs, hanem a bûnbe esett ember jelképe. Vétke,
a szerelmi gyilkosságra való felbujtás, illetve abban való részvétel akkor válik végzetesen értelmetlenné, amikor az asszony értesül bíráitól, hogy bûntársa, szeretõje maga vallott rá. A különben a versben föl nem lépõ férfifigura ebben az egyetlen funkciójában mint vádló szerepel,
azaz az ördög, a Sátán, a Diabolus (görögül annyi mint vádoló) szerepét játssza el. Bûnbe taszítja a gyönge embert, azután bevádolja Istennél, hogy így kárhozatra juttassa. Ilyen értelemben a ballada metafizikai játéktérben mozog, tárgya a bûn és bûnhõdés, az emberi vétek és az
isteni kegyelem dialektikája. Isten voltaképp megmenti azzal Ágnes asszonyt, hogy õrületet
bocsát rá, mert ezáltal életében lehetõsége nyílik a vezeklésre, és talán elkerüli az örök kárhozatot. [ De] elképzelhetõ egy mitikus olvasásmód is, amely magyar paraszti változatban vetíti
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elénk, az örök értelmetlen alvilági munkára ítélt, szintén szerelmi gyilkosságukért bûnhõdõ
Danaidákat. Ebben az értelmezésben nincs lehetõség a halál utáni szabadulás föltételezésére,
amint látjuk: Ágnes asszony örök bûnhõdése maga a pokol (Arany János, szerk. MARGÓCSY
Klára, Debrecen, Tóth Könyvkereskedés Kft., 1997 [Nagyjaink], 9192; a fõszövegbeli idézet
szintén innen való).
31 Idézi Arany János különbözõ kritikáiból és tanulmányaiból DÁVIDHÁZI Péter, Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége, Budapest, Argumentum, 1994, 154.
32 Uo., 154155.
33 Vö. Stanley CAVELL, Ending the Waiting Game: a Reading of Becketts Endgame = S. C., Must
We Mean What We Say? A Book of Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, 14.
34 Bárha engem titkos métely / Fölemészt: az örök kétely: / S pályám bére / Égetõ, mint Nessus
vére (ARANY János, Epilógus = ARANY Költõi mûvei,1, 399).
35 Eredetileg Emmanuel LÉVINAS, Autrement quêtre ou au-delà de lessence, idézi TENGELYI László, A bûn mint sorsesemény, Budapest, Atlantisz, 1992, 256.
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ORLOVSZKY GÉZA
A MEGKÉSETT RECEPCIÓ

Az irodalomtörténet folyamatában vannak nagy prezentációs korszakok, amikor az
érdeklõdés a múlt szövegeire irányul, és ezek a szövegek nagy mennyiségben özönlenek be az élõ hagyománytörténés kontextusába. Ilyen korszak volt a reneszánsz, amely
az antikvitás szövegkorpusza restaurálásának programjával a mindenkori irodalmi tevékenység mintáját és hivatkozási alapját kívánta az irodalomrendszer szereplõi számára elérhetõvé tenni. Hasonló prezentációs korszak a XIX. század, amikor a nemzeti
nyelvû irodalmi szöveguniverzumok a történetiség elvének megfelelõ struktúrába rendezõdve, mintegy bibliográfiai formában képezték le az újonnan megteremtõdõ irodalomtörténeti konstrukciókat. Az irodalomtörténet mint diszciplína létrejöttével a szövegek elérhetõ összessége sajátos, elméletileg meghatározott prezentációs formákat
öltött: folyóiratközlés, tudományos és népszerû kiadás, kritikai kiadás, összkiadás,
korszakantológia, forráskiadás stb. Ez a mûfaji elkülönülés természetesen elvezetett a
befogadói attitûdök (intézményesített) differenciálódásához, nevezetesen egyre növekvõ mértékben tért el egymástól az élõ irodalom és a lezárt korszakokhoz tartozó szövegek befogadásának gyakorlata. A tudományos szövegkiadások a maguk elijesztõ akríbiájával, a régies ortográfiához való ragaszkodással, a nehezen követhetõ, terjedelmes
apparátusokkal egyre inkább csak a szaktudományosan képzett olvasók számára váltak
befogadhatóvá. A lezárt korszakok produktumainak népszerûsítésére kényszerûen sajátos kiadási formák keletkeztek; az iskolai hagyományoztatás imperatívusza és a korlátozott kompetenciákkal való rezignált szembesülés a fragmentált kiadói kompozíciók és a kulináris textológia konstruálta delfin-antológiák khiméráit eredményezte.1
A magyarországi szövegkiadási gyakorlat sajátossága, hogy éppen abban a korszakban, az 1890-es években érte el a tudománnyá válás stádiumát, amikor a szélesebb
befogadóközönség múlt iránti érdeklõdése kezdett lezárulni, és egyre inkább az élõ irodalmi diskurzus modernizálásának problémája került terítékre. Meglepõ végiggondolni,
hogy a század közepén Toldy Ferenc egy olyan szövegkorpuszra alapozva alkotta meg a
nemzeti irodalomról szóló elsõ nagy elbeszélést, amely még nem tartalmazott számos,
általunk ismert és alapvetõ fontosságúnak tartott mûvet (nem ismerte Balassi mûveinek javát, szinte az egész XVII. századi költészetet, az Ómagyar Mária-siralmat stb.).
Az irodalomtörténeti hagyománykonstituálás eredeti felhalmozási fázisából kimaradt szövegeknek a késõbbiek során igen jelentõs közegellenállással kellett (és
kell) megküzdeniük, ha be akarták magukat írni a már felállított kánonba. Az egymást követõ irodalomtörténeti építmények láthatóan nehezen tudták magukat függetleníteni az öröklött kánonstruktúráktól. Különösen a rekonstruktív jellegû isko-
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lák konstrukcióit képes érvényteleníteni egy-egy utólagosan elõbukkanó, recepciótlan szöveg. Példa lehet erre a jelenségre Balassi kései recepciója az 1870-es években. Az addig ismert életmûvet megötszörözõ Balassa-kódex felbukkanása sokkolta
a tudományos életet.2 Jellemzõ, hogy kódex anyagának szakszerûen igényes közzététele csak igen nagy késéssel, 1944-ben történt meg. Sõt, a legutóbbi évtizedek
egyik legtöbb hozadékkal járó vitasorozata éppenséggel a Balassi-szövegek ideális
prezentációja körül bontakozott ki. Az utóbbi öt évtizedben legalább négy fontos,
az életmû értékelését jelentõsen befolyásoló Balassi szövegkiadás látott napvilágot.3
Hasonló példaként kínálkozik a Zrínyi-életmû hatástörténeti torzulása. A Kazinczytól Aranyon át Klaniczay Tiborig ívelõ irodalomtörténeti hagyomány a Zrínyiéletmûvet elsõrenden epikus teljesítményként csodálta, és aránylag kevesebb figyelmet szentelt a lírikumok poétikai vizsgálatának. Recepciótörténeti esetlegesség, hogy
a lírai korpusz legjelentõsebb darabja (mely egyben a korszak poétikai konvenciórendszerét szétfeszítõ, kezdeményezõ produktum), az Elegia címet viselõ szöveg az
életmû egészéhez képest késõn  attól elkülönülõ recepciótörténeti vonalon ,
csak az 1890-es években került be a magyar irodalomtörténet szöveguniverzumába,
anélkül, hogy igazán megfelelõ súllyal íródott volna vissza az életmûrõl képzett irodalomtörténeti elbeszélésbe. A lírikus Zrínyi érdemi felfedezésére csak Kovács Sándor Ivánnak és tanítványainak az 1980-as évektõl meginduló, ma is tartó kutatásai
keretében került sor.
Belátható, hogy a megkésett szövegek egyrészt jelentõs mennyiségû mozgósító potenciált hordozhatnak magukban, ennek ellenére  vagy talán éppen ezért  a látható szöveguniverzumot és a kánont ellenõrzõ institúciók sokszor vonakodva és jelentõs késéssel vállalkoznak e mûvek értelmezõ-legitimáló tényleges recepciójának
elvégzésére. Az irodalomtörténészek reakciója az újonnan felfedezett történeti szövegekkel kapcsolatban sokszor a represszió, a cenzúra és az elfojtás gesztusaival jellemezhetõ. Az eddigiek illusztrálására egy esettörténetet szeretnék ismertetni.
A XIX. század utolsó évtizedének küszöbén az a sajátos helyzet állott elõ, hogy az
akkor immár több mint fél évszázados múltra visszatekintõ magyar irodalomtörténetírás nem rendelkezett saját szakmai folyóirattal. Az Akadémia végre elhatározta magát egy új tudományos szakfolyóirat megindítására, és nagy nehezen megteremtette a
fenntartás anyagi feltételeit is. Az 1891-ben meginduló Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztésével a történész Ballagi Aladárt bízták meg, aki nem sokkal az új lap
megindulása után ádáz támadások kereszttüzébe került. Az Egyetemes Philologiai Közlöny rendre névtelen glosszákban pécézte ki az ItK közleményeit, Ballagi indulatos
szerkesztõségi üzenetekben válaszolgatott, és a lap recenzió rovatát is felhasználta az
ellentábor embereinek lejáratására. A mai olvasó számára hihetetlenül indulatos és
hamarosan becsületsértési ügyekké mérgesedõ szakmai viták hamarosan átlépték a
tudomány belsõ fórumainak határait, és a szembenálló felek a már napisajtó hasábjain
üzengettek egymásnak.4
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A botrányízû polémia hátterében az akkori irodalomtörténész-társadalom két,
irányzatos szervezõdésû érdekcsoportjának az ellentétei álltak. Az egyik oldalon a Budapesti Philologiai Társaság vezéralakja, Heinrich Gusztáv mozgatta a szálakat, aki
négy évvel korábban nyíltan hadat üzent a Toldy Ferenc nevével fémjelzett régi típusú irodalomtörténeti iskolának: Irodalomtörténetünk, amennyiben ilyenrõl beszélhetünk, csak igen csekély részben tudomány, nagyobb részben csupán felszínesen hozzávetõ alanyi vélekedés; anyagának egy tetemes töredéke egyenesen mitológia, és épen
e mítoszok öröklõdnek a legbámulatosabb szívóssággal szerzõrõl szerzõre. Az önálló
kutatás ezen a téren a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, a források közvetlen kiaknázása kivételes eljárás.5 Heinrichék éppen az ItK-tól várták, hogy az majd a klasszika-filológia nagy múltra visszatekintõ módszertani hagyományainak adaptálásával egy
új szemléletû, példaadó szakmai alapintézménnyé válik, amely amellett, hogy a kutatást jelentõs mennyiségû új forrással látja el, a hazai tudományosságban meghonosítja
a pozitivista adatösszegzés szigorú módszertanát. Hamar kiderült azonban, hogy a szerkesztésre kiszemelt Ballagi Aladár nehezen tûri a Philologiai Társaság szakmai gyámkodását, ráadásul jó kapcsolatokat ápol a Heinrichék fõ szakmai ellenfelének számító
Beöthy Zsolttal és általában a felszámolni szándékozott nemzeti elvû történetírás prominens alakjaival. Az Akadémia számára a közvetlen beavatkozás lehetõségére és
Ballagi leváltására az Eszterházy-ügy szolgáltatta az ürügyet.
Az ItK második évfolyamának 3. és 5. füzetében Merényi Lajos bõ szemelvényeket
közölt Eszterházy Pál (a késõbbi nádor) addig teljesen ismeretlennek számító költõi
életmûvébõl. Ezen közlemény egészen új nevet igtat költészetünk történetébe 
írta a versek élére tett rövid és meglehetõsen formális, az alapvetõ textológiai információkat is nélkülözõ bevezetõjében. A szövegközlést nem sokkal követte az Egyetemes Philologiai Közlöny 1893-as elsõ füzetében Kanyaró Ferenc tanulmánya Zrínyi
legújabb epigonja címmel.6 A fiatal kolozsvári irodalomtörténész írása korrekt filológiai munkával bizonyította, hogy az 1655 táján keletkezett versek jelentõs része szövegszerû egyezést mutat Zrínyi Adriai tengernek syrenája (1651) és Listius László Magyar
Márs (1653) címû mûvének részleteivel. A párhuzamos helyeket kéthasábosan egymás mellé szedve sorolta fel. Az Eszterházy-versek szövegalkotó stratégiájáról sommás
és megsemmisítõ minõsítést adott: Látnivaló, hogy az Adriai Tengernek Syrenájánál
öt ével fiatalabb énekek valójában nem egyebek, mint egyenes kiírás Zrínyi mûveibõl, mely nem egészen szokatlan eljárást tudvalevõleg a plágiumok közé szokás sorozni. Eszterházy teljesítményétõl kategorikusan megtagad minden esztétikai és költõi
érdemet, sõt a szövegek közlésének létjogosultságát is megkérdõjelezi. Egyedüli felmentést csak a szövegekben tárolt mûvelõdéstörténeti ismeretanyag adhat. E versbõl tudjuk meg, hogy a magyar tánczénekeknek már a XVII. században is a lassún
kívül még ugrója is volt  ez az egyetlen dicsérõ értelmû kijelentése a szövegekrõl.
A textusokat alkalmatlannak minõsíti arra, hogy kritikai elemzés tárgyai lehessenek: A fraknói várkastély legtitkosabb idylljébe engednek bepillantanunk ezek az
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igénytelen versek, melyeket a gonosz véletlen kíméletlen kézzel napvilágra hozott és
a melyeket mi a rideg kritika szemüvegén keresztül nem vizsgálhattunk. Igazi pozitivistához illõ módon megmosolyogtató, természettudományos indíttatású bírálattal is
megfejelte a plágiumvádat. Kifogásolta, hogy az egyik játékosan allegorizáló fikcióként szituált versben (A fülemüle énekének magyarázata) a hím és a nõstény madár egyaránt beszélõként szerepel, holott a természetben csak a hím fülemülék énekelnek.
Kanyaró elemzését nyilvánvalóan történetietlen elõítéletek és külsõdleges intencióból táplálkozó prekoncepció vezérlik. A barokk retorika és poétika ismerõjeként
számításba kellett volna vennie a korszak imitációelvû esztétikájának mûködését. Meg
kellett volna próbálkoznia a szövegek mûfaji besorolásával, mérlegelnie kellett volna
a XVII. században jól ismert paraphrasis, palinodia, parodia, cento fogalmak adaptálhatóságának lehetõségeit. Érdemes megfigyelni, hogy Kanyaró elemzésében jelen vannak olyan értelmezési mozzanatok is, melyek a saját irodalomtörténeti iskolájának
metodikája szerint alkalmasak lehetnének egy érzékenyebb interpretáció kimunkálására. A pszichológiai beleérzés módszere, valamint a szerzõ és a befogadóközönség viszonyának elemzése azonban itt csak arra szolgál, hogy újabb érveket merítsen a vizsgált tárgy megbélyegzésére.
A szakmai közvélemény Kanyaró cikkét kiütéses gyõzelemként értékelte. Ítéletét
alapvetõen a szövegközlõ Merényi sem vitatta, csupán a plágium minõsítésén próbált
kicsit finomítani. Az akadémiai osztályülés nagyrészt az Eszterházy-ügy bakijával érvelve leváltotta a fõszerkesztõt.7 Az irodalomtudományból eltávolított Ballagi ezután
végleg a történettudomány mûvelésére váltott át. Jó két évtizeddel késõbb Thaly Kálmán legelszántabb védelmezõjeként lépett fel a magyar irodalomtörténet Dreyfussperében a leleplezõ filológia képviselõivel szemben.8 Az új fõszerkesztõ a Heinrich
Gusztávhoz közel álló halasi lelkész, Szilády Áron lett, aki huszonkilenc éves fõszerkesztõsége alatt  egyes értékelések szerint a mai napig ható érvénnyel  a pozitivista tudományosság bástyájává tette az Irodalomtörténeti Közleményeket.
A balszerencsés csillagzat alatt meginduló recepció hosszú évtizedekre rányomta
bélyegét az Eszterházy-életmû modern kori befogadástörténetére. Ha felütjük a bibliográfiai kézikönyvet, azt találjuk, hogy 1972-ig egyetlen önálló tanulmány sem foglalkozik költõi tevékenységével! A XX. század irodalomtörténeti diskurzusváltásainak is
rendre a vesztese marad, elõbb eredetietlenségéért, utóbb labancságáért, katolicizmusáért jár rá a rúd. A nagy Pintér meg sem említi, a spenót egyetlen lapnyi kisportréja pedig csupán tizenegy sort veszteget költészetére. A szerzõ lassú rehabilitálását az
1980-as évtized hozta el. Elsõsorban a lírikus Zrínyi ügyében történõ perújrafelvétel
vetített fényt alakjára. 1986-ban végre a teljes költõi életmû is napvilágot láthatott a
Régi Magyar Költõk Tára 12. kötetében, majd az igen gazdag tevékenységi körben
ható életmû (zene, képzõmûvészet, irodalom, mûvészetpártolás) többi darabja is lassan eljutott a befogadóközönséghez (Harmonia Cæelestis, Mars Hungaricus, a Szûz
Mária-albumok stb.). A költõi életmû egy olyan újraformálódó korszaktörténeti elbe-
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szélés keretében válhatott értelmezhetõvé, amely Zrínyi alakját immár nem az Arany
János-féle monumentális látomás metaforájába befagyasztva próbálja értelmezni (Zrínyi megelõzte korát, de nem hatott rá
még egyre ott áll zordon fenségében; arra
nézve, mi benne jeles, nagyszerû: nem követve, meg nem haladva, utol nem érve senkitõl).
A magam részérõl azt is megelõlegezhetem, hogy a következõ években az életmû további értéknövekedésének nézhetünk elébe, hiszen e verseknek új értelmezhetõségi dimenziói nyílhatnak meg a kortárs szövegalkotási eljárások felõl nézve. Az Eszterházy
Pál-szövegek jó gyakorlótérül kínálkozhatnak mindazon interpretációs kísérletek számára, melyek a szövegköziség olyan jellegzetesen posztmodern eljárásai és alakzatai után
nyomoznak, mint az irónia, az eltulajdonítás (appropriation) és a dekonstrukció. Ráadásul a megtérülés valószínûségét alaposan megsokszorozhatja az abból a különleges
szituáltságból fakadó, újonnan megnyíló jelentéstelítettség, amely e szövegeket a kánon
csúcsain lakozó kései rokon legújabb magisztrális regényével köti össze.
Végezetül talán érdemes a bemutatott történetbõl levonni néhány utólagos tanulságot. A jelentõs történeti távlatból megszólalni igyekvõ szövegek recepciója (ahogyan a keletkezõ irodalom szövegeié is) ki van szolgáltatva a fennálló intézményi rendszer hatalmi játszmáinak. A tudományos önlegitimációt hangsúlyozó mindenkori
irányzatok a rendelkezésre álló szöveguniverzumot akaratlanul is a saját érdekeiknek
megfelelõ módon kezelik. A szövegkiadás mégoly mechanikus technológiája sem lehet teljesen semleges a közzétett szöveg értelmezése szempontjából. A szöveggondozás
folyamata minden esetben erõteljes (félre)értelmezési tevékenységet foglal magában.
Ideális esetben a prezentáció és az interpretáció aktusa egybeesik, de legalábbis szorosan együtmûködik a jelentés létrehozásának munkájában.
Egy hagyománytörténeti szempontú irodalomtörténet építményét az újonnan felbukkanó szövegeknek folyamatosan módosítaniuk, pontosítaniuk kell. Különösen nagy
figyelmet kell fordítani az atipikus, nem az elvárható sémák irányában mûködõ szövegekre. Annál inkább, mivel a recepció megkésettségét nagy valószínûséggel éppen a
szöveg nonkonform jellege okozta. A szabálytalan mûvek kontrasztjában válnak igazán érzékelhetõvé egy korszak szövegalkotási és befogadói stratégiái, poétikai és
narrációs konszenzusai, egyáltalán a korszak jaussi értelemben vett elvárási horizontjainak mûködése. A hagyománytörténeti elbeszélésnek kezelhetõvé és érzékelhetõvé
kell tennie a recepciótörténet megszakítottságának és töredezettségének jelenségét is.
Miközben a rendelkezésre álló szövegeket temporális sorba rendezve megalkotja a folyamatosság elbeszélését, létre kell hozni egy másik történetet is, amelyben a rendezõelv a szövegek tényleges megszólalásának logikája. Ebben a második történetben a
történeti szövegek (és a fordítások) abban a kontextusban tárgyalandók, ahol és amikor valóságosan bekerültek a szöveguniverzum adottságába. (Valószínûleg szükség van
még legalább egy harmadik elbeszélési szintre is, amely az interpretációk történeti rétegzõdését mutatja be.)
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A harmadik levonható tanulság szerint az elkallódott autoritások és hagyományok
visszanyerésére az átrendezõdõ korszakok adják a legtöbb esélyt. A késleltetett recepció lehetõségét egyáltalán a szövegben és a történõ hagyományban egyaránt meglévõ
jelentésképzõ potenciálok biztosítják. Rendszerint akkor történhetik meg a tetszhalott szövegek újraéledése, amikor jelentõs esztétikai respektussal bíró szövegalkotók
intertextualizálják a mûveket vagy legalábbis bevonják a diskurzusba a róluk legalább
a vélekedés szintjén megképzõdött történeti tudatot.
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GÖRÖMBEI ANDRÁS
HORVÁTH JÁNOS ADY-KÉPE

I.
A maga egzisztenciájának, közelebbi és távolabbi életszférájának problémáival
minden korszaknak és minden nagy közösségnek szembe kell néznie  s akinek ez a
nagy szembenézés reprezentatív módon sikerült, az a szó mélyebb értelmében nem
évülhet el: az emberi szembenézések nagy láncolatában megõrzi a maga érvényességét  írja Horváth János életmûvét mérlegelve Barta János. Majd így folytatja: Így
érzem én klasszikus érvényûnek Horváth János irodalomkoncepcióját is. Részleteivel
vitatkozni, cáfolni és bizonyítani ezért ma már teljesen idõszerûtlen; az a probléma
sem merülhet föl, hogy egészében elfogadjuk vagy elutasítjuk-e. A megfelelõ magatartás: befogadni kulturális örökségünk nagy, hatékony készletébe.1 Horváth János életmûvét magam is ezzel a szándékkal olvasom.
Horváth Jánosnak éppen akkorra sikerült kialakítania a történeti anyagra épített
irodalomtörténeti szintézise koncepcióját, amikor nagy erõvel lépett fel irodalmunkban egy olyan szemlélet, amelyik minden lényeges ponton szemben áll azzal az eszménnyel, amelyet õ a nemzeti klasszicizmus fogalomkörében nemcsak megfogalmazott, de a magyarság szempontjából egzisztenciális jelentõségûnek is tudott. Szakmai
és emberi nagyságát mutatja, hogy nem tért ki a konfliktus elõl, hanem szembenézett
vele. S még inkább az, hogy jóllehet hû maradt a nemzeti klasszicizmus eszményéhez,
kiváló mûvészi érzékével azonnal fölismerte Ady költészetének értékét és korszakos
jelentõségét.
A nemzeti klasszicizmus irodalomtörténeti koncepciójának kidolgozásával szinte
egy idõben megírta az elsõ, számos ponton mindmáig mértékadó Ady-tanulmányt.
Másrészt viszont a Nyugat stílusforradalma ösztönzõn is hathatott arra, hogy a maga
nemzetiklasszicizmus-koncepcióját  az új kihívásokkal is szembesítve  minél összetettebben kidolgozza. Éppen a nemzeti klasszicizmus általa megfogalmazott koncepciója ösztönözte arra is, hogy a fölismert új értéket próbálja meg beilleszteni irodalmunk
alakulástörténetébe.
Az 1909 novemberében 1910-es jelzéssel megjelent Ady s a legújabb magyar lyra
címû könyve a nemzeti klasszicizmus és az új irány szembesítése. Célja nemcsak a nemzeti klasszicizmus értékeinek igazolása és megerõsítése, hanem az is, hogy az új irány
legjelentékenyebb alakját, Adyt leválassza híveinek és követõinek táboráról, s értelmezõ magyarázattal közelebb vigye ahhoz az olvasóréteghez, mely a konzervatív folytonosság letéteményese kell hogy legyen.2 Könyvének elején fölvázolja a nemzeti
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klasszicizmus jellegét és értékét. A nemzeti klasszicizmust a magyar kultúra szintetikus
összegzésének tartja. Olyan erõt lát benne, amelyet hatástalanná tenni többé nem lehet, mert benne a nemzet erkölcsi és értelmi erõinek a legfontosabb elemei egyesültek.
Ez a magyar nemzeti klasszicizmus a Petõfi halála után a maga eredetiségében kibontakozó Arany mûvészetében teljesedett ki, ekkor már a népiesség helyett általános nemzeti jellege van. Gyökeres, de nem fitogtatott nemzeti érzés az inspirációban; plasticitas, lélektani hûség az objektív mûfajokban; bizonyos önmérséklet, józan
tervezés a lyrában; szabályosság, magyar formák tökéletessége a kivitelben: jellemzi
ezt a korszakot, melynek központi alakja Arany János, kiben  méltán  ma is az
irodalmi fejlõdés tetõpontját látjuk.3 Horváth Jánosnak azonban szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy Arany János, akinek életmûvét a nemzeti klasszicizmus csúcsteljesítményeként értékelte, ekkor már több mint negyed százada meghalt. Az újabb
nemzedékben méltó folytatóra nem talált, vívmányait epigonjai hígítják föl, miközben egy merõben új irány diadalmasan kibontakozik.4
A magyar irodalom nem minden alkotója illeszkedik a nemzeti klasszicizmus fölrajzolt képébe, s akik ezen kívül maradnak, azok már ezáltal alkalmasakká válnak
arra, hogy egy következõ reactio elõdeinek tegye meg õket, rájuk hivatkozzék.5 Ezért
az új irány vizsgálatakor elõször annak vállalt irodalmi elõzményeit veszi számba. Rámutat arra, hogy a Holnap címû antológia bevezetõje Balassit, Csokonait, Petõfit,
Vajdát, Reviczkyt tartja az új irodalom õseinek. Minden olyan kiváló lírikusunkat tehát, akiben a szabálytalanság, egyéni korlátlanság, életben és mûvészetben a convencio-ellenesség képviselõjét látják.6 Balassit és Csokonait leválasztja a közvetlen
elõdök közül. Petõfi, Vajda, Reviczky és  Ady Endre: nem egyforma jogosultsággal
ugyan, de egyforma önérzettel, a kétség minden árnyéka nélkül hisznek egyéniségük
rendkívüli voltában. Önérzetesek, büszkék, különcök; önmaguktól feltétlenül elismert
lángelmék.7 Az új költõk igazi õseit a francia dekadensekben és szimbolistákban jelöli meg, ahogy õk reakciót jelentettek a parnasszizmusra, az hozzánk átültetve, reactio
lesz egyeszersmind az AranyGyulai-korszak ellen is.8
Minõsítéseibõl érezhetõ tartózkodása az új irányzattal szemben. Még egyértelmûbb
ez, amikor összegzõn szembesíti a magyar nemzeti klasszicizmust és az új költészetet.
Ekkor a többes szám elsõ személyû kifejezés is jelzi, hogy õ is a nemzeti klasszicizmus
álláspontjáról szemléli az új irodalmat: Új lyrikusaink különösen három ponton
mondtak nemet a mi addigi általános igenünkre. Erõs, de sohasem támadó, sohasem
fitogtatott nemzeti érzés és fajszeretet; tisztes, férfias szemérem; s világos, közérthetõ
beszéd: azt hittük, ez a három végérvényesen megmarad, vagy legalább nyíltan meg
nem támadtatik a magyar irodalomban. [ ] S most egyszerre új irány indul, mely tagadásba veszi mind a hármat, s gõgös nemzetköziséggel, satnya érzékiséggel és nagyképû homállyal lep meg. E három kõ volt a megbotránkoztatás köve.9
Horváth János a maga nemzeti és keresztény szemléletével nem lelkesedik Adynak
sem a magyarságot bíráló, sem az érzéki szerelmet valló verseiért. Ezeknél azonban
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fontosabb szakmai probléma számára a harmadik botránykõ, a homályosság, érthetetlenség, mert ez az új költészet lényegéhez vezet, ennek okai a lélek megváltozott berendezésében rejlenek.10 Az új költészet jellegét sokoldalúan jellemzi. Amit Ady a
franciáktól, utánzói tõle tanultak, az ösztönök költészete, mit a gondolkozás és tudatos érzés költészetével szemben most nem értékelni, csak konstatálni akarok.11
Ady lírájának a keveredés adja egyik alaptémáját: nyugati és keleti, párizsi és ázsiai, szajnai és tiszai, tiszai és gangeszi egy személyben. Van benne egy õsember meg egy
legmodernebb párizsi. Dekadens ízlés bizonyítéka egy másik bizarr keverék is: a primitív s a raffinált mûvészi elemek keveréke.12 Ady költészetében babona-teremtõ
tehetség nyilatkozik meg. Valamint az értelmes, egész lélek helyett az ösztön nyújtja
e költészet alapmotívumait, úgy az alkotó képzelet helyét is a gyermeki, õsemberi képzelõdés foglalja el, mely babonára vezet.13 Az új líra legfontosabb kérdésének pedig
azt tekinti, hogy miként lehet kifejezni a tudatossá tevés eszközével a tudattalant,
hogy mégis tudattalan maradjon.14
Ezután oly érzékletesen és pontosan tárja fel Ady költészetének különleges esztétikumát, hogy tanulmányának ezt a fejezetét  Ady szimbolizmusa címmel  fél évszázaddal késõbb is változatlanul illeszthette tanulmánykötetébe. Adyt  mindmáig érvényesen  az õ tanulmánya helyezte el szimbolista költõként a magyar irodalom
alakulástörténetében. Ady szimbolizmusára már korábban is utaltak, de ezt a minõsítést Horváth János indokolta és magyarázta meg összetetten és világosan.15
A metafora, allegória és szimbólum elkülönítésével kimutatta, hogy Ady költészete a képes beszéd egy különös neme, olyan új változata, melyet eddig költészetünk
nem használt: míg a metaforában a kép csak eszköz, csak a kifejezendõ tartalom kedvéért van: itt önálló, konkrét létezést nyer: a szó szoros értelmében megelevenül.16
A kifejezendõ, a lélek belemegy a konkrét valósággá élesztett képbe, sõt vele teljesen
azonosíttatik.17 A szimbólum többet mond, mint amennyit az egyenes beszéd volna
képes tudtunkra adni. Mindig marad a képben valami többlet, amelynek nincs egyenest megjelölhetõ részletjelentése, s a szimbólumnak a kifejezésbeli értéke éppen
ebben a többletben van. Ez a kifejezés tehát nem megértetés, nem fogalmi magyarázat, hanem megéreztetés, sejtetés, szuggerálás.18 Ez a kifejezés már nem a beszéd
homályossága, hanem a beszéd segítségével kifejezésre jutott homályos, tudattalan lelkiállapot.19 A szuggesztív erejû szimbólumok jelentik Ady nagy költõi eredetiségét.
Látomásos költészet ez, a valóság szubjektív észrevétele: a tárgyi igazság hozzáidomítása a költõ lelkiállapotához.20
Így lett Ady költészetében mindent megelevenítõ látomás abból, ami a modern
költõknél csak a szemléltetés eszköze volt. Ihletettsége a vallásos elragadtatással rokon, õseredeti költõiség.21 E hit elõtt elmosódnak a határok, mik emberi és nem
emberi lényeket elválasztanak: titkos rokonság jelei mutatkoznak minden létezõ között.22 Ezzel a látomásos jelleggel világítja meg Ady halál-költészetének azt a sajátosságát, hogy abban a halál is az élet része: A lét és nemlét nagy kérdése ilyformán egy
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eredeti költõi vízióval megoldatott. Élet mind a kettõ, csak másnemû.23 Utal arra is,
hogy a mindent megelevenítõ látomásosság révén rendkívül szuggesztív hatású ez a
költészet. Az olvasónak az az érzése, hogy egy varázshatalmú, természetfölötti erõvel
rendelkezõ ember szól hozzá.24 Jól érzékeli Kenyeres Zoltán tanulmánya, hogy Horváth János Ady és az új költõi irány mögé ki nem mondva is az újabb tudományosfilozófiai irányokat állította, az intuíció és a tudattalan fogalomkörét, Bergsont és Freudot.25
Nemcsak az Horváth János irodalomtörténeti érdeme, hogy fölismerte Ady költészetének korszakos jelentõségét, hanem az is, hogy a legmagasabb szinten általa megteremtett új lírai irány máig érvényes esztétikai jellemzését adta. Jóllehet a maga erkölcsi ízlésével összeegyeztethetetlen közegbõl kellett kimentenie Ady költészetének
esztétikai jellegét és értékét. Adyt kiemelte  meg nem nevezett  utánzói közül, de
sokféle kifogást is tett költészetével kapcsolatban. Úgy érezte, Ady olyanok malmára
hajtja a vizet, akiknek legközelebbi céljuk nem lehet más, mint rombolás.26 Széchenyi és Eötvös nemzetbírálatát állítja példaképül eléje: E két nagy férfiú nemcsak támadta, hanem szerette is a magyart.27
Ady verseibõl ekkor még nem érezte meg eléggé a magyarság szeretetét. Úgy látta,
túlságosan sok még költészetében a céltudatlan harci kedv s a fiatalság provokáló gõgje, kötekedõ szubjektivizmusa. De igen nagy várakozással nézte Ady költészetét. Bízott abban, hogy éppen az, ami benne õsi, ösztöni, atavisztikus maradék, az mélyebb
erkölcsiséghez vezethet mind a fajszeretetben, mind a vallásos érzésben. 28
Sokat várt Ady megtisztulásától, leszállásától öntitkunk mélységeibe. Ady olvasása õt arról gyõzte meg, hogy Adynak ezt a leszállást meg kell tennie. A maga erkölcsi
szemléletének maradéktalan képviselete közben is volt érzékenysége ahhoz, hogy észrevegye Ady költészetének különleges mélységlehetõségeit, s a magyar kultúra sorsa
érdekében aggódott annak kiteljesítéséért. Ezt a belsõ, lényegi ráhangolódást Ady is
megérezte. Rögtön barátjává fogadta szigorú erkölcsû bírálóját, értelmezõjét. Horváth
János pedig örült ennek a barátságnak, annak ellenére, hogy egyéniségük és életmódjuk merõben különbözött egymásétól.
II.
Horváth Jánost Szilágyi Sándor mutatta be Adynak 1909. december elején, valószínûleg a Három Hollóban. Szilágyi Eötvös-kollégistaként Horváth János és Kuncz
Aladár barátja volt, majd együtt tanított Ady Lajossal. Ady és Horváth János megismerkedése, összebarátkozása után Ady hamarosan Párizsba utazott, onnan küldött
1910 februárjában meleg baráti hangú üdvözlõlapot Horváth Jánosnak, aki erre azonnal hosszú levélben válaszolt. Beszámolt arról, hogy sokat beszélgetnek Szilágyival
Adyról, mert nekik az Öreg  így hívták maguk között Adyt  közös ügyük. Megbecsülését közvetetten is jelezte, közölte vele, hogy Szilágyitól ellopott egy levelezõlapra fotografált Ady-képet, aztán Ady Lajostól is kapott egyet. Majd közvetlenül is meg-
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vallotta ragaszkodását Adyhoz: Jólesett, hogy jó barátodnak szólítottál, mert én csakugyan annak éreztem magamat a legelsõ pillanattól kezdve, mikor költészeted eredetiségét s benne egész életedet, egyéniségedet megértettem. Mióta pedig találkoztam
veled, sokszor érzem, hogy jó volna elmenni a Három Hollóba s egy kicsit bizalmasabban diskurálni. Olyan sok volna a megbeszélnivaló! S olyan néma az ember, mikor
alkalom volna rá! S olyan ügyefogyott a magyar ember, mikor elõször kerül össze avval, akit szeret!29 Majd egyebek mellett könyvének visszhangjára is kitért. Örömmel
állapította meg, hogy az öregek is szelídülnek. Arról a kettõs törekvésérõl is beszámolt, hogy Adyt elfogadtassa a konzervatív öregekkel s hogy kimentse utánzói körébõl: Ha sikerül meggyõznöm az idõsebbeket, az nagyobb örömem lesz, mintha az utánzókat sikerülne megszégyenítenem.30 Ady már február 25-én megköszönte Horváth
János levelét: Használt az én majdnem reménytelen állapotomnak. Ezek, az ilyen szép
gesztusok, tartják még bennem a lelket.31
Ady általában képeslapot küldött, Horváth János pedig levélben válaszolt. Levezésük bensõséges, játékos. Egy alkalommal Ady Beöthy Zsolthoz hasonlította Horváth
Jánost, aki viszonzásul Kiss Józsefnek keresztelte õt. Ettõl kezdve leveleikben gyakran
Zsoltnak (Zoltánnak), illetve Józsefnek szólítgatták egymást.32 Ady saját arcképével
is megajándékozta Horváth Jánost: Az én irodalom-történetíró, jó Horváth Jánosomnak  dedikálta a képet 1910. november 4-én. Ez a kép aztán  Korompay Jánostól tudjuk  Horváth János dolgozószobájának a falára került, Deák Ferenc és
Gyulai Pál, valamint Horváth József mellé, akik mellett még Nagyvárad képe volt
látható.33
Nagyon jólesett Horváth Jánosnak, hogy Ady A Minden-Titkok versei elsõ ciklusát,
Az Isten titkait neki és Szilágyi Sándornak ajánlotta.34 1911 januárjában Horváth János agglegény és remete Eötvös-kollégiumi lakásának avatójára is meghívta Adyt,
ekkor találkozott Ady az Eötvös-kollégium diákjaival is.35
Olykor nagyon mély vallomás volt Ady egy-két soros képeslapja: Édes Jánosom
 írta Horváth Jánosnak 1911. február 14-én Párizsból , írj magadról, terveidrõl,
mert Te vagy valaki, s neked lehetnek terveid. Én úgy élek Párizsban, mint egy elkésett szeptemberi pillangó. Semmi sincs már. Jobb lett volna lassúbb tempóban elvégezni életem posztulátumait. Most már nincs  semmi. Nagyon szeret s ölel Ady.36
Horváth János játékosan próbálta felvidítani az elkésett õszi pillangót. Beszámolt
neki arról, hogy talált egy gyönyörû lányt, s megkérdezte tõle, hogy ha meg talál házasodni, eljön-e a lakodalmába, lesz-e a kisfia keresztapja. Játékosan számolt be Adynak
irodalmi eseményekrõl is, köztük saját bigott tanári cikk-érõl, A Nyugat magyartalanságairól. Beszámolt arról az ötletérõl, hogy lerajzolja Ady kalapját a Borsszem Jankó számára, hadd lássa a világ, milyen ízlése van egy huszadik századbeli magyar költõnek, egy modern költõnek, egy dekadens költõnek, egy symbolista költõnek. Majd
azt kérte Adytól, hogy ajánljon neki egy jó álnevet, mert szeretné már kiadni a saját
verseit.37
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Barátságuk mélységét jelzi, hogy 1911-ben kölcsönösen meglátogatták egymást szülõföldjükön. Ady augusztusban néhány napot, talán egy hetet töltött Horváth
Jánoséknál Margittán. Nemsokára pedig Horváth János látogatta meg õt Érdmindszenten. Ady valószínûleg Margittán írta Az Õsz szerelmei címû versét.38 Jó érzéssel
emlékezett vissza a Margittán töltött napokra.39 Barátaihoz írt leveleiben is gyakran
kérte a tízes évek elején, hogy adják át üdvözletét Horváth Jánosnak. 1913 márciusában, Horváth János édesanyjának halálakor Mariagrünbõl küldött meleg hangú részvétnyilvánító lapot, ezzel az aláírással: Ölel beteg barátod Ady.
Horváth János 1913. május 19-én Adynak írt levele azonban súlyos sérelmet tett
szóvá. Szilágyi Sándortól tudta meg, hogy Ady róla írta A kis sírhantolók címû publicisztikáját. Ezt annyira nem érezte magára vonatkoztathatónak, hogy amíg ez a vén
szamár Sándorka el nem árulta, nem is gondolta, hogy õt illeti. Azóta azonban félreállt Ady elõl még gondolatban is  mint akin méltatlanság esett olyan részrõl, ahonnan legkevésbé várta.40
Horváth János az Irodalomtörténet 1912 szeptemberioktóberi számában bírálatot jelentetett meg Agárdi László A modernek és az iskola címû könyvérõl. Ebben fejtette ki azt véleményét, hogy az iskola nem lehet egy fejlõdésben, indulóban levõ harcias irány elõcsatára. Majd ha az új irány kétségbevonhatatlan eredményekkel áll
elõttünk, akkor lesz helye az iskolai oktatásban.41 Erõsen bírálta Agárdi könyvének
színvonalát, de egyáltalán nem minõsítette le a modern irodalmat. Agárdi azt írta,
hogy Petõfi mellett Ady a legösszetettebb egyéniség irodalmunkban. Erre tette Horváth János azt a megjegyzést, hogy ha már összetett egyéniséget keres, legalább ne a
legegyszerûbb Petõfit nevezné meg.42 Babitsot kitûnõ költõnek nevezte, Móricz kapcsán pedig Schöpflin kitûnõ cikkének említését hiányolta. Nem akarta kitiltani az
iskolából a modern irodalmat, de nem kiemelten, nem az önképzõkörben, hanem a
rendes oktatásban látta a helyét  s megfelelõ arányokban. Nem helyeselte azt, ha az
új irodalom az önképzõkör révén a történeti anyag rovására hatalmasodik el az oktatásban, márpedig a modernség vak hívei ezt szeretnék.43
Állítólag ez a bírálat váltotta ki A kis sírhantolók címû, vitriolos Ady-cikket, mely a
Nyugat 1912. december 16-i számában jelent meg azok ellen, akik arról nevezetesek,
hogy sírhantokat gömbörítenek az élõk számára, és sírhantokat gondolnak ki az eleveneknek, akik az irodalomban élõ valakik helyett kijátszanak halott irodalomtörténeti nagyságokat vagy halva született élõket.44
Horváth Jánost méltán sérthette Ady cikke, hiszen õ könyvének bevezetõjében
példákkal mutatta be a jelenkori irodalom megítélésének kockázatát. Megemlítette,
hogy Greguss Ágost nem vette észre 1847-es kritikájában Petõfi tehetségét, Baróti
Szabó Dávid pedig azt a Hannulikot nevezte honunk Horatiusának, akit azóta mindenki elfeledett. Ezek a példák azonban õt nem rettentették el a legújabb irodalom
vizsgálatától, hanem éppen körültekintésre ösztönözték. S eredményével maga Ady is
elégedett volt.
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1913. április 13-án Schöpflin Aladár arról írt Adynak, hogy az utóbbi idõben mindenféle formákban közelednek hozzá Ady barátai, Horváth János és társai, beválasztották Babitsot és õt az Irodalomtörténeti Társaság választmányába is: Azt látom,
hogy neked erõs híveid vannak köztük, s jobb hiszemû emberek, mint amilyennek
nyilvános fellépésük után látszanak  persze világnézetük egy kicsit kevert, sok gondolatuknak nem merik levonni a konzekvenciáját, s nagy üggyel-bajjal próbálgatják
összeegyeztetni például a Tisza-kultuszt az Ady-kultusszal.45 Ady és Horváth János
között Tisza István megítélésében lényeges különbség volt. Erre is utalhatott A kis
sírhantolók: Menjenek Tiszához, sõt Szemere Miklóshoz, kicsi, tudóska-revükbe, akárhova, ha megkapják a pénzüket.46 Ha Ady gondolt egyáltalán Horváth Jánosra A kis
sírhantolók írásakor, az bizonyos, hogy ekkor még nem távolodott el tõle, ezt dokumentálja a már idézett részvétnyilvánító lapja.
A következõ évben azonban egy súlyos félreértés történt. Az Irodalomtörténet V.
M. aláírással kritikát közölt Loósz István Ady Endre, lírája tükrében címû könyvérõl.
Ezt a cikket Ady Horváth Jánosnak tulajdonította, és sértõ minõsítésekkel illette õt
Pintér Jenõ fõszerkesztõhöz írt levelében. Ok nélkül gyanúsította, hiszen a bírálatot
Bartos Gyula írta.47 Ady az ügyrõl a Nyugat 1914. június 16-i számában Az élhetetlen
halhatatlanság címmel közölt cikket. Ebben lényegében az ellenkezõjét írta annak, amit
A kis sírhantolók állított. Azt kérte, hogy az irodalomtörténészek várják meg az õ halálát, majd utána ítéljék meg. 48
Ady és Horváth János barátságának történetét pontosan jellemezte Korompay János: Horváth János a nagy tehetségû költõt látta meg Adyban; Adyt fõleg barátjának
az övével merõben ellentétes egyénisége, kiegyensúlyozott nyugalma ragadta meg. Kölcsönösen nagyra becsülték egymást. Annak, hogy útjaik késõbb mégis különváltak,
hogy barátságuknak korán vége szakadt, többféle oka is volt. Az egyéniségükben, erkölcsi és világnézeti felfogásukban amúgy is meglévõ különbségeket súlyos félreértések is tovább feszítették, s végül a világháború egészen elsodorta õket egymástól.49
Ez a barátság kezdetben igen mély volt. Egészen bizonyos az is, hogy Horváth
János Ady-elemzését maga a költõ is nagyon fontosnak tartotta. Feltehetõ az is, hogy
Adyt Horváth János megjegyzései is ösztönözték arra, hogy A Szerelem eposzából címû
mûvében kifejtse szerelemfilozófiáját.50 Horváth Jánosnak Ady istenes verseire vonatkozó megjegyzése is motiválhatta azt, hogy éppen Az Isten titkai címû ciklust ajánlotta neki és Szilágyi Sándornak a költõ. E ciklus élén áll a Hiszek hitetlenül Istenben
vallomása. Még az sem zárható ki, hogy Ady költõi szemléletének szembetûnõ módosulásában is szerepet játszott Horváth János könyve. A Minden-Titkok versei ugyanis fordulópont Ady pályáján. Ettõl kezdve háttérbe szorulnak a Horváth által soknak tartott romboló gesztusok, s az értékõrzés és a gondolati számvetés kap erõs
hangsúlyt költészetében. 51 Mindezt Horváth János is észrevette és értékelte. Számára barátságuk megszakadása után is éppoly fontos volt Ady költészete, mint korábban.
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Ady halála is mélyen érintette õt. Nem tudott arról, hogy Ady betegsége végzetessé vált, különben felkereste volna. Nemcsak a temetésére ment el, hanem a temetés
napján délelõtt is bement a ravatalához, akkor, amikor még a tömeget nem engedték
oda. A temetés után levelet írt Ady Lajosnak. Ez a levél fontos adalék az õ Ady-képéhez, ezért hosszabban idézek belõle: Én Bandit nem úgy szerettem, mint az idegen
tömeg, mely temetésén tolongott, hanem mint ti; [ ] Felejthetetlen kedves emlékû
lesz nekem az a néhány nap, melyet egyszer nálatok töltöttem, mikor még mindnyájan együtt voltatok. Bandit soha sem fogja a maga igazi valójában látni senki, aki nem
a család szeretõ, féltõ és gyakran szomorú szemével nézi. De az sem, aki nem volt vele
személyes, bizalmas ismeretségben. Mikor róla írtam, még nem ismertem: megismerkedésünk óta sokat máskép és világosabban látok; tagadhatatlanul törõdött hozzá ízlésem is: ha isten éltet, szólni fogok róla még egyszer. De nem most. Most ugyanaz
történik vele, mint hosszú idõn át Petõfivel. Mindenáron a politikust keresik benne:
pedig ami politika volt is verseiben, az csak a költõ nyugtalansága, s az is csak költészete egészétõl nyer valódi értelmet. Az ár ellen úszni most nem lehet. De remélem,
hamarosan eljön az idõ, mikor a tiszta irodalmi szempontok érvényesülhetnek megítélésében.52 Horváth János tehát már ekkor készült arra, hogy újra számot vessen
Ady költészetével, s ezt a számvetést új felismerések alapján kívánta elvégezni.
III.
Az 1921-ben kiadott, Aranytól Adyig címû könyvecskéje még nem ennek az új számvetésnek volt az alkalma. Ez a könyv a nemzeti klasszicizmus értékrendje alapján mérte föl a magyar irodalmi tudat meghasonlását és kettéhasadását.53 Azt vizsgálta, miképpen szorulhatott háttérbe a magyar olvasóközönségben a klasszikus ízlés, hogyan
hagyhatta el oly hamar közönsége a magyar klasszikus nemzeti irodalmat, mi okozta,
hogy oly gyorsan az új mellé szegõdött. A magyar irodalmi ízlés fejlõdésbeli zavaraira
mutatott rá, midõn azt hangsúlyozta, hogy az új irány térhódítása említésre méltó irodalmi harcok nélkül ment végbe. Alaphibaként pedig azt nevezte meg, hogy a nemzeti klasszicizmus korszakos eredményeit nem tettük a közönség közkincsévé a nemzeti
elnyomás következtében. Az 1840-es évektõl kezdve költészetünkbe is beáramlott a
politika. 1867 után a közönséget a rohamosan fellendülõ hírlapirodalom szakította el
a könyvirodalomtól, mielõtt ahhoz lélekben hozzánõtt volna.54
Mindebbõl következett Petõfi és Jókai népszerûsége Arany és Kemény Zsigmond
rovására. Már a nemzeti klasszicizmus idején kettészakadt a közönség. Ez a szakadás
szabad utat nyitott a Nyugatnak, mely bátran jöhetett bevallottan az »Arany-epigonok« ellen s Petõfi nevét fennen lobogtatva ugyan, tényleg azonban a magyar klasszicizmus szétporlasztására, mi ez esetben tagadhatatlan a nemzeti érdek rovására
ment.55 A magyar klasszicizmus stílusa ugyanis összefoglaló jellegû volt: Petõfi és
Arany, Kemény és Jókai, Deák Ferenc és Gyulai Pál: mind e klasszikus magyar stíl
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képviselõi, s e stílfaj meghatározása csak akkor lehet helyes, ha a megnevezetteket
mind befogadhatja. Az egész magyarság élõ nyelve az övék.56
Azzal, hogy a kritika népiesnek nevezte az új stílust, beszûkítette értelmét, s a
könnyû támadás lehetõségét nyitotta meg. Az új ihletelv és az új stílus egyaránt a
nemzeti klasszicizmus tagadását jelentette. Erkölcsi megfontolás, tudatossá mûvelt
nemzeti akarat, világos, józan értelem, s valóságérzék ellenében az ösztön-ihlet-ereje;
az élet közérthetõ, szabatos, pusztán a kifejezést szolgáló nyelvével szemben szimbolista sejtetés, mely magát a stílt is a mûvészi hatás egyik önálló tényezõjeként kezeli: ez a
változás lényege.57
Súlyos hibának tartja Horváth János, hogy a két stílus, két szemlélet igazi szembesülése elmaradt, hiszen az mindkettõt önmaga tisztázásához és tudatosabbá tételéhez
segíthette volna. A klasszicizmus a század elején nagyon is rászorult volna a frissítésre,
az új stílus pedig a megismerésre és kritikai mérlegelésre. De a konzervatív kritika elmulasztotta ezt a feladatát, így maga is a folytonosság megszakadását segítette elõ.58
Horváth János azért látta ezt a fordulatot a nemzeti kultúra szempontjából értékvesztésnek, mert a nemzeti klasszicizmusban megtestesült nemzeti és erkölcsi öntudatot
sértetlenül kellett volna átszármaztatni az irodalom újabb mozdulatába, s ez az, mire
ösztönihletek nem lehettek alkalmasak többé, mert az ösztön, még a legbecsületesebb is, önmagában kevés, az még saját érdekeivel is szembeállítható.59 Így lett 
Horváth János szerint  Ady végzetes eltévedés áldozata, s az Ady-féle támadó magyarságnak a kezébe nyomkodta buzogányait sok nem-magyar szándék.60 Mindezért
Horváth János az irodalmi kritikát hibáztatta: Ady irodalmi forradalmával szemben
a konzervatív kritika elmulasztotta, a modern kijátszotta a maga feladatát.61 Egyértelmûen kinyilvánította azt a véleményét, hogy Ady a magyar irodalomban lezárta a
klasszikus korszakot és újat kezdeményezett.62 A konzervatív kritikának fel kellett
volna tárnia az új irodalmat, bekapcsolnia a fejlõdés folyamatába, helyére kellett volna illesztenie.63
Horváth János szerint az Arany mûvészetében megtestesült nemzeti ideál klasszikus érték. Ezért szeretné, ha az Ady által hozott merõben új költészet is beilleszthetõ
lehetne a klasszikus irodalmi folyamatba. Erre tett õ kísérletet Ady költészete sajátosságainak feltárásával, de amíg ezt az újdonságot a nemzeti klasszicizmus felõl nézte,
addig ennek gyökrét az ösztön-ihlet fogalmával jelölte meg. Bár meglehetõsen tágasan értelmezte ezt a fogalmat, mégis, maga is érezte szûkösségét, s az Arany-féle ideállal szembesítve talán érzékelte kissé pejoratív jelentését is.
IV.
Horváth Jánosnak a nemzeti irodalomért érzett mély felelõsségét mutatja az, hogy
a harmincas évek elején újra elvégezte számvetését Ady költészetével. Megint különleges tudósi értéknek lehetünk tanúi: Horváth János akkor került még közelebb Ady-
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hoz, amikor pedig a két világháború közötti idõszakban a maga irodalomfejlõdési koncepciója az irodalom változásában is igazolást nyert, amikor az új klasszicizmus kibontakozott.
Az 193233-as tanévben a budapesti egyetemen Adyról tartott elõadásokat. Ezekhez alapos vázlatokat készített. Ezek a vázlatok szerencsére megmaradtak, így általuk
tájékozódhatunk Horváth János Ady-képének további alakulásáról.64 Vázlata kísérlet arra, hogy Ady lírai univerzumát organikus egészként világítsa meg, ebben a részeket megértse és elhelyezze. Horváth János sokrétûen elemzi a korai verseket, elhelyezi
azokat a korszak átlagköltészetében.
Az induló költõ még a modern perverzitás ellen, az idealizmus mellett ír cikket.
Olvasmányai sem jutottak túl az akkori magyar moderneken. Reviczkyt ismerte,
Endrõdi Sándor is hatott rá, s állítólag Pósa Lajost is nagy prófétának tartotta. Az
Ábrányi Emil bevezetõjével megjelent elsõ verses füzetében még alig mutatja valami
az új egyéniséget.65 Megjelenik itt már az Istennel való profán beszélgetés elsõ jele
is. Sok õszi vers van a kötetben, de Tompa-szerû melankóliájukból még alig zeng ki a
késõbbi halál-költészet elõhangja. Bár az Õsz felé címû darabban állítólag Ady késõbb az elsõ magyar dekadens verset látta.
Horváth János tüzetesen kimutatja, hogy Ady szemléletében és költészetében a változás Váradon történt meg, ott is akkor, amikor a Szabadság címû laptól átment a
Nagyváradi Naplóhoz újságírónak. Egyszerre mások lettek olvasmányélményei is: Herbert Spencer, Schopenhauer, Nietzsche és sok más filozófus író tûnik fel utalásaiban.
Úgy kinyílt itt Ady világa, hogy Párizs csak betetõzte azt, ami már Nagyváradon megkezdõdött. Elõbb volt tollával egy új politikának a harcosa, mint költészetével. De ez
csakhamar kifejlett amaz után, s második versfüzete már lényegesen más költõi egyéniséget mutat. Ennek bemutatása azokat az új elemeket tárja fel, melyek közös vonása a költõi személyiség életet birtokló vágya, az életuraság mindenre kiterjed, még a
halálra is. Gyakoriak a bemutatkozó versek, s jellemzõvé válik a bemutatkozó egyén
különösségének szuggerálása, s jelentkezni kezd a nyers valóság mögött a titok. Már
ekkor megjelenik a lelki különösség kifejezésére a szimbólum A lápon címû versben,
amely Vízió a lápon címmel kerül be az Új versek kötetbe. Bizonyos szavak szubjektív
szimbolika hordozóivá lesznek, elvesztik objektív jellegüket.
Ady szerelmi líráját is új nézõpontból vizsgálja, midõn költészetében az erotika különleges szerepére utal, arra, hogy élet-halál lényeges kérdésévé van megtéve s hogy
a csók is kezdi felvenni élet-jelentését. Érzékeli magyarságélményében is a feszültséget. Általában azt figyeli meg, hogy Ady versvilágában a külvilág helyét az én veszi át,
de az énértelmezés most már mély tartalmakkal jelenik meg.
Ady költészete kilépett mindazokból a kötöttségekbõl, amelyek az elõbbi kor költészetét jellemezték, de ezeket Horváth János most már nem minõsíti erkölcsi megrovással, hanem arra mutat rá, hogy Ady lírájának sajátos költõiségét éppen a megtagadott eszményiség kísértõ, nyugtalanító jelentkezései: az elhallgattatott öntudat, a
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nemesebb hajlamok visszahatásai: a testi beteljesedés mellett a lélek kielégítetlenségének örökös érzése adja.
Állandóan a tragikum szelét érezzük körötte lebegni, ezért figyelünk rá, ezért követjük útjain. Nincs benne semmi megnyugvás. Éppen tehetsége, igényessége miatt
van ott az életérzésében állandóan a halál gondolata. Az életuraság szóval jelzett új
életkoncepciónak az új kifejezési formája a szimbólum. Ady szimbolizmusának újdonságát a francia szimbolizmus eredetét vizsgáló német szakmunka segítségével világítja
meg.66 Az õ szimbolizmusa teljesen új a magyar irodalomban: antropocentrikus szimbolizmus, szemben a korábbi teocentrikus szimbolizmussal. Lírai egyéniségét nézve
minden eddiginél konkrétabb, szellemét nézve profánabb, kifejezésében képszerûbb.
A magyar költészetben a köz és az én viszonyában korábban, Berzsenyi, Kölcsey,
Vörösmarty költészetében a köz volt a túlnyomó, majd Petõfiében a köz és az én egyensúlyt tartva érvényesült, Ady költészetében viszont az én kizárólagos uralma kormányoz mindent: a lírai önzés (önösség) tetõfoka. Ady költõi egyénisége egész a rejtélyességig, a tudatalatti gyökerekig különleges, egyedüli. Egyik legfõbb sajátossága, hogy
mindent birtokba akar venni, de kivételességét a veszedelmes mélységek tudata fokozza föl. Így költõi személyiségében különleges kettõsség nyilatkozik meg. Erre példa
többek között a Búgnak a tárnák. Ady nem szabadulhat a személyiségére leselkedõ veszedelmektõl, érzi kijelöltetése végzetességét. Ez motiválja örökös keresését, örökös
hiányérzetét is. Küzd a lehúzó hagyományok ellen, de tudja, hogy benne magában is
van valami ezekbõl, benne is ott van a csúf rontás. Kizárólagos egocentrizmusa éppen
a felfokozottsága okán csap át gyakran a másik végletbe, a teljes fásultságba, halálos
fáradtságba.
Ekkor már sokkal megértõbben szemléli Horváth János Ady költõi egoizmusát, mint
korábban. Rámutat arra, hogy Ady költészetében ennek az abszolút lírai önzésnek
költõi érdeke és mentsége az, hogy a költõ a szépet és a különlegeset keresi általa.
Nagy empátiával fejti föl itt Ady költészetének különleges ízeit, eme abszolút lírai
önzés poétikai megnyilatkozásait és mélyebb értelmét egyaránt. Ezekrõl a megfigyelésekrõl csak jelzést adhatok itt.
Ahogy Ady több versében távolító nézéssel szemléli önmagát, abban poétikailag a
nem lírai mûfajok, az eposz és a dráma hõsszemléletét vagy hõsmegjelenítését ismeri
fel Horváth János. Arra, hogy a köztõl ennyire különbözõ, abból kiszakadt egyén örökké maga álljon elénk, eddig nem volt példa költészetünkben. Ady tehát a végletekig
továbbviszi a költészetben részben korábban is megnyilatkozó önösséget, de ezáltal új
költõi lehetõséget nyit meg. Ez pedig az alanyi és tárgyas felfogás teljes azonosítása,
egész a misztikumig, a babonás szempont-cseréig, a paradoxig.
Horváth János Ady költészete legfontosabb karakterizáló vonásának a profánságát
tartja. Profán benne az, hogy önvilágként különül el a köztõl és a hagyománytól egyaránt, hogy puszta magától nyert szuverenitással kezd mindent elölrõl; magához
laicizál, valósít mindent: családi, nemzeti érzést, vallásost, szerelmet, morált, költé-
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szetet. De ennek a jellemzésnek most már a kivételes költõi hozományára teszi a hangsúlyt. Azt mutatja meg, hogy milyen sokféle ellenállásba ütközik ez a költõi szuverenitás, s milyen sokféle küzdelemben mutatkozik meg az ereje és minõsége. A profán
elszakadás profán tulajdonba vételt hoz magával, mindaddig, míg az konkréte lehetséges (Élet-élvezés); viszályt, egyenetlenséget, az önérzet megtorlásait, ahol az elhagyott
közösség ideáljaiba beleütközik (magyarsága), s esetleg kapcsolatkeresést másfajta, elégületlen közösségekkel (proletárversek); végül változatos kimenetelû viaskodás minden profánság eszmei ellentétével (Istenség), mint egy egyenrangúval. Minde területek szorosan kapcsolatosak egymással, de alapvetõ, a többit is szabályozó a legelsõ: az
életuraság vágya.
Ezután eme egymással szorosan összefüggõ három kiemelt motívumkör  élet, magyarság, Isten  szerint tekinti át a vázlat Ady organikus költészetét. Minden motívum esetében a változatok sokaságát veszi számba  az árnyalatnyi különbségektõl a
teljes ellentétekig. Az élet teljes megélése Horváth János szerint olyan hajtóereje Ady
költészetének, mint Kölcseyének az ideál utáni törekvés: Az minden ideálját elérhetetlen messzeségbe helyezi, ez elérhetõ közelségben véli feltalálni. Ott az elérhetetlenség gyötrelme, itt a teljesülésekben folyvást megismétlõdõ csalódások.
Adyt ez a felfokozott életvágy hajtja a nyugati kultúra élvezettermékeihez, melyek
összefoglaló szimbóluma Párizs. Eszköze pedig az arany. Sõt Ady proletár vonzalmainak is az az alapja, hogy kirekesztettnek érzi magát az arany, a gazdagság világából.
Zsidó vonzalmait is ez motiválja. Csábítja õt a kapitalista zsidóság kozmopolita élvezet-birodalma. S szenved annak hiányától. Ez az életvágy motiválja szerelemfelfogását is, melynek legfõbb hajtóereje a kielégítetlenség érzése. Ez jelenik meg a szerelmi
motívum rendkívül sok változatában  a nyers érzékiségtõl a halállal való érintkezésig, az önszeretetig, az örök nyugtalanságig, az idill elképzeléséig, s annak ellentéteként az életelrontottság érzéséig.
Ady magyarságélményében is az elégedetlenség a jellegadó tényezõ. Ennek az elégedetlenségnek több forrására mutat rá Horváth János: életkoncepciója, zsenitudata,
a magyarsággal való azonosságtudata. Az elégedetlenség motiválja forradalmi, ellenzéki magatartását, kurucverseit és proletárverseit is.
Az is feltûnik Horváth Jánosnak, hogy Ady költészetének elsõ proletár ciklusa az
 Az utca éneke ciklus Az Illés szekerén kötetben , amelyikben aránylag sok a jelentéktelen darab, s a következõben  A jövendõ fehérei  szintén. A proletárverseknek
is több árnyalatára mutat rá. Legõszintébb, mikor tanakodni látszik: hozzájuk álljone, befogadják-e (Küldöm a frigyládát), vagy megvallja, hogy úri átok hajtja közéjök
(Menekülés úri viharból). Egyébként több okoskodás, mint nála szokásos.
Ady magyarságának nagy próbatétele volt a világháború. Nem egy szimbóluma itt
szörnyû valósággá vált. Rettenetesen profán választ kapott ekkor Ady mindenre, s ez
átformálta magyarságfelfogását is. Az oly sokat szidott magyarság itt mészárszékre került: s elkezdõdött az õ nagy vergõdése mûveltségi és politikai ideálok s természetes
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fajszeretete között. Ady a világháború idején világtörténeti baleknak látta népét. Horváth János ezzel nem értett egyet. Õ úgy látta, hogy a magyarságnak azért kellett harcolnia, hogy ne következzen be, ami bekövetkezett. De harca mégsem volt értelmetlen, mert önmagában is örök tiltakozás lesz a bekövetkezettek ellen. Ez a nézetkülönbség azonban nem gátolta Horváth Jánost abban, hogy fölismerje Ady költõi magatartásában a fajszeretet mély megnyilatkozását, mely mindenféle elõzménnyel
szemben, puszta vergõdésével is vallomást tett magáról.
Az istenes versek sok-sok változatát is közelhajló, szigorú olvasással veszi számba
Horváth János, az Istennel való kötekedéstõl a teljes alázatig. Rámutat a vallásos ösztön ébredezésének változataira, a személyiséget ki nem elégítõ lelki kopárság elleni
küzdelem legkülönfélébb módozataira, melyekben nemegyszer különleges, személyes
Isten-élmény nyilatkozik meg. De ennek mély átélése közben is megszólal költészetében a dölyf, dac, vád, szemrehányás a már létezõnek tudott »Úr« ellen.
A késõbbi istenes versekben is profánul szólal meg az Isten-élmény, de ezekben
sokszor a gondolkodás szükségleteként hajol meg a költõ az Isten elõtt. Erre példa az
Egy avas kérdés és a Hiszek hitetlenül Istenben is. A nagy hiányérzet motiválja Az Istenkeresõ lármát és a Menekülés az Úrhoz címû versét is. Ady rendkívül gazdag Isten-élményének változatai után külön szól Horváth János Ady Isten-elképzeléseirõl, melyek között éppúgy található mitológiai lelemény, mint gyermekkori elképzelés vagy a
tiszta hangulat kivetítése.
E három nagy és szerteágazó motívumkör értelmezése egyértelmûen igazolja azt,
hogy Horváth János ízlése valóban nyitottabbá vált Ady emberi mélységeinek megértésére. A három összefüggõ nagy tematikai csoport változatainak a számbavétele után
külön nagy fejezet foglalkozik a vázlatban Ady költészetének kifejezésmódjával. Ezen
a ponton természetesen szorosan követi elsõ könyvének késõbb is érvényesnek tekintett megállapításait, de tovább árnyalja azokat.
Az Ady-szimbólumok jellegét a konkrét képszerûség és a titokzatos komplikáltság
egysége teremti meg. A tárgy és a kép azonosítása azért titokzatos Ady költészetében,
mert a kettõ racionális megfelelésein, egyezésein túl mindig megjelenik valami sejtelmes többlet. Ez tehát nem afféle racionális képszerûség (mint a metafora, allegória):
nem az ész szemel ki egyezéseket, hanem ösztönszerû megérzés, intuitív átlényegülés
intézi. Az ösztönszerû megérzés és az intuitív átlényegülés fogalmak itt már közvetlenül is utalnak a bergsoni meglátásra, mely szerint az emberi megismerésben a
lényeg megérzése, az intuíció legalább olyan fontos, mint az értelem munkája. Arra is
rávilágít ekkor Horváth János, hogy Ady költészetének kifejezõ jelbeszéde rendkívül
gazdag forrású. Ezáltal újítja meg és költõiesíti tömérdek friss változattal örök tárgyát,
az ént.67
Rámutat arra is, hogy Ady szimbólumvilágában vannak alapvetõ szemléletek,
mintegy ennek az én-vallásnak hittételei; vannak szimbólumai közt titkos, tudatalatti
rokonságok, melyek nem egyszer megfejthetik a máshol homályos jelentésût. Ezzel
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kapcsolatban utal Földessy Gyulára, aki egész rendszert vél látni Ady szimbólumaiban. Példák során mutatja be azt a különleges szimbólumváltozatot is, amelyikben a
szimbólum egységes látomása felszakad, s közvetlenül szólal meg a tudatos ember, a
köznapiság, a csupasz igazság. Ebben látja Az õs Kaján egyik varázsát, ilyenek A kimérák Istenéhez végsorai, A Halál pitvarában prózai szavai. De ezek mellett is nagyon sok
példát hoz föl erre a különleges esztétikai változatra. Külön felsorolt közel húsz olyan
verset, amelyek a szimbólum szempontjából figyelmet érdemelnek. Ezeket bizonyára
egyenként elemezte elõadásain. Hogy miként, abból ízelítõt adott már elsõ könyvében. Ady költészetében minden szimbólummá válik, ezért osztotta szimbólumciklusokra verseit.
Áttekinti Horváth János Ady költészetének teljes ciklusrendjét. Tüzetes vizsgálat
alapján állapítja meg, hogy Ady költészetének elsõ nagy korszaka a kifejezésmód felõl
nézve teljesebben a szimbólumé, vagyis az ösztönszerû kiélésé: közvetlen, öntudatlan
aktivitásé, míg második szakasza a visszanézõ önszemlélet, tanakodás, önvizsgálás,
következtetés, eszmélkedés korszaka, de a szimbólumszerû képes beszéd ezután sem
tûnik el, hanem ésszerû gondolatmenet elemévé, tárgyává válik. A fordulatot A Minden-titkok versei (1910) kötetben jelöli meg. Ebben a kötetben ciklusról ciklusra haladva mutatja ki a szemléletváltozás érzékelhetõ jegyeit, s ezekben Ady mûvészetének
további kiteljesülését mutatja meg. Ebben a megértésben mintha kettõs folyamat találkozna: Ady költészete mintha több vonatkozásban igazolta volna a Horváth Jánosi elõrejelzéseket, reményeket, Horváth János ízlése pedig valóban nyitottabbá vált Ady
értékeinek befogadására.
Horváth Jánost késõbb is foglalkoztatta Ady életmûve. 1951-ben megjelentetett
Rendszeres magyar verstanának Ady-fejezetei is egyértelmûen tanúskodnak errõl. Ez
azonban már más jellegû szakkérdés és külön tanulmány tárgya.
Horváth János Ady-képének alakulástörténete a nagy tudós mély nemzeti felelõsségtudatáról tanúskodik, mely addig nem nyugodott meg, amíg a fölismert új, nagy
értéket be nem emelte a nemzeti kultúra fejlõdéstörténetébe. Innen nézve is igaz Kenyeres Zoltán összegzõ megállapítása, mely szerint Horváth János a modernséggel
perelõ kritika hadállásaiból indult el, s a megértõ, türelmes irodalomtörténet valóban
minden nemzeti értéket felölelõ nagy ívéhez érkezett el.68
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SCHILLER ERZSÉBET
CIFRASÁG NÉLKÜL VALÓ SZÉP*
Lengyel Géza képzõmûvészeti írásai a korai Nyugatban

A képzõmûvészetben a Nyugat alapvetõ ízlésrendszere az olyan preavantgárd törekvésekig terjedt, mint a Nyolcak, nem tovább.1 Ennek az ízlésrendszernek a közvetítésérõl szeretnék szólni, egy korai idõszak, a Nyugat indulása és a keresõk, a
majdani Nyolcak csoportjának megalakulása közötti két év figyelembevételével.
A Nyugat 1908-as és 1909-es évfolyamának képzõmûvészeti rovatát szinte kizárólag Lengyel Géza jegyzi. Kernstok Károlynak a Kutató mûvészet címû,2 a MIÉNKbõl kiváló nyolc festõ kiállításának elméleti hátterét felvázoló híres írásáig Lengyel
gyakorlatilag egyedül képviseli a nyugatos képzõmûvészeti ízlést. Még 191011-ben
is õ figyeli leginkább a Nyugat oldalain a képzõmûvészet világát, de ezekben az években már elszórtan más nevek is megjelennek: Bálint Aladár, Bárdos Artúr, Feleky
Géza.
Már az elsõ számban három írás szól képzõmûvészetrõl: egy hosszabb terjedelmû
cikk a lapnak viszonylag az elején és két kritika a Figyelõ rovatban  mindhárom
szerzõje Lengyel Géza.3 A korai Nyugat-számokat lapozgatva úgy tûnik, szerkesztési
elv volt a mûvészetkritika folyamatos, sokszor kiemelt helyen való szerepeltetése: közöltek terjedelmesebb képzõmûvészeti tárgyú cikkeket, mûvészettörténeti tanulmányokat és emellett kritikákat szinte minden számban. Lengyel Géza a képzõmûvészeten
belül elegendõen széles látókörrel és markáns mondanivalóval rendelkezett ahhoz,
hogy ez a rovat ne legyen egyhangú. Így ugyan nem válik a lap kárára, hogy Lengyel
láthatóan szabad kezet kap, de feltûnõ, hogy Osvát felfedezõ kedve ezt a területet nem
érinti. A valamivel késõbbi évfolyamok fényében még az a képzetünk is támadhat,
hogy az induláskor viszonylag háttérbe szorult a kortárs képzõmûvészet bemutatása.
Késõbb a Nyugat fontosabb témája és szerkezetileg integránsabb része lesz ugyanis a
képzõmûvészet: az 1912. július 1-jei számban megjelenik az elsõ mûmelléklet (Kernstok
Károly rézkarca4 ), abban a számban, amelyben Ignotus bejelenti, hogy átveszi a lapot,
és Osvát neve a fõmunkatársak közé kerül.5 Ettõl fogva pár évig viszonylagos rendszerességgel megjelenik egy-egy rajz, rézkarc, esetleg festmény reprodukciója, sok esetben illusztrációként egy képzõmûvészeti tárgyú cikkhez. Talán Osvát Ernõ lett volna
az, aki nem érezte magához elég közel a képzõmûvészetet? Érdemes itt arra is utalni,
hogy a Nyugatot megelõzõ, Osvát szerkesztette folyóiratokban a képzõmûvészeti kritika nemigen kap helyet.
Az újságíró, író, kritikus, közgazdász, GYOSZ-titkár Lengyel Gézának (1881
1967) sok más pályatársával ellentétben lett volna alkalma évtizedekkel késõbb is
beszámolni a Nyugattal való kapcsolatáról. Tudtommal ezt soha nem tette meg. Hall-
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gatag újságíró  mondja róla Dutka Ákos.6 Ady nagyváradi újságíróskodásáról és a
Budapesti Naplónál töltött idõszakáról írt egy könyvet,7 majd Magyar újságmágnások
címmel néhány korabeli nagyobb lapról is  saját szerepét itt is, ott is éppenhogy
érintve. A Nyugattal való kapcsolatáról mindössze ennyit árul el: Néhány cikkem
jelent meg 1906-tól kezdve a folyóiratban [Huszadik Század  S. E.]. Úgy tudom,
ezekre figyelt fel Osvát Ernõ is; az elsõ számtól kezdve (1908 újév) szorgalmasan dolgoztam a Nyugatnak.8 A Szabadság munkatársaként, majd szerkesztõjeként Lengyel
nem csak Adyt és a nagyváradiakat ismerte a majdani nyugatosok közül, hiszen Nagyváradról felkerülve 1906-tól a Budapesti Napló munkatársa. Lengyel az említettek
mellett más lapoknál is dolgozott a század elsõ évtizedében: novellái jelentek meg az
Új Idõkben és a Vasárnapi Újságban.9 A Nyugat is közöl tõle novellákat, folytatásokban egy regényt, sõt kiadja két novelláskötetét. Gyergyai Albert úgy sejti, hogy szépírással talán Osvát buzdítására kezdett foglalkozni.10
Lengyel képzõmûvészeti írásainak tárgyát nagyon sok helyrõl veszi: ennek, mint
látni fogjuk, mûvészetszemléleti okai vannak. Teljes mértékben kihasználja a folyóirat adta lehetõségeket: sem a téma, sem a mûfaj, sem a terjedelem nem korlátozta;
kétheti lapról lévén szó, írhatott olyan kiállításkritikát is, amellyel valóban a potenciális látogatót célozhatta meg, de átfogóbb jellegû, terjedelmes tanulmányt, esszét is
közreadhatott. Mûvészettörténeti kérdésekrõl éppúgy szólhatott, mint az építészetrõl
vagy a városvédelemrõl. Írásai arról is igyekeztek meggyõzni az olvasókat, tárlatlátogatókat, hogy ha igazán komolyan gondoljuk a mûvészet dolgait, akkor a róla való
beszédet tágabb kontextusba kell helyezni.
A Huszadik Század körének radikalizmusa, szociális érzékenysége és a Lengyel által
nyilvánvalóan nagyon tisztelt Lyka Károly11 hathatott leginkább írásaira. Lyka ekkor
már hosszú évek óta az Új Idõkben jelentkezett rendszeresen kritikával. Lengyel ízlésvilága nagyon hasonlít az övére, de szemléletük egy ponton alapvetõen eltér egymástól: míg Lengyel elsõsorban a jövõ mûvészetére volt kíváncsi, így az irányzatok újdonsága mintegy esztétikai kritérium is volt a szemében, Lyka szerint az irány csak akkor
válik fontossá, ha annak a nevében akarják elnyomni a fiatal tehetségeket.12 Lengyel
radikálisabban áll az újdonságok mellé, errõl egy kritikájában ars poetica-szerû vallomást is tesz: Ahol megállapodott stilisztika  ha még oly frissen és üdén komponált
stilisztika  áll szemben anarchikus támadással, ott a támadás, a forradalom az érdekes, ott a határokon keresztüllépõk követelik teljes joggal, hogy nézzünk a szemük
közé; próbáljuk megtudni: beteg láz ûzi, kergeti-e õket, vagy a talentum mindent szétfeszítõ ereje.13
Lengyelt a teljes vizuális kultúra foglalkoztatja, annak társadalmi vonzataival, eredetével és reménybeli következményeivel együtt. Szemügyre vesz minden olyan tárgyat, jelenséget, amely mûvészi, esztétikai megfontolásnak is köszönheti létét. Így kerül megfigyeléseinek körébe a romokat készítõ francia szobrász éppúgy, mint a
mûemlékvédelem. A vizuális kultúra általános helyzetét és fõként Budapest képzõ-
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mûvészeti életét erõteljesen, annak szinte minden elemét feltárva, teljes metszetét
adva vázolja elénk. Mûkritikusként igen tágan értelmezi munkáját  kiállításokról
írt beszámolói, értõ elemzései a kritikus közvetítés mellett mindig szolgálnak más célt
is. Írásaiban különösen feltûnõ, hogy mennyire figyel a befogadóra. Ebben nem mûvészetelméleti megfontolások vezetik, nem a mûalkotás létmódjáról von le következtetéseket, hanem egy alapvetõen szociális érzékenységû nézõpontból kérdez rá a mûvészet szerepére, céljára, helyére a világban.
A MIÉNK-bõl kivált keresõk, a késõbbi Nyolcak kiállítása, a körötte kibontakozó vita jelentõs pillanata a magyar képzõmûvészetnek  Kernstok Károlynak a Nyugatban közölt elõadása fordulópontot jelent be, amelyet majd Lukács György meg- és
felerõsít, szintén a Nyugatban. Lengyel Géza cikkei elegendõ figyelmet fordítottak a
kortárs festészetre, a MIÉNK-re és annak belsõ mozgásaira ahhoz, hogy a Nyugatot ne
érje felkészületlenül Kernstok beszéde  csak abban a mértékben volt váratlan számukra, amennyire az volt a képzõmûvészek számára a keresõk kiállítása. Kernstok
beszéde a Nyugat szerkesztésébe is egy kis változást hozott: ettõl fogva valamivel több,
a képzõmûvészet világában járatos szerzõt tudhat magáénak a lap.
Lengyel Géza kritikai nézetei párhuzamosan haladtak a modern magyar képzõmûvészet azóta is legfontosabbnak tartott tendenciáival. Száz jó kép címmel lelkesen üdvözli a MIÉNK elsõ kiállítását,14 majd próbálja megérte(t)ni és elfogadtatni az impresszionizmust meghaladó új festészetet. Közben az akadémikus, a hivatalos mûcsarnoki mûvészet érdektelenségérõl is igyekszik meggyõzni olvasóit. Foglalkoztatják a
régi mûvészek is  ahogy a modern mûvészet is hirdeti a régi mesterek nagyságát15
, de életének ebben a szakaszában érdeklõdése fõként az új mûvészet felé fordul. A
rajongott és a mûcsarnokbeli magyar képzõmûvészet elmaradottsága miatt forróan
fiatalnak látott francia impresszionizmus is már csak a történetírás része, az õ mûveik a napi krónikás számára már nem témák  írja az elsõ számban a Nemzeti
Szalonban rendezett nagy impresszionista kiállítás kapcsán.16
Lengyel Géza a Nyugat indulása elõtt a Huszadik Században publikált néhány képzõmûvészeti tárgyú cikket, köztük egy nagyobb lélegzetû tanulmányt a jövõ mûvészetérõl.17 Ezek jövõt kutató, utópisztikus hevülete enyhült a Nyugatban megjelent írásaiban, így nem mondható, hogy teljes mértékben ott folytatja, ahol abbahagyta, mégis
hasonló hangon szólal meg. Ez talán annak köszönhetõ, hogy írásai kimondatlanul
bár, de kétségbe vonják az ízlés szubjektív voltát, elutasítják a kritikai impresszionizmust. Lengyel kritikái és tanulmányai azt sugallják, hogy az ízlést az egyénen kívül
álló jelenségek befolyásolják. A negatívan megítélt közízlést azért kárhoztatja, mert
az jellemzõen kívül van a mûvészeten és a történelmen (jelenen), mindezektõl független szempontokat érvényesít (befolyásolják a ropogós százasok18 vagy például a
portréfestés esetében a modell szempontjából elõnyös iskola mellett tart ki19 ). A divat természetes jelenség, önmagában nincs mit kárhoztatni rajta, egy tõbõl fakad az
õsi divat és az õsi mûvészet  az ízlést a tárgyakról, azok céljáról és eredetérõl való
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tudás védelmezheti.20 Lengyel a vizsgálat tárgyára irányította figyelmét, belehelyezte
tágabb kontextusba vagy más módon magyarázta az adott jelenség megfigyelésének
szükségét. Nemcsak tanulmányaiban, kritikáiban is tárgyszerûségre törekszik: nem a
kritikaírót ért benyomások plasztikus leírását kapja az olvasó. A kép-ismertetésekben
igyekszik megragadni a mûvek lényegét, ezt hol a formai jegyek hangsúlyozásával, hol
a technikai fogások újdonságának felvillantásával éri el, de elõfordul, hogy más mûvészeti ágakból való  irodalmi vagy zenei  hasonlattal él. Többnyire sikerül egyegy kép- vagy plakettleírásban elmondania azt, amit lényegesnek tart benne, érzékelhetõvé teszi a mûvész formanyelvének jellegzetes vonásait.21 Ha használ is olykor
semmitmondó jelzõt, nyilvánvalóan más a törekvése, mint például a Nyugatban egyegy képzõmûvészeti kritikát is közlõ Tóth Árpádnak, aki a maga költõi nyelvén továbbfesti a látott képeket, és esetleg még újabbakat is fest hozzájuk.22
Lengyel kritikusi szemléletének talán legjellegzetesebb vonása a század elsõ éveiben az új irányok keresése. A MIÉNK második kiállításán  nem egyedüliként 
felfedez egy egységes, Kernstok körül kikristályosodó csoportot. Hasonlóan fogalmaz,
mint majd egy évvel késõbb Kernstok és Lukács: lázadásuk nem az akadémiának szól,
hanem a ma még eleven festõ-hitvallásnak, a naturalizmusból kiinduló impresszionista és neoimpresszionista mûvészetnek.23 Kernstokék újdonságát észlelve elgondolkodtatja a színek egészen új kezelése, az eltûnõ formák, de ezek a képek valójában
még nem vonzzák, bevallottan idegenkedik a visszafogott, illetve a harmóniát elutasító színviláguktól. Mint mindig, a jövõ mûvészetét keresi, csak kissé elbizonytalanodik, hogy ettõl a csoporttól várja-e annak eljövetelét. Ez a jövõvárás a levegõben
lógott. Tíz nappal Lengyel kritikája elõtt jelent meg Lyka Károly cikke ugyanerrõl a
kiállításról. Többek között ezt írja: Akadnak majd olyanok is, akik a jövõ zenéjét
álmodják bele abba a néhány tucat képbe, amelyek most mint az »új irány« lógnak a
Szalón földszinti termeiben [ ] híre járt, hogy ott a mûvészet újforma megnyilatkozása látható [ ] Ezt mi inkább az »emeleten« találtuk (Szinyei, Ferenczy, Rippl,
Kosztolányi, Fényes, Vaszary, Csók).24
Lengyel a Nyugat elsõ számában megjelent mindhárom írásában kiemeli a kiállításnak mint a mûvészettel való találkozás helyének a jelentõségét. A francia impresszionisták Nemzeti Szalon-beli kiállítása kapcsán fõként a kiállítás mûvészetérõl beszél.25
Arról, hogy a kiállítóhelyiség és a kiállított tárgyak nem külön életet élnek, nem közömbös a képek és szobrok feltálalásának mikéntje. Lényeges az elrendezés, a kiállítandó képekkel való dekorálás; vagy, ha jobban tetszik, a mûtárgyak körülölelése szeretõ
és gondos környezettel, jól elosztott világossággal, üres felületekkel, ahol a szem megpihenhet. Erre Budapesten egyedül a bécsi Szecesszió épületével rokon Nemzeti Szalon
képes. (Bár ezúttal a lenyûgözõ francia anyag miatt megszédült a szalon.) A Mûcsarnok vagy a Képzõmûvészeti Múzeum már csak építészeti elgondolása miatt is  lehetne törvényszéki palota, vagy gabona-közraktár  alkalmatlan az efféle tárlatmûvészetre; törvényszerû tehát, hogy a kortól már idegen ízlést közvetít. A Mûcsarnok Lengyel
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Géza több cikkében mint a konzervatív, akadémikus és azok közül is az egyre silányabb
mûvek kiállítási tereként, ósdi, nehézkes,26 presztízsét vesztett intézményként jelenik
meg. A Mûcsarnokban rendezett 1908-as tavaszi tárlatról például Lyka Károly is a Lengyeléhez hasonló véleményen van, de írásában fel sem merül, hogy a Mûcsarnoknak
mint intézménynek bármi szerepe lenne abban, hogy termeiben már csak egy elernyedt
iskola utolsó vergõdését27 láthatjuk. Lengyel igényli, hogy a csoportok vagy irányzatok
kötõdhessenek egy-egy helyszínhez  tulajdonképpen hogy legyenek megbízható helyek. Ilyen lenne az általa méltatott Nemzeti Szalon, amely a Nyugattal egy idõben bemutatkozó MIÉNK-nek is otthont adott. Lengyel Géza a legnagyobb elismeréssel és odaadó lelkesedéssel fogadta a kiállítást: ilyen magasra nem emelkedett még magyar tárlat
színvonala.28 A forradalmi törekvések, a MIÉNK egybefonódott a Nemzeti Szalonnal
 persze nem csak Lengyel számára, hiszen a Szalon valóban a modern törekvéseknek
helyet adó intézményként definiálta magát. Mikor a Nemzeti Szalon mint mûvészeti
egyesület kiléptetett vezetõségébõl a modern mûvészet mellett elkötelezett tagokat, a
MIÉNK nem fogadta el a Szalon meghívását harmadik kiállítása megrendezésére. Felmerült egy mûvészház megalakítása  Lengyel nem csak egy új hajlékra számít, egy
eleven intézmény megszületését várja: tevékenysége ne csak a kiállítások köré szervezõdjön, hanem folyamatosan érintkezzen a közönséggel, legyen jó gyûjteménye és könyvtára. Ha ezenfelül egyetlen szabálya és vezetõje a jó ízlés, az artisztikus megértés volna,
akkor már éppen ideálissá válnék.29
Az Iparmûvészeti Múzeum lakberendezési kiállítását (láthatók itt bútorok, a háziipar termékei, csipkék, a gödöllõi mûvésztelepen készült szõnyegek stb.) Lengyel azért
tartja érdekesebbnek a Mûcsarnok gyûjteményeinél, mert a kiállítási keret létrehozza
az áhított mûvészi egységet. Lengyel értékrendjében kitüntetett helyet foglal el az iparmûvészet, amely egy ilyen kiállítás révén elvezethet a szépmûvészetek természetes
közegének megteremtéséig, ily módon a befogadás természetességéig: késõbb majd itt
helyezhetõk el a képek is, ebben a kitûnõ keretben, környezetben keresik közönségükkel az elsõ érintkezést.30
A kiállítási tárgyak elhelyezése tágabb értelemben is alapvetõ kérdés Lengyel számára: a múzeum szerepére, feladatára is rákérdez. A múzeum az egyetlen hely, írja 1908
nyarán, amely képzõmûvészeti ismereteket terjeszt demokratikus formában.31 Lengyel
Gézát erõsen foglalkoztatja a tömegek mûvészetre nevelése. Úgy látja, ennek legfõbb
eszköze a múzeumról alkotott elképzelések megváltoztatása: a múzeumok anyagának
új szempontú válogatása és elrendezése, sõt egy új múzeumépítészet. Ha ez sikerül,
akkor nyilvánvalóvá válik a széles tömegek számára is, hogy a múzeumnak is van
kapcsolata az élettel. Éppen ezért a népnevelõ múzeumnak nem szabad specializálódnia, és a máról kell szólnia: Anyagában az új a túlnyomó, mert munkásember nem
ér rá túl sok történelmet tanulni. A múzeum környezetének és külsejének is összhangban kell ezzel lennie: álljon kertben, legyen eleven, színes, építkezési megoldása
pedig modern, semmiképpen se egy görög templomot imitáljon.32
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Az építészet kitüntetett helyet foglal el Lengyel szemléletében, a mûvészetek gyûjtõ és raktározó helye.33 A többi mûvészeti ágtól leginkább az különbözteti meg, hogy
mivel szorosan kapcsolódik a technikához, egyrészt nem lehet meg elõdök nélkül,
másrészt az ötletei hamar átmennek a közhasználatba, így csak a legritkább esetben
tudjuk meg egy épületrõl, hogy kinek az alkotása. Az építészet másik megkülönböztetõ tulajdonsága, hogy itt erõteljesebben érvényesül a szükséglet törvényszerûsége.
Berlin és Budapest modern építészetét összevetve Lengyel egyebek között azt látja,
hogy bár a házakat ízlésessé, széppé formáló tehetség általában hiányzik Berlinben, de
ott legalább a valódi szükség teremtette, jól lakható, kényelmes lakásokat építenek
(a budapesti és bécsi körfolyosós házakkal ellentétben), és nem akarnak jó budapesti
mintára, palotát mímelni. A modern német építészet úttörõjének tartott, akkoriban
elhunyt Alfred Messel legismertebb munkáját, a berlini Wertheim áruház épületét
elemezve fejti ki, mit tart modernnek az építészetben.34 A modern épület új idõk új
céljaira szolgál. Külsõ formáiban tökéletesen hozzásimul a célhoz. Az elemzett áruházépület esetében ez például azt jelenti, hogy a homlokzat tagolása mutatja: mögötte
monumentális terek vannak. Messel nem utasítja el a hagyományokat, szabadon használja a történeti stílusokat, formákat, eleven életre kelti õket, mivel a korok lelkébe, nem külsõségeibe merül.35 Az építészetben az esztétikai és a technikai követelmények szétválaszthatatlanok. A mérnöki tudomány minden alkotása, amely tökéletesen
logikus, célirányos és nem fúl gyári sablonokba, mind szép  írja Lengyel az átépítés
elõtt álló Lánchídról szóló cikkében.36
Nem az esztétikai érték és a gyakorlati szükségesség felõl, hanem intellektuális megközelítésbõl Lengyel  bár nem explicit formában  egy írásában a grafikát a festészet elé helyezi. A grafika a gondolatok puritán megnyilatkozásából ered; a kézzel
odavetett és lemezen sokszorosított képecskék közössége: a közvetlen beszédmód.37
(A grafika kérdésében nem értene egyet Kernstokkal, aki szerint a természetbõl kiinduló, az értelmet keresõ mûvészet nem nyilvánulhat meg a grafika formájában: Hibának tartom, ha valaki grafikát csinál, mert a természetben nincs grafika.38 )
Lengyel érveit egy irányzat vagy alkotás mellett, illetve ellen sokszor az igazság
hazugság fogalmakkal foglalja össze. Az egyházmûvészet hanyatlásának okát annak
hazugságában keresi, abban például, hogy mûvelõi nem akarják észrevenni, más tervezést követel a gyertyafényben úszó és mást a villannyal megvilágított templom. A
régi egyházmûvészet nem tiltotta az igazságnak megfelelõ modern formanyelvet,
és most is csak a templomi szállítók, kereskedõk ragaszkodnak erejüket, jelentõségüket vesztett formákhoz.39 A modern építészet és a vele oly szorosan összekapcsolt iparmûvészet fejlõdésének alapelve [ ] a hazugságtól való irtózás  írja máshol. Csak egy példa az építészeti hazugságra, ami a formák tartalmatlan ismeretébõl
és a tervezett épület külsejének és funkciójának ellentmondásából fakad: Görög
templomot hazudott a szerény és szegény bérház.40 Kernstok Károly és Czigány Dezsõ képeit elemezve írja Lengyel magyarázatképpen a portréfestésnek a fotográfiától
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különbözõ, de az egyéniséget felfedõ céljairól: Nem hazug valami az arckép-színtobzódás sem.41 A mûvészetet annak közegében vizsgáló Lengyel úgy látja, hogy a
szûk és tág környezet sokszor a hazugságnak kedvez. A közízlés formálásában részt
kap például az emlékmû-építészet is: ez a bálványimádásra42 emlékeztetõ programmûvészet, melynek még legjobb alkotásai sem ismerik fel se a szoborfaragás, se a
valaki elõtti valódi tisztelgés célját és lényegét. Az igazi emlékszobor egyszerûen:
szép szobor [ ] fõ, hogy szép legyen és a nép számára rövid írás hirdesse rajta: Vörösmarty emlékére faragtattuk.43
A mûvészetet befogadó közeg és a Lengyel által áhított közönség csak kis mértékben fedik egymást. Akseli Gallén-Kallela kiállításának szentelt kritikájában jegyzi meg,
hogy a kiváló finn mûvészhez hasonló tehetség nálunk is van, de a finn mûvészetet
körülvevõ levegõ alkalmasabbnak tûnik a mûvek lényegének meglátására, ott nem a
dekoratív talentum megjelölésig jutnak el, mint nálunk Rippl-Rónai esetében. Kinek, miért állítottak ki száz jó képet?  teszi fel a kérdést Lengyel a MIÉNK elsõ
kiállítása után a Nemzeti Szalon épületébõl kilépve. Minden mûvészet elsekélyesedik
a szegénység lankasztó levegõjében, de a hiteles közönség megtalálása a képzõmûvészet számára a legreménytelenebb. A vers olykor visszhangra talál a gyárak munkáslakásaiban is. A poézis új emberterületeket remélhet. A képzõmûvészet  új strófa ez
a róla szóló dalban  minden villamosság ellenére is kényszerû zárkózottságban
távolmarad a frissebb és szomjasabb elméktõl.44 Nyilvánvalóan ezért sürgeti a múzeumról alkotott felfogás megváltozását, ezért is tiszteli Lyka Károlyt, aki új emberrétegeket szerzett [ ] az új mûvészet számára, új tömegek elõtt rombolta le a mûvészet rejtelmes és köznapi elmével megközelíthetetlen voltáról terjesztett tévhitet.45
Az iparmûvészetben Lengyel Géza komoly lehetõséget lát a mûvészet demokratizálódására. A képzõmûvészet arisztokratikus jellegérõl és ennek természetellenességérõl szóló gondolatait részletesen a Mûvészet címû lapban fejti ki. A mûvészet valaha a
munkával állt szoros összefüggésben. Az iparmûvészet reneszánsza, a képzõmûvészettel való egyenrangúsodása a korban és  a kiállításokat tekintve legalábbis  a képzõmûvészetnél magasabb színvonala reményt ad arra, hogy visszatér újra a mûvészet
a munkához, melybõl eredt.46 A kecskeméti mûvésztelep megalakulásakor válik Lengyel számára világossá, hogy ez itt, Gödöllõn és más mûvésztelepeken valósulhat meg:
az iparmûvészetnek mûhelyre van szüksége ahhoz, hogy ne asztalon megtervezett dekoráció legyen. Falus Elek nem tervezõ, hanem az anyag mûvésze és nem tervezõket
akar maga körül, hanem mûvészeket, kikben épp oly erõs a teremtõ fantázia, mint
amilyen nagy a szeretet a mesterségek apró bájai iránt. Mûvészmunkásokat és munkásokat õsi képességekkel. A mûvésznek kell leülnie például a koronghoz, az elkészült
tárgy már sokszorosítható  ebben az értelemben nem kell egyedinek lennie. Lengyel már 1906-ban a jövõ mûvészete fontos elemének tartja a mûvészi ízlést nem nélkülözõ, gépet használó iparmûvészetet, mert az tömegeket segíthet hozzá szép és jó
holmikhoz.47

a!!a

Lengyel Géza kritikáiban, tanulmányaiban a mûalkotások és az azokat körülvevõ
közeg  egészen a mûvészek tervezett új adózási módjáig48 , a vizuális kultúra szinte minden elemét vizsgálja. Mégis foglalkoztatja olyan kérdés is a képzõmûvészettel
kapcsolatban, amelynek feltevésére az értekezõ próza nyelve elégtelennek tûnt számára. A láz címû, szomorúan szkeptikus novellájának49 hõse egy nyomorgó szobrász, aki
miután megmintázza haldokló gyermekét, egy csapásra híressé válik. Mikor neve és az
ihlet kopni kezd, s még egy gyermekét megtámadja a halálos betegség, a szobrász újból
veszi a vázlatfüzetét A mûvészi ihlet forrásának megközelítését a sokmûfajú Lengyel Géza a szépirodalom nyelvére bízta.
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KOVÁCS SÁNDOR IVÁN
MÓRICZ ZSIGMOND ZRÍNYI-EPIGRAMMÁI

A Nyugat-mozgalom nagyjai, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond
a tömörségéért is szerették Zrínyi Miklós lírai verseit és 1566 beszámozott strófából
álló, 4808 sornyi terjedelmû eposzát.
Babitsék franciás magyar szonettjei, a Zrínyi Velencében, a Szent László jelenése, a
Zrínyi, a költõ, a Csáktornya friss légárammal szellõztették ki történelmünk hõseinek
elfonnyadt, unalmas, bõbeszédû verskoszorúktól dohos panteonját. Kölcsey és Vörösmarty epigrammáihoz nyúltak vissza, Babits szerint a szarkofág epikus dombormûve
helyett az ékkõ, a kámea zártságát tekintették eszménynek. Móricz azt is szemléltette a Nyugat 1920. évi Zrínyi-számában Zrínyi  Epigrammata címû, két sor híján szonettnyi terjedelmû (egyszersmind három külön epigrammaként is megálló) versével,
hogy a Zrínyitõl átvett görögös címadás (epigrammata  epigrammák) már az úgynevezett Balassi-strófára vonatkoztatható. Balassinak ugyanis vannak ilyen önálló, hosszú
soros epigrammái. Zrínyi ezeknek sorait harmadolta tovább, és egy hosszú Balassi-sorból egy rövid Zrínyi-strófát csinált.
1651. évi Syrena-kötete Epigrammata-ciklusában négy hõsepigramma szól a Szigeti
veszedelem fõszereplõirõl (Deli Vid, Radivoj és Juranics, Farkasics), elsõ darabjuk a
Szigeti Zrini Miklós:
Mint Hektor Trójának,
Ugy én Szigetvárnak
Erõs õrzõje voltam;
Mutattam pogánynak,
Hogy nagy Jehovának
Kedves szolgája voltam;
És elõbb éltemet,
Hogysem hüvségemet
Testembül kibocsáttam.

Móricz ezeket az epigrammákat követte, amikor a költõ-katona Zrínyi karakterét
ragadta meg:
Szörnyû sziklaszál
magyar magában fényködben áll;
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idegen erõk kirobbantottja:
rettentõ, fényverõ, gyönyörû prisma.
Merõ Mars orcája
fene indulatok félelmes lárvája
s Apolló kilobban
bozontos, dörgetõ, kevély kobzában.
A paraszterõk
meggyõzhetetlen õs felhördülése; gróf;
elhullunk,
de talentomotok: el nem múlunk.

Ez a három epigramma Móricz magyar szonettje az idegen erõk kirobbantotta,
azaz a Tassót követõ Zrínyi érdes, bozontos, dörgetõ s kevély (öntudatos) költészetérõl. A harmadik szakasz Móricz Zrínyi-eszményének, valamint politikai programjának és tehetségének manifesztuma.
Zrínyi õs-szonett epigrammáinak azt a sajátosságát ismerik fel a nyugatosok, amit
már Kazinczy, Kölcsey, Szemere Pál tudatosítottak, hogy tudniillik epigramma és szonett egymásba átkölthetõ. Babits Vörösmartyval érvel: az õ epigrammái a francia
parnasszista szonettírók modorára emlékeztetnek: egyetlen nyugodt mûvészettel
drágakõbe metszett kép van elõttünk. A szarkofág dombormûve helyett gyûrûbe való
kámea.
Zrínyi költõi életmûve szarkofág és kámea is. Epigrammái s lírikumai jószerivel
tömör kámeák, a Szigeti veszedelem szarkofág-felirat: a hõs élettörténetét elmondó
vers.
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GINTLI TIBOR
AZ EREDET IRÓNIÁJA
Krúdy történetietlen történelmi regénye, A templárius

Közismert megállapítása a Krúdy-recepciónak, hogy számos jellegzetes Krúdy-figura a lovag alakjának segítségével próbálja identitását megalapozni: Rezeda Kázmér,
Alvinczi Eduárd, Szindbád, Álmos Andor, Vak Béla stb. önértelmezésében egyaránt
meghatározó szerepet tölt be a lovagias viselkedés igénye, illetve a középkori lovag
magatartásának követése. Ezt a viszonyt mindeddig többnyire úgy értelmezték, hogy a
Krúdy-hõsöket anakronisztikus figuraként, egyfajta modern Don Quijote-ként interpretálták, akik mintegy külsõségesen ismétlik az idõszerûtlen, tartalmatlanná vált magatartásmintákat és gesztusokat. Ez a megközelítésmód azt elõfeltételezi, hogy a lovag
mivolt mint az önidentifikáció forrása a Krúdy-szövegekben a (rég)múltra vonatkoztatva problémamentes, tehát az önazonos szubjektum megalkotásának egykor lehetséges eljárásaként mutatkozik meg.
A lovagként való önmeghatározás ebben az összefüggésben valaha az egységes szubjektum garanciája volt, s csak a modern viszonyok között veszítette el ezt a tulajdonságát. A lovagként történõ önidentifikáció a Krúdy-hõsök  illetve számos értelmezõ szerint a Krúdy-szövegek  nosztalgikus múltba tekintését vonja maga után. Ez
utóbbi jellegzetes olvasási stratégia ennek megfelelõen a Krúdy-mûvek hangnemében
a nosztalgikus elemet hangsúlyozza, míg a másik markáns recepciós hagyomány a lovag és a hõs távolságát nyomatékosítva ennek az önértelmezésnek hamis, álságos voltát emeli ki, s a realista narratíva örököseként leleplezõ élt tulajdonít a mûveknek. A
vázolt olvasói stratégiákban ugyanakkor közös vonás, hogy az eredetet érintetlenül
hagyják, azaz úgy olvassák a Krúdy-szövegeket, mintha azok a lovagként történõ önértelmezés magszerû önazonosságot teremtõ erejét  amennyiben az a múltra vonatkozik  magától értetõdõen érvényesnek tekintik. A nosztalgikus, újromantikus olvasás a megromlott, nagyszerû eredet visszaállításának igényeként értelmezte a Krúdyalakok lovagias gesztusait, míg a realista nyomokon járó befogadás  az anakronisztikus magatartás leleplezését konstatálva  egy új kezdet, egy új megalapozás, egy új
eredet felrajzolásának szándékát igyekezett a szövegekben tetten érni. A megalapozó
esemény, az eredet, valamint a kibomló lényeg, illetve a vég által meghatározott
narratívából egyik sem tudott vagy akart kilépni, bár kétségtelen, hogy a véget különbözõképpen ítélték meg. Az elõbbi az elfajulás, a degeneráció jeleként értékelte, vagy
egy esetleges visszatérés, újjászületés lehetõségét látta benne, míg a második olyan
dialektikus lezárulásként tekintett rá, mely egy új kezdet számára teremt kiindulási
alapot. Ebben a megközelítésben, a modern kori gondolkodásra jellemzõ módon, éppen szükséges  a történelem nagy tervébe illõ  átmeneti eltávolodásként, a cél
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felé haladó kitérõként értelmezõdött a lovag alakját létrehívó középkor, amely után a
történelem magasabb szinten visszatér alapjaihoz, s beteljesíti az eredet ígéretét. A
dialektikus történelemszemlélet a maga megszüntetve megõrzés teóriájával tehát szintén nem számolta fel az eredet és az eszkatologikus vég keretei közé illesztett történetet, hanem csupán az egyre magasabb szinten kibontakozó lényeg történeti folyamatának más fázisában helyezte el a lovagot, illetve a lovag elbeszélését.
Az alábbiakban, a korábbi recepció e jellegzetes megközelítéseivel szemben, amelyek a lovag (rég)múltbeli identifikációját érintetlenül hagyták, arra kérdezünk rá,
hogy valóban az eredet pozíciójába helyezi-e a Krúdy-próza a középkori lovagot a közismert regényhõsök lovag-imitációinak viszonylatában. Annyit már ezen a ponton is
elõrebocsáthatunk, hogy megítélésünk szerint az eredetnek azt a mitikus auráját, mely
ezt a fogalmat megkülönbözteti a kezdet és a származás1 profán, nem abszolútumként
felfogott kategóriáitól, a Krúdy-próza nem hagyja érvényben. Hivatkozhatunk azokra
a szöveghelyekre, melyek számos regényben ironikus megjegyzéseket fûznek a középkor lovagi életformájához, illetve a lovagi szerelem témájához. Nem csupán az elbeszélt idõben lovagi szerelmet színre vivõ, fent említett hõsök válnak tehát irónia tárgyává, hanem a lovagi szerelem által történt régmúltbeli identifikáció is. A mitikus
eredet pedig az irónia révén2 kezdetté, származássá alakul. További érvként említhetjük az olyan zsoldostörténeteket, melyekben a zsoldos és a lovag, a gátlástalan martalóc és a szerelmes trubadúr alakja összemosódik, illetve megkettõzõdik, megbontva
ezzel az eredet fennkölt ünnepélyességét. Úgy véljük azonban, hogy az említett szövegeknél sokkal szemléletesebb példát kínál A templárius címû regény, melyben az eredetre vonatkoztatott irónia a legteljesebben bontakozik ki. Megítélésünk szerint
Krúdynak ez a mûve az eredet esetleges, véletlenszerû kezdetté, széttöredezett származássá alakításának Foucault által is leírt eljárásait alkalmazza: a parodisztikus hangot,
az esetlegesség jelzését és az igazságelv feladását.3
Mielõtt ennek közelebbi bemutatására vállalkoznánk, két megjegyzés erejéig rövid
kitérõt kell tennünk. Elsõ megjegyzésünk a Krúdyra jellemzõ idõkezelés és az eredet
felszámolásának összefüggésére vonatkozik. Számos értelmezõ leírta már az idõnek a
Krúdy-szövegekben tapasztalható sajátos indázását, melynek jellemzõ vonása, hogy az
elbeszélés idejébõl és az elbeszélt idõbõl egyaránt egyre korábbi megelõzõ idõrétegek
felé tér ki az elbeszélés menete, hovatovább egymáshoz csatolt kitérõk szakadozott láncolatává alakítva a narratívát. Ez a Szerb Antal nyomán4 gyakran szálelvesztéses technikaként is emlegetett eljárás tehát a múlt felé indítja el az olvasást, ugyanakkor nem
juttatja el olyan múltbeli inerciaponthoz, melybõl ismét elõretekintve folytonos sorozat lenne alkotható, melybõl egységes folyamatként válnának megragadhatóvá az
elbeszélt történetfragmentumok. Nem tartjuk meggyõzõnek az olyan megközelítéseket, melyek szerint a Krúdy-regények a Monarchia XIX. század végi világát tüntetnék
ki egyfajta, akár referenciálisan is felfogható idõként, amelyre a szövegek valamennyi
idõrétege vonatkoztatódna. Ha közelebbrõl megvizsgáljuk e mûvek idõviszonyait, lát-
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hatóvá válik az a gyakori séma, amely az elbeszélés idejébõl a cselekmény idejével a
XX. század elejére, a XIX. század végére vezeti az idõ fonalát, innen az ifjú Ferenc
József korába, majd a negyvennyolcas idõkbe, azután a reformkor és a napóleoni háborúk idejébe, illetve a romantika, valamint a pikareszk regények idejébe csúszik át az
elbeszélt idõ, hogy ezután néhány nyomban, amely a középkort idézi, elenyésszen. A
szakadozott idõutazás legtávolabbi pontjain ugyanis többnyire a középkorra vonatkozó utalások találhatók/sejthetõk. A genealogikus5 módon felfogott kezdetet tehát a
lovagként való önidentifikációval párhuzamosan a regényidõ is gyakran a középkorhoz kapcsolja. Szakadozottságával, töredezettségével, estlegességeivel az idõkezelés sem
folytonosan kibontakozó eredetként, hanem disszociatív sorozatként teszi szemlélhetõvé a bejárt utat.
Második megjegyzésünk azt a kérdést érinti, hogy az eredet jelzett problémája
miként kapcsolódik a szubjektum decentrálódásának tapasztalatához. Az eredet és a
lényegszerûen felfogott szubjektum egymást feltételezõ fogalmainak összefüggéseirõl Foucault több szöveget is publikált, itt megelégszünk ezeknek a megállapításoknak a rövid összefoglalásával. Az eredet az (ön)azonosság helye, a metafizikai gondolkodás itt igyekszik megragadni a dolog tiszta lényegét, legtisztább lehetõségét,
önmagával egybevágó azonosságát, mozdulatlan formáját és elsõdlegességét mindenhez képest, ami kívüle van és idõben utána következik.6 Nietzschét interpretálva
Foucault kijelenti, hogy a történelem egyik fontos használati formája éppen azonosságunk lebontása: A genealógiailag felfogott történelemnek nem az a célja, hogy
rámutasson azonosságunkra, hanem az, hogy szétforgácsolja ezt az azonosságot; nem
az egyetlen pontot határozza meg, ahonnan származunk, az elsõ és egyetlen hazát,
ahová a metafizikusok ígérete szerint megtérünk, hanem arra vállalkozik, hogy rámutasson az egész lényünket át meg átható megszakítottságra.7 A szubjektum lényegszerû egysége az eredet teóriájában alapozódott meg, s miután a pszichológia, a
nyelvészet és az etnológia sikeresen mutatott rá egy ilyen szubjektumkonstrukció
tarhatatlanságára, e metafizikai elmélet végsõ menedékét a történelemben igyekezett megtalálni.8 Az eredet ironikus átfordítása9 a kezdet vagy a származás totalizációt kizáró fogalmaiba így a lényegszerûen felfogott szubjektum felszámolásaként
értelmezhetõ.10 A totalizáló szubjektum- és történelemfelfogás tehát kölcsönösen
feltételezik egymást: Szükség van a történelem folyamatosságára a szuverén szubjektum megoltalmazása érdekében; és vice versa, ahhoz, hogy elgondolható legyen a
történelem egysége, szükséges, hogy egy konstitutív szubjektivitás és egy transzcendentális teológia munkálkodjék benne. 11 Mindezek következménye az általunk
tárgyalt problémára vonatkoztatva így összegezhetõ: ha a középkor, illetve a középkori lovag nem õrzõdik meg az eredet pozíciójában a Krúdy-szövegekben, hanem
áttetszõvé válik megalkotottsága, véletlenekbõl elõállított12 volta, akkor egyben a
szubjektum metafizikai konstrukciója is leleplezõdik. Amennyiben a középkori lovag nem alkalmas az eredet szerepének betöltésére, mert szubsztanciális egysége té-
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vedésnek bizonyul, abban az esetben a Krúdy-prózának egy olyan elbeszélésmódjára
találtunk rá, amely a centrált szubjektum narratíváját bizonytalanítja el.
A templárius címû regény13 több vonatkozásban is felveti az azonosság problémáját. A szöveg elsõként talán zavarba ejtõnek ható megoldása, hogy két, egymástól sok
tekintetben eltérõ elbeszélést helyez egymás mellé. Az elsõ fölé a Bevezetés megjelölés
kerül, míg a második, a terjedelmesebb, cím nélkül áll, s kezdetét csupán a tördelésbeli spácium jelöli. A két elbeszélés között tehát egyfajta szakadás mutatkozik, hiszen a
két egység kapcsolatára vonatkozóan az elbeszélõi narráció semmiféle tájékoztatással
sem szolgál. Az elsõ egységben egy Roger nevû alak beszéli el élettörténetét a narrátornak, aki a IV. Béla korából származó, valami egyéni ravaszság folytán életben
maradt férfiú csapdába ejtésének és szóra bírásának kedélyeskedõ hangú története révén határozott személyes jelenléttel rendelkezik. A második szakasz elsõ mondata látszólag egyértelmûvé teszi, hogy a címadó alak története ezen a ponton kezdõdik: A
templárius, midõn megbízásához híven: Ázsia felé igyekezett volna, útközben eltévedt
a Bakonyban 14 De mit kezdjen az olvasó azzal a szakadással, mely a két történet
egymás mellé helyezése révén áll elõ? Ezt a hasadást még inkább hangsúlyozza az elbeszélés jellegzetességeinek megváltozása: az elsõ szakaszra az események rendkívül gyors
egymásra következése jellemzõ, egy egész élettörténet elbeszélésére kerül sor alig tíz
oldalon, míg a második egység néhány hónap eseményeit mondja el többszörös terjedelemben. Az elbeszélés ritmusának megváltozásával együtt átalakul az elbeszélõ magatartása is, amennyiben a második egységet meglehetõsen személytelen hang és a
narrátor egyértelmû háttérbe vonulása jellemzi.
A leírt szakadás provokatív erejét tovább fokozza az a tény, hogy az elsõ és a második történet fõszereplõjét egyaránt Roger-nak hívják. A két alak és történetük egymás
mellé helyezését  mint korábban utaltunk rá  termékeny hallgatás övezi.15 Egyfelõl tisztázatlan, hogy milyen kapcsolat áll fenn közöttük, másfelõl azonban nevük azonossága egymás irányába mozdítja õket. Értelmezésünk szerint itt a Krúdy-prózára általunk rendkívül jellemzõnek tartott névjáték egyik variációjával találkozhatunk. A
név azonossága és a két elbeszélés távolsága között keletkezõ feszültség ennek megfelelõen megítélésünk szerint úgy is interpretálható, hogy a személyiség egységét két rivális elbeszélés egymás mellé helyezése teszi kétségessé. A IV. Béla király idejében élt
Roger élettörténetének két, egymással fedésbe nem hozható elbeszélése kerül az olvasó elé, aki így kénytelen szembesülni a hiteles történet igényének beteljesíthetetlenségével. A ki is volt valójában? kérdés ekként megválaszolhatatlannak, sõt lényegében értelmezhetetlennek mutatkozik. Az egymással vetélkedõ elbeszélések nem az
igazhamis viszony mentén helyezhetõk el, hanem éppen ezt a kategorizációt érvénytelenítik. A fragmentumokból, szakadásokból összeszervezõdõ elbeszélések azonosságot megkérdõjelezõ természete válik ezen a ponton szemlélhetõvé.
A két történetet egy személyre vonatkozó, rivalizáló elbeszélésekként értelmezõ
olvasási stratégia mellett érvként említhetõ, hogy bizonyos eseménymozzanatok, élet-
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történet-töredékek hasonlóságokat mutatnak. Nemcsak arról van szó, hogy mindkét Roger-t IV. Béla korába helyezik az elbeszélések. Feltûnõ párhuzam, hogy az elbeszélt történet során mindketten állandóan pozíciót váltanak, döntéseik és szövetségkötéseik ellentétes fordulatok sorozataként válnak szemlélhetõvé, s meglehetõsen
kaotikus hatást keltenek. A furcsa fordulatok között további, részletekbe menõ hasonlóságok is felfedezhetõk. Mindkét Roger idõlegesen tatárrá válik, Dalmáciában
kapcsolatra lép a patarénus eretnekekkel, mindkettõ fellép a király ellen, ahogy mindkettõ fel is ajánlja neki szolgálatait. Ugyancsak itt említhetõ, hogy mindketten egyházi méltóságot töltenek be: az elsõ elbeszélés Roger-ja a margitszigeti kolostor fõnöke lett, míg a második fõhõse a templomos lovagrend elöljárója. Roger 1. büszkén
említi, hogy vallásos neveltetésben részesült,16 ahogy azzal is eldicsekszik, hogy változatos élete során még Antikrisztus is volt, ugyanakkor a Consulatus Roger élettörténetében is sajátosan rétegzõdnek egymásra a diabolikus17 és szakrális elemek. Végül
érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a címbéli templárius megjelölés mindkét
Roger-ra egyaránt illik, hiszen az elsõ elbeszélés középpontjába helyezett alakról is olvasható, hogy beállt a templomos rend lovagjai közé.18 A két alak története ugyanakkor sok részletben nem feleltethetõ meg egymásnak. Ez azért lényeges, mert így nem
állapítható meg egyfajta forráskritikai módszerrel az az élettörténet, amely hitelesnek tekinthetõ. A két elbeszélés között ebben az értelemben nincsenek fedésbe hozható elemek, nincs meg az azonosságnak az a minimuma, melybõl egy valódi, hiteles történet lenne szintetizálható, így a szubjektum egysége ezen a szinten is lehetetlennek mutatkozik.
Az azonosság elbizonytalanításához más megoldások is hozzájárulnak. Az önazonosság nem csupán a két Roger együttes szerepeltetése révén válik kétségessé: a két
alakot egyenként vizsgálva, pusztán önmagukban szemlélve ugyanis szintén a különbözõség, a szétszóródás jegyeit ismerhetjük fel. Ez a vonatkozás talán szembetûnõbb
Roger 1. esetében, akinek élettörténete folyamatos átváltozásainak történetével azonosítható. Az elbeszélt életpálya elsõ állomásaként az öreg András király hûbéreseként határozza meg önmagát. Következõ identitásválasztása szerint az apjával rivalizáló Béla ifjabb király alattvalója, majd a mindkét uralkodóval feszült viszonyban lévõ
Imre herceg szolgálatára készül. Ezt követõen eretnek lesz, sõt Antikrisztus, késõbb az
eretnekeket gyilkoló templomos lovag. Majd ismét Béla király szolgájaként határozza
meg magát, amit a kunok közé állása és Kuthen király szolgálata követ. Újabb fordulatként Friedrik hercegnél szerez érdemeket a kun király elárulásával, kis idõ múltán a
tatárok között Kaydan vezér bizalmasa lesz. Végül ismét Béla király hû alattvalója, a
király lovagja, legutóbb pedig a margitszigeti kolostor fõnöke.19 Feltûnõ az önelbeszélését jellemzõ játékos könnyedség, melyet a magunk értelmezõi horizontjából az átmenetiség, a temporalitás reflektálásaként fogunk fel. Annak a belátásnak a következményeként, mely szerint a személyiség sohasem válik teljesen azonossá egyetlen
megvalósulásával sem, mert tisztában van az önazonosság pillanatnyiságával, esetle-
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gességével, véletlenszerûségével. (Ezzel a megközelítéssel szemben fölvethetõ, hogy
Roger 1. többször okos emberként definiálja magát, akinek tehát a legfontosabb személyiségjegye, önazonosságának konstitutív elve a bármi áron való túlélés és a végletekig hajtott önérdek. Véleményünk szerint ez a végsõnek beállított alapelv nem képes egységesíteni a játékos kedvteléssel egymásra halmozott identifikációk szertelen
sokféleségét. Legfeljebb olyan kísérletként fogható fel, melynek révén a szubjektum
reménytelenül igyekszik önmaga jelenlétét biztosítani, legyûrni állandó és szükségszerû távollétét.)
Roger 2. esetében látszólag éppen a változatlan önazonosság jegyei a meghatározók. Stabil identifikációjának egyik legfontosabb emblematikus jele a vörös keresztes
templomos köpeny, melyet minden helyzetben magán visel.20 Úgy tûnik, rendelkezik
egy végsõ alapelvvel, mely totális erõvel bír, s melynek egész személyiségét alárendeli:
feltétlen hûség a templomos lovagrend elöljárói iránt, ami a szöveg világában lényegében a pápasággal szembeni ellenállás princípiumával azonos. A templomos rövid
önidentifikációja ezek alapján akár így is formulázható: a pápa ellensége. Ez a látszólag végletesen rögzített önazonosság azonban közelebbrõl megvizsgálva rendkívül ingatagnak mutatkozik. Az abszolútum pozíciójába emelt alapelv ellentmondásokkal
terhelt, a rögzítettnek tetszõ identitást, a szubjektum egységének garanciáját belsõ hasadás, megkettõzõdés jellemzi, ami olvasatunk szerint úgy értékelhetõ, hogy ez az alapelv eleve alkalmatlan bármilyen szakadásmentes egység megalkotására, s ezért a belõle származtatott egyelvûségek szükségszerûen megismétlik a princípium belsõ szakadását. Az egyetlen elvet dekonstruáló belsõ ellentmondást elsõsorban abban látjuk, hogy
az ördögi és isteni végletesen különnemû kategóriái ellentmondásosan keverednek
egymással a templárius hitvallásban.
A pápa ellenségeként való templomos önmeghatározás azon a meggyõzõdésen látszik nyugodni, hogy Róma az Új-Babylon, a pápa pedig maga az Antikrisztus.21 A
pápaság elleni támadás oka tehát az egyházszervezet istentelensége, az apostoli hivatás megcsúfolása. Ez az érvrendszer a hit tisztaságának megõrzõiként, az Isten iránti
szeretet legelkötelezettebb képviselõiként mutatja fel a templáriusok rendjét.22 Ugyanakkor az elbeszélés kifejezetten diabolikus jegyekkel is felruházza a templomosokat.
Ezek között említhetõk a középkori boszorkányperekbõl is ismerõs rítusok leírásai. Az
egymás üdvözlésekor a gerinc végére adott csók az ördög és a boszorkány találkozójának variációjaként is olvasható, melynek során a boszorkány csókkal illeti az ördög
alfelét. A templáriusok szövegbéli titkos jelzései között a leggyakoribb a szarvként a
homlokra illesztett ujjak jele.23 De ilyen diabolikus elem a közös szertartások során
Baphometért elmondott ima is. Másrészt mind az elbeszélõ, mind a szereplõk szólamaiban szövegszerûen is feltûnik az ördögi eredet jelzése.24
Az eddig említetteknél azonban fontosabbnak tartjuk a kátészerûen, dialógus formájában elhangzó legfõbb hitvallást, mely szerint a fény eredete az éj.25 A furcsa hittétel jelentõségét az adja, hogy szembehelyezkedik nemcsak a fény  különösen a
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gótikára jellemzõ  középkori teológiájával, hanem a Szentírás szövegével is. Lényegében János evangéliumának kezdõsorait fordítja ki, teszi az eredetivel ellentétes értelmûvé. A bibliai szövegben az 5. vers a sötétséget az isteni világosság ellentéteként
láttatja: És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. A
templomosok regénybeli jelmondata a sötétséget a világosság teremtõjének pozíciójába emeli, magasabb szintû létet, istenibb lényeget tulajdonítva neki. A fény és a
sötétség ellentétének ez az átírása olvasatunkban az isteni ördögibõl való származtatásaként válik értelmezhetõvé. Ezzel azonban a templárius totális egységet biztosítani
hivatott princípiuma belsõ szakadáshoz érkezett: a pápai hatalmat fel kell számolni,
mert a pápák az Antikrisztus megtestesülései, miközben a templomos kozmogónia szerint mindennek õseredete az istenivel ellentétes hatalom, az ördög. A végsõ elv összeomlása az ellentmondásos cselekedetek belsõ egységét, titkos koherenciáját kérdõjelezi meg, s egyben a templárius látszólag statikus azonosságát is megbontja.
A végsõ alapelv jelzett hasadását figyelmen kívül hagyva is kaotikusnak mutatkoznak a templárius cselekedetei, illetve megnyilatkozásai. Utazásának céljáról, küldetésének tartalmáról zavarba ejtõ változékonysággal nyilatkozik, mint ahogy az általa bejárt útvonal is inkább a bolyongás, semmint a megtervezett útvonal képét mutatja. A
veszprémi káptalan elõtt Brassót nevezi meg következõ úti céljaként, míg az elbeszélt
események az EsztergomTihanySopronSpolétó útvonalat rajzolják ki. Ugyancsak a veszprémi káptalan elõtt hirdeti ki a Rend legfõbb határozataként, hogy meg
kell menteni Magyarországot a tatár pusztítástól.26 Esztergom ostromakor mégis a tatár oldalon lép harcba:  valami másvilági hatalom révén a tatárok között megjelent, és onnan intézte Esztergom megvételét.27 Késõbb hamisított királyi oklevél felmutatásával arra igyekszik rábírni a bujdosó magyarokat, hogy térjenek haza otthonaikba. Tettét így indokolja Egéziának: Azért kell nekik visszatérni, mert a tatárok nemcsak meghódítani akarják ezt az országot, de megtartani is akarják. A nép dolgozzon
tehát!28 Spolétóban ugyanakkor felajánlja a rend támogatását a királynak, s egyben
úgy nyilatkozik, hogy küldetésének célja éppen ennek az üzenetnek az átadása volt:
Nem tudhatni, hogy meddig tart az új hûség, mely most ismét körülvesz, király, mint
valami csoda, amely megismétlõdik életedben. De ha megint csalódnál férfiban, szóban és tettben, jussanak eszedbe a leghatalmasabb rend lovagjai, a templáriusok. Az õ
kezük messzire ér. Ezért jöttem Orleans-ból, hogy ezt neked megmondjam.29 Magyarországra érkezését azonban Veszprémben még egészen másként indokolta: Batu azt
ígérte, hogy végcélja nem más, mint Baál városa ellen vonulni, amelyben a pápa székel. De a tatár megszegte ígéretét, éppen ezért vagyok itten, hogy ígéretére figyelmeztessem õt Rendünk megbízásából.30 A küldetésre vonatkozó fragmentumokat ezek
után aligha lehetséges homogén sorba illeszteni, mert a legkalandosabb gondolatmenetek31 sem képesek az ellentmondásos töredékeket hézagmentes sorozatba illeszteni.
A bevezetõ megjegyzések között már említettük, hogy a századforduló idejébe helyezett Krúdy-hõsök a lovagként történõ önidentifikációt többnyire a lovagi szerelem
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elsajátításán, illetve imitálásán keresztül kísérlik meg. A lovag mint eredet tehát elsõsorban a trubadúr szerelem narratívája révén kerül ebbe a kiemelt pozícióba. Éppen
ezért hangsúlyos kérdésnek tekintjük, hogy e szerelem toposz sémáinak mennyiben
felel meg A templárius címû regény. Ha a középkorba helyezett elbeszélés felszámolja a
lovagi szerelem toposzát, s feltárja, hogy nincs olyan eredetszerû lényege, melyet a rá
vonatkozó hagyomány neki tulajdonít, akkor ez a Krúdy-mûvek kontextusában úgy
interpretálható, hogy a regény látványosan megfosztja a Krúdy-hõsöket az identifikáció múltból történõ levezethetõségétõl, azaz megszünteti az eredetre vonatkoztatás lehetõségét. Így a rögzíthetõ önazonosságnak ez a lehetõsége is megszûnik számukra. (A
modernségközépkor idõtávlat ilyen felvetésekor nem szükséges feltétlenül az életmû különbözõ szövegeinek koherenciájára vagy intertextuális kapcsolataira hivatkoznunk. Az eredet kérdését ugyanis az elbeszélõ és Roger 1. kapcsolatba kerülése, valamint a múltbéli alak fortélyos életben maradásának kerettörténete is felvethetõvé
teszi.)
Elsõ pillantásra talán úgy tûnhet, hogy a lovagi szerelem narratíváját az eredet pozíciójából nem mozdítja ki az elbeszélés, hiszen Roger 2. magyarországi bolyongását akár
Egézia biztonságos helyre juttatásának szándékával is összefüggésbe hozhatja egy némiképp nosztalgikus hangoltságú olvasat. Ugyanakkor a titkolt szerelem történetsémája
aligha tekinthetõ problémamentesnek, hiszen a templárius Egézia közeledését elutasító
türelmetlen gesztusai olykor kifejezetten komikus hatást keltenek. Még érzékenyebb
pontján kezdik ki a lovagi szerelem toposzát azok a homoerotikus elemek, amelyek szinte állandósult motívumokként kísérik végig az elbeszélést. Ezek között említhetõk a
templáriusok köszöntésének rituális csókjai, melyeket a szájra, a köldökre és a gerinc
végére adnak.32 Az összejövetelek kötelezõ viselete, a derékig mezítelen megjelenés és a
beavatás rítusa33 ugyancsak ilyen utalásként értelmezhetõ. A templárius nemegyszer
oktatja ki a közeledni szándékozó Egéziát, hogy a rend tagjai csak az egymás közötti szerelmet ismerik: A mi erõnket a nõk sohasem ismerhetik meg, mert a mi erõnk nem
arra szolgál, hogy nõi köntösöket vagy fátylakat tépjünk, hanem arra, hogy eszünknél
fogva kormányzói legyünk a világnak, valamint a mi erõnk az, hogy férfias barátságban
leljünk vigasztalódást végig az életen át. Mi olyan férfiak vagyunk, akik egymás szeretetében hófehérek, míg mindenki máshoz feketék, mint az ellenség.34
A nõiséggel szembeni érdektelenséget Egézia szólama is reflektálja, amikor Roger
2.-nek válaszol: Érzem, hogy beszéded sérti egész nememet.35 Az a furcsa kapcsolat
is, amely a templárius és Egézia között kialakul  melyet aligha nevezhetünk egyszerûen szerelemnek , talán meglepõ módon, de ugyancsak homoerotikus vonásokat
mutat, amennyiben Egézia nem mint nõ, hanem mint a férfitársak hasonmása bizonyul méltónak egyfajta bensõségesebb viszonyra. Az Egéziához szóló templárius így
beszél errõl a helyettesítésrõl: Bár rendünk szabályai tiltják, hogy esteli idõben nõvel
szóba álljunk, válaszolok neked, mert azt gondolom, hogy amint vannak asszonyok a
férfiak között, olyanformán lehetnek férfiak a nõk között 36
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A felcserélésnek ezt a játékát tovább folytatja Roger 2., amikor Egéziát rábírja, hogy
öltözzön férfiruhába. A meglepõ kérést azzal indokolja, hogy így egy nyeregbe ülvén
olyanok lesznek õk ketten, mint Hugo és Omeri Godofréd, a templárius õsatyák.37
(Az alapítókat ábrázoló titokzatos kép, amelynek varázserõt tulajdonítanak a rend tagjai, s melyet küldetése igazolásaként Roger 2. is felmutat, megközelítésünk szerint a
homoerotikus viszony emblémájaként olvasható.) Egézia átváltozása itt jut el legtávolabbi pontjára, ahogy a tõle való elszakadás is ennek az emblémának a révén nyilvánítódik ki: a búcsú pillanatában, amikor a templárius, mintegy Hamletet idézve,
kolostorba küldi Egéziát  akit ezzel ismét nõvé nyilvánít , a fogoly tatár vezért
emeli maga mögé a nyeregbe, azaz vele ismétli meg rituálisan az õsatyák jelenetét.
A lovagi szerelem toposzának lerombolásához Egézia alakja is hozzájárul, mégpedig
azzal, hogy bizonyos tekintetben valóban férfiként viselkedik. Azonban nem a
templárius megfogalmazta szellemben teszi ezt, azaz nem két férfi kapcsolatában az
egyik félként, hanem a trubadúr szerelemre jellemzõ heteroerotikus viszonyban foglalja el a férfi pozícióját, s ezzel Roger 2.-t a nõ szerepébe helyezi. A lovagi szerelem
toposzának kitüntetett eseménye az udvarlás és a szerelem megvallása, ami az ismert
hagyomány szerint a férfi feladata, s éppen ez a jellegzetes szituáció az, amelyben Egézia
nem a hölgy, hanem a lovag szerepében mutatkozik.38 E megfordított helyzet különösen akkor bizonyul hatékonynak a lovagi szerelem eredetpozíciójának megbontásában, amikor a férfi közömbös elutasításával,39 s még inkább, ha komikus hatást keltõ
reakcióival párosul, mint az alábbi részletben is: Egézia most a templárius karjába
kapaszkodott, és sírós hangon mondá:  Tudom, hogy nemsokára elveszítelek, Roger,
amint elérkezünk Béla király udvarába. Ne fussunk tehát a tatárok elõl, hanem haljunk meg együtt  Ha a templáriusnak szabad lett volna káromkodnia, most bizonyára megteszi. Így csak ráförmedt Egéziára:  Hát nem mondtam meg neked, hogy
nekem messze utam van, nem érek rá nõk fecsegésével törõdni?40
(Megjegyezhetjük, hogy más Krúdy-regények is gyakran élnek a fordított udvarlás
vagy a lovagias próbatétel kifordított szituációjának komikumlehetõségeivel. Az utolsó gavallér férfihõse például látványosan menekül a nõk elõl, míg a hatalmas termetû
Asszonybetyár folytonosan üldözi szerelmével. A Boldogult úrfikoromban Vilmosi Vilmája a zajló Dunán átsétálva olyan férfias próbatétellel nyûgözi le a parton tehetetlenül szerencsétlenkedõ Podolini Lajost és Kacskovics urat, amely romantikus elbeszélésekben a férfiúi rátermettség és kiválóság bizonyítéka.) Egézia sem csupán az
udvarlás helyzetében viselkedik férfiként, más összefüggésben is gyakran kap olyan
jellemvonásokat, melyek látványosan szemben állnak a védelemre szoruló, törékeny,
szinte földön túli úrnõ toposzával. Az elbeszélõ elsõ, rövid jellemzésekor a támadó
nõsténymedvéhez hasonlítja,41 s ehhez hasonló karakterjegyet mutat a fogságba esett
tatár vezér bántalmazásának groteszk jelenete is.42
Az elbeszélés a Roger 2.Egézia páros viszonyának jellemzése mellett minden
egyéb kínálkozó alkalmat is megragad a lovagi szerelem ironizálására. Esztergom ost-
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romának történetét az egyébként többnyire háttérben maradó narrátor ezzel a közbeszólással szakítja meg: Hová lettek a tegnapi délceg vitézek, akik tollbokrétáikat és
kardjaikat rázogatták? A katonák bezárkóztak a várba, egyéb polgárok pedig a város
falain voltak, és onnan halálra szánva várták a tatárok közeledését. A várba nem mehettek be az asszonyok, a falakra és a tornyokra rontottak tehát, hogy a férfiak közelében lehessenek.43
A házasságban is megõrzött szûz szerelemnek a hagiográfiai irodalomból ismert
narratíváját Roger úgy profanizálja, hogy az önmegtartóztatásra való hajlandóságot a
Szentföldrõl behurcolt nemi betegségektõl való félelembõl eredezteti.44 A Bakonyba
menekült lányok és asszonyok csoportokba gyûlve, kórusban kiáltozva igyekeznek rábírni Egéziát, engedje meg, hogy örömére lehessenek a lovagnak.45 A fejszés magyar
elbeszéli, hogy milyen módon készítette el felesége húsát, s több ízben igyekszik rábeszélni a lovagot, járuljon hozzá, hogy hasonló recept szerint Egéziát is megsüthesse.46
Eddigi megjegyzéseinket úgy összegezhetjük tehát, hogy lovag és a lovagi szerelem
elmozdul az eredet pozíciójából, s az idõ folytonosságát megalapozó eredendõ lényeg
helyett szakadásokból, töredékekbõl önkényesen elõállított kezdetként mutatkozik
meg. Ez a szakadozottság az elbeszélés folytonosságában mutatkozó deficitben is érzõdik. Mindkét szakasz egymásra zsúfolja az eseményeket, s éppen a cselekményelemeknek ez az egymásra torlódása teszi lehetetlenné egységes és folyamatos történetté alakulásukat. A második szerkezeti egység az említett szakadásokat tipográfiailag is
megjeleníti. A rövid, jelenetszerû egységeket spáciummal, valamint csillaggal választja el egymástól, s ezzel a tagolással még inkább elmélyíti az elbeszélés szakadozottságának érzetét. A második szakasz egyes említett részegységei olyan epizódok soraként
olvashatók, melyek mögül hiányzik a történetnek az a fõ szála, melytõl az epizódok 
nevükhöz híven  eltérhetnének. Olyan kitérések sorozataként értelmezhetjük tehát az elbeszélés struktúráját, amely mögött nem áll folytonosságként elgondolható
fabula.
Mint a bevezetõ megjegyzésekben jeleztük, olvasatunk szerint az eredet felszámolásának egyik jellegzetes következménye az irónia szövegbéli elszabadulása. A parodisztikus, groteszk, máskor burleszkre emlékeztetõ elemekre eddig is több utalást tettünk. Korábbi megjegyzéseinkhez most csupán annyit szeretnénk hozzáfûzni, hogy a
parodisztikus mozzanatoknak szinte kimeríthetetlen lehetõségére talál rá az elbeszélés
a templáriusok jelbeszédében. Nyakatekert, sokszor követhetetlen mozdulatok, infantilis gesztusok  mint a két mutatóujj csúfolódásra emlékeztetõ egymáshoz dörgölése
, valamint az e jelek következményként elbeszélt elemi erejû hatások és szereplõi
reakciók adják azt a kifejezetten idétlennek ható miliõt, amely az üdvözlések, figyelmeztetések és eskük szertartásait jellemzi.
Röviden szeretnénk még kitérni az igazságelv megbontásának problémájára. A két
Roger (ön)azonosságának kérdése kapcsán már érintettük az egymással rivalizáló elbeszélések olvasati lehetõségét. Úgy véljük, az egymással összeegyeztethetetlen
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narratívák egymás mellé helyezésének eljárását a szöveg más szinten is megvalósítja.
Arra a sajátos kettõsségre szeretnénk utalni, amely az ellentétes, egymást kizáró diskurzusok, szintetizálhatatlan tudások együttes szövegbéli jelenlétébõl adódik. A
narráció nyelve egyfelõl megidézi a tatárjárást elbeszélõ források, krónikák elbeszélésmódjait, másfelõl azonban a ponyvairodalom eljárásaival is él. Egyaránt mozgósítja
tehát a történetírás által kanonizált forrásként elfogadott mûfajokat, valamint a hivatalos történetírás részérõl kevésre becsült vagy éppen lenézett, titokzatos és szörnyûséges dolgokat elbeszélõ, a rémtörténet elvén mûködõ irodalmat is. A templáriusokról
szóló apokrif hagyomány tehát együtt jelentkezik a tatárjárásnak a hivatalos historiográfia által hitelesnek tartott eseménytörténetével. Természetesen nemcsak az
elbeszélésmódok, hanem az események vonatkozásában is fennáll ez a kettõsség. Tudományos ténynek, illetve hiedelemnek, rémhírnek vagy szóbeszédnek minõsített események vegyüléseként áll elõ az elbeszélt történet cselekménykészlete. A narráció
nem válogat és nem hierarchizál, látható kedvteléssel lépi át a határokat, érvényteleníti a hiteles és a koholmány, a tudomány és a szóbeszéd, a magas mûvészet és a ponyvairodalom kategóriáit elválasztó vonalakat.
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12 Az eredet elõállítottságáról lásd FOUCAULT, Nietzsche , 78, valamint WHITE, I. m., különösen 67, 141, 182187.
13 Most és a késõbbiekben  már csak oldalszámokkal  egyaránt az alábbi kiadásra hivatkozunk: KRÚDY Gyula, A templárius = K. Gy., Az utolsó gavallér. Regények (Repülj, fecském!, Rózsa
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Sándor, a betyárok csillaga Magyarország történetében, Az utolsó gavallér, Jockey Club, A templárius,
Primadonna), szerk. BARTA András, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 399486.
14 Uo., 411.
15 A két szereplõ nevének azonosságát Czére Béla óriási ötletnek nevezi, s úgy értelmezi, hogy a
két alak karakterének felszíni különbségei mögött meghúzódó lényegi hasonlóságra hívja fel a
figyelmet. E szerint a két Roger jelleme között csupán az a különbség, hogy az egyik az önérdeket, a másik a templáriusok közösségi érdekét helyezi mindenek fölé. Vö. CZÉRE Béla, Krúdy
Gyula, Budapest, Gondolat, 1987, 236.
16 Uo., 403.
17 A templárius ördögi vonásaira már Czére Béla is felfigyelt. Vö. CZÉRE, I. m., 236.
18 Nem is lett volna semmi baj, ha nem jöttek volna a templomos vitézek, akik azzal kezdték a
rendcsinálást, hogy néhány fõpateránt elevenen megnyúztak. Én ugyan idejében beállottam a
templomos vitézek közé, magam is jó csomót fölakasztottam régi hitsorsosaim közül, de valahogy nem éreztem jól magam a tartományban (406).
19 A középkor idejét újraalkotó szövegben az önmagát valaki szolgájaként meghatározó kijelentés egyértelmû önidentifikációnak tekinthetõ, hiszen a hûbérúrhûbéres viszony szoros hierarchiája az önértelmezés alapjaként áll elénk. Az eredetprobléma hangsúlyos alakjának, a lovagnak hagyományosan tulajdonított egyik erény éppen a hûség, a hûbérúr feltétlen szolgálata.
20 A templárius megmaradt vörös keresztes köpenyegében, ezt az öltözetet még a királyi palásttal sem cserélte volna fel (453).
21 [A magyar király] még egyetlen jóakaratú jelét sem adta annak, hogy valóban utódja annak a
jeruzsálemi Endrének, akit a mi apáink kísértek el a Szentföldre, hogy ott diadalmaival elég
erõt merítsen az Antikrisztus Synagógiájának, a római pápák hatalmának a megtörésére (416).
22 A veszprémi mester a kun király halála kapcsán beszél az Istennel való belsõ egységrõl: A kun
királyt mi sem tudtuk volna megmenteni sorsától, bár a lelkünkben rejtõzõ istenség [kiemelés 
G. T.] fájdalmasan zokogott az igaztalan cselekedet felett (414).
23 A templárius mutató- és kisujját úgy emelte fedetlen homlokához, mint két szarvat (428),
vagy: Most Simon gróf adta meg az úgynevezett nagy konzulátusi jelet, két szarvat formálva
ujjaiból (429).
24  Imádkozni fogok érted, hogy okosságod jósággal párosuljon  ígéré a minorita, amire a
lovag otthagyta a tornyot, mint az ördög szokott elmenekülni a tömjénfüst elõl(444). A szereplõi szólamok közül Egézia szavait idézzük:  Ó ti ördögfajzatok!  visított fel Simon bán
lánya, és tíz körmével rohant az egykedvû lovagnak, a templárius azonban félmázsás karjának
egyetlen mozdulatával elhárította a támadást (420). Vagy másutt:  Ó ördögfajzat! Hazám
minden ellensége barátod neked? (423).
25  Mi tehát a világosságnak az eredete?  vetette fel a Consulatus a szokásos templárius
kérdést.  A világosságnak eredete az éj  felelt a veszprémi mester (460). Lásd még 417.
26  Mi a teendõnk tehát?  kérdé hosszabb szünet után a veszprémi mester, miután a káptalan tagjainak volt idejük elgondolkodni az utazó titokzatos szavain.  Meg kell mentenünk
IV. Bélát, hogy a mi pártunkra hódítsuk, miután Róma elhagyta õt!  mondá dörgõ hangon a
Consulatus (416).
27 432.
28 451.
29 481.
30 416.
31 Például: a rend célja a tatárok és magyarok egy táborba gyûjtése a pápaság ellen. Vagy: a tatár
pusztítás csak eszköz a magyarok meggyõzésére, hogy végre belássák: a pápától hiába remélnek
segítséget, s így  megismerve a pápaság valódi természetét  végképp elforduljanak tõle.
Vagy: a rend célja a király megtévesztése, Magyarország mielõbbi elpusztításának elõkészítése,
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s ezzel a tatárok Róma felé vezetõ útjának megnyitása. Az ehhez hasonló, egymást kizáró gondolatmenetek egyformán alkalmatlanok az egység megteremtésére. Úgy véljük, a koherencia
biztosításához a templáriusmongol szövetség franciaorosz koalícióként történõ, Szörényi
László által felvetett, allegorizáló olvasata sem elégséges. Vö. SZÖRÉNYI László, Bécs szimbolikus
szerepe Krúdy mûveiben, Vigilia, 1987, 419, 424.
32 A vendéglátó megcsókolta a Consulatus derekán azt a helyet, ahol a hátgerinc végzõdik (412).
A veszprémi mester az alábbi kérdést intézi Roger 2.-höz: Procurator vagy Visitator vagy, akinek bármely testrészét meg kell csókolnom, ha õ ezt óhajtaná? (413). Vagy másutt: A magyar vezér itt megcsókolta az orleans-i lovag hátgerincét, köldökét, száját  (448). Lásd még
465.
33 Vö. 415.
34 422; a nõk iránti szerelemnek ezt a kizárását más helyütt is megfogalmazza a templárius, vö.
például 420.
35 422; a zárdafõnök asszony másutt még egyértelmûbben utal arra, hogy féltékenysége a templárius
férfitársaira vonatkozik: Ugyebár, ha férfitársad volnék, nem hagynál egyedül éjszakára, amikor már hat holdfogyatkozás alatt megengedted, hogy lábaidnál tölthessem éjszakáimat (467).
36 422423.
37 463.
38 Roger, rám hallgass! Én szeretlek az elsõ perctõl fogva, mióta megláttalak. Ilyen volt mindig
az a férfi, aki hideg fekhelyemen álmaimban meglátogatott! Az én szerelmem erõsebb, mint a
ti rendetek. Én nem parancsolni fogok neked, én boldog emberré teszlek (424).
39  Engedj meghalni, lovag, mert jól tudom, hogy akkor életed végéig nem felejtesz el. Szeretni fogsz mindig, ha már nem leszek.  Én nem szeretek senkit, semmit, csak a bölcs okos embereket  felelt hangosan a templárius. És miután sehogy sem bírta Egéziát lecsillapítani, különös jelt adott a tatár harcosoknak (462).
40 474.
41 419.
42 Egézia, aki sokkal bátrabb volt, mint társnõje: csaknem a tatár közelébe ment, és egy marék
füvet tömött annak szájába.  Takarmány kellene, kutya?  kérdezte villámló szemmel (483).
Amikor a szent hírében álló Kunigunda hercegnõ a keresztényi irgalom parancsára figyelmezteti a zárdafõnök Egéziát, az így válaszol: Tégy csodát, hercegnõ  szólt ég felé emelt arccal
Egézia.  Mert megvallom, én magam is szeretném belei között megfüröszteni a hosszas gyaloglásban elzsibbadt lábamat (485).
43 430; hasonló szerepû szöveghellyel másutt is találkozunk, vö. 433.
44 432.
45 452.
46 437.
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FÁBIÁN PÁL
KOSZTOLÁNYI NYELVÉRÕL

Különösebb irodalmi jártasság nélkül is tudjuk: a régi magyar nyelvben a költészet
nyelvét meg a széppróza nyelvét fényévek választották el egymástól. Balassi Bálint
verseit szinte mai magyar nyelven írt költeményeknek érezzük; mesterének, Bornemisza Péternek a prózája viszont nem kevéssé fárasztó a számunkra.
A távolság a magyar vers meg a próza között fokozatosan csökkent ugyan, de például még Vörösmartynál is meglehetõsen nagy a távolság a két mûnem között. Így
van ez (persze más-más mértékben) Petõfinél, Aranynál, de még Adynál is.
Lehet, hogy nincs igazam, de régóta úgy gondolom, hogy a magyar széppróza nyelve voltaképpen csak a XX. század második, harmadik évtizedében, és nem utolsósorban Kosztolányinál és Kosztolányi által érte utol a vers, a költészet nyelvét. Aki az
Esti Kornél kalandjait, a Fürdést, az Édes Annát, a Pacsirtát olvasta már  és ki nem
olvasta , megérti a Kosztolányi prózája iránti lelkesedésemet.
Hogy Kosztolányinak a magyar nyelv mi mindent köszönhet, az voltaképpen még
máig sincs pontosan felderítve. Nyelvmûvészetének titkairól mindazonáltal sokat tudunk már, fõképp az 1985-ös, százéves születési évforduló után megélénkült kutatásoknak és elemzéseknek köszönhetõen. Ezekbõl derült ki például az, hogy a magyar
irodalom egyik legelegánsabb stílusú írója nagyon is kedvelte a tájszavakat: a hópihék
pilinkálnak az égbõl, a táncosok iringálnak a parketten, egy csillár vörhenyeges fényt szitál. Az összekarmol helyett karmizsált, a kutat, keresgél helyett kutakodikot, a toldozfoldoz helyett összeábdált használ. Az már kisebb meglepetést, de nem kisebb gyönyörûséget okozott, amikor egyetemi stíluselemzéseink alkalmával felszínre jöttek
Kosztolányi neologizmusai, vagyis azok a nyelvi újításai, amelyekkel nyelvünket merészen gazdagította: a fény átküllõzik a felhõkön, fürdéstelen (nap), éhesszínû (fiú), lázkínos (virrasztás), gerincroppantó (munka), körtekintettel (üdvözölte a társaságot) stb.
Kosztolányi újításaiban az az érdekes, hogy nem könnyû õket észrevenni. Ennek okát
én abban látom, hogy Kosztolányi mindig csak nyelvi rendszerünknek megfelelõen
újított, s azok a modorosságok, amelyek a század elejének nem egy írójánál jelentkeztek, rá nem voltak jellemzõk.
Feltehetõ a kérdés: mennyire volt ez tudatos Kosztolányinál. Nyelvmûvelõ írásai,
stilisztikai megjegyzései arra vallanak, hogy Kosztolányi nemcsak tudatos, hanem tudós mûvész is volt, aki szakmai, nyelvtudományi tekintetben is méltó társa volt kora
nagy magyar nyelvészeinek, Gombocz Zoltánnak, Zsirai Miklósnak, Kertész Manónak
stb. Örömmel társult velük, hogy megszerkessze a Pesti Hírlap nyelvõrét, velük együtt
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csatázott az akkori nyelvmûvelõ szándékok eredményességéért. A szépírói, a költõi
ihletettség a szakértelemmel párosulva: a nyelvmûvész és a nyelvtudós egy lélekben
egyesülve tette Kosztolányit  Kosztolányivá. Ahogy a Halotti beszédben írja: Ilyen
az ember. Egyedüli példány. [ ] s mint fán se nõ egyforma két levél, a nagy idõn se
lesz hozzá hasonló.
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CSOKONAI-ILLÉS SÁNDOR
CHASSÉ DU PARADIS LATIN*
Adalékok Babits fogarasi áthelyezéséhez

Babits Mihály okleveles helyettes tanárnak a szegedi állami fõreáliskolából a
fogarasi fõgimnáziumba való áthelyezése körülményeirõl elsõként Éder Zoltán számolt
be monográfiájában.1 Õ fogalmazta meg, hogy az áthelyezés, vagy még inkább: a Szegedrõl való eltávolítás alapvetõ oka Babits Erkölcs és iskola címû, Szele Róbert tankerületi fõigazgatóval vitába szálló tanulmánya volt.2 Ezt a dokumentumokkal érvelõ
álláspontot elfogadta a szakmai közvélemény, így a Babitsról késõbb megjelenõ összefoglaló munkák is.3 Ezek közül Apró Ferenc monográfiája azért érdemel külön említést, mert a már eddig is kellõen adatolt történéseket újabb újságcikkekkel és iskolai
irattári anyaggal egészítette ki.
Az események újbóli, egészen a bajai gyakorlóévig visszatekintõ felvillantása mégis kecsegtet némi haszonnal, mert az egymás mellé helyezett adatok mozaikja kellõ
távlatból szemlélve többet adhat, mint az egyes adatok szimpla összege, újabb valós és
lehetséges hatásvonalait mutatva fel annak a rendkívül soktényezõs folyamatnak,
amelyet mi a Babits Mihály helyettes tanár áthelyezésének nevezünk.
Babits 1906. augusztus 11-én adott be kérvényt a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba, kinevezését kérve bármely állami fõgimnáziumban megüresedõ magyarlatin
szakos tanári állásra [kiemelés  Cs.-I. S.].4 Szeptember 12-én  látva a Budapesti
Közlönyben, hogy a szabadkai fõgimnáziumban megüresedett egy magyarlatin szakos álláshely  Kosztolányitól levélben kéri szíves közbenjárását apjánál, Kosztolányi Árpád szabadkai fõgimnáziumi igazgatónál.5
A Belia György szerkesztette levelezéskötet6 nemcsak Kosztolányi válaszlevelét
hozza, de Kosztolányi Árpád fiának írt válaszát is. Az utóbbiból tudjuk, hogy az igazgató Babitsot ugyan az elsõ helyre kandidálta, de tudta, hogy ez sem lesz elegendõ a
helybeli születésû, katonai kötelezettségének már eleget tett Richter Nándorral, a
másik pályázóval szemben. Így is történt, a szabadkai törvényhatósági bizottság 1906.
szeptember 29-én Richter Nándort választotta meg. Lehetséges, hogy a minisztériumban nem is tudtak Babitsnak a szabadkai fõispánhoz benyújtott kérelmérõl, vagy legalábbis nem tekintették érdeminek, mert a szabadkai eredményhirdetés elõtt nyolc
nappal, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 78633. számú rendeletében7 Babits
Mihályt helyettes tanári minõségben kinevezték a szegedi fõreáliskolába a latin nyelvnek mint rendkívüli tárgynak a tanítására.
Palotai Irén János, Babits bajai tanártársa és barátja feltételezése szerint Babitsot
az állami állás elnyerésében Vajda Ödön zirci apát közbenjárása segítette Platz Boni-
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fác rendtársánál, a szegedi tankerület fõigazgatójánál.8 Éder Zoltán szerint ennek köszönhetõ, hogy a fõreáliskolában a két szegedi gimnázium óraadói által tanított rendkívüli latinórákat összevonták, s tizenhárom órában Babitsra bízták.9 (Ez a protekció
indukálta változtatás, mint azt a késõbbiekben látni fogjuk, nem használt Babitsnak, s
két évvel késõbbi áthelyezése indoklásában igazgatója egyértelmûen a korábbi rendszer  a latin nyelv óraadók általi tanítása  visszaállítását szorgalmazza.)
Babits az 1906. évi decemberi -- az alkalmazásban levõ helyettes tanárokról adott
 igazgatói jelentés szerint alapos készültségû, pontos és lelkiismeretes tanár. Eredményes a tanítása, szoros a fegyelmezési ügyessége, magaviselete kifogástalan. Rendes
tanári kinevezésre a legmelegebben ajánlom. S a megjegyzés rovatban: Tekintettel
arra, hogy a reáliskolában a magyar nyelvi szakra képesített tanerõnek híjával vagyunk,
Babitsnak állandó alkalmazását kívánatosnak tartom.10 Babits ennek ellenére 
édesanyjával váltott levelei tanúskodnak errõl  mind személyével, mind eredményeivel szemben érez valamiféle fenntartást. Hiába nyugtatja anyja, tudomása van
arról, hogy igazgatója tanári körben elismerõen szólt róla, s minõsítésénél sem lehet
jobbat képzelhetni A félévi feltétlen elismerés az év végén, az igazgatói zárójelentésben óvatos visszafogottságra vált: A latin ny.-t Babics, az új tanár nagy készültséggel s buzgósággal tanítja ez évben elõször, de az eredményrõl még nyilatkozni nem
lehet.11 Ez azonban nem jelenti akadályát 1907 nyarán kinevezése véglegesítésének,
az iskola immáron folytatólagosan alkalmazza helyettes tanárként. (Elsõ szegedi megbízása ugyanis csak egy tanévre szólt.12 )
1908. február 23-án egy névtelen cikkíró a Szeged és Vidékében a középiskolai diákság züllött voltát, italozását, éjszakai szórakozóhelyekre való járását tûzi tollhegyre.
Szele Róbert tankerületi fõigazgató három nappal késõbbi írásában vitatja a cikk állításait. Ez a vita indította arra Babitsot, hogy a március 3-ai számban közölje Erkölcs és
iskola címû cikkét.13 Babits írása, amely radikálisan elvetette a Szele által vallott és
megszilárdítani szándékozott konzervatív pedagógiai nevelési elveket, sõt egy helyütt
csaknem szó szerint mond ellent azoknak a konkrét ügyben is  Mert ne áltassuk
magunkat, gyermekeink romlottak  , elegendõ ok volt a tankerületi fõigazgató
ellenszenvének felébresztésére. Babits cikkével elvesztette igazgatója jóindulatát, utal
rá Éder,14 s kivívta a tankerületi fõigazgató tevõleges haragját. Apró Ferenc így summáz: Azt hiszem, Szele ekkor határozta el a lázadó tanár elhelyezését Szegedrõl.15
A tankerületi fõigazgató 1908. március 21-én összegezte fõreáliskolai látogatásainak tapasztalatait, s írásban rögzítette, hogy Babits tanításának eredményével egyáltalán nem elégedett. A magyarról szólva pedig megjegyzi, hogy az iskolában kevés a
magyar szakos, ezért ajánlatos lenne a minisztériumtól egy magyarnémet vagy magyarfrancia szakos tanárt kérni.16
Éder nyomán17 idézzünk Babits év végi minõsítésébõl: Alapos készültségû, pontos és lelkiismeretes tanár. Magaviselete kifogástalan. A latin nyelv tanításában
kellõ eredményt felmutatni nem tudott. Valamint: Nem kívánatos további alkal-
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mazása reáliskolai latin ny. tanárnak, mert itt a kellõ eredményt csak igen gyakorlott, idõsebb tanár érheti el. Ezért óhajtandó, hogy mint eddig éveken át, ezután is az
állami és városi gimn. gyakorlottabb tanárai mint óraadók tanítsák a latin nyelvet. Babics
mint gimn. tanár be fog válni [kiemelés Cs.-I. S.], ezért áthelyezése valamely gimnáziumhoz ajánlatos.
Az Apró monográfiájában közreadott, a kívánatos személyi változásokat vázoló jelentés18 lényegi elemei: Babics Mihály valamelyik gimnáziumhoz való áthelyezése kívánatos. Babics igen mûvelt, alapos készültségû tudós tanár, de a reáliskolai latin nyelv
tanításában eredményt elérni még hosszú évek során lesz csak képes. [ ] Azért kívánatos. hogy a latin nyelv tanítása, miként az elõzõ években, nem specielle erre kinevezett latin tanár, hanem a helybeli állami és városi gimnáziumból meghívott, tapasztalt, gyakorlott, idõsebb óraadó tanárokkal eszközöltessék. [ ] Ha a tanárban változás nem
történik [ ] be kell szüntetni résztvevõk híján a latin nyelvi tanfolyamot [kiemelések  Cs.-I. S.].
Abban tehát, hogy 1908 nyarára Babits persona non gratává vált iskolájában, a
legfõbb szerepet kétségtelenül Szele Róbert tankerületi fõigazgató tevõleges ellenszenve játszotta, de a dokumentumok tanúsága szerint ugyanezen irányba hatott a korábbi
óraadóknak az a törekvése is, hogy óráikat visszakaphassák. S mindezt színezi még az
az értékelésekben minduntalan felbukkanó, igazán valósnak tûnõ tény, hogy Babits
tanári értékeit, nagy mûveltségét, alapos felkészültségét, tudós tanári habitusát látszólag ugyan elismerik, ám azt  más értékeket nyilván fontosabbnak tartva  nem egy
reáliskolában, hanem egy gimnáziumban vélik gyümölcsözõnek.
A Babits áthelyezésére vonatkozó javaslattal a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium V. ügyosztályi fõnöke, méltóságos dr. báró Barkóczy Sándor miniszteri tanácsos
egyetértett, így a minisztériumban 1908. július 19-én megszületik az a rendelet, amely
Babits Mihály szegedi állami fõreáliskolai helyettes tanárt rendes tanári minõségben a
fogarasi állami fõgimnáziumhoz nevezi ki. A döntésrõl Babits elsõként a Budapesti
Közlöny 1908. július 23-i számából értesülhetett, nem kinevezési okmányából. Ezt
ugyanis a minisztérium elõbb a nagyszebeni tankerületnek küldte meg, ahonnan július 24-én továbbították Fogarasra. Dr. Major Károly, a fogarasi igazgató július 27-én
postázza aztán a kinevezési okmányt a szegedi fõreáliskola igazgatójának, az alábbi levél19 kíséretében: A vall.- és közokt. m. kir. Miniszter Úr Õ nagyméltósága folyó hó
19-én 78915. sz. a. kelt elhatározásával Babics Mihály szegedi állami fõreáliskolai helyettes tanárt a fogarasi állami fõgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki és felhívta,
hogy hivatali esküjének letétele végett hivatalomnál jelentkezzék. Errõl az igazgatóságot a nagyszebeni tankerületi kir. Fõigazgatóság 770-1908. sz. átiratához képest tudomás végett ezzel értesítem, szíveskedjék az ide csatolt kinevezési okmányt a nevezett, s elõttem ez idõk szerint ismeretlen helyen tartózkodó tanárnak kézbesíteni.
(Erre a levélre mint elveszettre Apró is utal, a következõképp: Madácsy Lászlónak
még kezében járt az a levél, amelyet Major Károly fogarasi gimnáziumi igazgató kül-
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dött Homornak.20 Ugyancsak tõle tudjuk, hogy volt szegedi igazgatója július 30-án
kelt levelében értesíti Babitsot Fogarasra való áthelyezésérõl, s egyben az iskola érdekében kifejtett buzgó munkálkodásáért köszönetét nyilvánítja.21 Babits azonban már
július 24-én írt levelében megosztja a rettenetes hírt Juhász Gyulával, mondván,
úgy érzem magamat, mint Ovidius, mikor Tomiba készült, »chassé du paradis latin«.
Minden kilátásom, minden reményem egyszerre elveszett. Kún Józsefhez 1908. július
25-én írt levelében pedig már arról számol be, hogy a minisztériumban is jártam, még
a rettegett Barkóczy bárónál is, nyilván saját ügyében, s tegyük hozzá mindjárt, bármiféle eredmény nélkül.
Apró könyve részletesen hozza azt a három Szeged és Vidéke-cikket,22 amelyet Juhász névtelenül, illetve (-sz.) betûjellel  Babits áthelyezése kapcsán július 22.és
24. között ír. Juhász két értesítése és hosszabb cikke Babits érdemeit méltatja, illetve
arra az értékvesztésre utal, amely az iskolát és Szegedet éri Babits szándéka ellenére
történõ áthelyezésével. Okot nem nevez meg, még csak nem is sugall. Néma vád ez,
amely kettõs következtetésre adhat okot a lap olvasójának. Az egyik: mindannyian
tudjuk az okot. A másik: nincs és nem is lehet olyan ok, amely miatt egy ilyen kiváló
tanártól és költõtõl meg akar szabadulni az iskola és a város.
Babits Juhász Gyulának 1908 októberében írt levelébõl23 az is kiderül, hogy a Szeged és Vidéke mellett A Nap, Braun Sándor 1904-ben indított bulvárnapilapja is foglalkozott az áthelyezéssel: Talán olvastad, hogy A Nap a szabadgondolkodás mártírjaként tüntetett fel: Ebbõl a közleménybõl egy szó sem igaz s nem tudom elképzelni
forrását. Így csinálják a híreket nálunk. Nem képzeled, mennyire felháborított ez a
história.
A hír forrásaként Apró Ferenc Molnár Jenõt és Róna Lajost valószínûsíti,24 akik
korábban a Szeged és Vidékénél, az adott idõben pedig A Napnál dolgoztak. Nem
zárható ki az sem, hogy a forrás Bródy Mihály volt, aki  mint azt Juhász Gyula Tanárok áthelyezése címû, korábban már említett cikkébõl is tudhatjuk  1908 szeptemberében kezdte meg szegedi fõreáliskolai tanárkodását, de korábban már dolgozott Braun lapjának. Áttekintve azonban A Nap 1908-as évfolyamát, megerõsödik az a
véleményünk, hogy a hír forrását közelebb, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban kell keresnünk. A lap ugyanis ebben az évben Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert, valamint Barkóczy Sándor miniszteri tanácsost, a középiskolai ügyosztály vezetõjét támadó cikkek sorát hozza, amelyek esetenként igen bizalmas jellegû,
csak a minisztériumból kiszivároghatott információkat adnak közre.
Rövid kitérõként meg kell fogalmaznunk, hogy a miniszteri bársonyszékét 1906.
április 8-án elfoglaló gróf Apponyi Albert politikai mûködésének megítélése mind a
kortársak körében, mind utóéletében ellentmondásokkal terhes. Az erõs katolicizmussal és elkötelezett magyarságtudattal, sok szempontból liberális gondolkodással jellemezhetõ politikust egyesek politikai messiásnak, mások diabolikus figurának tekintették. Kiváló szónoki képességeivel esetenként egészen különbözõ táborok híveit 
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liberálisokat és konzervatívokat, klerikálisokat és szabadgondolkodókat  volt képes
megnyerni vagy éppen eltaszítani. (Igen tanulságos, hogy míg Ady Endre 1907-ben
mint a demokráciától, a társadalmi radikalizmustól, az új gondolattól s a mûvészi újítástól rettegõ politikust mutatja be,25 addig Fenyõ Miksa Apponyi születésének hetvenötödik évfordulóján, a Nyugat 11. számában keresztény voltát emeli ki, s azt, hogy
a liberalizmus túlkapásaitól megóvta az országot, Schöpflin pedig a liberalizmus korának
kiváló államférfiújaként jellemzi.) A legélesebb támadások az 1907-ben megszavazott,
Lex Apponyinak nevezett törvénycsomag miatt érik, amely az 1879-ben született, a
magyar nyelv kötelezõ tanításáról rendelkezõ törvénycikket fogalmazta újra, megkövetelve, hogy a nem magyar anyanyelvû gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élõszóban és írásban érthetõen ki tudja fejezni.26 A törvény elõírása
szerint az iskoláknak nyújtott állami támogatásnak, a tanítók jutalmazásának egyik legfontosabb feltétele az volt, hogy a magyar nyelvet sikerrel tanítják, az eredménytelenség pedig fegyelmi eljárást vont maga után.
A miniszter tanácsosa, Barkóczy Sándor megítélése Apponyiénál sokkal rosszabb
volt, szinte egyöntetûen negatív. A jogi végzettségû báró 1879-ben került a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumba, s 1904 és 1912 között volt a középiskolai ügyosztály
vezetõjeként a tanártársadalom rettegett ura. Barkóczy az 1896-ban létrejött Regnum
Marianum közösség hatására szorgalmazta a középiskolai Mária-kongregációk létrehozását, a valláserkölcsi nevelés kiszélesítését, a kongregációt vállaló katolikus tanárok létszámának növelését, Budapesten pedig vezetõje volt az Urak Mária-kongregációjának.
A Babits által rettegett Barkóczy bárónak aposztrofált tisztviselõ alakja a Halálfiaiban is felbukkan: A minisztériumi ügyosztály élére ezidõben a klerikális báró került, s Imre még olyan pletykákat is hallott, hogy minden iskolában a hitoktató van
megbízva a tanárok viselkedésének bizalmas ellenõrzésével.27 A progresszió által fekete Bárónak nevezett Barkóczynak számos támadás kellett elszenvednie. Ady 1907es cikkében28 bûnéül rója fel, hogy számon tartja a tanárok vallását, s végkövetkeztetésként rögzíti: A klerikalizmus szorongattatásától már véres a torka ebben az
országban mindennek 
A Nap, amely a radikális szabadgondolkodás elvén állt, ugyanakkor nem volt mentes a rosszízû, botránykavaró bulvárjellegtõl, 1908. június 9-én Barkóczy elõlép fõcímmel, Apponyi nem hálátlan; Jön a fekete államtitkár alcímekkel jelzett cikkében támadja
rendkívül erélyesen, azzal vádolva, hogy oly kitûnõen képviselte a klerikalizmust,
hogy nemcsak a néppártnak, hanem magának Apponyinak is öröme tellett benne. Az
iskolai oktatást nem is egy fokkal reakciósabbá és korlátoltabbá tette, a kinevezések
körül felekezetieskedett, majd a klerikalizmus kultuszminisztériumi expozitúrájának
nevezi. Július 16-án Fekete akolban szomorú tanárok. Apponyi és Barkóczy címmel pedig
arról ír, hogy a kultuszkormány tisztán felekezeti és klerikális népszövetségbe kényszeríti a középiskolai tanárokat. [ ] Szegeden csak nemrég alakult meg a katolikus
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kör, amelynek élén maga a tankerületi fõigazgató áll, akit Szele Róbertnek hívnak.
Belépett a körbe az állami fõgimnázium minden katolikus vallású tanára. Július 26án Fekete államtitkár! Jutalmazzák Barkóczyt, augusztus 7-én Fekete zûrzavar Szegeden.
Kié a hatalom?, szeptember 29-én Zichy, Apponyi, Gothard és a naiv tanárjelölt. Mozgófénykép a kultuszminisztériumból címmel sorakoznak a támadó írások. Ilyen elõzmények
után következik aztán az október 7-ei szám, amely  Babits áthelyezése kapcsán  öt
hónap alatt immáron a hatodik alkalommal támadja Apponyit és Barkóczyt, s harmadik alkalommal Szele Róbertet és a szegedi katolikus szervezkedést, imígyen:
Apponyi keze. Pusztít, rombol, de csak titokban!
Nagy csöndben és rejtelmesen, amilyen a fekete, orvtámadókat tenyészõ éjszaka, folyik a magyar közoktatásügy befeketítése, elrondítása. Ami kis mázt rálopott a modern korszellem erre a gyönge, nehezen fejlõdõ intézményre, azt most szorgalmasan
lekaparja az ördög szelleme: Apponyi Albert.
Titkos lepel alatt nyújtózkodik a sötét kéz. Szegedrõl, az ottani fõgimnáziumból a kis
Fogaras városába helyezték át Babits Mihály tanárt, mert megtagadta a belépést a
Mária-kongregációba. Sürgõs volt a dolog, tehát távirat ment Szegedre az áthelyezés
ügyében. Babits katolikus ember, de modern mûveltségénél fogva csak a szabad levegõn érzi jól magát. Újabban csatlakozott ahhoz a költõ-társasághoz, amely Nagyváradon, Holnap címen antológiát adott ki, és ebben a kötetben a legszebb alkotásokhoz tartozik a fiatal tanár költészete. A legszebb a dologban, hogy  hír szerint
 a tulajdon tanártársai denunciálták, egy feketehitû emberekbõl összeszaladt társaság, amely egész mellel szívja magába a klerikális tanokat.
Az ifjúsággal pedig, erre a mételyes szellemre bízott diákokkal, nem törõdik senki.
Apponyi a patrónusuk, miatta szenvednek vértanúságot a Babits Mihályok, a közvélemény pedig hallgat, ijedten, babonásan félrehúzódik, ha megjelenik  az ördög.
Szini Gyulának köszönhetõen A Napban íródott cikkek valószínû szerzõinek személyére is fény derülhet. A húszéves Pesti Futárról a Nyugatban írt cikkében29 ugyanis
rögzíti, hogy A Nap minden pajkos parittyáját a »fiúk«, Nádas [Sándor], Kemény
Simon, Gábor Andor lõtték ki.

Babitsnak a cikkrõl alkotott véleményét, amelyben a közleményt teljes egészében
hazugságnak nevezi, korábban már idéztük. Foglalkoznunk kell ugyanakkor  legalább hipotetikusan  azzal a kérdéssel, hogy miért nyilatkozott így. Babits felháborodását mindenekelõtt az válthatta ki, hogy személye és áthelyezésének ügye láthatóan csak ürügyül szolgált a lapnak, csak alkalmat adott egy újabb támadásra, olyan
érvekkel, indoklással és eszközökkel, amelyekkel Babits azonosulni végképp nem tudott. A lap fogadatlan prókátorként  látszólag védte Babitsot, ugyanakkor az áthelyezés okának végletes leegyszerûsítésével és tendenciózus torzításával valójában lehetetlen helyzetbe hozta tanártársai és harcostársai elõtt. Ez történt akkor is, ha a
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Szele és Barkóczy keltette katolikus kurzus ténye tagadhatatlan. Ezt más tények mellett az is bizonyítja, hogy az Értesítõk tanúsága szerint 1908-ban csak a két állami középiskolában kapcsolódott a tanárok továbbképzése a valláserkölcsi és hazafias neveléshez: a fõgimnáziumban Benkõ István dr. Miként domborítható ki az egyes tantárgyakban
a valláserkölcsi és hazafias érzület ébresztése, illetve ébrentartása címmel, a fõreáliskolában Füssy József Valláserkölcsi és hazafias nevelés a középiskolai oktatásban címmel tartott elõadást. Apró adata szerint30 ugyanakkor a fõreáliskolában csak a következõ tanévben alakult meg a Mária-kongregáció, s ha szervezése el is kezdõdhetett Babits
idejében, az áthelyezés egyetlen oka Babits hozzáállása semmiképp nem lehetett. Sokkal inkább a Szelével vitatkozó, tekintélyt nem ismerõ cikke vagy az óraadó tanárok
korábban már jelzett érdeksérelme.
Ezért jogos Babits felháborodása, a jelenséget célzó minõsítése s a laphoz intézett
kérése is: Kérem a sajtótörvény értelmében azonnal közzétenni nyilatkozatomat: Szegedrõl elõléptetéssel helyeztek Fogarasra, rám vonatkozó közleményük teljesen téves.
Babits fogarasi tanár.31 A helyreigazítás A Nap 1908. október 9-ei számában jelenik
meg, nem a második, hanem a hatodik oldalon, apró kis színesként a Színházi botrány
Veszprémben és A rejtelmes koponya címû hírek között, Nem büntetésbõl címmel: Babits Mihály, a fogarasi gimnázium tanára annak kijelentésére kéri föl A Napot, hogy
õt Szegedrõl elõléptetéssel helyezték át Fogarasra. Csak ennyi, a közlemény teljes
tévességére utaló passzust a lap már nem vállalta fel.
A Nap-affér aztán rögzíttetik a Halálfiai epilógusában is, ekképpen: Miska fia egy
lassan és észrevétlen kifejlett furcsa világnézeti harc csataterén érezte magát, mely oly
problémák fölött folyt, amiket õ már régen elintézettnek hitt. Imre úgy állt e csatatéren egyedül, mint a bárány, ki két nyáj között eltévedve, tétován néz körül és maga
sem tudja, melyikhez tartozik.32 Egyikhez sem s mindkettõhöz, még pontosabban:
magasan mindkettõ fölött. Babits nemzedékének legjobbjai túlléptek a korábbi eszmerendszereken, túl az akadémiákon, kivonultak a szekértáborokból, a politikából, s
a megváltó mûvészetben és szellemben, az Élet teljességében hittek. Szecessziójuk
minden régi ellen szólt, s hitük volt minden új. Váratlan történt mindez, s csapatostól. Ady írja: Már-már magunk is azt hittük, hogy halódók vagyunk, s íme kezdjük a
világot pofozni az élés legváratlanabb s legszebb manifesztációival. [ ] nagyon nagy
dolgok történnek itt 33 Babits:  a Szellem Szüretének ideje volt ez! [ ] egy új
iram láza [ ] új nekieredés, tragikus magyar ébredések, új láz, új vágyak 34
Barkóczy báró és a Mária-kongregáció a késõbbiekben is a liberális sajtó, sõt 
mint azt Éder feljegyzi35  az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmánya támadásainak kereszttüzében állt. 1911 májusában és júniusában aztán politikai támadás is indul, amikor parlamenti vita keretében már a Mária-kongregációk betiltását
követelik, ám azt elérni nem tudják. A Barkóczyék által harcos, jezsuita eszközökkel
kiépített szervezet erre az idõre már számottevõ tényezõ, Mária Kongregáció címû folyóiratuk példányszáma a tízezret is eléri. Barkóczy 1912-es bukása  ennek ellenére,
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sõt ezzel együtt  törvényszerû. Ignotus cikke a jelenség lényegét ragadja meg, amikor így ír: Barkóczy [ ] eltávolíttatásában [ ] a jó katolikus Zichy János egy rendszert tört meg, melyet a felesleges rekatolizálás rendszerének lehetne nevezni. [ ] A
hit s az erkölcs országát akarta megteremteni, s megelégedett, mert ezt juttatta diadalra, a rosszaságéval és a képmutatáséval [ ] a tudatlanságot tette terpeszkedõvé a jóság és komolyság felett. Egy egész nemzedéket vadított el, tett gyûlölködõvé és törtetõvé, s ezzel erkölcstelenné és hitetlenné 36
Mindezek tükrében Babits áthelyezésének, ugyanakkor rendes tanári kinevezésének ügye még talányosabb színben tûnik fel. Ha Szegedrõl való eltávolítását büntetésnek tekintjük, hogyan s mivel magyarázható, hogy ugyanakkor kinevezik rendes tanárrá, ráadásul abba az iskolatípusba  állami fõgimnáziumba , ahová az 1906.
augusztus 11-én beadott kérvénye tanúsága szerint eredetileg is vágyott, azt a két tantárgyat tanítva, a latint és a magyart, amelyre végzettsége által hivatott volt. A döntésben érintett három személy közül  Homor István, a szegedi állami fõreáliskola
igazgatója, Szele Róbert tankerületi fõigazgató és Barkóczy Sándor miniszteri tanácsos
 egyedül Homor esetében feltételezhetõ a rendes tanári kinevezést támogató jóindulat, amely azonban egybecsendülhetett Barkóczy egészen más motivációjú szándékával is. Mert Babits mégiscsak tudós tanár, ugyanakkor vallását gyakorló katolikus,
ráadásul egyházi tekintély támogatásával került Szegedre. Az egyszerre büntetõ és jutalmazó gesztus egyfelõl felmutatja azt a korlátlan hatalmat, amely a szenvedõ alannyal
érzékelteti, akár így is dönthetek, dönthetünk, másrészt  jó taktikai érzékkel  védhetõbbé teszi a döntést. Nem véletlen, hogy a Babits áthelyezésével foglalkozó cikkek
egyike sem említi az áthelyezéssel egyidejûleg megkapott rendes tanári kinevezést.
Nyilván azért nem, mert a pusztán büntetésnek tekintett áthelyezés mellett a kinevezés okát igazán nem értette, nem tudott vele mit kezdeni.
Babits áthelyezésének hírére elõször indulatos dühkitöréssel, kedélyromlással, elkeseredéssel és kétségbeeséssel reagál, amint erre korábban már utaltunk. Ám mint
azt levelezése alapján tapasztalhatjuk, szinte azonnal elkezdõdik a kényszerû szükség
árnyaló megközelítése, keresve e negatív élethelyzet pozitív elemeit is. Késõbb, amikor a Halálfiai epilógusában már visszatekint, egészen addig megy, hogy már-már menedéknek tünteti föl a messzi Fogarast:  a jégverés utáni nap megérkezett az értesítés Imrus helyettes tanári alkalmaztatásáról az erdõvári gimnáziumba. Jókor, mert
Imrus számára ez a nap válságos volt: s alig bírta volna tovább Gádoroson. Ám a Gondviselés macskamódra játszik életünkkel, s az utolsó pillanatban mindig egérutat hagy.
Imrus egérútja egész a román határszélig terjedt, a vad erdélyi havasok aljáig, ami bizonnyal gyógyító messzeség.37
Számûzetés hát vagy menedék? Talán mindkettõ együtt. Kényszerû kivonulás.
Olyan szerep ez, amelyben ha örömét nem is leli, de keresi az új helyzet pozitív elemeit: minden reményem egyszerre elveszett, a munka és a mûélvezet megmaradt 
írja Juhásznak.38 Legalább megismerem Erdélyt. Sohsem árt a változatosság  fo-
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galmazza meg Borosnyaynak,39 majd ismét Juhásznak: remélem, Fogarason a doktorátusra el lehet készülni.40 S mindennél még fontosabb, hogy a magyar kultúra végvárán, egy kicsit számûzöttként ugyan, de komoly munkát végezni, s a Balkán félvadjainak sápadt gyermekeibõl egy modern kultúrállam polgárait nevelni41  ezek
a szavak Babitstól valók ; ezt az erõs elhivatottságot is Fogaras ébresztette és adta
neki. Erre a fogarasi fõgimnázium egykori levéltári iratanyaga világít rá, amelybõl több
éves kutatás eredményeként a Babitshoz kapcsolható három tanév anyagát, egy félév
kivételével, sikerült fénymásolatban hazamentenünk s a Petõfi Irodalmi Múzeumban
elhelyeznünk.
Az iratok tanúsága szerint ugyanis 1908 tavaszán a fogarasi fõgimnáziumban a latin nyelv tanítása terén tovább már nem tartható helyzet alakult ki. Major Károly
igazgatónak a tankerületi fõigazgatósághoz írott levelét azért célszerû teljes egészében
idéznünk, mert így pontosabb képet kapunk a gondok természetérõl:
A nm. vall. és közokt. m. kir. Minisztérium f. évi július 19-én kelt 78.915. sz. rendeletével Babics Mihály szegedi m. kir. állami fõreáliskolai helyettes tanárt rendes
tanári minõségben a fogarasi m. kir. állami fõgimnáziumhoz kinevezte, s így a Duda
János dr., rendes tanárnak f. évi márcz. 21-én kelt 4429. sz. okm. rendelettel történt
ideiglenes nyugdíjazásával intézetünknél üresedésbe jött magyarlatin nyelvi r. tanszék betöltést nyert. A nm. Minisztériumnak f. évi július 16-án 54.244. sz. rendeletével saját kérelmére a debreczeni m. kir. állami fõreáliskolához r. tanári minõségben
áthelyezett Zalai János dr. tanszékének  a harmadik latin-görög nyelvi tanszéknek
 betöltése azonban, dacára a vonatkozó magas miniszteri rendelet kijelentésének,
hogy a betöltés iránt már megtörtént az intézkedés, mind ez ideig késik.
Tekintettel ennél fogva a küszöbön álló új iskolai évre, melyben kívánatos, hogy a
tanszék munkáját a tanerõk eddigi teljes létszámával és a szaki arány fenntartása
mellett, minden akadály nélkül kezdhessük meg, amennyiben az ez idõk szerint intézetünknél mûködõ két kl. fil. tanerõvel a heti 19 görög nyelvi órát arányos megosztással és egyszersmind a testület nagyobb megterhelése nélkül, amiben pedig a
lefolyó isk. évben részint a testület egyes tagjainak betegeskedése és a családjaikban
felmerült fertõzõ betegség következtében, valamint amiatt is, mert az ideiglenesen
nyugalmazott Duda János dr.-t a további intézkedésig a nm. Minisztérium rendelkezéséhez képest hónapokon át kellett tervszerûen helyettesítenünk, eléggé volt részünk, ellátni rendkívül nehéz: kérem a kir. fõigazgatóságot, méltóztassék a harmadik latingörög nyelvi rendes tanszék haladéktalan betöltésének a nm. vallás- és
közokt. m. kir. Minisztériumnál kieszközölni, és pedig, ha lehetséges, mint más, korábbi f. évi 173. és 223. sz. felterjesztéseimben is jelezni kívántam, elsõsorban latingörög és német, és ennek hiányában csak latin-görög szakképesítésû egyénnel.
Fogaras, 1908. augusztus 17.
Major Károly dr., igazgató42
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A dokumentum szerint Babitsnak tehát dr. Duda János helyét kellett betöltenie.
Duda János kényszerû nyugdíjazásának okáról egy 1908. január 6-án kelt, dr. Lessmann
Henrik aláírásával ellátott orvosi vizsgálati feljegyzés számol be részletesen:
Duda János dr.-t 1905 óta ismerem, kezdettõl fogva feltûnt zárkózott, visszavonult,
különcködõ természete által. Kartársainak társaságát vagy a másokkal való érintkezést mindig és következetesen kerülte, a tanári szobába csak a legritkább esetekben
ment, az óraközti szünetet rendesen az intézet udvarán töltötte, többnyire egy helyen állva és senkihez sem beszélve. Jóval az u.n. becsengetés elõtt már az osztály
ajtajában szokott állani, a csengetés pillanatában pedig a szobába lépett, hol halk,
monoton hangú elõadását tartotta, figyelmet nem fordítva a tanulók pajkos viselkedésére, súlyt nem fektetve az általuk okozott szüntelen zajra és nem törõdve tanításának teljes eredménytelenségével. 1906. augusztus havában [ ] magam kísértem
el Budapestre, hol Jendrassik Ernõ dr. orvostanár által megvizsgáltatott. A vizsgálat
alapján az orvostanár ideggyógyintézeti kezelést ajánlott, mely célra Duda dr. egy
évre szabadságoltatott. [ ] a beteg 1907. augusztus 29-én ugyanolyan, sõt talán még
rosszabb állapotban, mint aminõben szabadságoltatott, szolgálattételre jelentkezett.
Azóta a tanítást a leírt módon folytatja, amellett pedig nem törõdik jóindulatú utasításokkal, útbaigazításokkal, figyelmeztetésekkel, tanácsokkal, s sajátos emberkerülõ életmódját folytatja.

Lessmann az orvosi vizsgálat aprólékos leírását követõen aztán rögzíti azt a szakvéleményt, amely Duda János nyugdíjazását eredményezte:
Úgy a leletbõl, mint a kórtörténetbõl kétségtelenül tûnik ki, hogy Duda János dr.
tanár súlyos elmebántalomban szenved, mely évek óta fennáll, lassan, de folytonosan fokozódik, és gyógyulásra nem nyújt kilátást. Ennélfogva nevezett tanár, véleményem szerint, hivatásbeli teendõinek teljesítésére mindenkorra képtelenné vált,
és tanári állásától való mielõbbi felmentése múlhatatlanul szükséges.43

(Dr. Lessmann Henrik a fogarasi fõgimnázium iskolaorvosa és egészségtanára volt,
de az imént idézett dokumentumot hivatalos minõségében, mint Fogaras vármegye
tiszti fõorvosa jegyezte.)
A fentiek tükrében Babits fogarasi áthelyezésének története árnyalhatóbbá válik.
Egyfelõl látjuk, hogy ez az áthelyezés mit jelentett Babitsnak, másfelõl, hogy Babits
mit jelentett  a teljes ellehetetlenülés felé tartó latintanítás okán  a fogarasi fõgimnáziumnak. Valószínûsíthetõ, hogy 1908 nyarán  amikor saját ügyében járt a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban , a gimnázium tarthatatlan helyzetérõl
részletesen tájékoztatták, s hivatásérzetére apelláltak. Ezért érezhette úgy, hogy  a
korábban történtek ellenére és azzal együtt  nem ellene történik valami, hanem a
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fogarasi fõgimnáziumért. Ezért szembesülünk Babitsnál mind visszaemlékezõ írásaiban,
mind regényében  azzal a szemlélettel, amely a fogarasi tanárságot kihívásnak, elhivatásnak, feladatnak tekinti. Valószínû, hogy ezért következik be A Nap-affér is, mert
a dolgok bonyolultabbak, mintsem az a bulvársajtó számára valóságosnak látszik. Az
igazságot, ezernyi nagyobb és apróbb részletében, Babits érezte, s a közlemény miatt
ezért kellett tiltakoznia. Mint tudjuk, életében nem elõször s nem utoljára.
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BISZTRAY GYÖRGY
PANNON SZÉPLÉLEK DÁCIÁBAN
Babits fogarasi évei*

Babits Mihálynak élete rövid ötvennyolc éve során sikerült annyi tiszteletet, irigységet és ellenérzést kiváltania, mint kevés kortársának a második világháború elõtt.
Közéleti rangjához csak Németh Lászlóé és Illyés Gyuláé hasonlítható, bár ez utóbbinál Babits vitathatatlanul mélyebb személyiség volt. Ha az ilyen nemzeti lelkiismeretté kikiáltott író-költõ állást foglal valamilyen közéleti kérdésben, nézetének különleges súlya van. Sorolhatnánk azokat a mindmáig magyar sorskérdéseknek nevezhetõ
vitákat, amelyekben Babits részt vett anélkül, hogy a többségi vélemény (vagy legalábbis a befolyásos ellenvélemény) megfélemlítette volna. Ezek egyike volt Erdély és
a történelmi Magyarország egyéb részeinek viszonya egymáshoz, melyrõl a kommunizmus évtizedeitõl eltekintve 1920 óta csak egy (talán elképzelt) nemzeti közvélemény
szellemében lehetett (és lehet) írni.
Babits ifjúsága több tekintetben megegyezik számos fiatal kortársa sorsával. Miként Thury Zoltán, Török Gyula, Ady, Krúdy, Kosztolányi (és hogy írónõt is említsünk: Kaffka Margit), úgy Babits is vidéki városból (Szekszárdról) került fel a fõvárosba, társadalmilag a nemesi származású közigazgatási és értelmiségi réteg körébõl.
Legfeljebb annyiban különbözött kortársai többségétõl, hogy befejezte egyetemi tanulmányait. Magyarlatin szakos tanárként kezdte keresni kenyerét, mellyel megengedhette magának igazi ambíciója: az irodalom és költészet mûvelését. A kor gyakorlata szerint az állami gimnáziumok protekcióval nem rendelkezõ, kezdõ tanárait az
ország különbözõ városaiban helyezték el, megürült vagy esetleg újonnan megnyíló
állások betöltésére. Babits gyakorló tanárként (1905-tõl) elõbb Baján, majd Szegeden
tanított. 1908-ban a Kárpátok lábánál fekvõ Fogaras városába helyezik.
Mielõtt megvizsgálnánk Babits életének ezt az epizódját, két körülményt kell vázolnunk: kidolgozásuk hosszabb fejtegetést igényelne. Az egyik Budapest és az ország egészének különbözõsége. A millenniumi ünnepségek büszke magyar fõvárosa,
melyet a világ már majdhogy érdekesebbnek és jelentõsebbnek tekintett Bécsnél,
óriási vonzerõvel hatott a nyugatosodás szellemében újdonságra, változásokra hangolt fiatal értelmiségre. Az izgalmas, szabad szellemû európai nagyváros és az állítólag poros, unalmas, elmaradott magyar vidék szerencsétlen és végsõ soron leegyszerûsített ellentéte a századfordulón alakul ki. Budapest ellenállhatatlan csábítását
az újabb keletû történelmi mûvek közül John Lukács Budapest 1900 címû könyve
* A Kanadai Magyarságtudományi Társaság (Hungarian Studies Association of Canada) 15. konferenciáján (Lennoxville, 1999. június 3.) tartott elõadás szövege.
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érzékelteti legjobban. Annyi bizonyos, hogy a vidékrõl a fõvárosba özönlõ fiatal értelmiség elsõdleges életcélja az lett, hogy Budapesten helyezkedhessen el. (Ironikus, hogy ugyanez vonatkozik a vidék mítoszát megalkotó XX. századi népi irodalom szerzõire, Móricz Zsigmondtól Illyés Gyulán és a szociográfusokon át Csoóri
Sándorig. Mindnyájan budapesti kávéházakban írogatták szívhez szóló történeteiket a parasztságról.)
A másik kérdés a személyes beállítottságé. Babits joggal nevezhetõ tudós költõnek,
poeta doctusnak, bár titulálták gõgös sznobnak is. (József Attila bosszúálló versében,
melyben varangyos békához hasonlította Babitsot, talán kissé messzire ment.) Korai
költészete mindenesetre az új formákat keresõ századfordulós dekadencia jegyében született, amely feltehetõen nem az akkori vidéki közízléshez szólt. Nyugat-Európa mellett kötelezte el magát, életre szóló szívszerelme pedig Olaszország. Legutolsó, 1940.
december 25-én a Magyar Nemzetben közölt, Itália és Pannónia címû tárcájában ezt
írja: Az én hazám Pannónia, a második hazám [ ] Itália. Büszkén említi a szülõvárosa helyén valaha álló római települést, Aliscát, majd Ruskin kifejezésével mind Olaszországot, mind a Dunántúlt kék tájnak nevezi. Egyik 1909-es, elõször a Nyugatban, majd a Levelek Iris koszorújából címû kötetében megjelent versének jelzõje
visszhangzik itt. Itáliát megszemélyesítve írja:
De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb,
mint honni dombjaink s a dunántúli ég,
e gömbölyû, szelíd, színjátszó kék vidék.

Ovidius a római kultúra utolsó nagy költõje volt, akit Augustus császár Kr. u. 8ban mindmáig ismeretlen okból a Fekete-tenger partján fekvõ Tomi városába (mai
nevén Konstancába) számûzött. Babits Szegedrõl kényelmes kapcsolatot tarthatott
fenn a budapesti irodalmi élettel, és nyilván reménykedett egy fõvárosi állás lehetõségében. Ehelyett a távoli Fogarasra került  Róma helyett Tomiba. A nem egészen szerény analógiát õ maga használta Fogarasra 1911-ben írt Levél Tomiból címû
versében:
Te nem ismered e földeket; itt
a nyájas szõlõ sohasem virít,
a bársony barack nem mosolyog 
itt élni s halni mindegy dolog.

Elhatározta, hogy boldogtalan lesz, és ez valamennyire sikerült is neki. Ennek
ellenére Fogaras maradandó élményekkel gazdagította az elsõ világháború elõtt írott
mûveit. Hogy ez az élmény mibõl állt, azt hivatott kalauztól, a fogarasi születésû
Bisztray Gyula irodalomtörténésztõl tudhatjuk meg. Babits fogarasi évei címû tanulmánya 1956-ban jelent meg az Irodalomtörténeti Közleményekben, majd 1976-ban
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Könyvek között egy életen át címû gyûjteményes kötetében. A következõkben apám
kutatása alapján foglalom össze mindazt, amit a témáról tudunk. Ez részemrõl nem
valami nagy kutatói teljesítmény, inkább afféle kegyelet egy tudós emlékének, akit
a kommunista rendszer negyvenhat éves korában kényszernyugdíjazott egyetemi tanári állásából. Amiért mégis összefoglalom apám tanulmányát, az ezt követõen válik világossá. Õ az ötvenes, sõt a hatvanas és hetvenes években sem vonhatott le
olyan következtetéseket, melyek megsérthették volna a szocialista román testvérország finom érzéseit. Nem is tudom, egyetértene-e azzal, amit én most itt, Kanadában kiolvasok Babits Fogarason és Fogarasról írt mûveibõl. Az idõ- és térbeli
távolság mindenesetre újfajta felismerésekre nyújthat alkalmat, bármily nehezen
emészthetõk legyenek is ezek a következtetések, és bármennyire is hordozzák a téves ítélet lehetõségét.
Apám negyvennyolc verset és feltételesen további hármat tekint Babits fogarasi
termésének. Ezen kívül Fogarasnak tulajdonítja A gólyakalifa (1913) címû regény környezetrajzát és a Halálfiai (1927) utolsó fejezeteinek helyszínét, Erdõvárt. Jelentõs
adalék még Babits 1937-ben megjelent, Fogaras címû visszaemlékezése.
Nem csinált titkot belõle: nem érezte jól magát Fogarason. Amint egy kis szabadsága volt, rögtön utazott. E két mondatot apám tanulmányából vettem át. Mindenesetre Babits nem volt egyedül az önsajnálatban. Jellemzõ, hogy fogarasi baráti köre
három fiatal, ugyancsak számûzött tanár kollégából állt: a komáromi születésû
Ambrózy Pálból, a bánsági Fridrich Andrásból és az aszódi László Bélából. 1909 nyarán Ambrózyval, 1910-ben Fridrichhel járt Olaszországban, s ez utóbbival Párizsban
is. Egyébként a jelek szerint elég vidáman búslakodtak négyesben. Igaz, László Béla
1911-ben Babits szeme láttára öngyilkos lett, állítólag egy polgári iskolai tanárnõhöz
fûzõdõ reményeinek meghiúsulása miatt. Miként Babits, úgy Ambrózy és Fridrich is
az elsõ adandó alkalommal otthagyták Fogarast.
Babits általában véve komoly, sõt komor hangulatú költõ volt, ezért fogarasi költeményeit is ennek tudatában kell olvasni. Tulajdonképpen a Herceg, hátha megjön
a tél is! címû kötete, mely 190911 közt írt verseit tartalmazza, nem nevezhetõ
egységesen lehangoló olvasmánynak. A Fogarasra utaló, kevéssé hízelgõ költõi képek és nyelvi fordulatok frappánsabban jelennek meg az ezt megelõzõ kötet (Levelek
Irisz koszorújából, 1909) utolsó, majd a Herceg után következõ kötet (Recitatív,
1916) elsõ verseiben, melyeket Fogaras címen egy kis ciklusba csoportosított. Az
elõbbi versek az új környezet és kultúra fölötti megdöbbenést, az utóbbiak a szabadulás, megváltás utáni vágyat fejezik ki. Ezúttal csak egy maroknyi címet és adatot
idézek.
Ott voltam a világ végén. Túlnan már a Balkán kezdõdött. Sõt, ez is már egy kicsit Balkán volt  írta visszatekintésképpen 1937-ben. Fogaras mint természeti és
kulturális közeg kétségtelenül messze állt Babits akkor még eléggé korlátozott élményvilágától, melynek majdnem kizárólagos részei ezek a városnevek: Szekszárd, Pécs,
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Budapest, Baja, Szeged és 1908 nyarán Velence. Városvég címû versének tanúsága szerint a múlt és jelen két ragyogó városa, Nagy Lajos és Janus Pannonius városa, a szelíd
Duna menti Dél-Magyarország után
Lázas és gyászos a vidék:
vad ég,
sötét felhõkben izzó hasadék.
Dombfogyásig tart a táj,
ott megszakad a szemhatár.

Majd alább, a városvégi utca leírásában:
A gyárból
a csatornába szennyes ár foly.

Ez már költõi kitalálás, avagy máshonnan származik az élmény: mire Babits
Fogarasra került, Erdély elsõ papírmalma már nem mûködött, és nem találunk utalást
más gyárra az alig hat és fél ezer lélekbõl álló városkában, amely egyébként megyei
székhely volt. De így még visszataszítóbb a környezetrajz, és Babits ezt akarta.
A kezdeti megrázkódtatás verse a sokat emlegetett Vásár, mely évtizedekig nem
szerepelt Babits költeményeinek második világháború utáni kiadásaiban. A címben
jelzett élményt, a balkánias sokaságot a költõ méla undorral írja le:
Friss hótól pöttyös báránybõr süveg,
vásári pénz koppan a durva markon.
Kilógó ing, zord busa szemívek,
s római szó kopik a szennyes ajkon.

És így tovább. Az örmény és oláh egymáson tesz túl a ravasz alkudozásban, és mindenki tart a tolvaj cigányoktól. Az egyetlen üde színfolt egy kis székely fiú: Magyar
szó végre! (Hát, igen: Fogaras megye lakosságának 88,5 százaléka román volt, csak
6,5 százalék volt magyar.)
A trianoni béke természetesen Babitsot is felháborította, és késõbbi írásaiban vannak magyarázkodásnak is betudható részletek. Lelkiismeret-furdalást érezhetett a
fogarasi élmény hajdani leírása miatt, bár nem tagadhatta meg önmagát: nem mondhatta, hogy mégiscsak szerette a magyar határvidéket. Mikor 1935-ben a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság meghívására Erdélybe készült, a román
hatóságok a Vásárra hivatkozva nem adtak neki beutazási engedélyt. Engem tekintettek ellenségüknek s véres magyar sovinisztának, holott nem volt nálam naivabbul
Európa-hívõ s nagyobb megvetõje minden sovinizmusnak és vadmagyarságnak 
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panaszolta 1937-ben Fogaras címû tárcájában. Ugyanott elismeréssel írt a szegény román fiatalokról, akik négyesével aludtak egy vackon és egész télen hideg puliszkát
ettek, csak hogy tanulhassanak, míg a magyar tisztviselõ-csemeték inkább a szórakozással törõdtek. Elképzelhetõ, hogy ez a jellemzés viszont Babits számos magyar olvasójának indulatait ajzotta fel.
Mint említettük, Fogaras cím alatt néhány versét is csokorba szedte Babits, amikor
már szabadulóban volt. Új könyvekre címû szonettjében szerencsésebb költõ barátaihoz szól, akiket jó sorsuk megmentett a rettenetes Dél-Erdélytõl:
Gondoljatok arra, kit messze rejtek
rejt tõletek

majd késõbb:
Más nyelven és magának énekelget.
[ ]
S a harctól elmaradva úgy figyelget,
mint sebesült

Tehát aki nem élhet Pannóniában és ott is lehetõleg Budapesten, az elmarad a
világtól. Úgy éreztem magam, mintha a Fekete-tengernek nem is partján, hanem a
fenekén ülnék, egy rossz levegõjû búvárharangban  írja 1937-es esszéjében.
A regényekben megjelenõ fogarasi miliõ ismertetéséhez apám tanulmányára hivatkoznék. Megemlítenék viszont két további kapcsolatot Erdéllyel. Az egyik az, hogy
Fogarason írta elsõ olyan, erotikus alaphangú költeményét, melyet valós élmény ihletett: a Sugár címût, egy szász cukrászkisasszonyról. A másik: ugyancsak a fogarasi évek
terméke egyik leghíresebb görögös-dekadens verse, A Danaidák. Ezen kívül saját, tréfás rigmusa szerint: Fogarason egyedül / megtanultam görögül.
Egyszóval mégsem volt terméketlen a fogarasi három év. Elvégre, egy cinikus alkotáselméleti nézet szerint, a mûvészeknek egyenesen szükséges a szenvedés ahhoz, hogy
nagyot alkossanak.
Van azonban Babits fogarasi élményeinek egy olyan kellemetlen vetülete, melyet eddig senki sem érintett. És ez éppenséggel a két Magyarország viszonya. Ez az
elnevezés teljesen elfogadott a történetírásban, vonatkozván egyrészt Erdélyre, másrészt a történelmi Magyarország egyéb területeire. Ugyanakkor jelzi azt a tényt, hogy
Erdély az 1526 elõtti magyar történelem folyamán is mindig nagyfokú autonómiát
élvezett, és érdekeit következetesen képviselte a központi királysággal szemben. A
magyar és erdélyi egységet lojálisan hirdetõ Révai nagylexikon Erdély címszavában
elejtett megjegyzések mutatják, hogy az önálló fejedelemség megalakulása (tehát
1542) elõtt is bizonyos értelemben két Magyarországról beszélhetünk. Ilyen megjegyzés (csak a példa kedvéért) a következõ: Minél nagyobbra nõtt Erdély politikai
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jelentõsége, annál kevésbé maradhatott el egyszer s másszor némi antagonizmus
közte s az anyaország közt. Mi ez, ha nem a számos érdekellentét finom megfogalmazása?
Köztudomású, hogy 1542 és 1691 között Erdély önálló fejedelemség (bár legtöbbször török vazallus) volt, utána pedig a Habsburg Birodalom nem csatolta vissza Magyarországhoz, hanem Bécsben kinevezett kormányzók (gubernátorok) igazgatták. A
fejedelemség és a gubernium három évszázada során mindkét ország álma az egyesülés
volt. Bár az 1848-as forradalmi országgyûlés törvénybe iktatta az uniót, erre a szabadságharc bukása miatt valójában csak a kiegyezéskor, közel két évtized múltán került
sor.
Émile Durkheim, a modern szociológia egyik nagyja 1897-ben megjelent Le suicide
címû könyvében bevezet egy problematikus, és éppen ezért agyonmagyarázott fogalmat, az anómiát. Latinul ez a szó törvénytelenséget, franciául rendkívüliséget jelent,
és az most nem is a mi dolgunk, hogy a szociológusok mennyi mindent összespekuláltak róla. Ehelyett hadd idézzem Durkheim egyik példáját. 1870-ben Viktor Emánuel
elfoglalja Rómát, és ily módon Olaszország egyesítése befejezõdik. Az öngyilkosságok
száma felszökik. Miután 1871-ben megvalósul a németek több évszázados álma, az
egyesülés, ugyancsak megnõ az öngyilkosságok száma. Durkheim ebbõl arra következtet, hogy ha egy mélyen berögzõdött ethosz elveszti létjogosultságát, az egyén nem
tudja mihez tartani magát, és a válság öngyilkosságba torkollhat. Ezt nevezi anómikus
öngyilkosságnak. A küzdelem célja tehát fontosabb lehet, mint a megvalósulása 
éppen a gyõzelem törhet össze minket. (Ki ne hallott volna olyan lottónyertesrõl vagy
valamilyen örökösrõl, akit boldogtalanságba taszít a hirtelen jólét?)
Valami hasonló történhetett a kiegyezés után Magyarország és Erdély viszonyában.
Ezt a történelemkönyvek nem említik. Legfeljebb csak arról írnak, hogy milyen boldoggá tett mindenkit a két Magyarország egymásra találása. Családi szájhagyományhoz, óvatosan elejtett megjegyzésekhez (mint például Cs. Szabó Lászlóéhoz, aki Levelek a számûzetésbõl címû 1937-es könyvében nyomasztó budapesti központosításról
ír) kell fordulnunk, hogy meglássuk az érem másik oldalát. És talán még Babitsnak is
hálásnak kell lennünk az õszinteségéért. Ha egy Erdélybe helyezett fiatal tanár nem
kihívásnak tekinti új állását, nem a kulturális összeforrasztásért fáradozik, hanem Tomiról panaszkodik, akkor nagy baj lehetett a kollektív tudattal is. Hiszen a közel háromszázharminc éves kormányzati különállás nyilvánvalóan kifejleszthet egy autonóm
szellemiséget, és felismerhetõvé tehet bizonyos különbségeket, melyekre nem ildomos
felfigyelni. (A politikailag kettészakított Németország 1990-es egyesítése hasonló jelenségeket mutatott.)
Mint tudjuk, a történelem megint nem adta meg a lehetõséget, hogy a két Magyarország összeszokjék. Alig fél évszázad múltán Erdélyt ismét leszakították Magyarországról. Megtörtént volna ez akkor is, ha a kiegyezés után Erdély autonóm vagy önálló
háromnyelvû országgá alakult volna, legalábbis egy idõre? Ezt sosem fogjuk megtudni,
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bár a két világháború közt ez lett az úgynevezett transzszilvanizmus félve jelzett felfogása. És mert semmi sem új a nap alatt, az elmúlt évtizedben ismét felvetõdött az autonóm Erdély gondolata, sõt, ezúttal románok részérõl is. 1998 nyarán Adrian Severin
említette meg a Ziua címû napilapban, majd nála sokkal hatásosabban Sabin
Gherman, a kolozsvári televízió szerkesztõje röpítette világgá ugyanazon év szeptember 16-án a Monitorul de Clujban megjelent, Torkig vagyok Romániával címû vitairatával. (Azóta Gherman megalakította az ErdélyBánság Ligát, melyet politikai pártnak szeretne bejegyeztetni.)
Míg a két világháború közti magyar közhangulat, majd a kommunizmus hazug értékelése a nemzetiségi kérdésrõl, s végül az elmúlt évtizedekben az ezt követõ defenzív
magatartás nem tette lehetõvé az Erdélyt érintõ fogas kérdések felvetését, a magyarországi torz tudat egyre tovább torzult. Romániából jön? Hogyhogy ilyen szépen beszél
magyarul?  udvariaskodott a pesti boltos a hatvanashetvenes évek erdélyi látogatóival. Errõl õ nem tehetett: a Kádár-korszak volt felelõs tájékozatlanságáért  mégis
mennyire fájhatott ez az erdélyi magyarnak! Újabban ugyancsak románoknak nevezik a vendégszeretõ budapestiek az erdélyieket. Magyarországon át Kanadába került
erdélyi hallgatóim többször említették, hogy kikacagták õket, ha pityókának nevezték a krumplit, fuszulykának a zöldbabot, pulyának a kisgyereket. Érthetõ, hogy sok
Erdélybõl Kanadába származott magyar egyenest Kolozsvárra, Marosvásárhelyre utazik, kevés idõt vesztegetve a magyar fõváros, még kevesebbet Kis-Magyarország egyéb
városainak, tájainak megismerésére. Mióta megnyíltak a határok, a magyarországi fiatalok is inkább nyugatra utaznak, semhogy az elszakított területekkel ismerkednének.
Félõ, hogy a lelki távolodás tovább fog folyni, ha nem fektetünk kellõ figyelmet
tudatunk tévútjaira és nem állítjuk Babits fogarasi verseit a kellõ perspektívába. Akár
kegyetlen õszinteségükre, akár szomorúan önzõ jellegükre figyelünk fel, tanulhatunk
belõlük.
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NÉMETH G. BÉLA
BABITS MIHÁLY: ÍRÓK KÉT HÁBORÚ KÖZT

Még Babits életében, a Nyugat kiadásában jelent meg ez a kötet, mely elsõsorban a
novella mûvészetérõl szól. Igaz, elõbb meglehetõsen hosszú és személyes hangú, de jól
megírt bevezetõt is élére helyez a kötetnek a novella történeti és írásmûvészeti kérdéskörérõl, amely egyszerre tárgyiasan szakszerû, de személyes áthatottságú is. Õ maga
is megosztja a könyv mûfaji jellegét, mivel néhány regényrõl is szól, majdnem annyira
hosszasan és olyan hangnemben, mint a novellákról, a novellistákról.
Rögtön az elsõ munka  Egy történeti regény 1920-ból címmel  Laczkó Géza történeti regényérõl szól, melynek hõse a költõ Zrínyi. Bevezetõjében a latin életregényszerzõkrõl szól, velük s utódaikkal fejti ki e regényfajta esztétikai vonásait, olvasói hasznát és emberismereti értékét. Livius és Tacitus e két nagyszerû példakép. Aztán, nagyot
araszolva, átlép a XIX. századba, Flaubert-hez. Sajnálja, hogy a hazai irodalom nem
folytatta Kemény Zsigmond kezdeményét s nem állított középpontba egy-egy kiváló,
sokrétû, jelentõs történelmi figurát.
Laczkót nemcsak dicséri, de kezdeményezõnek is reméli, bár, mint mondja, lehet,
hogy hiába. Egy történeti regénybõl annak hõsével szembenézve rendkívül sokat tanulhat az ember a nemzet, az élet történeti változásairól, átalakulási folyamatairól.
Lehangoltan azzal fejezi be nagyon elismerõ kritikáját, hogy bármennyire szeretne is
ilyen hazai történeti regényt, nem nagyon bízik megszületésében.
A kötet második tanulmánya is félig történelmi, félig irodalomesztétikai: Király
György haláláról szól, illetõleg ennek alkalmán arról, hogy mennyire nem ismerjük
emberközelbõl múltunkat, holott nagyon is szükséges volna egyszerre ismerni keleties
származásunkat s nyugativá lett lelkünket, életvitelünket. Gyulai és Kemény ugyan
fölemelte szavát a sovinizmusba torkolló történetszemlélet ellen, ám hiába. Királytól
remélt változást, ám ez, mivel korán meghalt, nem hasznosíthatta ösztönzõen kitûnõ
ismereteit. Király arra vezethette volna a kritikusokat, hogy a napi élet európaiságát
kérjék számon íróinktól. Egy hivatásos, a Jókai-félétõl a nyugati regény felé forduló
szerzõre nagy szükség volna. Líránk a nyugatival, némettel, franciával, úgy lehet, egy
szinten mozog. Drámánk és regényünk nem, s ami az elbeszélõ irodalomban reményt
nyújt, az még leginkább a novella.
Hamarosan azonban változik a helyzet. Mindenekelõtt Kosztolányi s Móricz, majd
a szerkesztõ Babits jóvoltából. Ugyanakkor épp ilyen szükség volna jó drámára. Móriczot ugyan dicsérik, s várnak is tõle sokat, ám ha jól olvassuk a kritikai, az irodalomközéleti rovatot, érzékeljük, hogy valódi polgári regényt szeretnének kapni. S ezt majd
meg is kapják a szerkesztõtõl is, de még inkább Kosztolányitól. S még egy sor tehetsé-
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ges, nyugati szemmel is jó, igen jó novellatermésbõl. A húszas évek végén sûrûsödik a
jó epika. Németh László, Kassák s egy sor kitûnõnek ígérkezõ fiatal jelenik meg a
Nyugatban. Azaz nemcsak a lírája kitûnõ a lapnak, hanem az epikája, kivált novellisztikája is. Kassák éppen úgy ír bele, mint Móricz. S a népi írók csoportosulása is jó
mûveket ad, persze nem annyira a regény vagy a dráma, mint inkább az elbeszélés
területén. Az úgynevezett népiek, bár egyesek nem különösebben rokonszenveznek a
lappal, ugyancsak jelen vannak, Kodolányitól Illyésig, Veres Pétertõl Tamási Áronig.
A dráma, valljuk meg, sohasem volt irodalmunk elsõrangú büszkesége. Mégis, a
Herczeg- s Harsányi-féle könnyû fajsúlyú mûvek mellett jó szerzõktõl jó darabokat is
találunk, Illyéstõl, Németh Lászlótól, Kassáktól Füst Milánig. A líra szinte a legtermékenyebb terület, Kosztolányin át József Attiláig. Az európai porondon is elsõrangúan megálló költõk sora lép a nyugatos költõk mellé, illetõleg helyükbe.
A megjelenési terület számukra bõven adva van: szinte minden csoport rendelkezik saját folyóirattal. Mégpedig úgy, hogy mindenik bõven kifejtheti a maga esztétikai
és társadalmi programját is. S csakugyan: Babitstól Kassákig, Illyéstõl Füst Milánig kiki elõadja irodalmi programját és alkotásmódját, esztétikáját.
Külön szól Babits Szabó Lõrinc indulásáról, igen elismerõen. Szabó, véli, elkerüli
az induló költõk igen gyakori hibáját: elõbb van lírai nyelvük, mint valódi költõi értékû mondanivalójuk. Igaz virtuózként kezdte õ is, de igen hamar  már a Föld, Erdõ,
Isten címû kötetben  a maradandó maga alá rendeli a mondás megfelelõ módját. A
virtuóz kezdet után fegyelem, néha szinte túlzott tartalmi fegyelem; költeményei inkább valami intellektuális szépérzékhez szólnak. Végül azonban egyensúlyba kerül
nála az erõsen gondolati elem a pontos kifejezésmóddal.
Sárközi Györgyöt is nagyra becsüli, bár egészen más alkat, más, mint Szabó. Sárközit szinte szándékos szerves és belsõ kapcsolatok fûzi nagy hazai költõ elõdeihez. De
nem Adyhoz, hanem talán leginkább a szelíd hangú romantikus Vörösmartyhoz s Petõfi érett korához. Azokat az erényeket szeretné magáénak mondani, amelyek mondott elõdeit s társait jellemzik, de úgy, hogy ne olvadjon az õ jelleme, világa az övékébe. Küzd önmagáért, s ezt kívánja tõlük megtanulni. Egyfajta áhítat párosul nála a
gyönyörködtetõ természetességgel, van valami szép beszédszerûsége, olyan, aminõt
Arany László használt verses regényében.
Tóth Árpád halála hosszabb jellemzésre indítja Babitsot: Nem keresett újat, nem
akart hatni, küzdeni, csak játszott magának [ ] Szelleme friss és hõs maradt a végsõkig, s mikor kincses hajója már süllyedõben volt, a kapitány ott állt meg a hídon, s
szeretettel vetett még egy pillantást ránk, barátaira, kik a partról néztük süllyedését s
tehetetlen nyújtottuk feléje kezünket.
Egyik rövid, de rendkívül kemény kritikáját Kuncz Aladár Fekete kolostor címû,
francia tárgyú regényérõl írta. A regény voltaképp egy francia börtön belsõ világát,
illetõleg rajta keresztül a francia alvilág rémületes légkörét, már-már szinte minden
emberi eshetõség reménytelenségét mutatja be jól válogatott elemeivel, eseményei-
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vel, figuráival. Nincs itt (a háború után) szó francia ellenségrõl, egyszerûen az erkölcsi, az emberi lezüllés félelmetes világának szellemét, lelkiségét (ha még van ilyen)
mutatja be szigorú tárgyiassággal és tömörséggel. Babits átveszi fölháborodott s egyben rémülettel telt hangját a regénynek, s rendkívül tömören tudja sugallni Kuncz,
illetve a börtön, az alvilág menthetetlen erkölcsi, emberi rémületének légkörét, s joggal dicséri e világ rémületes atmoszférájának eredeti s fordításbeli szuggesztív visszaadását.
1923-ban egy szép hazai irodalmi eseményrõl tudósít meleg, bensõséges hangulatú
cikkben: Osvát Ernõ szerkesztõi jubileumáról. Voltaképp az teszi familiárissá ezt a tudósítást, hogy elmeséli, fogarasi Szibériájából mint került Osvát segítségével a fõváros
egyik gimnáziumába, s mint lett Osvát egyik legtöbbször kért barátja és szerzõje a
Nyugatnak. S ha sajnálja, hogy Osvát nem írt irodalmi mûveket, elismeri, hogy frappáns aforizmáiból két lapra valót közöl.
Ezután tizenöt lapnyi emlékezést és méltatást ad Gellért Oszkárról. Verseirõl elismeréssel, mondhatnám, baráti becsüléssel szól: férfiasan büszke és okos, és nõiesen
gyöngéd ez a költészet. Örül, hogy a keresztény és ókori mitológiák erkölcsi, emberi
találkozásai folyvást feltûnnek írásaiban.
Ezután Az írók patrónusa címmel Mikes Lajosról szól, egy közös pesti ebédjük és
beszélgetésünk alkalmából. Szerinte Mikes jellemének lényegi, legfõbb vonása:
 mindig az el nem ért, de meg nem tagadott ideálok önvédelme. Mikes láthatólag
szerette Schopenhauert és Strindberget, s ez annyit jelentett számára, hogy Mikes volt
az abszolút realista.
Aztán Illyés kerül sorra. Vele, úgy tetszik, sajátos barátság fûzte össze: a táj, ahol
születtek és felnõttek, a falusi világ rendje, amely kormányozta gyermekségünk idejét
és megszabta az év mindennemû teendõit, szokásait, rendjét. Mégis kettõs érzést vált
ki belõle, amint Illyés esztergomi otthonában felkeresi és verseibõl, s még inkább A
puszták népébõl fölolvas részleteket. Valami olyat érez: új van itt jelen, ami mégsem
új, csak elfeledett: magyaros zenei hang, s bensõséges, de nem érzékenykedõ beszédmód. Jól érzi meg: Illyés olyat alkotott, mind prózájával, mind költészetével, ami azt a
meglepetést idézi föl, amelyet Petõfi és Arany hozott az irodalomba a népi beszéd,
mozgás és cselekvés jegyében. De úgy, hogy nem õket utánozva, hanem cselekvéseikben, beszélgetéseikben, zsörtöléseikben megmutatva hozzák közel a népet s a nyelvnek azt a rétegét, amelyet a magyarul beszélõk többsége használ. S érzi, ez a nyelv, s az,
amit elmond, az áll õhozzá is s az ország lakosságának többségéhez is a legközelebb.
Mind a fölolvasott szövegbõl, mind a fölolvasás hangnemébõl érzékeli, hogy nem a
századforduló s a századelõ falut utánzó vélt egyszerûsége, tárgyiassága, öntudata ez,
hanem az öntudatot szerzett, a szegény parasztságból, a cselédségbõl indult emberé,
aki a megtett út tapasztalatát magába gyûjtötte, magáévá értelmezte át. Nem tudóskodó elemzéssel, hanem az átélt út és tapasztalat rendbe rakásával, tanultságának fölényével. Ez a fölény azonban nem nagyképû tudóskodás, hanem a látott, a hallott, az
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átélt, megtapasztalt értékrend szolid szavú, szép sorjáztatása. Élvezi, hogy úgy tud elõadni versben nem szokott dolgokat, történeteket, értékelni tapasztalatokat, mintha
már egy emberöltõ volna mögötte. S nem tagadja, hogy maga is gyönyörködik mind a
megtapasztaltakban, mind elõadása hangzatában, s nem utolsósorban abban, hogy
mindent a helyére tud tenni. Így azt is, hogy apja nem éppen templomjáró, azt is,
hogy õ most egyfajta küldetést teljesít, s nem utolsósorban azt, hogy elõadásán áthallik
nagy költõi készsége, irodalmi tájékozottsága. S azt is, hogy nem csak költõ õ, küldetése van, hogy elmondja a vádat s megfogalmazza a küldetését azoknak, akik nem tudják megfogalmazni, de azoknak is, akik nem is akarják megfogalmazni;  mélység és
kedvesség van ebben a humorban, emberismeret és stílus.
A terasz alatt, hol ezeket írom, a Lago Maggiore zúg és ragyog [ ] Milyen különös
szenzáció ebben a környezetben magyar verseket olvasni! Most nem is Illyést, hanem
Erdélyit olvas. Mestere, Petõfi, mindig szigorúbb s tudatosabb mûvésziesség felé fejlõdött. Erdélyi ellenkezõleg, mintha egyre jobban rábízná magát spontán ihletére 
Aztán újra Budapest. Fenyõ László, a másik költõ, akinek új kötetét [ ] az Erdélyi-könyv mellé csomagoltam, [ ] Keserû, töprengõ lélek [ ] városi idegember [ ]
Véletlenül még fajával is baj van. »Származásául csupán bús zsidóságát emlegetheti
[ ]«. A világ »nem azért van«, hogy õt sebezze: »nincs a világnak munkaterve,
még komolyabbra sem, nem erre, népekre sem, nem egy emberre«. De: »Ne szégyelld magad és sohse tagadd meg, erdei út, a lábnyomom!«
Ezután Gulyás Pál következik:  a debreceni vaskos szavak és rímek légies japán
favázak árnyékában. Néhány verse mégis sikerült, s érdekes, pittoreszk fantáziája
sok lehetõséget ígér. Ahogy 1933-as, Népiesség címû cikkében írja: Értem, ha Móricz Zsigmond különös melegséggel fedezi fel a parasztszármazású írót; de nem értem,
ha valaki a paraszti származást mint irodalmi glóriát fonja a költõ feje köré. [ ] Óriás
csak akkor lehetsz, ha kinövöd ruháidat. Ahogy Tolsztoj kinõtte a grófságot, s Petõfi
meg Arany a parasztságot.
Egyik hosszú, kétrészes cikkét Tamásiról írja. Megvallja, anekdotikus novellaszerzõnek vélte korában. S most látja, hogy igazi mûfaja az, amit régebben pikareszknek
neveztek. De ez sem áll meg. Tamásit a népmese vitte a pikareszkhez. Mûve, a Jégtörõ
Mátyás ezt tanúsítja,  elképzelései mögött lappang valami naiv panteisztikus világnézet [ ] amelyben egyszerû és egyetlen küzdelem folyik: a Jó és Rossz öröktõl fogva
tartó küzdelme. Titka, hogy meg tud maradni annak a kedves suhancnak, mulatságos kópénak [ ] picarónak, aki Ábel korában volt.
Erdély (1935): Az én erdélyiségem.  Szeretném hangerõsítõvel ismételni a
Schöpflin szavait, amiket a Nyugat múlt számába az erdélyi irodalomról írt. [ ] Igaz
lenne, hogy mi, a Nyugat, »nem rokonszenvezünk az erdélyi irodalommal«? [ ] Magam is egy kicsit erdélyinek érzem magamat. A transzszilván színek kitörölhetetlenek
lelkembõl s könyveimbõl. Õ is írt erdélyi folyóiratba, és úgy hiszi, hogy az ottani
magyarság alapkérdése, meg tudja-e tartani irodalmi nívón versét és mûvelõdését.

a!"#a

Erdély nemcsak a magyar kultúrának, hanem az európainak is sokat adott. Elég a prágai Szent György szobor alkotóira utalni vagy a két Bolyai matematikai munkásságára. A magyar kultúra Pázmánytól Adyig elképzelhetetlen nélküle.
Kosztolányi halálát követõ megrendülését nagyon személyes, szinte családi, sõt testvéri hangnemben mondja el. Mert kevesekkel volt  különösebb és gyakoribb beszélgetéseik híján is  oly meleg emberi s oly igazi költõi, írói rokonságban, mint vele.
Tudta, hogy senki tudatának nem áll oly mozdíthatatlanul a középpontjában a halál,
mint ennek a szerinte nagyon jó költõnek. Regényei is ettõl oly megrendítõk, s utolsó
versei a magyar líra legnagyobbjai közé tartoznak. Ezúttal, eltérõen legtöbb cikkétõl,
nagyon személyes, egyenesen bensõséges vallomásossággal szól.
Karinthy búcsúztatója a másik megrendítõ írása ebben a mûfajban. Õ is, mint Kosztolányi, örökké a halál közelében élt. Kosztolányi vallott róla és vergõdött a halál kérdésével, Karinthy megpróbált valami sajátos fölénnyel szembenézni vele. Nem sikerült; épp olyan fanyar, kedvetlen s erõszakolt, mint rossz pillanataiban Kosztolányi.
Kosztolányi azonban még itt is fölülkerekedik mint költõ, mint Arany és Babits is, s
mint a századvég kitûnõ novellistáinak egy része. S persze mint Kemény, mint Keller,
mint Fontane, mint Baudelaire Babitsot, ha nem is teljesen, de mély katolicizmusa
segítette a szembenézésben, az állva maradásban. Ez a minden vallási támaszt elhagyó
Kosztolányit nem jellemezte.
Karinthy haláláról így ír: Minduntalan rajtakapom magam, hogy úgy gondolok
rá, mintha élne [ ] semmit sem fog már olvasni, akármit csinálok. Õ nem halt meg
bennem: de én meghaltam õbenne [ ] Kortársaim sorra dõlnek ki mellõlem; ahogy
õ mondta: »erõsödik a tüzelés«. Én úgy érzem: egyre sûrûbb a csönd. Az ember másokban él [ ] minden naponta visszhangtalanabb. A levegõ ritkul körülöttünk [ ]
De hát nem tudom õt halottnak érezni! Tudat alatt valahogy meg vagyok gyõzõdve,
hogy él és hogy ezt a kalandot is épp olyan tiszta öntudattal, éber kíváncsisággal
tapasztalja végig, mint két évvel ezelõtt az agymûtétet, melyrõl híres könyvét írta.
[ ] Sok író szelleme teljesen együtt vonaglik a tényekkel [ ] Az õ szelleme fölülemelkedett a tényeken: a lehetõségek, a logika birodalmába [ ] Valahogy csakugyan
kívülrõl nézett mindent [ ] A csodák világában élünk, semmi sem lehetetlen, s ez
a nevetnivaló világ egyúttal izgatóan érdekes is, tele határtalan kilátásokkal. Ilyen
világnak volt õ írója. Egészen különös vegyülék: skálája a legbohózatosabb humortól utópisztikus és filozofikus messzeségig ível [ ] a fantasztikus novellától a regényes utópiáig: egy kicsit Bernard Shaw, egy kicsit Bertrand Russel, egy kicsit H. G.
Wells [ ] A fogalmak tisztázását tartotta feladatának [ ] Igazában komolyan és
fölülrõl nézett a világra, mely furcsának, bohózatosnak és ostobának tûnt föl elõtte.
A világ viszont felülrõl nézett õrá, s õt tekintette bohócnak és mulattatójának. [ ]
A kétértelmûség az õ magatartásából sem hiányzott. [ ] Önmagát, az élettel szemben való attitûdjét egészen kifejezte. Az Így írtok ti után valami Így írok én-féle kiállást várt tõle a közönség. Igazában azonban puritán volt, s minden grimasza a grima-
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szok kicsúfolása. A hang komoly volt, élénk és magától értetõdõ. Komoly, póztalan és halhatatlan.
A szegedi költõ, Juhász Gyula: Vannak lakáscímek, amiket sohasem felejtünk el
[ ] Ilyen bûvös lakáscím számomra a szegedi Ipar utca tizenhárom [ ] itt élt barátom,
Juhász Gyula, ide tért mindig vissza, szomorú életének nagy szakaszain át, ahol, gondolom, már az apja és nagyapja is éltek. [ ] Szenvedve szerette, mikor talán azt hitte,
hogy legjobban gyûlöli. Mikor hajdan pesti barátait látogatta, nem tudta, hogy egyszer s mindenkorra Szegedhez lesz láncolva. Ami egyszerre roppantul lehangolta s fájt
neki, de egyben hazát, otthont is adott azért. Alig van magyar költõ, aki annyira
azonosodott volna egy várossal, egy tájjal, mint õ. Juhász verseibõl nem könnyû választani, mert nem az egyes darabok tökéletessége a döntõ õnála, hanem a homokszemek szállongása. Szinte azt mondhatnám, nem a legjobb versei a legjobbak és hogy a
költõ jobb, mint a versei. A versek rövidek, könnyûek, édesek. A költõ azonban nehéz lelkû és keserû.
A kötet utolsó írása a Németh László Kisebbségben címû könyvérõl szóló Pajzzsal és
dárdával: Hitviták korát éljük, mint valaha Magyari és Pázmány idején [ ] Jellegzetes terméke ennek a lelkiállapotnak Németh László új könyve: Kisebbségben [ ] A
cím nem szerénységet fejez ki; ellenkezõleg! Kisebbségben lenni gõgöt jelent, legalább
a szerzõ szótárában, aki szerint, úgy látszik, a magyar kultúra és irodalom egész újabb
történetén át mindig a kisebbségnek volt igaza [ ] Luther avval vádolta meg a római
egyházat, hogy eltért az igaz kereszténység õsi szellemétõl. Így vádolja meg Németh
László egész kultúránkat [ ] új, »hígmagyar« szellemet tettek itt általánossá, melyben a valódi »mélymagyar« idegenül érzi magát, s érvényesülés híján elsorvad.
A szerzõ, kinek tehetségét sokra becsültem [ ] egyik napról a másikra valóságos
ellenségemmé vált [ ] termékeny képzelete szenvedélyesen keni rám a legfurcsább
színeket. Igazi okát ma sem tudom 
Írók, két háború közt
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KÁNTOR LAJOS
REMÉNYIK, A HELIKON ÉS AZ ÚJ ARCÚ MÁS
Uralkodnak rajtam durva hatalmak
És sötét kényszerek 
Reményik Sándor
A férfi volt, ki mindig visszatér,
Ahányszor egy kor számot vet magával
És tudni akarja, hogy mennyit ér.
Rainer Maria Rilke

Mindkét mottót az Erdélyi Helikonból másoltam ki, mindkettõt az 1941-es évfolyamból. Az elsõ a Megszállottan s szétdaraboltan címû versbõl való (a vers alatt olvasható keltezés: Kolozsvár, 1938. november 9.), a másodikat tulajdonképpen kölcsönzöm Jékely Zoltántól, mélységesen személyes hangú Reményik-búcsúztatójának élén
találtam. Azt gondolom, a kettõ együtt alkalmas rá, hogy sokadik Reményik-olvasatunkhoz irányjelzõ legyen. A XX. század elsõ felébõl örökölt, a kilencvenes évektõl
erõteljesen közénk idézett márványember helyébe a valóságos költõembert állítani:
ehhez segíthetnek hozzá a választott mottókban felvillanó szempontok. Egyúttal arra
is figyelmeztetnek, hogy az untig emlegetett-  szavalt antológiadarabok mellé próbáljuk végre odahelyezni azokat a szövegeket is, amelyek tejesebbé, igazabbá alakítják
a Reményik Sándorról a szakmában és a nagyközönségben kialakult képet. Folyik
ilyen irányú munka (könyvkiadásilag) és kutatás, magunk is ezt az utat próbáljuk járni jó néhány éve, de még nagyon sok az ismeretlen forrás, Reményik alig ismert verse,
levele, értekezõ írása.
Az Erdélyi Helikon 1928 és 1944 között megjelent tizenhét évfolyama számos meglepetéssel várja azt is, aki már átlapozta párszor ezt az elhallgatást-kiátkozást bizonyára túlélt, az irodalomtörténet-írástól több figyelmet érdemlõ kolozsvári folyóiratot.
Reményik-ügyben az elsõ reflex a Pásztortûzért nyúl, hiszen Reményik Sándor ennek
(a köztudatban élõnél szintén érdemlegesebb erdélyi családi lapnak) volt 1921-tõl a
fõszerkesztõje, hosszú idõn át az egyik meghatározó személyisége. Amellett, hogy a
konzervatívabb Pásztortûz és a kétségtelenül liberálisabb Erdélyi Helikon közt tematikában és szerzõk tekintetében volt átjárás  elég a két költõ-szerkesztõre, Reményikre és Dsidára utalni , az 1918 utáni erdélyi magyar irodalom egésze nem volt annyira megosztott, mint azt a múlt század ötvenes hatvanas éveinek osztályharcos sajtója,
irodalomtörténet-írói, illetve emlékezõi hirdették. Jékely, aki 1935-ben tette közzé a
háború utáni erdélyi magyar irodalomról és Kuncz Aladárról írt tanulmányát, határozottan állítja: A Pásztortûz-csoport kapcsolatot tart az Ellenzékkel, a Bartha Miklós
által 1860-ban alapított kolozsvári napilappal, melynek irodalmi szerkesztõje 1923-
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tól Kuncz Aladár. [Tegyük hozzá: 1924-tõl Áprily Lajos is.] Itt kezdõdik Kuncz békítésbõl és kiegyeztetésbõl álló irodalmi diplomata küldetése. Az egyeztetés (békítés)
Kuncz halála után is folytatódik. A kilencedik helikoni találkozó(Marosvécs, 1934.
június 2224.) jegyzõkönyve ezt külön is hangsúlyozza. Az idevonatkozó szöveg:
Reményik Sándor, Kovács László, Járosi Andor, Makkai Sándor, Császár Károly,
Dsida Jenõ, Moldován Pál, Nyírõ József, Bánffy Miklós és Kós Károly hozzászólása
után megállapítják azt, hogy a Helikon és Pásztortûz között ideális együttmûködés
valósítható meg, s hogy az mindkettõre nézve üdvös és gazdaságos lehet anélkül, hogy
egyik a másiknak eredeti célkitûzéseit és egyéniségét érintené. Az Erdélyi Helikon és
Pásztortûz szerkesztõsége állandó érintkezést tart fenn, és idõnként a Helikon és a
Pásztortûz vezetõsége közös megbeszéléseket tart. A testvéri kézfogást esetleg félremagyarázó közlemények vagy beállítások kikerülése végett erre vonatkozó kommüniké
szövegezését tartják szükségesnek, ennek megszövegezését közös bizottságra bízzák. Az
együttmûködés gyakorlati részének megvalósítására az idõnként érintkezõ vezetõségeket és a két szerkesztõséget bízzák meg.
Reményik Sándornak  talán egyetlen (1933-as) pillanatot leszámítva  nem
volt szüksége ilyen egyeztetésre-békítésre. Az Erdélyi Helikon elsõ szerkesztõje,
Áprily Lajos a kolozsvári Református Kollégiumban iskolatársa volt Reményiknek;
érdemes megjegyezni itt, hogy noha Áprily volt az idõsebb (három évvel), az 1920as (Reményik kolozsvári lakásán történt) újratalálkozáskor tisztázták: nem a fiatalabb,
hanem a nagyobb diák õrizte meg emlékezetében a majdani költõtársat, barátot, az
akkor még csipkegalléros kisfiú kollégistát. (Az esetet Áprily egy tervezett Reményikemlékkönyvbe szánt esszében meséli el; a kézirat az Álom egy könyvtárról címû Áprilykötetbe kerül be, 1981-ben.) A barátság, a kölcsönös szeretet és tisztelet aztán egy
életen át tartott. A Reményik-örökség õrizte bizonyítékokat hosszan lehetne elõsorolni, akár az Erdélyi Helikon lapjairól is; a vallomásos vers, az Arany napokból bíbor
berkenye alighanem a legelkötelezettebb tanúságtétel (1940-ben jelent meg a Helikonban, Áprily Lajosnak ajánlva):
De én tõled tanultam:
Van egy világ
Idõ s embertörténelem felett!
Én most itt õszi, havasi világban,
Barangolva a verseid nyomában,
Ki akarom kiáltani Neked,
Míg a Sors végleg közibénk nem áll:
Mi voltál nekem: Barát, Költõ-testvér,
Ember-minta és férfi-ideál!

(A Sors végleg közibénk nem áll nem egyébre, nyilván Reményik halálérzetére utal.)
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Egy érdekes Helikon-történeti mozzanatot ugyancsak érdemes kiemelni a dokumentumok rengetegébõl, ami viszont Áprily féltõ szeretetét messzemenõen bizonyítja.
Reményik Sándorhoz címzett, 1934. január 2-i levelében ezt olvassuk: A Helikon. Ezt
a gondolatot minden ravaszsága mellett is nagyon szimpatikusnak tartom. Úgy látszik,
õk is ráeszméltek erkölcsi mivoltod tõkéjére és jelentõségére. [ ] Sajnállak és féltelek.
A Helikon ügye nem állhat olyan jól, hogy aggodalom nélkül ajánlhatnám a szerkesztés
elvállalását. Ide a Te eszményi célkitûzéseiden kívül amúgy is kellene még egy ember,
szívós, adminisztráló, lemorzsolhatatlan, hogy Te ott is megmaradhass termékeny, becsületes törekvéseket csoportosító erkölcsi tartaléknak. Hogy leveleket ne írj, ne tépelõdj, és a völgyi viharok felett is felemelhesd a fejed egy kékebb erdélyi atmoszférába.
Féltelek, mert ha a Helikon bukik, itt [mármint Budapesten] olyan pletykát is hallottam, hogy B. kifelé készül), akkor a decrescendo ódiumát a Te félreállt s aztán a félreállásból kormányhoz álló ellenzékiségedre hárítják [ ]. Akik felvetették a gondolatot (úgy
sejtem, M. Sándor és B. együtt), számot vetettek-e a te ilyen irányú erkölcsi idioszinkráziáddal? Sajnállak, mint ahogy a fiamat sajnálom, mikor azt látom, hogy elõbb-utóbb
reá fog lépni keserû emlékû útjára az én életemnek.
A tán légüres pasaréti térben végiggondolt lehetõségek alakulása, illetve elvet(él)ése külön kutatandó tárgy  a lényeg az, hogy Reményik Sándor kezdettõl egyértelmûen az Erdélyi Helikon belsõ köréhez számított. Bánffy Miklós (egyébként õ az
Áprily-levélben emlegetett B.), aki a Helikon és írói nevében búcsúzott Reményiktõl a
házsongárdi temetõben, így kezdte gyászbeszédét: Reményik Sándor a miénk is volt,
talán jobban a miénk, mint bárki másé. (Zárójelben megjegyzendõ, hogy itt  vagy itt
is?  került nyilvánosságra a második bécsi döntés után súlyos depressziót átélõ költõ
kifejezett akarata, hogy áttelepszik a továbbra is Romániához tartozó Dél-Erdélybe. A
Bánffy-szövegbõl idézve: Ez utolsó évben, ilyen betegen, gyöngén, mégis  tudom 
arra készült, hogy átmegy  odatúl. »Azoknak van szükségük reám!«  mondotta
nekem.) Az irodalomtörténész Jancsó Elemér 1942-ben kiadott tanulmányában (Reményik Sándor élete és költészete) pedig szentenciaszerûen jelenti ki, tételesíti: A Helikon
megteremtésével létrejött irodalmi egység új korszakot jelent a háború utáni erdélyi irodalom történetében. Az új írói csoportosulás három vezetõ egyénisége, ideológiai iránymutatója: Reményik Sándor, Kuncz Aladár és Tamási Áron. Egyik az erdélyiség gondolatának, másik az európai kitekintésnek, a harmadik a székelységbõl megújuló népi
gondolatnak és irodalomnak legjellegzetesebb kifejezõje. Mindhárman látszólag más és
más írói szemlélet hívei, valójában azonban költészetük azonos talajban gyökeredzik.
(Az idézethez, zárójelben, két megjegyzés kívánkozik. Az egyik: kicsit furcsa, de talán a
Fekete kolostor jogán lehet Kuncz esetében is költészetet emlegetni. A másik: Jancsó
annak ellenére emeli ki Reményik helikoni érdemeit, hogy egy évtizeddel korábban
Reményik Sándor éppen az Erdélyi Helikonban utasított vissza keményen Jancsónak
az egész erdélyi polgári társadalom és irodalom felett mondott könyörtelen ítéletét
és a transzszilvanizmust elmarasztaló, internacionálisan kicsengõ hangját.)
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A személyes kapcsolatok és irányzatos (ideologikus) beállítások után nézzünk néhány adatott. Reményiknek az Erdélyi Helikonban 110 verse (egy mûfordítással együtt
111) jelent meg. 1928 és 1941 (halálának éve) között minden évfolyamban jelen volt,
sokszor könyvkritikával, recenzióval is  összesen 27 alkalommal. Versközléseinek
évek szerinti megoszlása: 1928  7, 1929  6, 1930  8, 1931  10, 1932  7,
1933  1, 1934  5, 1935  2, 1936  10, 1937  12, 1938  1 (a 18 részbõl álló
Hontalan versek), 1939  1, 1940  14, (ebbõl 9 másodközlés, a bécsi döntés alkalmából összeállított erdélyi vers- és prózaválogatásban), 1941  22, 1943  4 (az Egészen címû posztumusz Reményik-kötetbõl). Kritikát közölt a Helikonban Kós Károly
(Erdély, Kalotaszeg), Áprily Lajos (Idahegyi pásztorok), Bánffy Miklós (Martinovics,
Megszámláltattál), Tamási Áron (Ábel a rengetegben), Illyés Gyula (Három öreg) mûveirõl, a Klingsor erdélyi magyar számáról, fiatalok antológiáiról. 1930 februárjában
Reményik Sándor méltatja, vezérhelyen, Kuncz Aladár elõzõ számban napvilágot látott korszakos ankétját (a József Attilát, Illyést, Balázs Ferencet, Csuka Zoltánt, Dsida
Jenõt, Hevesi Andrást, Ignotus Pált is megszólaltató Fiatal magyarokat)  a szerkesztõénél is teljesebb elismeréssel, Magyar szivárvány cím alatt.
Mindezek ismeretében meglepõ az a most hozzáférhetõvé vált, a legszorosabb baráti
körébe tartozó Olosz Lajosnak küldött Reményik-levél (Kolozsvár, 1933. június 13.) ,
amely nem csupán érdeklõdik az EMIR, a Helikon-vezetés ellen lázadó Erdélyi Magyar
Írói Rend mibenlétérõl, hanem meglehetõsen szigorú, sõt súlyos bírálatot mond a helikoni ügyintézésrõl, a vezérekrõl. A levélíró már olvasta Áprily Lajosnál a kisjenõi írói
találkozás és új csoportosulás jegyzõkönyvét (Berde Mária, Tabéry Géza és Olosz indította a vállalkozást); személyes tapasztalatait akarja most szembesíteni az Oloszék által
elhatározottakkal. (A Ti állásfoglalásotoknak motívumait közelebbrõl és éppen tõled szeretném tudni, ez csak tisztázhatja a jelenleg bennem dúló harcot, meghasonlást, és a
saját állásfoglalásomra nézve esetleg döntõ lehet.) Tulajdonképpen az Erdélyi Szépmíves
Céh szervezetével, vezetõivel, adminisztrációjával keveredett konfliktusba (az erdélyi
magyar könyvek magyarországi terjesztése körül támadt vihar, és ebben Reményik Budapesten élõ sógora is érdekelt). Mindenért Kovács László felelne? Bánffy, a ma is kétségtelenül nagyvonalú fõúr anyagilag semmiért sem felel, és Kovács László, akinek semmije sincs, felel? És ennek fejében diszponál? El lehet-e hinni azt, hogy ne úgy menjen
minden ma is ott, ahogy Bánffy akarja, Kós utolsó szava, hiszem, hogy õszinte szava szerint? Mehet ez így tovább? Lehet-e az erdélyi irodalom továbbra is kiszolgáltatva egy
ilyen szervezetlen, zavaros, felelõtlen társaságnak? A könyvkiadót érintõ felháborodása átterjedni látszik a folyóiratra is: Nem bírok a Helikon folyóiratnak írást adni többé,
mert õk szerkesztik. Pedig Kovács László nem volt rossz szerkesztõ. Nem tudom, ki áll
Kovács L. gyenge egyénisége mögött  A Pásztortüzet kívánja erõsíteni mint sáncot
és végvárat, passzivitást jelez az Erdélyi Helikon és a Szépmíves Céh irányában.
A történet intézményi folytatása nem tarozik szorosan témánkhoz  mint a felsorolt közlési adatok mutatják, Reményik Sándor szerzõi minõségben feloldotta a zárla-
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tot, 1934-tõl ismét sûrûbben közöl a Helikonban, fõként verset. Ha nem csupán a
számokat (a versek, kritikák-recenziók számát) nézzük, hanem súlyukat is a folyóiratban, az 1928-as, az 1932-es évre és 194041-re érdemes erõsebben odafigyelnünk.
Áprily néhány mondatnyi (1928. májusi) beköszöntõje után a lap programját lényegében már Kuncz Aladár, a Tíz év címû összefoglaló adja, a költõi program pedig Reményik
Sándor Mint aki elfelejtett emberül címû versébõl olvasható ki. Ez már messze nem a Végvári-hang  nem azt keresi, ami elválasztja az embereket, hanem ami összeköthetné
õket. Visszavonulás? Mûvészetbe menekülés? Vagy inkább más távlatok keresése:
Még néha próbálom az anyanyelvem,
Nagyon szeretnék megérteni mást,
S vágyom, hogy megértsenek engemet,
De belebotlom szárnyas vágyaimba 
És félre-szólok, mint a lázbeteg.
Az ember-nyelvet aki elfeledte,
Még nem tanulja újra soha már,
Meghalt, ki elfelejtett emberül.
De én haló-poromban álmodom,
Hogy van még nyelv az emberén kívül.
Világ-nyelv, melyen nincs félreértés,
Világ-nyelv, mely szó nélkül magyaráz,
Világ-nyelv, mely végtelen szánalommal
Engedi beszélni a csillagokkal
Az élet rég kirostált szemetét.
Ha ezt a nyelvet bírnám megtanulni,
S minden bûbájos tájszólásait:
Hûlõ szívemnek minden dobbanása
A Mindenséggel volna párbeszéd,
És szólnék, ahogy eddig soha még.

Nincs azonban arról szó, hogy Reményik véglegesen feladná erdélyi önmagát.
Ugyanitt, az elsõ Helikon-számban egy másik verse, a Kedves kertész szól az Õr-hegyrõl, A délibábban  Erdély színei sor pedig önmagáért beszél. És megszólal Reményik
az úgynevezett schizma-pörben is. Ravasz László Budapesten elhangzott vádjára, miszerint Erdély ma szakadást hoz a magyar irodalomba, Benedek Elek, Berde Mária,
Kós Károly és Makkai Sándor után (a júniusi, tehát második számban) Molter Károly,
Reményik, Spectator, Szentimrei Jenõ és Tabéry Géza válaszát közli a szerkesztõ.
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Reményik Sándor ellenérvként az erdélyi magyar irodalom két forrására hivatkozik:
az Ady-generációra (Schizma volt-e az õ forradalmuk? Ha schizma volt: nekünk is
vállalni kell a szakadárságot, mert tudatosan vagy öntudatlanul, de bizonyos, hogy
sokat tanultunk tõlük) és a saját életünkre, az õsi erdélyi múltra s a jelen viszonyok
különösségére. Ez utóbbi kútfõt véli mélyebbnek. Ebbõl a kútfõbõl fakadnak újabban
Erdélyben a történelmi regények, innen buzog, néha még zavaros erõvel, de mindinkább tisztulva, a székely lélek még feltáratlan egész csodálatos világa. Ha ez szakadárság, akkor schizma és lázadás volt a magyar nemzeti szellemmel szemben Erdély egész
történelme, önálló politikai múltja. De nem volt az a múlt és nem az a jelen sem.
Az odafigyelést érdemlõ újat, mondhatni, áttörést  legalábbis a Reményik-életmûvön belül  az 1932-es Helikonban találjuk, versben és prózában (kritikában,
esszében) egyaránt. Élet és irodalom címmel ankétot hirdet a folyóirat, az irodalom és a
költõ szerepére kérdeznek rá a mai világban, egyben arra is, hogy mennyiben más az
erdélyi költõ helyzete. Az elsõ számban Makkai Sándor válaszát három Reményikvers követi, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek nem az ankétra születtek, de rájuk hivatkozott  válasz helyett  a költõ. A három vers: a Tények, Elefántcsont-torony 1931ben, Rádióba mondom. Tények: szigorú, vas-szürke titánok  õk tépik fel a költõ
behunyt szemét. A Rádióba mondom pedig a nemzedékek õrváltását hírleli. A kételyekben sosem szegény, önmagát sokszor ostorozó Reményikben most hangsúlyosabbá
válnak az ilyenszerû gondolatok, de az utána következõktõl elvárja, hogy legyen fülük
a valóságot és a legnagyobb Leadót meghallani:
Én nem füleltem éber értelemmel
Az élet orgonázó titkait,
S mögöttük a legnagyobb Leadót,
Kit minden állomás csak közvetít.
Csak azt kívánom: az új arcú más,
Ki helyembe a mikrofonhoz jõ,
Mielõtt szikra-szárnyon szava szállna,
Lett légyen soká néma felvevõ.

És ugyanennek a januári számnak Könyvek és írók rovatában szemlézi az Új arcvonal címû antológiát. Reményik megállapítja a tizenkilenc fiatal erdélyi íróról, hogy 
hála Istennek  nem egyformán fiatalok. Jancsó Elemérrel szemben László Dezsõ nagyon alapos tanulmányát emeli ki (A kisebbségi élet ajándékai). Debreczeni Lászlónál a
felbukkanó Szabó Dezsõ-i vérség-elméletet kifogásolja, amelyet a szerzõ a magyar mûvészetre próbál alkalmazni. A poéták közül Szemlér Ferencet, Bányai Lászlót és Varró
Dezsõt dicséri. Végül pedig az olcsó programmal, olcsó propagandával, plakáttal, reklámmal, szavalókórussal, »áruló írástudókkal« Áprily verssorait állítja szembe.
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Kétségbe nem vonható tény, hogy Reményiket akkor már állandóan foglalkoztatja
az irodalom, a költészet hogyan továbbja. Illyés Gyulának a Három öregben megvalósuló lírája, ennek átható földszaga, földíze  az erdélyi lokálpatriotizmussal rokonítható dunántúlisága  egyértelmûen kedvére való. Így valóban csak a nép fia lát
 méltatja Illyés kötetét , megajándékoz bennünket újra gazdag és eredeti népi
fantáziával, annak szülötteivel. De aki így lát, az Dózsa Györgybõl csodálatosan tud
Arany Jánosba áthangolódni. És ez az ereje, ez a nagy mûvészete. Az apákon túl, a
nagyapákhoz való visszanyúlás eszébe juttatja a recenzensnek Kosztolányit. És Ady
Endrét: Ady is a nagyapákhoz ment vissza, talán azért nem értették az apák. De a
Fekete zongora után nagyon jólesik megint ez a juhászfurulya, amelyik egyszerûbben
csinálja. Neoprimitíven: mondanám talán, ha tanár volnék.
Tanárian vagy inkább mesterien idézi halála ötvenedik évfordulóján Arany Jánost,
Balladák világa címû kiváló esszéjében. Itt is felbukkan Ady, ezúttal vele ellentétez,
hogy a múltat és a jelent összekösse. A lelkiismeret mint a ballada lelke és a világot
uraló lelkiismeretlenség foglalkoztatja, és ebben a morális érzékenységben Reményik
Sándor találkozik Szerb Antallal; Szerb ugyanis ebben a Helikon-számban Arany János és Európa címmel hasonló kérdéseken töpreng.
És ezzel még nincs vége Reményik Sándor 1932-es remeklésének az Erdélyi Helikonban. Az Illyés-kötet kapcsán is emlegetett lokálpatriotizmus, a legszûkebb haza
és a mélység dimenzióiról érkezik Kós Károly Kalotaszeg-könyvét elemezve. A Kósjelenségrõl nemigen írtak találóbban, mint Reményik ebben a politikától induló eszmefuttatásában: Visszavonuló élet, igénytelenedõ élet, méreteiben szûkülõ, kvalitásában növekedõ. Annál inkább, minél erõsebben nehezedik a politikai letöröttség után
a teljes gazdasági letöröttség reánk. A visszavonulás útja politikából kultúrába, országházából templomokba, nemzeti pantheonokból falusi cintermekbe vezet. Az általánostól a különöshöz, a patriotizmustól a lokálpatriotizmushoz. Az egységes magyar
nemzet-lélektõl Erdély lelkén át Kalotaszeg lelkéig. Kétségtelenül menekülés ez: etnikai és egyúttal etikai azílumokba, menekülés államtalan és hatalomtalan népi egységekbe, családba, vallásba, mûvészetbe, bensõségbe. Egyszóval lélekbe. De ez a látszólagos visszavonulás egyúttal hódító és felfedezõ körút. Önmagunk, gyökér-magunk
megismerése és birtokbavétele. Látszólagos szétszóródás, mely voltaképp a legerõsebb
szervezet.
Hasonlóképpen közeledik a fiatalabb kortárshoz, amikor a maga és olvasói számára
értelmezi Tamási Áron Ábelét, az Ábel a rengetegbent. Itt is elõbukkan Ady: találkozása Pásztortûz-szerkesztõként az elsõ Tamási-novellával valami hasonló gondolatot
váltott ki belõle, mint amikor Ignotus a Fekete zongorát olvasta. Tamásival is hadakozik, birkózik Reményik, akárcsak Kóssal (a Czímereseket rossz regénynek tartja), amit
viszont a Hargitáról hozott Tamási Áron, abban maradéktalanul gyönyörködni tud.
A madárnak s a melegnek szárnya van s szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülõföldje és sok kötelessége  ez Reményik Sándor szerint a tizenhárom esztendõs
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erdélyi program  székely fogalmazásban. Vívódását, vitáját a Tamási-mûvekkel, a
Tamási-jelenséggel döbbenetes õszinteséggel vallja meg ezeken a Helikon-oldalakon.
Nem kell a részletekben egyetértenünk Reményikkel, hogy értékelni tudjuk e vallomás erkölcsi nagyságát. Íme:
Tusakodtam Veled, Tamási Áron, szerettelek és majdnem gyûlöltelek egyszerre.
És féltettem tõled sok mindent. Sokszor bántottál bennem olyasmit, amit magamnál
nagyobbnak tartottam. Értsd meg jól: nem magamat féltettem s nem azt, aki vagyok.
Mert por és hamu és haszontalanság vagyok. Azt féltettem s annak az értékeit, aki
lenni szeretnék. Nem azt féltettem tõled, amik vagyunk, úgy, ahogy vagyunk: Egyházak, Magyar Párt, Hivatalos Nemzeti Álláspont, Magyar Nép, Minerva, Pásztortûz,
Helikon, Szépmíves Céh. Nem. Mert mi mindnyájan, ahogy vagyunk, por és hamu és
haszontalanság vagyunk, és méltók a kritikára, sõt az ítéletre  akárcsak Temagad,
Tamási Áron. Azonban mindnyájan jelentünk is valamit, ami több nálunk, s néha úgy
érzem, hogy ez iránt a több iránt nincs Neked érzéked, hogy meg találsz egészen vadulni és kiöntöd a feredõvízzel együtt a gyermeket is. Az eszményeinket féltettem tõled néha. Máskor megint másként mutatkoztál. És látod, ezt a sokféleséget benned, és
ezt a bizonytalanságot magamban nem mertem vallani és vállalni  mert kifejezni
sem tudtam.
És  úgy éreztem azonkívül, hogy még mindig nem tudok székelyül elég jól. Ma is
úgy érzem. De hála Istennek, amíg engem székelyre tanítottál  Te megtanultál
országraszólóan magyarul  Tamási Áron.
Az 1932-es Helikon õrzi Reményik költõi életmûvének egyik legnagyszerûbb 
legegyszerûbb és legmonumentálisabb  darabját is, a Jékely Zoltánnak ajánlott természetleíró költeményt, az Õrült telekre õrült tavaszok címût. (Az 1941-es szabálytalan nekrológban, az Arionban Jékely ehhez a Reményik-vershez tér vissza.) Mintha a
fiatal Illyésnél értékelt  s a nagy költõvé érett, öregedõ Illyés mûvében, a Kézfogások
verseiben kiteljesedett  egyszerû lírai hangot hallanánk, két évtizeddel korábban:
Õrült telekre tavaszok,  
A havas a Szamosba kavarog.
Tán a folyóba szakadt mindenestõl,
Valamit számon kér az emberektõl.
Vagy minden nyomorúság benne árad,
Morajjal tölti meg az éjszakákat.
Ez valami szabadság indulója?
Fiatal szíved talán a tudója.
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Ha itt volnál ezen az éjszakán,
Egy ütemet kihallanál talán.
Vigasztalót, nem csak félelmeset,
És helyettem rónád a rímeket.
Hídról hajolnál a sötét folyóra,
Csapongna hajad szõke lobogója.
Néznéd áradó, friss, szabad-magad.
Én döbbenve nézem a partokat.

A Petõfivel indult, Ady példájára figyelõ Reményik Sándor itt megértette  és ki
tudta fejezni, a magyar költészet XX. századi szintjén  az új arcú mást.
Az Erdélyi Helikon Reményik-története még hosszan folytatódik, és bizonyos tekintetben a negyvenes évek legelején tetõzõdik. A Végvári-Reményik által megszenvedett igazságok újfajta versszövegekként mutatkoznak meg. Korszerûtlenségüket,
lehet, nem csupán egyes Reményik-kortársak vélték valóságos korszerûtlenségnek 
talán a Reményik-hagyatéknak csak egy bizonyos részét fogyasztók ma sem gondolkodnak másképp. Pedig hát az 1939-ben írt Magunkba le és az 1941. januári Üzenet
Sopronba, a májusi És így is õrzõje a várnak s a Mi a magyar? ugyanabból az érzésvilágból
fakadt. Reményik Sándornak szerzett joga volt  és maradt  elmondani: Mert az
országnál mélyebb a magyarság. És azt is, hogy
Csikoroghat az államgépezet,
Mert minden állam test és csikorog 
De Arany János dallama örök,
S Petõfin nem fognak ki divatok!
Vannak bolondjai a szerelemnek,
S õrültjei a honfi-láznak is 
De néha nagyon is hamar kisül,
Hogy mindez múló, balga és hamis.
Vannak korszakos szörnyû tévedések
És vad politikai divatok 
De néha egy-egy költõ mondja el
Joggal: az állam mostan én vagyok.

Ezek a verssorok az Erdélyi Helikon 1943. januári számában a hátrahagyott versek
között voltak olvashatók.
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SZÁVAI JÁNOS
EGYSZÓLAMÚSÁG VAGY DIALÓGUS
Új szempontok egy Márai-regényhez
A kihagyás szépsége: az ítélet szépsége.
Blaise Pascal

A gyertyák csonkig égnek fogadtatása mindmáig rendkívül ellentmondásos. A regényrõl kialakult vélemények nagyjából három csoportba sorolhatók. A legáltalánosabb felfogás, melynek kiindulópontja alighanem az 1930-as évek végén kialakult s
leghangzatosabban Örley István által képviselt kritikus elutasítás,1 ezt a regényt is,
mint ahogyan az elõtte s az utána megjelenteket, már-már a lektûr, a bestseller többékevésbé irodalom alatti kategóriájába utalja. Ez a nézete Rónay Lászlónak, aki szerint
a regény a pálya egyik legbravúrosabban szerkesztett, legsikertelenebb vállalkozása.2
Mások részértékeket látnak benne. Így például Szegedy-Maszák Mihály szerint e mû
abba a típusba tartozik, amelyben a lélektani regény korrajzzal keveredett. A mûfaj
eldöntetlensége is okozza, hogy egyikük sem teljes értékû mûalkotás. Elsõsorban az
adja jelentõségüket, hogy biztosították az átmenetet Márai korábbi s késõbbi pályaszakasza között.3 Az 1942-es regény azonban a századvégen egyszerre új életre kelt.
Márai Sándor váratlan olasz, német és francia sikersorozata elsõsorban A gyertyák csonkig égnek diadalával indul, mintegy igazat adva azoknak a véleményeknek, amelyek a
teljesen vagy csak félig elutasító kritikáknál jóval magasabbra értékelik ezt a regényt.4
Úgy vélem, eljött A gyertyák csonkig égnek újraértelmezésének az ideje. Az alábbiakban, korántsem törekedve a teljességre, néhány szempontot szeretnék megjelölni
ehhez a lehetséges újraértékeléshez. Ezek közül a legfontosabb, természetesen, a formai megvalósításra vonatkozik, a regény látszólagosan csonkadialógus-jellegére, melynek feloldásával egyébként maga Márai Sándor is megpróbálkozott, amikor Parázs címmel rövid színjátékot írt a regénybõl kiindulva. Ebben a háromszereplõs darabban, a
mûfaj természeténél fogva, a tábornokKonrád párbeszéd kiegyenlítetté válik, vagyis a regényben majdnem némaságra kárhoztatott Konrád is megszólal.5 A Márairegény formájának értékelését megkönnyíti, ha más, hasonlóan formált narratívákkal
vetjük össze, mint amilyen például az álcázott dialógust a legszigorúbb következetességgel megvalósító Albert Camus-regény, A bukás, vagy azok az elbeszélõ mûvek,
amelyek Camus mintái voltak, vagyis Dosztojevszkij egyszólamúnak tetszõ rövidebb
írásai, mint az Egy nevetséges ember álma és a Feljegyzések a föld alól (amelyet Makai
Imre 1963-as fordítása óta Feljegyzések az egérlyukból címen ismerünk).
Annak a nagyon határozottan érvényesített nézõpontnak, amely a tábornok diskurzusát, s ennélfogva az egész regényt meghatározza, alapvetõen fontos elemei a zene
és a képek. Mindkettõ gyakran visszatérõ témája a romantika óta az elbeszélõ prózá-
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nak. Mint ahogyan a harmadik is, az elbeszélés az elbeszélésben, amelyet a regény Krisztina naplójának motívumával szólaltat meg. Ide kapcsolódik természetesen a Márai
Sándor számára oly kedves sztoikus felfogás és a sztoikus nézetrendszernek ellentmondó szenvedély folytonos ütközése, mely alighanem A gyertyák csonkig égnek legmélyebb
témájának tekinthetõ.
Idõfelfogása is a sztoikusokéhoz kapcsolódik. Az 1942-ben megjelent regényben
feltûnõen gyakoriak az idõmegjelölések. Az elsõ három mondatban rögtön hármat
is találunk (délelõtt, hajnalban, tizenegy elmúlt már6 ), és pár mondattal késõbb feltûnik egy naptár is, ökölnyi számjegyekkel, ami módot ad a tábornoknak
arra, hogy a történet indításának napját (augusztus tizennégy) összevesse a rejtélyes  és késõbb sem igazán megvilágosodó  régi történet idejével: ezernyolcszázkilencvenkilenc, július kettõ, hogy azután, harmadik mûveletként, megadja a
két idõpont közti tartamot: Negyvenegy. És negyvenhárom nap. Amibõl az olvasó ki tudja számolni, hogy ha a meg nem történt merénylet óta negyvenegy év telt
el, akkor a kevesebb mint huszonnégy óra alatt lejátszódó, kevés szereplõs történet
dátuma 1940 augusztusa.
Látszat szerint tehát a történetmondó tökéletesen pontos koordináták közé igyekszik helyezni az elmondottakat. Ugyanezt a célt szolgálják az erõsen idõhöz kötött helyleírások: mindenekelõtt a XIX. század végi Bécsé, azután Galíciáé, a gyermekszemmel
láttatott Párizsé s Bretagne-é. Valójában azonban Márai  akárcsak az Érzelmek iskolájában a történetet hangsúlyozottan pontos évszámokra (1845, 1848, 1851, 1867)
felfûzõ Gustave Flaubert  nem annyira az idõk változásáról, sokkal inkább az idõ
körkörösségérõl kíván szólni regényében. A gyertyák csonkig égnek ugyanis olyan határhelyzetekrõl7 beszél, amelyek az 1860-as, az 1880-as, az 1890-es vagy az 1940-es
években manifesztálódtak, de amelyek ugyanúgy kötõdhetnének más történeti korszakokhoz is. A regénytörténet feszültségét adó rejtély, másfelõl a tábornok több évtizedes töprengésének középpontjában álló kérdések, amelyek a barátságra, a szenvedélyre, a rendre, az áttetszõségre vonatkoznak, valóban kapcsolódnak a regényben
megadott idõpontokhoz, de ugyanúgy kapcsolódhatnának más dátumokhoz is.
A regénybõl kiolvasható szemlélet Márai egyik legkedvesebb szerzõjének, Marcus
Aurelius nézetét tükrözi. Tehát ezt vegyük mindig figyelembe [ ], minden öröktõl
fogva azonos formában ismétlõdik, s nem számít, vajon valaki száz, kétszáz évig, vagy
beláthatatlan ideig szemléli-e ugyanazokat a jelenségeket.8
A regényszöveg idõmegjelölései, ha alaposabban megnézzük, sokszor pontatlanok.
A tábornok a már idézett elsõ jelenetben tétovázik, amikor a dátumokat feleleveníti;
késõbb arról olvashatunk, hogy az 1850-es években a szülõk a párizsi követség fogadásán ismerkednek meg, s azon a fogadáson megjelent a francia király (holott az utolsó
királyt 1848-ban ûzték el); a dajka 1940-ben kilencvenen túl jár, s tizenhat éves volt,
amikor a tábornok születésekor a kastélyba került: a számok itt összeegyeztethetetlenek. A bizonytalanságokat és tévedéseket, úgy vélem, nem tulajdoníthatjuk a regény-
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író figyelmetlenségének. Inkább tekinthetõk jelzésnek: a tények megközelíthetõk és
elérhetõk talán, mégis kevéssé fontosak, a tábornok szavával: az igaz-hoz képest.
A pontatlanságok másrészt arra is utalnak, hogy a regény egésze a tábornok diskurzusa. A tábornok szólama nemcsak a párbeszédekben dominál, hanem a visszapillantó
 a szülõk történetét s a két fiú, Henrik és Konrád barátságát rekonstruáló  fejezetekben is, ahol a láthatatlan történetmondó a tábornok tudatában élõ történetet s az
ahhoz kapcsolódó kommentárokat adja elõ. Az alig-alig felhangzó másik szólam, a
Konrádé is ezt a felfogásunkat erõsíti meg: a beszélgetést a tábornok irányítja, s a beszélgetõtárstól csak azt fogadja el, amit várt és vár tõle; amikor nyílt dialógusra kerülne sor, mindannyiszor beléfojtja a szót.
A történetmondásnak ez a jellegzetessége nem teszi lehetõvé a rejtély megoldását.
A rejtély látszólag könnyen megfogalmazható: Le akarta-e lõni a hajdani vadászaton
Konrád a tábornokot? Tudott-e Krisztina Konrád tervérõl? Miért tûnt el a városból
Konrád? A látszat: bohózatba illõ háromszög, egy felszarvazott férj, egy feleség, akihez
közelebb áll a másik, s a szeretõ, aki a döntõ pillanatban nem mer cselekedni, s gyávaságában megszökik. De valóban így történt? Konrád nem szólal vagy nem szólalhat
meg, a régen halott Krisztina naplóját, melyet évtizedeken át megõrzött, a tábornok
végül olvasatlanul a tûzbe veti ; az olvasó nem tud meg többet, mint amennyit a hetvenhárom éves tábornok gondol. A tábornokot pedig nem a valóság érdekli, hanem
az igazság. Érdemes idézni az idevonatkozó beszélgetést közte s a dajka között. Mit
akarsz ettõl az embertõl?  kérdezte a dajka.  Az igazat  mondta a tábornok. 
Tudod jól az igazat. Nem tudom  mondta hangosan.  De a valóságot tudod 
mondta élesen, támadó hangon a dajka  A valóság még nem az igazság  felelte a
tábornok.  A valóság csak részlet. Krisztina sem tudta az igazat. Talán õ, Konrád,
tudta. Most elveszem tõle  mondta nyugodtan.  Mit?  kérdezte a dajka.  Az
igazat  felelte röviden (44).
Egyértelmû itt a kapcsolódás a nevezetes József Attila-sorhoz, Az igazat mondd,
ne csak a valódit, ahhoz a felszólításhoz, melyet a költõ a Márai számára is oly fontos
Thomas Mannhoz intézett. De a valóságigazság paradigma feltehetõen régebbi gondolata Márainak, hiszen ez a paradigma ott van a sztoikus filozófiában, sõt, annak egyik
legfontosabb alapeleme: a gondolkodó feladata és célja eljutni a láthatón túl a lényeget jelentõ logoszhoz.9
A tábornok, amint magánbeszédébõl kitetszik, meg van gyõzõdve arról, hogy Konrád, amikor a szarvast célba vette, õt akarta lelõni. Krisztinának a Konrád lakásán
történt megjelenésébõl s ott tett megjegyzésébõl tudja, hogy feleségének s barátjának
közük volt egymáshoz. A tények közül csak a harmadik ismeretlen elõtte, de minthogy Krisztina naplóját sohasem nyitotta fel, talán nem is akart tudni róla. A valóságot tehát, amint a dajka ráolvassa, tudja. Amit megtudni szeretne, az egészen más.
Minthogy a regényben  mindegy, hogy a tábornok vagy a láthatatlan történetmondó hangját halljuk  mindvégig egyetlen nézõpont érvényesül, a tábornoké, az
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olvasó nem lehet tökéletesen bizonyos abban, hogy a tábornok helyesen látja-e a valóságot. De nyomozás, olyan értelemben, mint Edgar Allan Poe-nál vagy akár Dosztojevszkijnél, a Márai-regényben nincsen, a tábornok erõfeszítése másra irányul. S itt
világosodik meg a regényforma szerepe.
A gyertyák csonkig égnek azt az eljárást követi, amelyet Mihail Bahtyin oly remekül
írt le Dosztojevszkij rövidprózájáról szólva. A tábornok szólama ugyanis mindvégig
olyan dialógusként értelmezendõ, amelyet Konráddal, olykor pedig Krisztinával folytat. Mint ahogyan Bahtyin mondja, a második beszélõ látensen van jelen, szavai nincsenek ténylegesen ott, mégis mély nyomot hagynak az elsõ beszélõtárs jelenlevõ szavain. Noha egy ember beszél, mégis érezzük, hogy ez párbeszéd, mégpedig a lehetõ
legfeszültebb párbeszéd, ahol minden egyes szó minden rezdülésével a láthatatlan beszélõtárs szavaira felel, azokra reagál, önmagán túlra, saját keretein kívülre mutat, a ki
nem mondott, látens idegen szóra.10 A Márai-regényben, bár Konrád olykor megszólal, tulajdonképpen pontosan errõl van szó: a tábornok folytatja, s reggelre majd be is
fejezi azt a négy évtizedes párbeszédet, amelyet addig magában volt barátjával folytatott.
A tábornok az igazsághoz akar eljutni, ehhez pedig a dialógus nélkülözhetetlen.
Amint Bahtyin mondja, a dialógus nem a cselekvés elõszobája, hanem maga a cselekvés. Nem a már kész emberi jellem feltárásának, napvilágra hozatalának eszköze;
nem, az ember [ ] itt elõször válik azzá, ami, hangsúlyozzuk, nemcsak mások, hanem
önmaga számára is. Lenni annyi, mint dialogikusan érintkezni. Amikor a dialógus
véget ér, minden véget ér.11
A tábornok minduntalan titkokba ütközik. Az egyik ilyen titok a szülõk közötti:
anyja, a magyar földre származott francia nõ, sohasem mondja meg férjének, hogy a
kastélyban rendezett bálon mirõl beszélt a császárral (1617). A másik maga Konrád, akinek titkát nem lehetett kérdésekkel megközelíteni (32). Vacsora után a tábornok ki is mondja: az ilyen titkokban, mint amilyen közted és közöttem lappang,
különös erõ van. Égeti az élet szövetét, mint a gonosz sugárzás, de ugyanakkor feszültséget, hõfokot is ad az életnek. Kényszerít, hogy élj  (60). A titok, az apa szavával,
melyet a fiú is átvesz, a másféleség (32). S a másféleség leglátványosabb kifejezése a
szereplõknek a zenéhez való kapcsolata.
A zene motívuma végig jelen van a történetben. Az anya, amikor fiatal házasként
Magyarországra tartva megállnak Bécsben s vizitet tesznek a császárnál, ennek aggódást sejtetõ kérdésére így válaszol: Felség, majd zenével szelídítem, mint Orpheus a
fenevadakat (14). A szelídítésre szánt zene  amely Konrád és Krisztina zenéje is
lesz késõbb  Chopin Fantaisie polonaise-e. De A gyertyák csonkig égnek világában a
zene nem a harmónia, nem a közelítés eszköze, hanem  ugyanúgy, mint Lev Tolsztoj Kreutzer szonátájában vagy Thomas Mann Trisztánjában  a szétválasztásé, a megkülönböztetésé. Márai regényében a zene kétféle. Az egyik az éttermek és báltermek
zenéje, keringõ és cigányzene, ez a tábornok és a tábornok apjának a zenéje, mely arra
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való, hogy az élet kellemesebb és ünnepélyesebb legyen (33). Az igazi zene viszont,
amint a tábornok már korán megsejti, nem veszélytelen szenvedély (30), mert égi
út, mely a semmibe és a pusztulásba vezet (31). Sõt a zene, melyet Konrád szeretett,
nem feledkezést akart nyújtani, hanem megérintette az emberekben a szenvedélyeket, a bûntudatot. [ ] Az ilyen zene félelmes, gondolta (3334).
Amint a Kreutzer szonáta elbeszélõje kirekesztve érzi magát a felesége és a hegedûmûvész számára megnyíló világból, úgy rekesztõdik ki Henrik is a Konrádéból s
Krisztináéból. A Chopin-zene, melynek diszharmonikus, kromatikus, antiklasszicista
jellegérõl közvetlenül nem hallunk, a regény világában a szó eredeti értelmében
daimonikus, vagyis mindent összezavaró jellegû. Lehetetlenné teszi a közlekedést Henrik apja, a testõr és a francia feleség között, lehetetlenné Henrik és Konrád között. A
zene, Konrád távoli rokonának, Chopinnek a zenéje egy másik világ, az igaz világa,
melynek titkát a tábornok kutatja. Ebben a világban, a valóság világában a zene mint
szenvedély jelenik meg. A szenvedély pedig, a tábornok meglátása szerint, szemben
áll a renddel, a csenddel, a hagyománnyal, megzavarja az értelmet.
Az anya hozzámegy a testõrhöz s eljön Keletre, mert a szenvedély, mely megérintette, erõsebb volt, mint értelme és ítélete (13). A tábornok pedig küszködik a kettõsséggel, a szenvedély ellensége a rendnek, amelyben hisz s amelyre életét felépíti, de
folyton találkozik vele, nem tud szabadulni tõle. Az a »másféleség«, amelyrõl az apa
beszélt, amikor Konrád és a grófnõ a »polonéz-fantáziát« játszották, hatalmat adott
Konrádnak a barát lelke fölött (37). A tábornok azonban hinni akar abban, hogy
minden a helyén van, s érzi, hogyan engedelmeskedik, írott és íratlan, nagyon erõs
parancsoknak, s ez az engedelmesség [ ] szolgálat is (34).
A képek, legalábbis azok a festmények, melyek a kastély egyik folyosójának falára
akasztva idézik fel az õsöket, barátokat, ezredtársakat, a hagyományt jelentik, a rend
világának folyamatosságára kívánnak emlékeztetni. A portrék, melyeknek alkotói
többnyire vándorfestõk, de vannak közöttük híresebbek is, mint a prágai S. (40
41), a valódi folyamatosságát mutatják. Ezért akasztatja le a tábornok Krisztina arcképét, melynek helye üresen marad, s amely csak a történet végén, a rejtély megoldásának pillanatában kerülhet vissza a többi portré közé.
A regény értelmezésében fontos szerep jut Krisztina naplójának, amely mint irodalmi szöveg az irodalmi szövegben, pontosabban mint irodalmi szöveg hiánya az irodalmi szövegben jelenik meg. Errõl a vallomásnak szánt naplóról csak annyit tudunk
meg, amennyit a tábornok Konrádnak elmond. Eszerint Krisztina szándéka rousseaui: el akar mondani mindent a másiknak (9798), annak gyengeségeit és a saját
bûnös gondolatait is, hogy semmi se maradhasson titokban a másik, s egyúttal önmaga elõtt sem. A teljes áttetszõség azonban, melyet a tábornok az elsõ idõben természetesnek vesz, s amelyhez, elmondása szerint, sajátos írásmód is kötõdik,12 késõbbi felfogása szerint elképzelhetetlen. Talán éppen azért beszél ilyen föltétlen õszinteséggel
mindenrõl, hogy valamirõl, ami fontos és lényeges, ne kényszerüljön beszélni (97
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98). A vallomás, éppúgy, mint Jean-Jacques Rousseau-nál, az áttetszõség szándéka s
egyúttal illúziója, amely azonban folytonos akadályokba ütközik.13 A vallomásos naplónak, a regény felfogása szerint, nincsen létjogosultsága. A tábornok véleménye
ugyanaz, mint Blaise Pascalé, amikor azokról szól, akik önismeretrõl értekeznek: Micsoda ostoba szándék, önmagát akarja ábrázolni!14
A fontos és lényeges ezek szerint sem festett, sem írott arcképekkel nem megközelíthetõ, csakis a zene érhet el hozzá, de a zene szavakkal nem kifejezhetõ. A létezésnek
van egy olyan magja, amely mindig titokzatos marad. Amiként Emmanuel Lévinas
mondja, a valót nem kizárólag történeti objektivitásában kell megragadnunk, hanem azon titokból is kiindulva, mely bensõ szándékok nyomán megszakítja a történeti idõ kontinuitását.15 A gyertyák csonkig égnek regényformája eszerint a jelentést is
hordozni szándékozik: a történet kihagyásos jellege, kontinuitásának megszakadásai
ugyanarra mutatnak, mint Henrik elmélkedésének eredményei.
Bármiféle értelmezés is csak részleges eredményekre törekedhet; e tekintetben Jean
Starobinski nézetén vagyok, aki szerint a modern hermeneutika csakis azt tûzheti ki
céljául, hogy számba vegye az értelmezhetõt s a maradékot is.16 Ezért csak érintõlegesen utalok rá, hogy a tábornok szólamában fontos témaként jelenik meg a vadászat.
Hajnali vadászat volt a kerete a feltételezett gyilkossági kísérletnek. S a tábornok,
amikor értelmezni próbálja a vadászat titkát, tulajdonképpen egy másféle szenvedélyt
állít szembe azzal a szenvedéllyel, mely az egyetlen érvényes mûvészeti ághoz, a zenéhez kapcsolódik. Felfogásában szakrális aktusról van szó. A narrátor egyúttal különös
távlatokat nyit, amikor a magyar nyelvnek arról a sajátosságáról értekezik, hogy két
szó, az ölés és az ölelés (86), mennyire közel áll egymáshoz. Csak utalni szeretnék egy
lehetséges pszichoanalitikai megközelítésre, melynek kiindulása René Girard híres
könyvének egy megállapítása volna: A fivérek majd mindig ellenségei egymásnak.
Az erõszakosság, melyet végzetes módon egymás ellen fordítanának, csak akkor kerülhetõ el, ha egy harmadik személyre, egy szakrális áldozatra irányul.17 Márai regényében a két barát játszhatná a fivérek szerepét, az áldozat pedig a harmadik személy,
Krisztina. A tábornok és Konrád vacsora utáni beszélgetése során el is hangzik, hogy a
gyõztesek mindig a túlélõk, s õk mindketten túlélték Krisztinát.
De a magam értelmezése másfelé tekint.18 A regény, Máraira jellemzõ módon, lekerekítve zárul. Konrád távozása után, a dajka kérdésére, hogy most már nyugodtabbe, a tábornok igennel válaszol. Mielõtt búcsúzásul megcsókolnák egymást, a dajka apró
kezével [ ] a kereszt jelét rajzolja az aggastyán homlokára (129). A tábornok visszanyert nyugalma tulajdonképpen nem más, mint belenyugvás. Belenyugvás egyrészt az
öregségbe s a közeledõ halálba  Henrik és Konrád beszélgetésének ez visszatérõ
motívuma. Belenyugvás azután abba, hogy a titok megközelíthetetlen és feltörhetetlen, együtt kell élni vele. Maga Márai fogalmazza meg naplójában három évvel késõbb, 1945-ös önmagáról szólva, de a regényre is vonatkoztathatóan: Epiktétos,
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Marcus Aurelius, régi házi szentjeim, nyugtassatok meg. »Csak azzal foglalkozzunk,
ami hatalmunkban van «, talán ez a titok. A halál, a betegség, a számûzetés, a nyomorúság esélye nincsen föltétlenül hatalmunkban, tehát, ha elérkezik, zúgolódás nélkül kell fogadni. De föltétlenül hatalmamban van, hogy minden tüneményt valóságos
értelme szerint vizsgáljak, tehát nem a vágy vagy a félelem szemüvegén át, hanem
igazi tartalmában, úgy, ahogyan van. Ez a nagy lecke.19
A történetmondó a sztoikus filozófussal együtt mondhatná: Bármi legyek is, nem
vagyok más, mint test, pára és vezérlõ értelem. Mintha már halálos ágyadon feküdnél,
vedd semmibe a testet. Vedd szemügyre az éltetõ leheletet. Ugyan mi az? Harmadik
ím a vezérlõ értelem. Erre gondolj: öreg vagy, ne hagyd tovább szolgaságban [ ] ne
zúgolódj a sors, sem a jelen ellen, s ne rettentsen a jövõ. Minden teljes az isteni gondviseléssel.20
A homlokra rajzolt kereszt itt, csakúgy, mint Márainak ez idõben írott más könyveiben,21 inkább csak az öröklött hagyományt jelenti, A gyertyák csonkig égnek regényhõse számára a titok nem transzcendens, hanem az emberi kapcsolatok feloldhatatlan
titokzatossága.
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SZATHMÁRI ISTVÁN
MILYEN INDÍTTATÁSOKRA ÍRTA MEG MÁRAI HALOTTI BESZÉD CÍMÛ
VERSÉT?

I.
Az utóbbi években viszonylag sokat foglalkoztam Márai mûveivel, stílusával. Közben egyre jobban bebizonyosodott számomra, hogy nála mûveltebb, sokoldalúbb és
rokonszenvesebb íróval  e szavak legteljesebb és legtisztább értelmében  nem találkoztam. Bámulatos, hogy szinte élete utolsó percéig rendszeresen olvasott: magyar
és külföldi szépirodalmat, tanulmányokat, filozófiát és mindent, amit fontosnak tartott, továbbá mindig hozzátette átgondolt, megalapozott, valamint tanulságos véleményét. És miért rokonszenves számomra? Röviden azért, mert az élet nagy kérdéseiben (Isten, nemzet, haza, hagyomány, élet és halál és így tovább), továbbá az örök
értékeket illetõen (mûveltség, szépség, erkölcs, mások megbecsülése, munkaszeretet
stb.)  igaz ember módjára  mindig a pozitív oldalon állt.
Mûvei közül a Halotti beszédet meg azért választottam vizsgálatom tárgyául, mert
akárhányszor olvasom vagy hallom, mindig átjár, megrendít, mint legnagyobb magyarságverseink.
Egy korábbi dolgozatomban e vers intertextualitását, rekurrenciáját, ellentéteit és
paralelizmusait vizsgáltam, úgy is mint szövegszervezõ erõket, illetve a retoricitás jelenségeit.1 Ezúttal arra próbálok fényt deríteni, milyen tapasztalatok, milyen tényezõk indították az írót arra, hogy ilyen súlyos mondanivalójú, sajátos és rendkívül hatásos verssel álljon elõ. Ennek kiderítéséhez áttanulmányoztam a naplókat, az Ami a
Naplóból kimaradt címû írásokat, az 1938-as A négy évszak, az 1943-as Füves könyv, az
1946-os Föld! Föld! címû kötetet, valamint a gyõri Mûhely 2000. évi 23. Máraiszámát, amely az író emigráns lapokbeli cikkeinek, a Szabad Európa Rádióban elmondott elõadásainak, továbbá leveleinek egy részét tartalmazza. És természetesen áttekintettem a szakirodalmat is.
II.
Mielõtt azonban az indíttatásokat számba venném, szólni kívánok arról, hogy Márai
pontosan mikor írta mûvét, hogy az hogyan vált ismertté, és hogy a szövegváltozatok
közül melyiket lehet hitelesnek tartani.
A megírás idõpontjaként szinte mindig 1950-nel találkoztam (még a két Máraimonográfiában is2 ), pedig a vers 1951 nyarán született. Az Ami a Naplóból kimaradt
195019511952-es kötetében az 1951-es feljegyzések között ezt olvashatjuk: Írni
kezdettem a Halotti beszédet-et, és mindjárt utána: Megírtam a Halotti beszéd-et.3
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(Mindez azután történt, hogy Márai beadta az iratokat a kivándorlási hatóságokhoz.)
Vélhetõen néhány nap múlva ezt jegyzi fel: Nem adtam közzé a Halotti beszéd-et.
Nincs jogom hozzá.4 Ezután egy-két hét elteltével a következõt olvashatjuk a naplóban: A Látóhatár szerkesztõje kardoskodik a vers megjelenése mellett [ ] s a Halotti
beszéd meg sem jelent még, már közkézen forog [ ] már átment egy nyelvi öntudat
vérkeringésébe.5 Aztán megjelenik egy davosi magyar kõnyomatos folyóiratban,6
majd õsszel ezt jegyzi fel a szerzõ: A Halotti beszéd-et mindenfelé nyomtatják, idézik.
Ez lesz az emigráció »Szomorú vasárnap« c. kupléja 7
Ami a vers szövegét illeti, én három-négy változattal találkoztam. Nemcsak azért
fogadom el a Mûhely 2000. évi 23. számának az 56. lapján található variánst,
mert Márai aláírta (és itt a Posillipo, 1951. Nyár megjelölés szerepel), hanem azért
is, mert az itteni nyelvi megoldások a hiányos központozás ellenére természetesebbek,
mint  mondjuk  az 1996-os Hét évszázad magyar költõi címû antológiában találhatók.8 Néhány példa az 1951-es és az 1996-os kiadásban olvasható változatokból: Össze
tudod még rakni a Margitszigetet?  Össze tudod-e rakni még a Margitszigetet?;
A Konzul gummit rág, zabos, törli pápaszemét  A konzul gumit rág, zabos, törli
szemüvegét; Arany szava? [ ] Rippli színe? Bartók vad szelleme?  Arany szava,
Rippl színei? Bartók vad szelleme?9
III.
Márai  teljességigénye következtében is  sokmûfajú író volt, még a krimivel is
kísérletezett,10 igazi mûfajának mégis a reflexiókat, szentenciákat tartalmazó vallomást, naplót, önéletrajzot tekinthetjük. Bár a versírás több-kevesebb kihagyással végigkísérte szinte az egész életét, lírikus voltát nagyon szigorúan ítélte meg: Nem vagyok költõ  írja a hetvenes évek elején , hiányzik az idegzetembõl, a tudatomból
az a sûrítõ energia, ami a »költészet«; Írtam néha ritmusos sorokat, és a sorvégen
néha csörrent egyet a »barbár ékszer«, a rím. Volt közöttük, ami úgy festett, mint a
vers  de a sûrû-robbanékony feszítõ erõ hiányzott a verseimbõl. És ilyen töltés nélkül nincs »költészet«.11 De Szegedy-Maszák arra is utal, hogy Márai jelentõset alkotott a lírában és a drámában, ha rendkívülinek érezte a helyzetet, és különös nyomatékkal, megemelt retorikával akarta kifejezni élményét a korszakról. A lírában a Halotti
beszéd, a drámában A kassai polgárok ilyen kivételes alkotása.12
1944 nyarán ezt olvashatjuk naplójában: Versek, megint versek. Zsonganak, kísértenek. Valaki üzen nagyon messzirõl. Reszketõ kézzel, könnyektõl homályos szemekkel jegyzem föl, amit üzen. Ennyi a vers.13 Ilyen megdöbbentõ, szívbe markoló
üzenetként szakadt ki belõle hét év múlva a Halotti beszéd. Ebben az idegen országba
kényszerültek megalázottságát és elszemélytelenedését, a nagyhatalmak kíméletlenségét, saját helyzetének kilátástalanságát és a nemzethalál vízióját tárja fel. Közben sorra veszi  kegyetlen szavakkal  a számûzetés egyes állomásait, mondhatnánk: stációit, egészen a végkifejletig: az egyedüli megoldást jelentõ halálig.
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A vers elején az emlékek szétesésére, majd az anyanyelv visszaszorulására és elvesztésére utal: Nyelvünk is foszlik, szakadoz  Ezután az emigránssors rajza következik:
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed, / A csákány koppan, s lehull nevedrõl az ékezet. Emlékké válnak, aztán onnan is kikopnak a kedvenc költõk, írók, mûveikkel
együtt. Majd így folytatódik: már levelet sem kapnak, mert nem mernek nekik írni
otthonról. És ismét a kegyetlen számûzöttsors: a testvérek is elfelejtik õket. De a nemzet állapota sem különb: hallik a hörgõ panasz, Tompát idézve: Testvért testvér elad.
Következik hát az elmúlás: A radioaktív hamu mindent betemet. Ezután a költõ
ódai párhuzamokkal tér vissza ismét a számûzöttek lehetetlen helyzetére  el kell tûrniük, hogy megtagadják ember voltukat: már nem vagy ember ott, csak osztályidegen és már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Sokadszor visszatér aztán a
temetés, a sír: Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. És újra az emlék (egy
hajfürt, fénykép, költemény), közelebbrõl a költõ személyes emléke is: a Mikó utca
hét gesztenyefájával. Végül megszûnik minden és mindenki: bebizonyíttatott, hogy
por és hamu vagyunk.
IV.
Nyilván nem véletlenül írta le Rónay László, hogy a Halotti beszéd címû verset voltaképp a naplókban kifejtettek drámai változataként értelmezhetjük.14 Legfeljebb ki
kell szélesítenünk a naplók fogalmát, beleértve tudniillik Márai újságcikkeit, esszéit, sõt regényeit, úgyszólván valamennyi írását is. Nos, ezek felhasználásával  bevonva természetesen a Márai-szakirodalmat  igyekszem megrajzolni a Halotti beszéd
hátterét, azokat a tapasztalati, lelki és az író egyéniségébõl is következõ indíttatásokat, amelyek ezt a páratlan alkotást eredményezték.
1. Márainak elõször is szembesülnie kellett a klasszikus polgári értékrend válságával, a polgári létforma felbomlásával.15 Márai a polgárságot többek között így jellemezte: Miért vagyok »urbánus«? Mert hiszek abban, hogy [ ] mindig, mindent a
városi emberek adtak az emberiségnek: a babilóniai, a görög, a római, a karthágói, a
Hanza- és a lombard városköztársaságok emberei: a többletet, az arányt, a mértéket, a
gondolatot és a szépet.16 A polgárság szétesésére pedig így utalt: A magyar polgárságot, melynek életformájába beleszülettem, láttam, megismertem, minden vonatkozásában, gyökeréig megvizsgáltam; s most látom szétesni az egészet.17 1944 márciusában már ezt jegyzi fel: A »beérkezett« polgári íróba ma igazán veszélytelenül rúghat
mindenki.18 Lényegében az itt említetteket tárgyalja nagy körültekintéssel Lõrinczy
Huba Búcsú egy kultúrától címû munkájában.19 Márai ezt a válságot  mondhatnánk
 fájdalmasan élte meg, amit jól jelképez az, hogy 1946 folyamán  Lõrinczy Huba
utal rá20  kétszer is papírra vetette: A mûveltség meghalt, a nihil él.
2. Márai mestere a napló mûfajának abban az értelemben is, hogy következetesen
hírt ad a körülötte zajló eseményekrõl, mindig hozzájuk fûzve reflexióit és mindazt,
ami lelkében, gondolatvilágában a hatásukra végbemegy.21 Ilyenformán  minde-
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nekelõtt az 1944-es naplóból  részletesen értesülünk az ideérõ háború borzalmairól,
a korábbi rend felbomlásáról és a mindezzel is együtt járó emberi elaljasodásról, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Márai a Halotti beszédben olyan sötéten látta az ember
és a magyarság helyzetét. Ezek igazolására szinte az egész említett naplót idézhetném.
Ezúttal azonban meg kell elégednünk néhány jellegzetes részlettel. 1944 márciusa körül ezt jegyzi fel magáról: Éjjel Baudelaire-t olvasom, s teljesen elmerülök világában.
Szavai, zenéje, hangja, látomásai megtöltik eszméletem [ ] Elbódulok. Így alszom el,
csaknem boldogan. Teljesen megfeledkezem arról, hogy háborúban élek, nincs többé
mód reá megváltoztatni a sorsot, reggel elölrõl kell kezdeni mindent, a bombák várását, a nyomorú viaskodást a baromi értelmetlenséggel, minden pillanat tele veszéllyel,
s mindez a sok, kegyetlen reménytelenség most már valóság, mint a hajam vagy ez az
asztal 22 Aztán eszébe jut a nemzet sorsa: A nemzet halálos veszélyben él. Már
nem is hiszem, hogy ismert életformáiban, történelmi testében bárki is meg tudja
menteni. Már nem városokról és területsávokról van szó, hanem a nemzet lényének
meztelen létezésérõl 23 És egy összefoglalás: Betegség, háború, üldözés, rágalmazás, nyomorúság, bujkálás, feljelentés, dögvész, unalom, önzés, kapzsiság, kegyetlenség [ ] mi ez, együtt? Téboly, hagymázas lidércálom? Nem: az emberi élet,24 , majd a
karácsonyi zárókép: Régebben karácsonykor a köztereken »szegények karácsonyfája«
címen állítottak fel emeletmagas, sudár fenyõket. A karácsonyi nyilvános akasztófák
a Szabadság-téren valahogy pontosabban illenek ez idõhöz.25
3. Márai már korábbi utazásai során egyre inkább idegennek érezte magát nyugaton. Erõt vett rajta a hontalanság érzése, majd  különösen 1948-tól, a Magyarországról való távozása után  közvetlenül is látta, megtapasztalta az emigránssors rettenetességeit. Elõször Berlinben vetõdött fel benne kínzó élességgel magyarságtudata,
majd Párizsban még jobban elhatalmasodott rajta a kisebbrendûségi érzés: különösen
kirekesztettnek érezte magát, amikor egy bretagne-i lány a szemébe vágta: Sale
étranger!26
Ami az emigránssors bemutatását illeti, a Halotti beszédnek szinte elõképe Márai
Campo Bagnoli címû cikke, amely a clevelandi Szabadságban jelent meg 1950 februárjában.27 Ebbõl idézek néhány részletet: Az utolsó európai állomás A nemzetközi
menekültügyi szervezet itt fogadja vendégeit, még egyszer, mielõtt útra bocsájtja a
hazátlan tömeget a világba. [ ] Mit visznek el ezek az emberek a lelkükben Európából? A tudatot, hogy feleslegesek itt. A félelmet, hogy a haza, ahonnan elmenekültek,
örökre elveszett számukra Viszik a csalódást, hogy õk, az európaiak, csak a kanadai
õserdõkben, a chilei vagy ausztráliai bányákban õrizhetnek meg lelkükben valamit
Európából Viszik a fojtogató aggodalmat az otthon maradottak miatt 
Érthetõen korán felmerülnek Márai tudatában a Halotti beszédben idézett Tompa
Mihály-sorok és a Vörösmarty-versek. Ezt jegyzi fel például 1949-ben: A tenger mozgása, hangütése mindig verssorok emlékét idézik. Mostanában két magyar verssor zúg
a fejemben. Az egyik: Nehogy ki távol sír e nemzeten / Megútálni is kénytelen le-
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gyen  A másik: Ha nem születtem volna is magyarnak / E néphez állanék ezennel
én 28 1950-ben pedig Vörösmarty Fogytán van napod  kezdetû, utolsó megrendítõ versére, illetõleg ismét Tompára utal.29 És még a Tûrd  kezdetû paralelizmusok elõzménye is ott van a feljegyzésekben: Tûrték, mert  (ötször egymás után).30
Egyébként a négy évtizedes emigráció végzetes teherként nehezedett az íróra. Találóan mutat rá Szegedy-Maszák, hogy Márai az 1948 utáni évtizedekben olyan mûveket írt, amelyek a számûzetés lélektanával foglalkoztak.31 Szintén a lényeget jelzi
Kulcsár Szabó, amikor a San Gennaro vére címû Márai-mû elemzése kapcsán megjegyzi: Az idegenségben megértett sors az egyetemes hontalanság belátását véglegesíti,
melynek éppúgy része a haza elvesztése, mint az európai örökség elmúlása.32
4. Márai számára a magyarságtudatnak, a nemzettudatnak szinte az anyanyelv az
alapja. Hálás vagyok a sorsnak  írja 1976-ban , hogy anyanyelvem a gyönyörû
magyar, az egyetlen nyelv, amelyen mindent el tudok mondani, ami érthetõ és érthetetlen az életben. És hallgatni is csak magyarul tudok arról, ami számomra becses.33
Világosan látja, hogy alkotni is csak anyanyelven lehetséges: Idegen nyelven írásban
lehet kifejezni gondolatokat, de »írni«, tehát alkotni csak az anyanyelven lehet.34
Érthetõ, hogy az emigrációban is a legnagyobb gondja anyanyelvének megtartása volt.
Hányszor megkísérti a rettenet, hogy elveszti anyanyelvét. Otthon vagy? Hol vagy
»otthon«? Csak a nyelvben / Minden más fonák, zavaros, hiányos  írja az Ötvenhét
címû versben. Valójában saját magát idézi, amikor azt jegyzi meg naplójában, hogy az
író az emigrációba úgy viszi el az anyanyelvét, mint valamilyen titkos szerzõdést, ami
életének értelme, amit ruhája bélésében ment át idegenbe. És ott megõrzi, mindenáron, minden módon, mert máskülönben nem tud írni, csak dadog.35 Majd így vall:
Szépséges hazám, magyar nyelv. Csak ez maradjon az utolsó pillanatig.36
5. A Halotti beszédben -- érthetõen  szinte mindenütt megjelenik a halál, a temetés. Ennek is sok helyütt ott az elõképe Márai írásaiban. Egyébként is foglalkoztatta Márait az élet és a halál nagy misztériuma. Az 19441945-ben, jobbára az ostrom
alatt írt, hetvenkét költeményt tartalmazó Verses könyv ezt taglalja. A teljes reménytelenség szólal meg ennek epilógusában:
A világ végén ülök, Babilon
Partjain, már a halált hallgatom.
Az ég, a föld, a víz mind zengenek,
Gyászoljon jól, ki világot temet,
Sirasson jól, aki mindent sirat,
Amit ma toll ír, mind sírfelirat.

1944-ben, egy légitámadás után meg például ezt jegyzi fel naplójában: Délelõtt
légitámadás. A déli harangszóra ér véget Jó halál, vegyél karjaidra, ringass el.37 Ez
év októberében pedig ugyanott ezt olvashatjuk: Délelõtt ismerõst temetnek. Mikor a
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koporsót leengedik a sírba, megszólalnak a szirénák. A gyászolók zavartan, riadtan, s
kissé irigykedve nézik a nyitott sírba leengedett koporsót: a halott már biztonságban
van a szabályos légvédelmi árokban. Talán ez az egyetlen biztonság a földön.38
6. Valójában az indíttatásokkal kapcsolatban még két dologról kellene szólnom.
Egyrészt arról, hogy Márai életében a negyvenéves távollét  nagyon érthetõen 
elõtérbe helyezte az emlékezést, az emlékek felidézését. (Nem véletlenül Emlékezések
az alcíme például a Föld! Föld! címû kötetének is.) Sorra lehetett volna venni tehát, hogy az említett indíttatások hogyan térnek vissza Márai emlékezetében. Errõl
azonban most le kell mondanom.
Másrészt nem feledkezhetünk meg azoknak a költõknek, íróknak a hatásáról, akik
Márai kedvencei voltak, akiket állandóan, szinte élete utolsó percéig olvasott, és akik
eszményt jelentettek számára, továbbá akik hozzásegítették, hogy megõrizhette anyanyelvét. Arany, Kosztolányi, Babits, Krúdy, Vörösmarty, Ady, Rippl-Rónai, Bartók,
Tompa Mihály, Radnóti és József Attila alakját meg is idézi valamilyen módon a versben. Errõl viszont az intertextualitás keretében már korábban szóltam.39
V.
Márai 1976-os naplójában a következõket írta: Nem lehet »verset írni«. Verset
csak »leírni« lehet  gyorsan és hûségesen, változtatás nélkül, ahogy a vers lediktálja
magát 40 Azt hiszem, a Halotti beszéd így született És ezért nagy és maradandó
alkotás.
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TVERDOTA GYÖRGY
JÓZSEF ATTILA ÉS AZ ANARCHIZMUS

A kutatás nagy mulasztása, hogy az irodalomtörténet oldaláról mindmáig nem történt meg az anarchizmus és a modern magyar irodalom viszonyának alapos feltárása.
Az avantgárd eszmetörténeti aspektusának érdemi vizsgálata egyszerûen elképzelhetetlen ennek a szellemi és politikai irányzatnak a számbavétele nélkül. Kassák sokat
elemzett poémája, A ló meghal, a madarak kirepülnek egyenesen az anarchizmus enciklopédiájaként fogható fel, s az Egy ember élete harmadik része, a Csavargások könyve,
de a mû számos más része is igényli ezt a megközelítést. Szabó Lõrinc Stirner-élményére Rába György és Kabdebó Lóránt elemzéseinek köszönhetõen fény derült. A
Németh László minõségszocializmusát ehhez a szellemiséghez kapcsoló szálak felfejtésére is sor került. Illyés Gyula Hõsökrõl beszélek címû poémája mögött sem nehéz kimutatni Proudhon híres tételét, amely szerint a tulajdon: lopás. De említhetnék más
írástudókat: Barta Sándort, Sinkó Ervint, az írókon kívül képzõmûvészeket is, már a
XIXXX. század fordulójától és a századelõtõl kezdve, de ez a rövid leltár is mutatja,
hogy a kérdés átfogó vizsgálatának meglenne a létjogosultsága. A feladatot József Attila költészetének vonatkozásában végzem el a továbbiakban.
A vizsgálódás elõmunkálatainak eredményeire, Bokor László és Szabolcsi Miklós
felismeréseire támaszkodni fogok. Mégis, az alábbi gondolatmenet szükségképpen perújrafelvételt, illetve a probléma újragondolását kezdeményezi. Az anarchizmus szerepére, jelentõségére való rákérdezésnek ugyanis a korábbi évtizedekben komoly politikai-ideológiai akadályai és korlátjai voltak, s 1963-ban, Bokor József Attila Bécsben
címû tanulmányának megjelenésekor, illetve 1977-ben, amikor Szabolcsi Érik a fény
címû monográfiája napvilágot látott, az életrajzi tények feltárásán és az anarchista szellemiség roppant óvatos, a munkásmozgalom kényes kérdéseit kerülgetõ jellemzésén
túl nemigen volt célszerû a mélyebben fekvõ összefüggésekig elhatolni.
Bokor László tisztázta, hogy a költõ Bécsben, 1925-ben, 1926-ban anarchista körökkel került kapcsolatba. Szabolcsi Miklós kutatásai pedig az 19261927-es párizsi
idõszak anarchista elkötelezõdésére derítettek fényt. A költõnek ez az irányválasztása
azonban valószínûleg korábbi keletû. Az anarchia szót legkorábban az 1923 tavaszán született, A Kozmosz éneke címû szonettkoszorú negyedik szonettjében írta le József Attila. Az utolsó terzina a gondolatok lázadását ábrázolja, amint zavarosan, rendezetlenül kitörnek a gondolkodó agyából: S  egyszerre mind!  kizúdulván a kába
/ Mühelybörtönbül bõsz anarkiába / Szétkujtorognak részeg-boldogan.
A szót itt még közkeletû jelentésében, nem minden pejoratív árnyalat nélkül használja a költõ: rendetlenséget, káoszt ért rajta. Az elsõ olyan eset, amikor pozitív érték-
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hangsúllyal él a terminussal, azaz an-archiaként, uralomnélküliség gyanánt érti, egy
Espersit Jánoshoz íródott, Bécsben, 1926. február 8-án kelt levélben történik meg:
Különben pedig éljen az egész világ szociális forradalma, éljen a szindikálizmus útján
létrehozandó kollektív lelkû emberiség anarchiája!
Mikor ment végbe a jelentésváltozás és átértékelés? Az anarchizmus ügyében legfõbb hivatkozási pontnak tekinthetõ, Fábry Zoltánnak 1931. szeptember 3-án írt levél  bár rejt értelmezési nehézségeket  arra enged következtetni, hogy a fordulat
még 1925-ben, Budapesten történhetett: annak idején tagja voltam a Vági-pártnak
és ideális anarchista kezdeti koromban is hasznos szolgálatokat tettem a mozgalomnak, puszta rokonszenvbõl, amennyiben Landler és néhány pesti védõ között közvetítettem annak idején. Erre tanú lesz majd Rákosi Mátyás, akivel itt Pesten érintkezésben voltam, tanum lesz Alpár, akivel Landlerrel és egy védõvel Bécsben együtt voltam
és tanum lesz az ügyvéd annakidején [ ] Ismétlem, annak idején én anarchista és
nem kommunista voltam, ezt elõzõ verseimbõl is kiveheti.
A Vági-párt, a Magyarországi Szocialista Munkáspárt 1925 tavaszán alakult meg.
A fiatal fiú Rákosi Mátyással Szabolcsi kutatásai szerint 1925 augusztusában került
kapcsolatba, s Rákosi és Vas Zoltán letartóztatása után, szeptemberben hordhatott be
élelmet a vizsgálati foglyoknak. Azaz József Attila nem Bécsben lett anarchista, hanem már ezzel a meggyõzõdéssel utazott az osztrák fõvárosba. Elkötelezettsége ez irány
mellett nem szûnt meg Párizsból történt hazatérése után sem. Az idõpontokat illetõen nagyon pontatlan Szántó Judittal annak naplója szerint valószínûleg 1927 õszén
ismerkedett meg, s a késõbbi élettárs megállapítása erre az idõszakra vonatkozhat:
Mikor megismerkedtünk, anarchista volt és 20 éves. Hogy nem 1925-ben, hanem
1927 õszén történt megismerkedésük, azt Szántó Judit emlékirata erõsíti meg, amely
Párizs utánra teszi a találkozást: Ebben az idõben Attila radikális szocialista volt, Páris
után, anarchistákkal találkozott. Meglátszott az akkori viselkedésén, nem volt képzett marxista.
Vágó Márta emlékirata ennél pontosabb és megbízhatóbb, de ebben a tekintetben
egybecseng a késõbbi élettárs állításaival. József Attila (1928 elejére tehetõ) második
látogatása kapcsán így ír: Attila anarchistának vallotta magát. Valamivel késõbbi
idõpontban (1928 tavaszán?) ez a vallomás megismétlõdött, ezúttal Mannheim Károly feleségének kérdésére adott válaszként: Megható feje van ennek a kis anarchistának  mondta Attilára [Mannheim Károlyné, Juliska], aki elsõ kérdezõsködésükre a
jelenlevõk titkos politikai felfogásáról, megint anarchistának vallotta magát. Semmi
okunk feltételezni, hogy ez a beállítottság 1928 õsze, Márta elutazása elõtt felszámolódott volna.
A két fiatal 1928 õszén folytatott levelezésébõl azonban a költõ gondolkodásában
végbemenõ mélyreható átalakulás képe bontakozik ki, amely ebben a kezdeti szakaszában filozófiai idealizmusban, metafizikai igényben, a szociológiai nézõpont meghaladására tett kísérletben nyilvánult meg. Ennek az epizódnak valószínûleg elég hamar
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vége szakad, de a Bartha Miklós Társaság korai népiességével való ezt követõ azonosulása, majd pedig a kommunista mozgalomba való bekapcsolódása végérvényesen letérítik a költõt a mozgalmi értelemben vett anarchizmus útjáról. 1932-ben a Tótis
Bélával vitatkozó Természettudomány és marxizmus címû írásában József Attila expressis
verbis elhatárolódik az anarchizmustól: Marxista igazán nem veheti szívére, hogy a
szervezet-robbantó anarchista milyen önfeláldozással küzd téves, de következetes módon a proletárság felszabadításáért! A pszichoanalitikus tájékozódás az antropológiai
optimizmus, az ember természetes jóságába vetett hit megrendítése folytán tovább
gyengíti egy konzekvensen anarchista álláspont újjászületésének esélyét.
Az idõhatárok tisztázásának megvan az a haszna, hogy ily módon nem három elszigetelt: budapesti, bécsi és párizsi anarchista epizódról kell beszélnünk (s ehhez negyedikként hozzáfûzhetjük a Budapestre történt visszatérés utáni egy esztendõt is), hanem a periódust egységes folyamatként foghatjuk fel. József Attila anarchizmusának
idõtartama tehát az 1925 dereka és 1928 õsze közötti jó három évre tehetõ. Az illegális kommunista pártban folytatott tevékenysége, amely alkalmat adott arra, hogy
hosszú ideig kommunista költõként méltassák, 1930 õsze és 1933 tavasza között, valamivel több mint két év alatt zajlott le. Igaz, az anarchizmus egy forrongó, permanens
átalakulásban lévõ fiatalember kevésbé szilárdan elkötelezett vállalása volt, míg az illegális mozgalomba testestül-lelkestül belevetette magát.
Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fiatal költõ gondolkodásában a mozgalomszerû anarchizmushoz való közeledés elõtt ennek a gondolkodásmódnak már több fontos összetevõje megjelent. Ha el is tekintünk attól, hogy az
1923-ban már tendenciává erõsödõ avantgárd iránti tájékozódását ennek jeleként
értékeljük, a Tanítások ciklusban megfogalmazott gondolatok közül nem egy harmonizál az anarchista tanokkal. A vers elemzése nem fér gondolatmenetünkbe, elegendõ lesz rámutatni arra az 1923. december 8-án kelt levélre, amelyben a volt tanítvány Galamb Ödönt tájékoztatja a Tanítások megírásáról: Mikor ezekhez, a Tanításokhoz hozzáfogtam, az lebegett szemem elõtt, hogy ha egy rablógyilkosnak azt
mondom  nagy melegséggel, ami az interpretátor dolga  »Te jó vagy«, akkor ez
föltétlenül olyan szuggesztív hatással van rá, hogy minden természetellenes rosszaság
és »esetleges« dac vagy kegyetlenség kihull belõle. Aligha lehetne ennél szabatosabban megfogalmazni a (kollektivista) anarchizmusra jellemzõ antropológiai optimizmust.
Az emberistenné változott lázadó fiúisten szembeállítása az autokratikus atyaistennel Lázadó Krisztus címû versében pedig egészen a Schmitt Jenõ Henrik nyomán elterjedt gnosztikus kereszténység szellemét leheli. Nem véletlen, hogy a vers közlésének sajtóper lett a vége. Az ilyen és ehhez hasonló ismérvek mindazonáltal nem
elegendõk ahhoz, hogy József Attilát már 1923-ban anarchistának tekintsük, inkább
arra figyelmeztetnek, hogy a költõ mintegy belsõ fejlõdés útján jut el ehhez a szellemi
irányhoz, keresései során talál rá arra a tanításra, amely saját korábbi nézeteivel össze-
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cseng, és ezért társadalomértelmezõi igényét évekig kielégíti. Az a vers viszont, amely
a Lázadó Krisztushoz hasonlóan országos feltûnést keltett és retorziókat váltott ki, az
1925 tavaszán megjelent Tiszta szívvel, az anarchista magatartás jellemvonásainak
olyan teljes körét tartalmazza, hogy itt már gyanakodhatunk akár tudatos, irányzati
elkötelezõdésre is. A költõ egyébként 1924-ben lett tagja a Szociáldemokrata Pártnak, 1925-ben Szegeden már elõadásokat is tartott a párt rendezvényein. Ezzel szükségképpen látókörébe került a szociáldemokráciát bíráló másik két irány, a kommunizmus és az anarchizmus is.
Legalább ennyire fontos azt megvizsgálnunk, nem maradtak-e fönn más eszmerendszerek, másfajta elkötelezõdések elemeként, azokkal dinamikus egységben anarchista
elgondolások a költõi pálya további szakaszaiban. Bozóki András és Sükösd Miklós arra
figyelmeztetnek, hogy az anarchizmus részleges jelenléte másfajta eszmék kontextusában gyakori jelenség: a tágan felfogott anarchista szellemiség [ ] bizonyos anarchista alapértékek tudatos vagy tudattalan átvétele, újragondolása és különbözõ területeken való képviselete. Hogy az anarchista szellemiség mennyire jelen lehet rejtetten
vagy a felszínre törve akár vele hadilábon álló álláspontokban is, arra az idézett szerzõpár egy másik írásában hívja föl a figyelmet: Az anarchistákat és  késõbb  a trockistákat a baloldali egység megbontóinak, felforgatóinak minõsítették, akik ezzel mintegy a baloldali hagyomány »rossz lelkiismeretévé« váltak. A pártfegyelmet nehezen
tûrõ, fegyelmezetlen, a leszögezett pártálláspontokat okvetetlenkedve vitató, szõrszálhasogatásra hajlamos, a gondolati laposságot elviselni nem tudó József Attilában mûködés közben figyelhetjük meg ezt a mozgalmi rossz lelkiismeretet, amelyben nem egy
anarchista elgondolás maradhatott fönn vagy újulhatott meg, szimbiózisban az elfogadott doktrínával.
Ilyen elemekként ismer rá Bokor László  elítélõ hangsúllyal  az elméletíró József Attila állásfoglalásaiban az anarchista szellemiség káros maradványaira: kései,
már érett elméleti írásainak doktrinerségét, a szocializmus végsõ elvi-etikai kérdéseit
feszegetõ elvontságát, sokszor alig-alig taktikus alapállását, absztrakcióra rendkívül
hajlamos gondolkodásmódját, Hegel hatásán kívül  az anarchizmussal való találkozás korai élményében is keressük. Ehhez Bokor még a következõ, József Attila e gyengéjét, anarchista szellemiségét magyarázó megjegyzést fûzi: Szabó Ervin is, József Attila is alig, vagy csak kevéssé ismerték az opportunizmust és anarchizmust egyaránt
meghaladó leninizmust.
De a nemzeti identitás kérdéseit élesen felvetõ, a tradíciókba gyökerezõ, s ennyiben az anarchizmustól idegen népiességgel is nagyon jól összeegyeztethetõk e doktrína bizonyos elemei. Nemcsak Illyés említett poémája, Németh László, majd Bibó István nézetei, de a századelõ Várkonyi István vezette szocialista parasztmozgalma,
európai összefüggésben pedig a tolsztojánus ideológia vagy éppenséggel a tett propagandáját terrorista gyakorlattá átváltó orosz narodnyikok, majd Machno kísérlete,
de akár a katalán paraszti anarchizmus is világosan tanúsítja ennek lehetõségét. Ezért
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lenne érdemes ebbõl a szempontból áttekinteni a Ki a faluba címû röpiratot és a költõ
más, 19291930-as írásait, amelyek miatt a kritikától a magyar eszer, magyar
narodniki minõsítést érdemelte ki.
Ami pedig a pszichoanalízist illeti, a kutatásban nagy hajlam van annak a szerepnek az eltúlzására, amelyet ez a tan József Attilára gyakorolt. Annál veszélyesebb ez a
magunk feltétel nélküli megadása a freudi hatás hipotézisének, mert szinte minden
adat amellett szól, hogy ezt tegyük. Abban, hogy az analitikus elkötelezõdés határait
megjelöljük, segíthet egyebek között az anarchista szellemiség maradványainak kutatása. Csak egy példát hozok föl ennek a dinamikus összefüggésnek a meglétére. A Tudod, hogy nincs bocsánat címû versben, amelyben az analízis hatékonyságába vetett hit
rezignáltan önironikus visszavonása villan föl: S romlott kölkökre leltél pszichoanalizisben, a költõ panaszosan, negatív modusban magára vonatkoztatja az antropológiai optimizmus fiatalkori, Galamb Ödönnek írt levelében megfogalmazott tételét
(a rablógyilkosra is elemi hatást gyakorol, ha azt mondjuk neki: te jó vagy): s lásd,
soha, soha senki / nem mondta, hogy te jó vagy.
Az elmondottak inkább csak a lehetõségét teremtik meg annak, hogy a népi, a
kommunista, sõt a szocialista, kései József Attila esetében az anarchista szellemiség
nyomai után kutakodjunk. Ignotus Pál tanúságtétele azonban a biográfia szintjén jelzi, hogy az önként vállalt, de nehezen viselt kommunista pártfegyelem alól történt
felszabadulása után, a harmincas évek derekán József Attila gondolkodásában a korábban háttérbe szorított, a költõ szubverzív alkatával összeférõ tendenciák érvényesülésének esélye újra felbukkant. Ignotus Pál a költõnek a Mónus-vezette szocialista
értelmiségi körben s a Szép Szó szerkesztõségében való kikötése elõtti ideológiai kapkodását, gyors politikai irányváltoztatásait õrjöngésnek nevezi: Az »õrjöngés« átmenete idején ide-oda kapkodott, újra fölfedezte és elegyítette a legszélsõ kollektivizmus és legszélsõ individualizmus formáit, hol mint trockijista, hol mint anarchista,
hol pedig a szó bölcseleti értelmében mint nihilista. József Attila trockizmusáról
Arthur Koestler is megemlékezik, s kizárását, amelyet tévesen 193031-re datál, ennek, a párt hivatalos vonalától való, a mozgalmi rossz lelkiismeretet provokáló eltérésnek tulajdonítja: trockista elhajlásai miatt kizárták.
Ami azonban döntõ fontosságú, az az, hogy a kutatás a költõi életmû nem egy fontos pontját hozta összefüggésbe az anarchizmus szellemiségével. A korábban idézett
BozókiSükösd szerzõpáros például Proudhon egyik tételét idézi József Attila Levegõt! címû versébõl: Proudhon szavaival  amely számunkra József Attila költõi
megfogalmazásában ismerõs  a »szabadság szüli a rendet«, nem pedig a rend teremti
a szabadságot. Én ehhez hozzáfûzném azt a néhány sorral fentebb olvasható, az emberi autonómiát büszkén hirdetõ kijelentést is, hogy Az én vezérem bensõmbõl vezérel!. Ugyanõk a Világosítsd föl címû versben is anarchista befolyást fedeznek föl, alighanem a mivelhogy rend kell a világba, / a rend pedig arravaló, / hogy ne legyen a
gyerek hiába / s ne legyen szabad, ami jó sorokra utalva.
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Szabolcsi Miklós az anarchizmus fölött gyakorolt kritikája ellenére kénytelen elismerni, hogy a késõbbi József Attila gondolat- és érzésrendszerében persze bizonyára
lelhetünk olyan elmélet- és gondolattöredékeket, amelyeket anarchista hatásra is lehetne visszavezetni  az állandó gond, töprengés az egyéniség, az egyén helyzetérõl a
jövõ társadalmában, a »szörny-államok«-ról, vagy akár a »hozzáértõ dolgozó nép okos
gyülekezeté«-rõl szóló sorok is interpretálhatók így. De ezek az elemek máshonnan is
származhatnak, s a gondolkodása, világképe egészében más helyet foglalnak el, mint
az anarchizmus kissé laza, szétesõ ideológiájában. Szabolcsinak azonban nagyon is
tudnia kellett, hogy a Hazám szonettciklus két terzinájába foglalt elv: S a hozzáértõ,
dolgozó / nép okos gyülekezetében / hányni-vetni meg száz bajunk. // Az erõszak bûvöletében / mit bánja sok törvényhozó, / hogy mint pusztul el szép fajunk!, a közéletben való nem képviseleti, hanem közvetlen részvétel elve, szembeállítva a törvényhozó hatalommal, elég jól azonosíthatóan anarchista követelésnek tekinthetõ.
A repertoárt az Eszmélet ciklus két olyan versével egészítjük ki, amelyek eredményesen közelíthetõk meg az anarchizmus eszmerendszere felõl. Ha a VI. versbe foglalt
példázatot a házról: nem raksz magadnak olyan házat, / melybe háziúr települ belsõ
házként, az emberi személyiség építményeként értelmezzük, akkor a háziúr képében a
külvilág felettes énként személyiségünkbe interiorizált instanciáit ismerhetjük föl. A
vers üzenete szerint szabadságunk feltétele az, hogy lerázzuk magunkról a társadalom
reánk oktrojált, jogi, erkölcsi, intézményes hatalmait. A X. vers, a Tiszta szívvel
újramondása ugyanezt az anarchista ihletettségû személyiségképletet ismétli meg,
amennyiben a meglettség kritériumaként az apa, az anya alakjának szívünkbõl való
kivetését, az isten, a szolgálat elutasítását jelöli meg.
S ha ennyi és ilyen fontos helyen bukkanunk rá az anarchista szellemiség nyomaira
az életmûben, akkor a jelenség elmélyültebb vizsgálatot érdemel. Mindenekelõtt arra
kell választ adnunk, hogy ez a mindent az ernyõje alá foglaló jelzõ voltaképpen milyen szellemi törekvések közös neveként szerepel. A Fábry Zoltánhoz írott levélben a
költõ ideális anarchista kezdeti koráról beszél. Ha a fogalmat korrekt módon használja, akkor a személyiség kényszerek alóli önfelszabadító lelki megújulásának erõszakmentes, többé-kevésbé vallásos színezetû törekvését kell értenünk rajta, s akkor ebbe
az anarchizmusnak már a Tiszta szívvel címû versben megszólaltatott agresszívebb változata sem fér bele.
Az a Weiler Ernõ által vezetett csoport, amellyel Bécsben kapcsolatba került, az
anarchoszindikalizmus eszmekörébe kapcsolta bele a költõt. Németh Andor és Agárdi
Ferenc emlékezései tanúsítják, hogy József Attila lelkesen hallgatta a (Szittya Emil
szerint Magyarországról elszármazó) bécsi anarchista, Pierre Ramus elõadásait. A
Fábryhoz írott, korábban idézett levélben párizsi anarchista kapcsolatairól azt vallja,
hogy én anarchista voltam azelõtt, tagja a párizsi »Union Anarchiste-Communistenek«. Ez a Bakunyin, Kropotkin által kezdeményezett, forradalmi anarchista-kommunista irányzatot követõ szervezet a kapitalista állam erõszakos küzdelemben való meg-
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döntését tûzte ki célul az uralom nélküli közösségi társadalom kialakítása érdekében.
A költõ Párizsból történt hazatérése utáni anarchista beállítottságának színezetérõl
semmi közelebbit nem tudunk. 19251928-ban tehát József Attila szinte végigzongorázza a korabeli anarchista kínálat teljes skáláját.
A József Attila és az anarchizmus közötti viszony megértésének egyik kulcsa legtisztábban anarchista mûve, a Szabolcsi Miklós által sok szempontból alaposan elemzett Szabados dal. Újraértelmezésére itt nem vállalkozhatunk, csak a mi szempontunkból legfontosabb részletét ragadjuk ki. A vers szövege több változatban maradt fönn, s
alábbi sorai jelentõsen eltérõ irányokban nyitnak perspektívákat: Hol titkolni kell a
harcot / burzsibõrbe kösd be Marxot; / de ne Marxot, hanem inkább / Bakunint és
Kropotkinkát, / ugy biz édes cimborám!  így hangzik a harmadik strófa a kritikai
kiadásban. A Párisi Munkás, a párizsi magyar emigráns kommunisták lapja egy olyan
változatot közölt, amelybõl az anarchisták kimaradtak: Burzsuj börbe kösd be Marxot, / S ahol szabad szép szót szólni / Ütni kell ott, nem okolni.   Szabolcsi Miklós
kiadásaiban ez a változat szerepel: burzsujbõrbe kösd be Marxot; / ha nem Marxot,
akkor inkább / Bakunint és Kropotkinkát, / úgy biz édes cimborám!
Tiszta sor, hogy a Párisi Munkásban közölt variánsban az idõközben és ideiglenesen a kommunista mozgalomhoz közeledõ költõ öncenzúrájaképpen vagy önkritikájaképpen nem szerepel Bakunyin és Kropotkin neve. A Szabolcsi által közölt versszövegben, mint Péter és Pál a naptárban, összefér egymással Marx és az anarchizmus két,
vele szembefordult apostola, bár a ha nem akkor inkább  finoman a két orosz
anarchista felé billenti el a mérleget. A kritikai kiadásbeli változat ellenben kiélezi az
ellentétet. Marx bõrkötésbe bújtatására tett javaslatát határozottan visszavonja: de
ne Marxot, s helyettük egyértelmûen az orosz felforgatók könyvkötészeti apoteózisára tesz javaslatot: hanem inkább.
Nagyon elgondolkodtató ez a párizsi habozás anarchizmus és marxi szocializmus
között! Különös tekintettel arra, hogy ingadozása nem ért véget: a vöröscsontú költõ, ahogy magát a Szabados dal alatt megnevezte, hiába találta meg a helyes utat a
párthoz a francia fõvárosban, Budapesten újra visszaesett az anarchizmus posványába.
Bokor és Szabolcsi éretlenséggel, tájékozatlansággal magyarázza és bocsánatos bûnnek
tekinti az anarchista eltévelyedést, amelyet a fiatalember hamar kiigazított. Látnivaló
azonban, hogy másról van szó. A kapitalista rendszert forradalmi vagy reformista úton
felszámolni kívánó mozgalmak közötti választási alternatívákat József Attila a legnagyobb fokú tudatossággal gondolta végig, s az ezzel kapcsolatban fölvethetõ lényegi
kérdésekben hiánytalanul tájékozott volt. Lelkes hallgatója volt az osztrák Pierre
Ramus elõadásainak is  emlékezik Németh Andor a bécsi idõszakra. Agárdi Ferenc
pedig, aki maga is jelen volt egy ilyen elõadáson s József Attila jelenlétérõl is tudósít,
a következõképpen fogalmazza meg Ramus mondanivalójának velejét: Egyetlen vaskos bírálatból állt, mellyel az elõadó vagy 90 százalékban a kommunistákat és úgy 10
százalékban az osztrák szociáldemokratákat dorongolta. Az elõadás szövegének isme-
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rete nélkül sem nehéz rekonstruálnunk az anarchoszindikalista szónok álláspontjának
lényegét, amely az anarchizmus alaptanításainak nyilván az adott bécsi helyzetre való
alkalmazása volt.
A parlamentarizmust, az általános választójogot, tehát a fõ ellenséget, az államot
elfogadó szociáldemokrata reformizmus leleplezése és ostorozása az anarchista megnyilatkozások egyik vesszõparipája volt. A marxi szocializmusra, majd lenini bolsevizmusra pedig tüzet okádtak az anarchisták. És ez megfordítva is igaz. Bokor László feltevését, mely szerint József Attila ne ismerte volna Lenin Baloldaliság a kommunizmus
gyermekbetegsége címû tanulmányát, mosolyognivaló naivitásnak tartom, noha konkrét bizonyíték nem áll rendelkezésemre. Az állam elhalásának doktrínája, amely az
állam kérdésében a leninizmus és az anarchizmus közötti egyik döntõ vitakérdés, abban az Állam és forradalomban van kifejtve, amelynek egy példányát állítólag a gyermek József Attila 1919 óta õrizte. A Marxizmus és empiriokriticizmus címû Lenin-mû
fordításába is belefogott, amint errõl egy újabban elõkerült töredék tanúskodik.
Nem tudhatjuk, vajon az idézett versében Kropotkint becézõ vöröscsontú költõ
mennyiben volt tisztában azzal, hogy az októberi forradalom után hazájába visszatérõ
idõs anarchistát a bolsevikok félreállították és elszigetelték. Nem tudhatjuk, volt-e
tudomása arról, hogyan bántak el anarchista szövetségeseikkel a szovjet vezetõk.
Nincs információnk arról, vajon eljutottak-e hozzá hiteles hírek a lenini vezetés által
elrendelt kronstadti vérengzésrõl. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy a húszas
évek francia anarchista kommunistáinak az új szovjet állam realitásával szembeni súlyos kritikájáról tudnia kellett.
A polgári renddel megbékélõ szociáldemokrata iránytól József Attila Párizsban (talán már Bécsben is) évekre eltávolodott. A Párizsban élõ költõt nem a proletárforradalom ténye vagy esélye taszította a kommunista megoldástól. A kapitalista rendszer
erõszakos, vérontástól sem visszariadó megdöntésének programja a kommunista és a
bakunyini és kropotkini értelemben vett anarchizmus közös törekvése volt. Ezen az
alapon vettek részt az orosz anarchisták is a bolsevikek oldalán a polgárháborúban. Az
állam, pontosabban a proletárdiktatúra létjogosultságának kérdésében azonban a két
forradalmi tendencia között a legélesebb ellentét állt fenn. Amikor József Attila Párizsban inkább Bakunin és Kropotkinka mellett tette le a garast, akkor az államellenes, szabadságpárti anarchizmus álláspontját tette magáévá. Akkor nem hitte el az
állam elhalásának lenini ideologémáját, hanem az állam összezúzásának kötelességérõl vallott anarchista tanokat osztotta.
Mi magyarázza akkor a Párisi Munkásban közölt változatot, amely mellõzi a két
anarchista vezér nevének említését, ami Szabolcsi Miklóst arra a túlzó feltevésre ösztönzi, hogy ekkorra, 1928 tavaszára a költõ kommunista irányban túllépett anarchista
elfogultságain? Az anarchizmusnak többek között a gyakorlat trén való tehetetlenségét szokás szemére vetni. Szabad társadalmuk megszervezése érdekében várniuk kell a
sült galambra, arra a pillanatra, amikor mindenki önként belátja az uralom nélküli
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állapotnak, a szabadság rendjének fölényét az erõszakon felépülõ állammal szemben.
A bolsevikek ellenben a hatalom megszerzésében és megtartásban a velük szemben
ellenséges közegben kétségkívül eredményesnek bizonyultak. S az adott történelmi
pillanatban, a sztálini (és lenini) terror szörnyûségeinek leleplezõdése elõtt ez mellettük szólt. Erre enged következetni József Attila egyik, Párizsból Jolán nõvérének írott
levele: vagy ide vagy oda csatlakozni kell, mert még a szabadságért, sõt különösen a
szabadságért folyó harcot is csak szervezetten lehet megvívni, mert ha nincsenek a
szabadság elnyomására szolgáló szervek, akkor tulajdonképpen szabadság van. Még az
öreg Mózes megmondta, hogy »törvény ellen törvénnyel harcolj«, szervezet ellen, sõt
ha gyõzni akarunk, bizonyosan, akkor szervezetlenek ellen is szervezetten kell küzdeni. Ez természetesen a szabadságért kiabáló uraktól önfeláldozást, önkéntes áldozatot
kíván, azonban, ha oly hülyék, hogy nem látják be ennek a szükségességét, nyomtalanul elsöpri õket a történelem.
A szabadságért kiabáló urak lennének az anarchisták, akik nem látják be, hogy
csak szervezetten lehet küzdeni. Egyelõre azonban úgy látszik, József Attila visszariad a bolsevikek szervezettségétõl, alighanem kicsit félti tõlük a szabadságot, és Marx
helyett inkább Bakunint és Kropotkinkát vállalja eszményül. Ezt a habozó magatartást  mutatis mutandis  talán Litván Györgynek Szabó Ervin álláspontját magyarázó megállapításait József Attilára alkalmazva tudjuk legpontosabban jellemezni. Szerinte Szabó Ervin az anarchizmust nem önálló formájában tartotta kívánatosnak,
hanem Marx és Bakunyin eredeti elméletének és szellemiségének szintézisét kereste, s
pontosan ezt vélte megtalálni a forradalmi szindikalizmusban, amely az elpolgáriasodott és bürokratizálódott szociáldemokráciával és a tömegcselekvésre alkalmatlan
anarchizmussal szemben szabad szellemû és forradalmi, valóban szocialista és autentikusan munkás tömegmozgalommá lehet. József Attila gondolkodásában a kommunista és az anarchista programok közötti vívódás dinamikája 19271928-ban megteremtõdött, s az anarchista totális szabadságigény illegális kommunista idõszakát a
harmincas évek elején búvópatakként kísérte végig. Ez az ellentmondási viszketegségként számon tartott, megszüntetve megõrzött anarchizmus képezte az egyik olyan
korrektívumot, eszmei támpontot, amely ebben a korszakban is biztosította gondolkodásának igényességét, erkölcsi tartását, autonómiáját.

 380 

ANGYALOSI GERGELY
AZ AMATÕR FILOZÓFUS
Németh Andor és az egzisztencializmus

Egy irodalmár viszonya a filozófiához általában nagyon személyes, sok mindenrõl
árulkodó viszony. Ha a bölcseletet a második számú szerelmének vagy szeretõjének tekinti valaki (mint ahogy Németh Andor érzésem szerint annak tekintette), akkor
ebbõl a másodlagosságból egyfajta szabadabb, oldottabb szellemi kapcsolat szokott
következni. Ezt úgy értem, hogy a magát irodalmárnak tudó értelmiségi, ha filozófiáról ír vagy beszél, nem érez annyi szakmai kötöttséget, megfelelési kényszert, mint a
saját területén. Ennek hasznos és ártalmas konzekvenciái egyaránt lehetnek. Hasznosak akkor, ha a megnövekedett belsõ szabadság olyan felismerésekhez vagy akár csak
új megfogalmazásokhoz vezet, amelyekhez a szakmabeliek (esetleg éppen a profizmusból eredõ vakfoltjaik miatt) nem jutottak el. Ártalmasak, ha az írói filozofálás
irodalmias bölcselkedéssé, vagyis önmutogató dilettantizmussá fajul. Akár így, akár
úgy történjék is a dolog, az író vagy a kritikus nagy valószínûséggel a világképére
leginkább jellemzõ gondolatok megfogalmazását bízza a filozófiai vagy a parafilozófiai
diskurzusra.
Nem lehetett ez másként Németh Andor esetében sem. Mielõtt rátérnék azokra
a megjegyzésekre, amelyeket a hagyatékában fennmaradt magyar, francia és német
nyelvû filozófiai tárgyú töredékek kapcsán szeretnék tenni, utalnék egy jóval korábbi, publikált írására. 1922-ben, a Bécsi Magyar Újságban recenzeálta Ignotus Olvasás közben címû kötetének akkor megjelent új folyamát. Akkori reflexióit relevánsnak érzem filozófiai érzékenysége természetének megvilágítása szempontjából
is. Harmincegy éves volt ekkor, túl a világháború, a Monarchia széthullása és a kommün történelmi tapasztalatán, kényszerû emigrációban, akárcsak két évtizeddel idõsebb pályatársa, Ignotus. Azok a hiányérzetek azonban, amelyeket a Nyugat fõszerkesztõjének írásai kapcsán megfogalmaz, nem csupán nemzedéki nézetkülönbséget
vagy leszámolást, egyfajta szelíd apagyilkosságot fejeznek ki, hanem érzésem szerint
olyan világszemléleti alapelvekrõl is tanúskodnak, amelyek azután pályája végéig
elkísérték. Ignotus írnitudását felületes tûzijátéknak, okosságát meddõ elmeélnek
minõsíti; parádés érveléstechnikáját nagyjából üres retorikának tartja, mely félelmetes fegyvertára ellenére nem gyõz meg senkit semmirõl. Ennek a különös hatástalanságnak nem az az oka szerinte, hogy Ignotus nem nyilvánít véleményt az általa
felvetett kérdésekrõl. Éppen ellenkezõleg, az a probléma, hogy ennek a debatternek
mindig mindenrõl van véleménye. Márpedig, sugallja Németh, akinek mindenrõl van
véleménye, annak valójában semmirõl sincs, s egy idõ után nem a mondandója válik lényegessé, hanem stílusának sajátos egyedisége.
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Ezekben a kritikai megjegyzésekben nincsen sok újdonság, a tízes években többen
és több oldalról is megfogalmaztak hasonló bírálatot arra vonatkozólag, amit az ignotusi mentalitással azonosítottak. Németh Andor cikkének érdekességét inkább az adja,
amit a kárhoztatott életfelfogással és irodalmári attitûddel szembeállít, s ez az abszolút író eszménye: Melyik az a kvalitás, melynek megléte felér azzal az isten áldotta
minden gazdagsággal, melyben Ignotus bõvelkedik? Az az írás mögött rejlõ, a szavak
jelentésén túl levõ, csak másodsorban éreztetett, e minden igazi dadogásból is kiérzõdõ abszolútum, mely készteti az írót, hogy fokozza a hangját, ha kínlódva, ha vergõdve
is, mert hírt kell adnia valamirõl, ami elmulaszthatatlan. Mert az abszolút író is szolga, de nem a saját anyagának, hanem a kialakulóban levõ eszméknek a szolgája, bábája és anyja egyszerre: azok vajúdását segíti elõ, miközben maga is vajúdik. Ami nem
ez: az ékesszólás, gyakorlat és széljegyzet.
Miért gondolom azt, hogy ezek a vallomásos sorok fontosak Németh Andor és a
filozófia viszonyának megértése szempontjából? Mindenekelõtt az abszolútum, valamint a hit és a meggyõzõdés jelentõségének hangsúlyozása miatt. Ezeket az értékeket,
amelyeket a cikk végén spirituális intuíciónak nevez és nyilvánít Ignotus alkatából
hiányzónak, egyértelmûen a szélesebb tömegeknek az adott történeti szituáció által
kitermelt szükségleteivel hozza összefüggésbe és szembeállítja a puszta esztéticizmussal.
Meglehet, hogy az avantgárd iránti vonzódása is szerepet játszott kultúraszemléletének ilyetén alakulásában; bár az sem elképzelhetetlen, hogy fordítva kell elképzelnünk
a dolgot: lehet, hogy a lényeglátás, az abszolútum nyers, kirobbanásszerû megnyilvánulásai iránt érzett csodálata vezette el az avantgárdistákhoz.
Kéziratos filozófiai jegyzetei, amelyekrõl a magam részérõl csak annyit tudok biztonsággal állítani, hogy életének utolsó évtizedében, nagy valószínûséggel a negyvenes évek végén születtek, hasonló szemléleti alappillérek meglétérõl tanúskodnak. Ránk maradt például egy francia nyelvû tanulmány (feltehetõleg egy egész
könyv) vázlata Les philosophes et lhomme moyen címmel. Saját jellemzése szerint
néhány paradox filozófiai attitûdöt kíván vizsgálni, kiindulva Georges Bataillenak a belsõ tapasztalatra vonatkozó koncepciójából, Kierkegaardnak mint az egzisztencializmus õsének példáján át a heideggeri semmifogalomig; majd az egzisztenciális ontológia elemzésétõl Sartre és Camus nézeteinek tárgyalásához akar
eljutni. Az esszé második részében (az elõzõ témáktól és gondolkodóktól jellemzõ
módon élesen elválasztva) következnék az elkötelezõdés filozófiáinak analízise. A
fõszereplõk itt Malraux, Koestler és Lukács. A Condition humaine írójával kapcsolatos véleményérõl semmit sem tudunk meg; Koestler problémáinak elemzését érdekes módon a freudi óceáni érzés jegyében végezné el, ami már elárul valamit a
tervezett értekezés gondolatmenetérõl. Végül pedig Lukácsnál teljesen logikusan az
individuum és a kollektív morál konfliktusát helyezné a középpontba. A harmadik
részben a keresztény egzisztencializmus nagy témáit venné sorra, nevezetesen Gabriel
Marcel reményfogalmát, a velünk születetett tudás vagy az isteni jövõbelátás
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(prescience) kérdését Bergyajev, Buber, Max Brod és Ernst Bloch kapcsán, illetõleg
a nyelvnek mint az igazság eszközének eszméjét Brice Parrain munkáiban.
Mint látjuk, nagyszabású és  enigmatikus pontjaival együtt  az adott idõszakban teljesen korszerû elképzelés volt ez; csak sajnálhatjuk, hogy nem valósult meg.
(Feltételezem, hogy 1945 és 1947 között írhatta ezeket a sorokat, és a könyv megírását talán Magyarországra való hazatérése hiúsította meg. A töredékek között szereplõ
Compte-rendu dune discussion egy 1944 márciusában lezajlott vitát ismertet, amely
éppen Bataille tapasztalatkoncepciója körül zajlott; Sartre pedig még egyértelmûen
Az undor, valamint A lét és a semmi szerzõjeként szerepel nála, tehát fel sem merülhet,
hogy átsorolódjék az elkötelezettségproblematikába, amelynek a negyvenes évek végén már elsõ számú szószólója; Camus is csak az 1942-es Sziszüphosz mítoszának írójaként tûnik fel.) Itt és most azonban leginkább a cím és a néhány soros tartalmi összefoglaló által sugallt érdeklõdési irány foglalkozat bennünket. Németh számára a
filozófia alapkérdése nyilvánvalóan az, hogy mit képes adni a tömegeknek, az átlagembernek. Számtalan olyan megjegyzését tudnánk idézni, amellyel kifejezi idegenkedését az értelmiségi elitizmus minden formájától. Ugyanakkor változatlanul az abszolútum iránti igény elementáris voltát hangsúlyozza, amelyre a szellem emberének
(vagyis nem feltétlenül csak a filozófusnak) választ kell adnia. Akárcsak 1922-ben,
most is úgy érzi, hogy a társadalmi és gazdasági rend átalakulásának elõestéjét éljük,
ennek megfelelõen újra kell gondolnunk a múlt által ránk hagyományozott értékeket:
A tudattalanba lefojtott igények a felszínre bukkannak. Meglepõ igény mutatkozik
az abszolútum iránt. A szükséglet tagadhatatlanul jelen van. Mármost a filozófusok
által javasolt megoldások túlságosan elvontak, túlságosan ezoterikusak ahhoz, hogy
elérhessék a tömegeket. Ennek következtében az említett szükséglet kielégítetlen
marad, és a tömegek spirituális törekvései az elérhetõ szellemi irányítás híján beleömlenek a politikába, amely minden jogosult és jogosulatlan remény letéteményese lesz.
Németh Andor világlátásának erõvonalai tehát nagyjából ugyanott húzódnak, mint
a húszas évek elején (itt-ott persze a szemléletmódosulásra is akadnak jelzések, erre
késõbb még visszatérek). Az Ignotus-cikkben a családját kiirtó német tanító esete már
azt példázta a szemében, hogy a tömegemberben lefojtott tektonikus erõk kitörése a
nagy történelmi változások elõjele. Ignotus szerinte éppen azért vált alkalmatlanná a
szellemi irányító szerepére, mert nincs kapcsolata a tömegnek, az átlagembernek a
transzcendenciára irányuló elemi erejû igényeivel. A negyvenes évek fõbb filozófiai
törekvéseivel hasonló a problémája: elitisták, elvontak és ezoterikusak, s ezzel a tömegeket a politika karjaiba taszítják. Azzal, hogy nem teljesítik a hivatásukat (vagyis
az abszolútum közvetítését a tömegek felé), egyfajta árulást követnek el: az átlagembert kiszolgáltatják mindenféle politikai manipulációnak.
A befejezetlenül maradt vita-beszámolóban szintén a banális tömeg transzcendenciaigényének lefitymálása háborítja fel a legjobban. Ez a gõgösen elitista magatartás szerinte annak az implicit beismerése, hogy ezeknek az uraknak a tevékenysége
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társadalmilag teljesen hatástalan. A filozófusoknak semmiféle jogalapjuk nincs arra,
hogy szociális kalóriák szerint mérlegeljék a szellemi problémákat, ítéletet mondva
arról, hogy melyik társadalmi osztálynak milyen szellemi igényei lehetnek. Ez a magatartás ellentétes a haladás bármiféle eszméjével, mondja; ezért azután az egész vitában
van valami félelmetesen anakronisztikus. Megállapíthatjuk az eddig mondottak alapján, hogy Németh Andor lényegében kívülrõl közelít a filozófiához. Biztosan tudja,
hogy mit vár el tõle s hogy melyek azok a területek, ahol a filozófia illetéktelen betolakodónak számít. Ebbõl a szemszögbõl, vagyis az abszolútumhoz, a transzcendenciához való viszonyuk alapján értékeli a német és a francia egzisztencializmus vezéralakjait. Heidegger, véli, lényegében ugyanúgy jár el, mint Georges Bataille: egy lényege
szerint a vallásos hit talaján létrejött affektív attitûdöt, vagyis a lelki üdvéért küzdõ
keresztény szorongását abszolutizálja, kiemeli az emberi történelembõl, ugyanakkor
pedig megfosztja vallási jelentésétõl. A német filozófust persze nagyra tartja Németh,
érezhetõen súlyosabb jelenségként értékeli, mint a sokoldalúbb, színesebb tehetségû,
de helyenként szerinte nem elég mélyre ásó Sartre-ot. Gondolkodásának alapvetõ
buktatóját azonban ismét csak az átlagemberhez való viszonyából vezeti le. Nagyszerûnek tartja a Mitsein, az Être-avec fogalmának bevezetését, amely lehetõvé teszi, hogy
a magányos tudatból kiinduló filozófiák helyett minden Dasein, azaz jelenvaló lét konstitutív részének tekintsük a Másikat. Másfelõl úgy látja, hogy Heidegger megveti a
Mitseint mint egzisztenciamóduszt, hiszen azt állítja, hogy amennyiben a Dasein nem
hanyatlik bele a Manba, vagyis az akárkibe, akkor a létezés egyetlen lehetõségeként a
szorongás marad meg számára. Németh szerint Heidegger inautentikusnak nyilvánítja a Mitseint, az Együttlétet, mégpedig azért, mert Pascal és Kierkegaard értékein
keresztül közelíti meg, egyidejûleg azonban kivonja belõle azt, ami náluk alapposztulátum: az individuum természetfölötti finalitását. Ez az értelmezés a mai Heideggerszakirodalom tükrében aligha lenne elfogadható, mint ahogyan azt is tudjuk ma már,
hogy az eigentlichuneigentlich kategóriapáros visszaadása az autentikusinautentikus
kifejezésekkel, ami a francia hagyomány részét képezte, erõsen torzító interpretációkhoz vezetett. Németh kommentárja ennek ellenére nem nevezhetõ egyszerûen tévesnek, és nagyszerûen mutatja a Heidegger-recepció egyik lehetséges arculatát a háború
utáni években.
Másutt, a Szorongó szabadság címet viselõ fragmentumban, melyben magyarázatot
keres az egzisztencialista filozófia térhódítására, szintén utal arra, hogy ezek a filozófusok, éppen a szorongás fenoménjének kiemelésével, megérintettek valamit, ami széles
tömegeket foglalkoztat. Szakfilozófiai szempontból is releváns problémát vet föl, amikor megkérdezi: hogyan válhatott a szorongás, ez az instabil pszichikai állapot egzisztenciális determinánssá a filozófiai nyelvben? A kérdés jogos, és az általa adott válasz
is pontos. Némethnek nyilvánvalóan igaza van abban  ha ez nem is falrengetõen új
felismerés --, hogy a szorongás Kierkegaardnál lesz filozófiai fogalommá, s hogy a XX.
századi úgynevezett egzisztencialisták az õ nyomdokain járnak, amikor újabb és újabb
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összefüggésekbe ágyazva építik be rendszerükbe ezt a lelkiállapotot. Mindazonáltal meg
is elégszik ennek megállapításával; szemmel láthatóan nem tartja szükségesnek, hogy
elemezze azokat a funkcióváltozásokat, amelyek a szorongás fenoménjét érintik a dán
filozófus kései utódainál. Ezeknél a valóban filozófiatörténeti szakkérdéseknél sokkal
jobban izgatja az a feltételezése, hogy a filozófiai tradíció egyik alapeleme, a mindennapiság, az átlagember, a nyájszerûség megvetése milyen torzulásokhoz vezet az érintett gondolkodóknál. Hiába tapintottak rá széles társadalmi csoportok közérzetének
alapstruktúrájára, a humanitás, a technika és a kereszténység értékeinek egyidejû megrendülésére, mégsem képesek utat találni hozzájuk. Vajon miért nem képesek lemondani a filozófia élvonalába tartozó értelmiségiek errõl az elitizmusról, kérdezhetné
Németh, amikor pedig nyilvánvaló, hogy az általuk megfogalmazott problémák gyökere a tömegekével közös életvilág talajában gyökerezik?
Nos, amikor szerzõnk ez utóbbi jelenségre akar magyarázatot találni, akkor egyértelmûen az író vagy az újságíró diskurzusára vált át. Rendkívül éles szemû megfigyelõ
és jó emberismerõ lévén általában rátapint a górcsõ alá vett gondolkodó emberi gyengéire. Heideggert például annak a fotónak az alapján jellemzi, amelyet egy francia
hetilap közölt a hátizsákkal és hegymászóbottal felszerelkezett filozófusról hegyvidéki
villája elõtt. Alighanem igaza van, hogy maga Heidegger szeret ebben a filiszteri pózban mutatkozni a nyilvánosság elõtt, s hogy ez összefügg filozófiájának bizonyos sajátosságaival. Ebbõl némi rosszmájúsággal azt a következtetést vonja le, hogy a nagy
gondolkodó igazi miliõje egy német egyetemi város felsõbb köreinek, Herr Doktornak és Frau Ratnak a világa, akik mindent elítélnek, amirõl nem tudják, hogy micsoda. Mint írja, ez a gondolkodó, aki mély meglátásaival és szellemi szabadságával a
preszókratikus filozófusokra emlékeztet, végeredményben csak egy német kispolgár,
akiben mélyen gyökeret vert az az igény, hogy legyen mitõl félnie. Sartre ugyancsak
megkapja a magáét több helyen és többféle formában. A legsúlyosabb horogütés természetesen az a kézirat, amelyben Németh A lét és a semmit egyfajta erotikus regényként értelmezi, az en-soi és a pour-soi szerelmi kalandjainak leírásaként, mint azt
Tverdota György bemutatta Németh Andor és a francia egzisztencializmus címû tanulmányában. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Németh alapvetõen téved, amikor Sartre
filozófiai koncepcióját úgy foglalja össze, hogy az a pour-soi arra irányuló vágya, hogy
ismét en-soi legyen. Ez a vágy valójában az en-soi-pour-soi létezésre irányul, vagyis arra,
hogy a réalité humaine ens causa suivá váljék; erre használja Sartre a passion inutile
kifejezést. Enyhén szólva merész állítás az is, hogy a magában-való és a magáért-való
párhuzamos kettõssége megfelel a hegeli idõtér kategóriapárosnak. Általában véve
pedig megállapíthatjuk, hogy Németh Hegel modernizált változataként olvassa Sartre
mûvét, ami fõleg azért problematikus, mert jóval kevesebb figyelmet szentel a sokkal
fontosabb DescartesHusserl filiációnak.) Sartre gondolkodói alkatában alighanem
az bosszantja a legjobban, amit egyfajta affektált pesszimizmusnak érez, vagyis a nausée,
a létezéstõl való undor atmoszférájának irodalmi megjelenítése. Regényhõsérõl,
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Roquentinrõl egy helyütt megjegyzi: Lehet, hogy egyszer szarba markolt, és attól sokkot kapott, A lét és a semmit taglalva pedig nem minden irónia nélkül konstatálja,
hogy a francia bölcselõ még a segglyuknak is metafizikai értelmet ad. Ezzel  valószínûleg szándékán kívül  azokat az egzisztencializmus elleni támadásokat visszhangozza, amelyek ezt a filozófiai irányt nemes egyszerûséggel a szar metafizikájaként
határozták meg.
A szorongó szabadság címû töredék végén feltárja ennek a diskurzusváltásnak a szemléleti hátterét. Ezt írja: Minden filozófiai mû kérdésekre válaszol. Kérdés és válasz
túlmegy a szerzõ személyén. A kérdéseket a tudomány vagy a bölcselet veti fel fejlõdésének kritikus pillanataiban. A szerzõ tolmácsa a válságnak. [ ] Minden filozófiai
mûnek szabatosan elhatárolható tárgya van. A bölcselkedõnek vele való birkózása
tárgyilagos. [Ezután franciául folytatja.] Ám terve mögött meghúzódik egy másik, ezúttal teljesen személyes terv; önmaga terve, amelynek szempontjából a könyv tárgya
csupán ürügy; önmaga kinyilvánításának, önértéke bizonyításának szükséglete. Vagyis minden filozófiai mûben van egy tematizált tárgy, valamint  Sartre kifejezését
használva  a személyes hatalomakarás nem tetikus kinyilvánítása.
Ezek után térne rá annak kifejtésére, hogy mi a személyes hozadéka Sartre-nak a
létbölcselet tézisei körül. Láthatjuk: Németh Andort, az írót nem annyira a filozófia
érdekli, mint a filozófiát elõállító személy karaktere, individuális motivációja. Ezért
hálás téma számára Kierkegaard, akinél a tematizált tárgy valóban elválaszthatatlan a
legbensõbb személyességtõl. Befejezésként hadd idézzek fel egy mozzanatot abból a kéziratból, amelyben Kierkekaard és Regina Olsen kapcsolatát elemzi, bírálva Lukács
ugyancsak errõl szóló ifjúkori esszéjét. Lukács fiatalkori drámakönyvébõl idézi azt a
megállapítást, hogy csak az lehet tisztességes ember, akinek valami  mindegy, hogy
mi és hogy miért  fontosabb mindennél, még az életénél is. Okkal feltételezhetjük,
hogy az Ignotus-cikk idején még maga is ezt vallotta. A datálatlan, de nyilván évtizedekkel késõbbi kéziratban viszont már a következõ rezignált lábjegyzetet fûzi ehhez a
riasztóan formalista morális elvhez: Sajnos, ma már ezt az axiómát sem fogadhatom
el, bármily általános is az. Fél évszázad történelmi tapasztalataival gazdagabban kimondhatjuk: szerencsére, hiszen máskülönben aligha rezonált volna ennyire érzékenyen korának legjelentõsebb filozófiai áramlataira.
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MARGÓCSY ISTVÁN
MAI, FUTÓ GONDOLATOK ILLYÉS GYULA KÖLTÉSZETÉRÕL

Hogy múlik a világ dicsõsége! Ez évben épp húsz éve, hogy elhunyt Illyés Gyula, a
XX. század egyik legnagyobb magyar írója, s nem tagadható: életmûve épp a felejtés
állapotában nyugszik. Halálának pillanatában hívei a legmagasabb és legmagasztosabb
stílusban fogalmaztak: 1983 áprilisában érte a nemzetet a hír, hogy Illyés Gyula eltávozott közülünk. Ez nagyon fájdalmas volt mindenkinek, [ ] mert úgy éreztük, hogy
elvesztettük a Pásztort. De õ nemcsak pásztor volt, nemcsak egy kisebb nyáj pásztora, hanem  ahogy egyik versének címe is mondja  számadó. Sok-sok pásztor által
õrzött nyáj  egész népe  gondját viselõ ember,1 s az emlékére kiadott nagyszabású könyvben a megemlékezõk, az irodalmi élet nagy hatású figurái szinte azt vélték a
legtermészetesebbnek, ha a most távozottról a kultikus hódolatnak és nyelvhasználatnak akár legszélsõségesebb retorikájával is élnek (csak néhány példát idéznék): Apánk
a halott.; Hogyhogy? Meghalt, s az órák nem álltak meg, az ég nem feketedett el, az
erdõk nem fagytak meg ?; Hajdani idõkben  hitem szerint  õ lett volna a nagyságos fejedelem. Ha kell, Bethlen Gábor, ha kell, Rákóczi Ferenc stb., szinte az egész
kötetnek az a végkövetkeztetése, hogy az élet ezentúl immár illyési törvény szerint2
fogna folyni
Ám ma azt kell látnunk, e jóslatnak nem lett igaza: sem az ország, sem az irodalom élete nem követte az illyési törvényt, sõt mára inkább csak olyan rendkívül
szigorú ítélet mondható el róla, mint amilyet Illyés maga írt meg Adyról, Ady halála után másfél évtizeddel: Nem csinált iskolát. A költészetben ma már nincs követõje; olyan értelemben, mint Petõfirõl, hatásáról nem beszélhetünk. Se nyelvezetének, se költõi magatartásának, se kifejezésbeli fordulatainak nincs nyoma az utána
következõ nemzedékben. [ ] Pályafutása rendkívüli volt, bámulatra méltó, de nem
utánzatra.3 Illyés Gyula a mai élõ és ható irodalomra (megszorítással élve: arra az
irodalomra, melyet én valóban élõnek és hatónak tekintek) jóformán semmilyen
hatással nincsen, életmûvét teljes, noha ünnepélyes csend övezi, s kilencvenes évekbeli recepciójának is mindössze két említésre méltó aktusát tudnám megnevezni;
egyrészt Kulcsár Szabó Ernõ nagyszabású tanulmányát, mely ritka alapossággal elemezte és indokolta az illyési líra problematikusságát és önellentmondásosságát,4
másrészt pedig (az aktív szépirodalom részérõl) Márton László elsöprõ erejû, fantasztikus travesztiáját, mely épp az illyési életmû központi helyén elhelyezett, méltó tisztelettel és kultikus csodálattal övezett nagy verset, az Egy mondat a zsarnokságrólt
fordítja ki, kellõ alázattal és kegyetlenséggel, egyszerre mutatván rá az illyési gesztus
erejére és (legalábbis) történeti hatására, másrészt viszont folytathatatlanságára és
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ebbõl következõ relatív idõszerûtlenségére (megjegyzendõ: a vers távolságtartó iróniája attól is új fényt kap, hogy egy oly dráma betétdalaként kellett volna elhangzania, mely épp a hajdani nagy konkurens-barát, Déry Tibor regényébõl készült volna ):
Hol szabadság van,
ott szabadság van
nemcsak az elpusztított tájban,
nemcsak a lelki félhomályban
[ ]
a teljes bizonytalanságban,
a levegõnek mondott mérges gázban;
szabadságot világít át a röntgen,
szabadság van a börtönökben,
[ ]
te is egy darab szabadság vagy,
s meghalsz, a szabadság rád fagy:
õ mondja meg, mi lettél,
hírtelenebb hírednél.5

∗∗∗
Márton e paradox szabadságverse összevetve a zsarnokságverssel igen nagy erõvel
mutat rá arra a generális dilemmára, mely  megítélésem szerint  Illyés egész életmûvének problematikusságát okozta: az õ számára, ki mindvégig úgy mutatta és állította, hogy közössége (osztálya, népe, nemzete) felszabadításán dolgozik, maga a felszabadítás, felszabadulás (illetve annak igénye és ígérete) nemigen jelentett mást és
tartalmasabbat, mint a zsarnokság hiányát, a zsarnokság lebontásának szükségét, s épp
ama kérdés, miszerint vajon mi végre lesz majd jó (s kinek a számára) az elkövetkezendõ szabadság, nem tétetett fel. Az a fantasztikusan szép és tág keblû, valóban kirekesztés nélküli nemzetfelfogás, mely Illyés legnagyobb szabású megnyilatkozásaiban testesül meg, állandóan és minden ízében a szabadság igézetében fogalmazódik meg  csak
épp az nem mondatik ki soha: vajon milyen lesz vagy lehet egy olyan szabad élet,
melyre a történelem csapásai miatt eddig nem kerülhetett sor, de mely egykor bizonyára eljövendõ; az nem körvonalaztatik vagy konkretizálódik, hogy a társadalmi igazságtalanságok lebontása és felszámolása után mit is fog majd csinálni a felszabadult
közösség: az utópia, mely mindent áthat, üresen marad. Természetesen nem azt hiányolom, hogy Illyés nem dolgozta ki utópiájának részleteit, csak arra hívnám fel a
figyelmet, hogy Illyés célkitûzéseinek minden eleme, programjának minden mozzanata a legnagyobb általánosságoktól a legkicsinyebb ízig utópikus volt  s súlyos proble-
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matikusságát, a ma számára nehezen követhetõ voltát alighanem az okozta, hogy ezt
az utópikus jelleget, a népi-társadalmi konkrét kötõdések és aktuálisnak tekintett feladatok állandóan emlegetett és hangsúlyozott földközeliségével folyamatosan elkendõzni is próbálta.
Ha egy olyan általánosító, egyszerre történeti jellegû s aktualizáló tendenciájú mondatot vizsgálunk meg most, melynek elõfordulása Illyés bármely korszakában elképzelhetõ volt, talán világosabban látszik ez az utópikus vonatkozás  s talán kiviláglik
a megfogalmazás erõsen elliptikus jellege is. A Hajszálgyökerekben olvasható a következõ állítás: A magyarság évszázadokig hontalan volt a hazájában. Ennél is kevesebb.
Hazátlan a saját országában. Így a nemzeti érzés számára csak ritkán volt összetartó
erõ,6 melyben egyértelmûen felfedezhetõ Kölcsey nagy és rettenetes víziójának továbbélése: Szertenézett s nem lelé honját a hazában, ám Kölcsey romantikus pátosza és konkrét allúziókat sejtetõ historizálása már nem. Illyés itt idézett elsõ, programszervezõ mondatának ugyanis mind alanya, mind állítmánya nehezen azonosítható:
nem tudható meg pontosan sem e szövegbõl, sem Illyés, más ily tárgyú megnyilatkozásaiból, hogy a magyarság egészének és egységének szubsztancialitása (azaz szubjektum volta) vajon nyelvi, kulturális, történelmi, politikai közösségszervezõ erõknek
tulajdonítható-e (Illyés esetében az etnikai-faji csoportképzés ideálja egyértelmûen
kizárható), másrészt pedig nem könnyen értelmezhetõ, mit is tesz a magyarság hontalan volta, pontosabban: mi is lenne e megfosztottság pozitív inverze, azaz egy olyan
állapot, melyben a magyarság már hazatért volna vagy fellelte volna igazi honját,
s miként is mûködhetnék a nemzeti érzés összetartó ereje oly esetekben, mikor 
majdan  a nemzeti közösségnek már nem kell a zsarnokság elnyomása alatt szenvednie (vagy mikor az elnyomott néposztályok leráznák magukról a társadalmi kizsákmányolás elviselhetetlen terheit).
Illyés számára  legtöbb nyilatkozata alapján  a nemzet összetartása mind a
múltban, mind a jelenben csak az irodalomban nyilvánul meg (nyilván a romantikusoktól kidolgozott nemzetfogalom kulturális víziója nyomán), s a nagy nemzeti-társadalmi utópia alighanem valamely magasan szervezett népmûvészet ideáljának keretein belül lenne majdan belátható  ám az, hogy milyen lenne, milyennek kellene
lennie annak a hazának, mely a történelmi csapások megszûnte után nem a magasban, hanem a föld színén fogalmazná meg magát, mindvégig kérdéses és körvonalazatlan, azaz illuzórikus marad. A Haza a magasban koncepciójának egyszerre emelkedett és esendõ, megrendítõen szép látomása, mely függetleníti a kulturális
önazonosság egyszerre individuálisan és közösségi módon affirmatív indulatát a természetesen mindig mostoha történelemtõl és a kizsákmányoláson alapuló társadalmi viszonyoktól, mindig reziduumként fog hatni, ha tetszik: mintegy nemzeti hatókörû elefántcsonttoronyként  mely értelemben ha a fenyegetettség és zsarnokság
valaha megszûnnék, maga e hazaelképzelés fosztaná meg saját magát létalapjától;
lásd a vers néhány versszakát:
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Már meg is osztom, ha elmondom,
milyen e biztos, titkos otthon.
Dörmögj, testvér, egy sor Petõfit,
Köréd varázskör teremtõdik.
Ha új tatárhad, ha kufárhad
özönli el a tiszta tájat
[ ]
te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktõl egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.7

Illyés nemes és sokrétû összefoglaló nemzetelképzelése az irodalom végtelen sokféleségén és gazdagságán alapul: bárki, bárhonnan származó író és költõ hozzájárulhat e
hazaépítéshez (vö. például az etnikus fajelmélettel szemben írott cikkeit vagy szonettjét, A faj védõit8 ), ám legfontosabbnak az individuális vállalást és kontribúciót állítja,
annak összes esendõségével és paradoxitásával együtt; vö. például azt, ahogy a fentebb
idézett vers konklúziója nagyon erõsen hangsúlyozza e vállalkozás bonyolultságát,
majdhogynem abszurditását  vagy ha tetszik, a kiválasztott módon megélhetõ csodás, a mindennapok (a történelmi létezés) felett történõ mivoltát:
Mert ha sehol is: otthon állok,
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,
fordítva látom a világot.

Az irodalom, ezek szerint, mikor a világ kimondására tört, egyben radikálisan el is
határolja magát a világtól (történelemtõl), otthon-valósága egyben a sehol-sem létet
is jelenti, s egy olyan lényegiség letéteményesének vallja magát, melynek történelmiaktuális ekvivalensét kimutatni nem lehet  ami mindenbõl a valóságban (vagyis
az irodalomban) ténylegesen látszik, az, mint látjuk: fordított világ délibábszerû tüneménye. Épp e nagyon izgalmasan átszubjektivizált és individuálisra formált irodalomvízió fényében meglepõ (és bizonyos mértékig zavaró), hogy Illyés, ki a kulturális sokféleség nagyszabású képviselõje volt, az irodalom hordozójával és teremtõjével, a nyelvvel szemben sokkal zártabb és kizárólagosabb álláspontot képvisel, s a nemzeti nyelv
egészét rendkívül erõteljesen köti egy történeti állapothoz vagy szituációhoz, ha tetszik, egy társadalmi réteghez, s a szubjektivizmusnak a nyelv terén semmiféle engedményt nem tesz. Mikor Illyés a magyar nyelvrõl általánosságokat mond, önmagában
is roppant szûk történeti horizontot és társadalmi meghatározottságot tételez fel vagy
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engedélyez, s ezzel bizony kulturális horizontjának tágkeblûségét is erõsen korlátozza.
Szerinte a magyar nyelv jellege ugyanis egyrészt oly egyértelmûen meghatározható,
ahogy az irodalom az õ számára vagy az õ részérõl soha nem lett volna meghatározható
(férfias, nem az alkudozás, a meggyõzés, a latolgatás nyelve, hanem a kijelentésé, az
ítéleté, az akaraté. Tagoló nyelv, minden szót erõsen megnyom. Idegenek elsõ hallásra vezényszó-nyelvnek érzik. Nem az. Nem parancsolót és engedelmességre váró csoportot idéz, hanem szabad pusztaságot, rajta két férfit nagy távolságra egymástól, akiknek minden betût tisztán kell kiejteniük, hogy megértsék egymást; minden szó külön
felröppentése után meg kell várniuk, amíg az legyõzi a természet ellenállását, a fák és
habok szószátyárkodását. A magányt idézi már az õsidõk kezdetén. S a tiltakozást a
magány ellen. [ ] Meg nehéz hazudni e nyelven. Ilyenkor megfagy9 ), másrészt szociologikusan is oly szigorúan és mereven (s mondhatnánk, oly igen történetietlenül!)
körülhatárolt, hogy az már szinte a továbbfejlõdést is kizárja a lehetõségek közül (A
magyar nyelv természeténél fogva az egyszerûséget és a világosságot kívánja. Nem
minden nyelv ilyen. Vannak nyelvek, melyek nem is annyira az észhez, mint inkább
az érzelmekhez akarnak szólni. Vannak még csavaros, sõt köntörfalazó természetû nyelvek is.  A magyar nyelvek a maga sajátos természete onnan van, hogy kialakításában vajmi kevés része volt az alkuszoknak, kereskedõknek, fiskálisoknak s más efféle
csûrõ-csavaró beszédû embernek. Jobbára kétkezi emberek nyelve volt a magyar. [ ]
Olyanoké, akik valóságot és igazságot akartak közölni egymással. Akik világos, tiszta
gondolatot fejeztek ki általa. Akiknek nem volt rejtegetnivalójuk egymás elõtt. Akik
nem szorultak se hazugságra, se hízelgésre10 )  ami azért nagyon meglepõ, mert
egyébként más (elsõsorban önmagáról és nem a néprõl/nyelvrõl szóló) nyilatkozataiban Illyés a különbözõ nyelvek egymásra hatását is elismeri, sõt dicséri (lásd például
az önéletrajzi anekdotát Kosztolányival folytatott beszélgetésérõl: Te kitõl tanultál magyarul?  kérdezte.  Én, jobbadán, Jules Renard-tól  feleltem mosolyogva.
Rögtön megértette: a világosságról beszéltünk, a szabatos egyszerûségrõl, minden valamirevaló mûvész és nép legfõbb becsvágyáról11 ). S alighanem ez a nagy kettõsség
(vagy ha tetszik: súlyos ellentmondásosság) teszi, hogy Illyés nagyszabású irodalmi
programjának utópiája mára elvesztette relevanciáját.
∗∗∗
Hasonló feszültségeket tapasztalunk Illyés költõi szerepvállalásának esetében is 
az eddigi szakirodalom e téren nyújtotta a legátfogóbb leírásokat, s Kulcsár Szabó Ernõ
említett tanulmánya is e kérdésnek adta meg igen radikális kritikáját. Tudjuk, Illyés
volt a nemzeti váteszköltõ ideáljának legizgalmasabb XX. századi megtestesülése 
az, ahogy fejedelemnek, pásztornak stb. látták vagy láttatták, mind e vállalás leképezése. A költõ felel  szólt Illyés önmeghatározása: felelése esetében persze azt kell megvizsgálni, miként volt feltéve ama kérdés, melyre a válasznak érkeznie kellett. Illyés
minden korszakában egyszerre kétféle szerepben mutatta magát mûveiben: társadalmi
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elkötelezettségébõl következõen egyrészt az alsó osztályok, a nép tagjaként, részeként,
másrészt viszont a nép és a nemzet konkrét történelmi megjelenési formái fölé emelkedett képviselõként, a nép és a történelem külsõ szemlélõjeként. A két, egymástól
természetesen el nem választható szerep azonban folyamatosan ellentmondásban is
van egymással: a mûvekben a költõnek, az írónak emiatt, tulajdonképpen társadalmi
felemelkedése okán, állandó lelkiismeret-furdalása van, s költészetét, írói mivoltát így
egyszerre éli meg menekülésként, valamint elhivatottságként is (vö. a Nem menekülhetsz címû vers sokszor szinte programként vagy ars poeticaként idézett strófáit, melyekben a megjelenített, társadalmilag igazságtalan és elnyomó szituációt  azaz a
nehéz fizikai munkát és munkást  szemlélõ, bensõjében felkavarodott figura természetesen továbbra sem az életközösséget vállalja a kizsákmányolástól nálánál jobban
szenvedõ munkásokkal, hanem az erkölcsileg ki nem kerülhetõ társadalmi-értelmiségi képviseletet, mely képviselet így állandó köztes pozícióba kényszeríti vagy emeli fel
a szemlélõt12 ). A népbõl jött és felemelkedett írófigura állandó szociális lelkiismeretfurdalás közepette él és alkot  s e köztes szituációját hol magasztosnak, hol megalázónak éli meg; lásd a hatalmas vízió, A kacsalábon forgó vár állandó kettõsségeit, kivált
a vers lezárásának egyszerre emelkedett és rezignált önarckép-imágóját:
magam is gazdag
vagyok, vagy annak
tarthat, ki nem falhat kalácsot
[ ]
s ha egyszer a mocsár feltámad,
vagy feltámadna
lerontani e ragyogó csodának
nagy tengelyét
[ ]
én akkor is majd hallgatag
csak félreállok,
hogy midõn már minden letûnt
sorban,
még higgadtabban, tárgyilagosabban
tanúságot
tegyek, mint folyt életünk
e történet-elõtti korban.13

(Ismételten felhívnám a figyelmet a vers ideológiájának utópikus jellegére: történelem elõtti korban járunk!) E köztes pozíció nagyszabású beismerése adja Illyés szociális töltetû lírájának igazi érdekességét  ugyanakkor alighanem az ezzel járó, ebbõl
következõ, erre visszavezethetõ kompenzációs mechanizmus hozza magával a váteszi
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magatartás és lényeglátás igényét és lehetõségét: csak az adhat felmentést a kiemelkedés, úgymond, erkölcsi hûtlenségéért, ha a továbbiakban a költõ a teljesség képviseletében tudja felmutatni magát, ha önmagából, figurájából mintegy helyettesítõ áldozatként az egzisztenciális és társadalmi igazság (és csak az igazság) letéteményeseként
tud profetikus szerepet formálni. A költõ azáltal nyeri el kiemelkedett pozíciójának
igazolását, hogy tökéletesen azonosul azokkal (népével, nemzetével), akikrõl beszél, olyannyira, hogy õ mint lényeglátó képességekkel felruházott (mondhatnánk: igazlátó)
alak a képviselendõk mindenikénél és egészénél is mindent jobban tud  még azt is õ
tudja, amit az általa képviselt ember magán belül érez. Két verset idéznek e szerep
szélsõséges omnipotenciájának illusztrálására; az egyikben e tétel szubjektívebb formában jelentkezik:
Egy mezétlábas gyermek áll a sárban,
egy félvad, kócos jobbágy-ivadék.
Mit érez, õ nem tudja, én tudom csak,
minthogyha most is helyén állanék.14

A másikban viszont az épp most látott, ábrázolt és képviselt ember (nép) szubsztanciálisan is azonosul magával az irodalommal: a vers megíródásának és megjelenésének
aktusa tökéletesen átfedi és áthatja a megismerni és megismertetni óhajtott élet egészét a költõi láttatás mintegy önmagától megteremti az igazságot:
Megy az eke, szaporodik
a barázda,
mintha egy nagy könyv íródnék
olvasásra.
Papirosa a határ, a
tengerszéles,
a tolla meg az a szegény
öregbéres.
Megy az eke, telik a könyv
sorról sorra,
én vagyok az egyedüli olvasója.
Én tudom csak, mit jelent ez
és mit ér ez,
elõször szánt a magáén
az a béres.15

Mint látjuk, a költõ, és egyedül õ képes, de nemcsak arra, hogy kimondja, hanem
már arra is, hogy csak lássa és tudja, mi is történik a külvilágban és az emberek lelkében  a feladat csupán annyi, hogy a költõ ne meneküljön el e tudás és kimondás
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terhe és öröme elõl: hogy a költõ vállalja az igazság hordozása, hirdetése és az erkölcsi
példaadás nyilvánvaló kockázatait is (megjegyzendõ: alighanem a vállalás paradox
voltának elfojtott beismeréseként is lehetne olvasni ezt a sort: én vagyok az egyedüli
olvasója). Illyés nagyvonalú irodalomkezelése épp abban nyilvánul meg, hogy ezt az
omnipotenciát nem személyes adottságként vagy képességként prezentálta, hanem az
irodalom (vagy talán a magyar irodalom) oly egyetemes, el nem idegeníthetõ tulajdonságaként, amely minden író által és számára megnyilatkozik  számára minden író
valamilyen szinten törvényhozó (mily különös, hogy az ily címû verset: Óda a törvényhozóhoz épp egy olyan íróhoz, Tersánszky Józsi Jenõhöz írta, akinek irodalmi stratégiája  legalábbis az én olvasatom szerint  nagyon távol állt az Illyésétõl16 ). A költõ
azáltal tudja képviselni az igazat, mert vállalta a képviseleti szerepet  a képviseleti
szerep azáltal fogadtatik el, mert az igazság felismerése alapozza meg: megrázóan körbemenõ érvelés! Sõt a körbenforgás egyébként olyannyira tökéletes, hogy mind az ideologikus eredeztetés, mind pedig az etikai hierarchizálás megszokott rendjét is képes
kifordítani, minek során a képviseletre elhivatott gyermek önnön szülõinek atyjává
növekedhetik:
Aki megszültél s fölneveltél,
öreg tanya, öreg anyó,
[ ] szót, éneket
dödögetõ, tanítgató,
hogy is értesssem meg veled 
a lányom lettél.17

Illyés számára e szerepvállalási kör logikája azonban a kezdetektõl mindvégig természetesnek, magától értetõdõnek, kétségbevonhatatlannak, egyetemesnek és kizárólagosnak állíttatik: Egy istenféle lény mutat ránk: a Múzsa. Õ figyelmeztet szerepre
és kötelességre. Arcát szigorúbbnak érzem, mint egykor Ézsaiás Jehováét. Múzsán [ ]
azt a lelkiismeretet értjük, mely szóra kel vagy szóra késztet. [ ] Megértem, aki ez elõl
húzódna, aki a parancs teljesítését, e feladat vállalását is színpadszerûnek érezné. De
érzem, ez alól nincs kibúvó. A szerepre most nem az olvasó figyelmeztet, hanem a mû.
[ ] Az Alkotás figyelmeztet [ ] egy ujj konokul ránk mutat és szerepre kényszerít.
Ahogy a hazugságok és az azoknál még veszélyesebb dörgõ semmit mondások sûrûsödnek, a társadalom úgy fog kiszorítani magából bennünket egy hivatásra Nemcsak az
igazság és valóság makacs kutatására és kimondására fog kényszeríteni bennünket,
hanem példaadásra is. [ ] Meglehet, hogy hõsökké kell válnunk.
Csak Júdás nem lesz köztünk, nem lehet. Engem kezdettõl fogva az vigasztalt az
irodalomban, hogy az írásmû már természeténél fogva nem bírja el a hazugságot. [ ]
Hûtlen író nincs, mert a hûtlent az irodalom rendszerint még az árulás elõtt kiveti
magából. [ ] Erõsségünk, hogy mesterségünknek a lenge szépségen kívül a kemény
erkölcs is tartozéka.18
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S alighanem a példaadó igazságképviseleti igény különleges voltát, nem mindenki
által elfogadott vagy élt kizárólagosságát mutatja az a tény, hogy Illyés, kortársai és
barátai között meglepõ módon, verseiben rendkívül sokat foglalkozott a költõi figura
önreflexív és didaktikus körülírásával, igen sokszor fogalmazta meg újra és újra (nyilván önmaga és környezete számára) e költõszerep követelményeit, s a társadalmi feladatok költõi kijelölése terén igen sokszor csak a költõi feladatok kitûzéséig jutott el
(vagy akart eljutni).
Persze e képviseleti tartás tartalma a történelem (és Illyés hosszú élete) során jelentõsen módosult: a szocializmus ideológiája és gyakorlata (s kivált elnyomó mechanizmusa) megszüntette Illyés nemzetszemléletének háború elõtti, egyértelmûen társadalmi jellegû emancipatorikus tendenciáit, s Illyés helyettük a nemzeti sorskérdések
általánosabb (és kevésbé körvonalazott) problematikájába ereszkedett bele vagy hozzájuk emelkedett fel (hogy ezek aktuálpolitikailag valóban égetõek is lehettek, az most
nem tárgya e cikknek)  a költõi tartás etikája és poétikája, természetes igazságképviseleti igénye azonban talán egyre erõteljesebb lett (s rendkívül nagy ívû általánosításaiból egyre inkább kiszorultak a konkrétumok, s csak a végsõ, néha igencsak
fájdalmasan üres konklúziók maradtak meg; ahogy az összegzõ vers mondja: a rosszat
nem szántszándékkal csináljuk, / csupán a jót19 ). E szerep irodalmi érvényét kezdte
ki talán legerõsebben a XX. század utolsó harmadának irodalmi fejlõdése (mely egyszerre nyitott vele szemben vitát egzisztenciálfilozófiai és nyelvfilozófiai téren is) 
azt pedig csak feltételezhetjük, bár meglehetõs komolysággal, hogy e szerep erodálásához igen súlyosan járulhatott hozzá Illyés igen sok ellentmondással fûszerezett konszolidációs-ellenzéki mûködése a Kádár-korszak irodalmi-politikai életében.
∗∗∗
Illyés költõi nagysága azonban alighanem akkor is kiviláglik, ha mind programjával, mind szerep-imágójával szemben, egészében, fenntartásokkal élhetünk  ha szabad (egyszerre kétfelé vágó) ironikus allúzióval élni: mintha az õ esetében is bekövetkezett volna a realizmus diadala, s mintha lenne költészetének olyan lehetséges
olvasata is, mely nem az önideológiának vagy a hozzá kapcsolódó interpretációs hagyomány apologetikus irányának útmutatását követné (egyrészt Illyés költészete rengeteg olyan verset is felmutat, mely  akár szeretjük, akár nem  sehogy sem magyarázható az igazságképviselõ szerep igényével; másrészt azonban én úgy látom, még
programversei is kínálhatnak más olvasatot). Illyés költészetének legizgalmasabb vonása  számomra  abban rejlik, ahogy a költõ a számára evidensnek tételezett igazságokat is állandóan dialogikus beszédszituációban prezentálja, s kijelentéseit, melyeknek egyébként általános igazságképviseletet tulajdonít, különbözõ diskurzuselemek
bevonásával, a beszédhelyzetek szituatív mozgatásával azon nyomban relativizálja is.
Illyés verseinek többsége mintha állandóan a cáfoló vita szituációját idézné meg (politikailag ez természetesen érthetõ: a különbözõ, de mindig rossz történelmi körülmé-

a!'#a

nyek miatt kifejtéseinek mindig kellett hogy legyen bizonyos védekezõ jellege valamely váddal szemben), s abból a minimalizmus felé leszorított helyzetbõl beszélne,
melyet a nagy reformáció-versben fogalmazott meg: és ha  ez se volna?!20 A beszélõ állandóan konfrontálódik valamivel (az esetek nagy többségében egy meg nem
nevezett partnerrel, vagyis: önmagával), a versek több önálló, egymással vitázó, egymást kiegészítõ, egymást modifikáló részbõl fognak állni (emiatt igen gyakoriak a versekben például a betétszövegek is), s kivált a kései versekben elszaporodik a polifon
szerkesztés is. A polifónia viszont rájátszást jelent, a generálisnak feltüntetett (és
egyébként, teoretikusan, mindig homofónnak és monotonnak ideologizált) igazság
relativizálását, vagy legalábbis univerzalitásának megszûkítését. Emiatt hatnak oly
meglepõen a versek lezárásai (még azok is, melyek önmagukban nem ritkán didaktikus példaadást sugalló csattanó gyanánt szólalnak meg!  vö. például a már idézett
reformáció-vers megdöbbentõ záradékát: maga az Isten se tudhatta másképp) ,
elkülönülésük bizonyos gondolati és modalitásbéli disszonancia belopakodását mutatja. Illyés verseiben egyébként is igen gyakran találkozunk az olyan ellenpontozásos
szerkezettel, mikor a felstilizált tendenciákat a mozgósított képanyag kötöttségei majdhogynem átironizálják. Csak egy példát hoznék a legismertebb programversek egyikébõl (A költõ felel). A vers eleje tökéletesen hozza a szerep-imágó programosságát:
formálom azt is, amivé ti
válhattok, - azt munkálom én ki:
azt próbálom létre idézni,
azt a lényt, ki még csak agyag
bennetek s halvány akarat;
akire vágytok.

A több részbõl összeállított vers utolsó szakasza azonban ezt a demiurgoszi nagyságot már visszavonja, s bár a költõi szerep fölérendeltségét és fölényét egészében nem
adja fel, a végeredmény mégsem azt fogja meghozni, amit pedig a program ígért volt:
szerénységében egyszerre sokkal kevesebbet és többet, s a társadalmilag igényelt és igenelt akarati világ helyébe egyszerûen idillt teremt:
Ide teszem az akácról az illatot.
Ide teszem a Dunáról a fényt,
leányról a mosolyt, fiúról a dacot;
ebbõl csinálok költeményt.21

S a költõi polifónia egyik legerõsebb példájaként hadd idézzem azt a verset (Dózsa
György beszéde a ceglédi piacon), amelyet szinte kizárólag ideológiai-politikai programversként szoktak olvasni (olyannyira, hogy mint ismeretes, a Horthy-korszakban fel-
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forgató jellege miatt vádat is emeltek Illyés ellen, s a marxista kritika mintegy egyetértve az ügyészséggel, úgy fogalmazott róla: nincsen magyar költõ, akinek oeuvrejében Dózsa alakja és egyedül helyes »metodikája« a földkérdés megoldására akkora
szerepet játszana, mint az övében, s hogy Illyés újra elmondja Dózsa ceglédi beszédét22 )  e vers kapcsán ma alighanem épp az a különösen érdekes, hogy egy tartalmilag lázító, társadalmi-politikai konkrétumokban dúskáló szónoki beszédet, a keletkezéskori aktualizáló interpretációt mintegy eleve lehetetlenné téve, egyáltalán nem
csak tematikailag historizáló módon a magyar középkori himnuszok mûfajában és versformájában prezentál, s ezzel a politikainál rögtön jóval szélesebb és bonyolultabb értelmezési horizontot kínál fel (Illyés ehhez a gesztushoz nagyon hasonlóan járt el akkor is, mikor például az Ifjúság címû elbeszélõ költeményét, melyben a Tanácsköztársaság utáni idõk hányattatásait idézi fel, úgy konstruálja, hogy újraírja Petõfi Tündérálmát):
Ha a nemes lakomázik,
ugrál vígan, parolázik,
lódít serleget a falra,
a paraszt jajdul fel arra
[ ]
Na, nem értjük a beszédet!
Elég is annyi, testvérek,
Balta, csép, már hadarólap
magyarázza igazunkat.
Vérszopó dög, elég ennyi,
farkasféreg valamennyi,
testvéreim, - hajlokát is,
szélbe szórjuk a porát is!
Segél Krisztus minket!

Továbbmenvén: mikor Illyés e lázító beszédhez oly kommentáló záró strófát fûz,
mely a megidézett lázító beszédet nemcsak szituálja, s ezáltal eltávolítja az aktualitásoktól, hanem rendkívül súlyos fenntartások és minõsítések beiktatásával meg is vonja a vers egészétõl a közvetlen igazságképviselet vagy kimondás alapjait, a versnek lényegében konkrétumokra irányuló társadalmiságát is eliminálja:
Elképzelem, így szólt, s nagy bajszát törölve,
néz a futó égre, majd a zajló földre.
Homlokán a harag rõt koszorújával
s szinte tántorogva nehéz igazával
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indul Temesvárra süllyedni jeltelen,
szörnyû mocsaradba, magyar történelem!
S mint egy barát írta harcairól szólván:
nyomában ott tolong százhúszezer sátán.23

Mint látjuk, a vers végére a beszélõ alany megváltozott, a szituáció eltolódott, a
történeti reprezentáció helyét a vízió foglalta el, az aktuális harci riadót a szörnyû vég
idõtlenné általánosított fenyegetése váltotta fel, s a történelem helyére pedig a sátáni
apokalipszis idézete került Illyés, mikor nem szûnik meg az igazságot képviselni,
verseinek dialógusában az igazságosztó szerepén kívül vagy mellett is képes folyamatosan a szerepjátszásra (e vers esetében megfigyelhetjük a szerepjátszások egymásra irányított szép vitáját is)  ez pedig olyan mozgalmasságot kölcsönöz verseinek, amely
nagyon közel áll bizonyos posztmodern tendenciákhoz is. Alighanem igaza volt Domokos Mátyásnak, mikor így fogalmazott egy emlékezõ interjúban: azt kell mondanom, hogy évtizedekkel megelõzte azt, amit ma posztmodernnek neveznek, mert modorában, stílusában is mindig tudatosan rájátszott valamire.24
Befejezésül: Illyés hatalmas vállalkozásából mára valószínûleg nem az marad meg
olvashatónak és tovább- vagy felülírandónak, amit a kortárs fogadtatás, az önideológiára támaszkodva, javallt volna  az õ esetében is mintha megismétlõdhetnék Arany
János korai recepciójának nagy csele: a nagy, mandátumos költészetnek azon vonásai
elevenedtek meg, melyek hajdan, úgymond, eredetileg melléktermékként vagy ornamentikaként voltak számon tartva. De ha a helyzet egészét ma nem is láthatjuk úgy,
amint a jó barát Szabó Lõrinc szerette volna megjósolni: Magyarország minden lakosa, s ami több, egész jövendõnk kultúrélete adósa neki,25 azt elmondhatjuk: Illyés
egész mûködésére, szerepére nagyon is ráillik a magyar népmese okos leányának példázata (amelyet oly sokszor alkalmaztak rá politikai bölcsessége, ravaszsága és ügyessége kapcsán) arról, hogy hozott is ajándékot meg nem is S ha az ajándék (az ígért
igazság utópiája) messze elrepült is, azért a nagyszabású produkciótól ne tagadjuk meg
elismerõ csodálatunkat.
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CSÛRÖS MIKLÓS
KODOLÁNYI JÁNOS EROTIKÁJA
Jegyzetek egy novelláról

Ezek a mimózák fehér írásokat kívánnak  vörösben. A Kiadói Fõigazgatóság »fojtottan erotikus« volta miatt nem engedélyezte a Rekkenõ nyári nap c. novellát, s a
kiadó ennek tudomásulvételét kérte. [ ] Hát vigyázzunk egy kicsit. Az idézet
Kodolányi Várkonyi Nándornak címzett levelébõl való, keltezése: Akarattya, 1954.
december 3. A Rekkenõ nyári nap nem is jelent meg az Éltek, ahogy tudtak címû kötetben (Szépirodalmi, 1955), amely ennek és más, önkényes kihagyásoknak ellenére
megalapozta, lehetõvé tette Kodolányi visszatérését a tiltottak közül a publikálható
írók közé. Kimondva, kimondatlanul feltételnek számított akkor, hogy a fiatal, a szocialista eszmekörnek látványosan elkötelezett, mozgalmi kapcsolatokban, heves nyilatkozatokban szövetséget vállaló lázadó novellista kerüljön elõször reflektorfénybe.
A vigyázzunk figyelmeztetés az értékek átmentésének  nem kicsinyes önvédelemnek  a titkosírása. Várkonyi és Kodolányi íróasztalfiókjában (ha egyáltalán volt
nekik) jelentõs, sokáig érlelt nagy mûvek rejteznek és várnak a megjelenésre, köztük
az átdolgozott Sziriat oszlopai, Az elveszett Paradicsom vagy a Boldog békeidõk, a Jehuda
bar Simon és több más.
Kodolányi fölszisszenését a mimózák ellen nem egyedül az ötvenes évek elsõ felének zsugorított látókörû irodalompolitikája kényszerítette ki. Jó néhányszor szembekerült már (éppen a Rekkenõ nyári nap, vagy a Rókatánc, sõt a Boldog Margit ürügyén
is) az 1945 elõtti rezsim prûd sajtójával, leselkedõ ügyészségével. A Földindulás gerjesztette híres plágiumper árnyékában elhomályosodnak más irodalmi perei és a nyilvánosság elõtt zajló vitái. Korábban többek között Nyisztor Zoltán, a jezsuita teológus
és író, újságíró vádolta gyakran pornográfiával, s a vád a Vízöntõ megjelenése után is
újraéledt. Szabó Lõrincnek írja 1949 novemberében: Most megint »pornográf misztikus« lettem, s a »körúti« bulvársajtó írója, mint annak idején a nyilas hecckáplán is
írta rólam szórul szóra a Nemzeti Újságban.
A Rekkenõ nyári nap a Nyugatban 1933-ban jelent meg, amikor Móricz Zsigmond
már nem szerkesztõként, hanem a fõmunkatársak egyikeként van föltüntetve a fejlécen. Móricz beleszólásának csökkenésével Kodolányi megjelenése és méltatása is alászáll a Nyugatban. Ismeretes viták következtében kettejük személyes kapcsolata megromlik (a részletekrõl lásd Kodolányi Utóhang. Emlékezéseim Móricz Zsigmondról címû
sorozatát s a hozzá kapcsolódó vitát a Dunántúl 19551956-os évfolyamában), bár a
kölcsönös írói érdeklõdés és megbecsülés folyamatos marad; témánk szempontjából
fontos lehet, hogy Kodolányi a novella mûfajától való elszakadását éppen Móriczhoz
fûzõdõ kapcsolatának válságához kötötte, és attól fogva a terjedelemben és koncepci-
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óban a nagyepikához tartozó mûfajokat választotta, noha a harmincas években keletkezett drámai a korábbi novellák, kisregények mûfaji transzpozíciói. A novellistáról
talán éppen a mûfajváltás idején mondta ki a kritika a máig érvényes méltatást: E
látszólag naturalista történetek alakjai és eseményei mind szimbolikus csengést kapnak, többet fejeznek ki, mint aminek látszanak  és itt válik az élet kemény látású
leírója minden »költõiség« gondos kerülése mellett, költõvé (Bálint György, 1933).
Vagy: a magyar realista novella legkülönb mesterei közé emelkedett, Móricz, Tamási
közelébe. Tisztuló írásainak a kor is örülhet, ez a felelõsségteljes humanizmus, melyhez õ is elért, növõ folyó, a gyermeki kíváncsiság éppúgy eltalál belé, mint a sötét
kétségbeesés (Németh László, 1933).
A cím és a bevezetés szerint erotikusnak bélyegezték Kodolányi egyik érett alkotását a novella mûfajában. A harmincas évek elején, ha úgy tetszik, válságos korszakában keletkezett, de válságon nem mûvészi tehetetlenséget, hanem szellemi kényszerhelyzetet értünk, a közelgõ gazdasági, politikai változásokkal, az értelmiségi
szereppel kapcsolatos fordulatra való fölkészülés feszültségét. Kodolányi baloldali
íróként és gondolkodóként vívja meg abban az idõben publicisztikai csatáit. Dogmatikus álszocializmussal, hamis realizmuskövetelményekkel fordul szembe, nemcsak
szépirodalmi mûvei, hanem mûvészeti, szellemi eszméi is durva támadások kereszttüzébe kerülnek. Ezek a fölismerések táplálják Baloldaliság  a marxista kritika gyermekbetegsége címû, nem pamfletjét, hanem sok mindenben jogos, mérvadó, keletkezési
idejét tekintve a koraiak közé tartozó bíráló reflexióit a késõbb még brutálisabb, végzetes következményekkel járó politikai és irodalmi szélsõségességrõl. Érzékenyen szimatolja meg, milyen veszélyt jelent, milyen sivársággal fenyeget egy olyan baloldali
mûvészeti koncepció, amelyik Bartók és Kodály mozgalmában, zenéjében, Móricz,
Nagy Lajos írásmûvészetében keresi ellenfelét, kritikája célpontját.
Kettejük (Móricz és Nagy) elítélõ megítélése írói ösztönében s rokonszenveit illetõen is érzékenyen sérti Kodolányit, hiszen mestereit, barátait, szellemi társait látja
bennük. Már elõbb is, de kivált utolsó novelláiban, a húszasharmincas évek fordulóján intertextuális kapcsolódásokkal hangsúlyozott közösséget vállal velük. Móricz
jellemvonásai közül egyebek között a beleélés szinte panteisztikus intenzitását emeli ki Esõlesõ társaság címû, Móricz elbeszéléseirõl szóló írásában: az író szemléletében
ugyanazt a fontosságot tölti be minden szerves jelenség, akár növény, akár állat vagy
akár ember is legyen az. Részletesen elemzi a Don címû novellát, egy vizsla fotográfiáját, amely kétségtelenül elõzménye és párdarabja a Rekkenõ nyári napnak. Ugyancsak polemikus szándékkal és beleérzõ analízissel ismerteti Nagy Lajos Tornázókját
(más címváltozata: Tornászó diákok), amely abban rokonítható Kodolányi írói és lélektani érdeklõdésével, hogy a pubertás ösztönelfojtását tárja fel korszerû pszichológiai mûveltséggel. Lehet, hogy ma már megmosolyogják azt a mondatot, hogy csak az
valóban szociális ember, aki szexuális életét harmóniába tudja hozni a közösség életével  de a történelmi ismeretek, a freudizmus és a marxizmus összeférhetetlenségé-
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rõl szóló viták, József Attila, Déry Tibor, Nagy Lajos, Kodolányi vívódásai (másokéval együtt) jelzik, hogy akkor nagyon is eleven problémák sûrûjében járunk.
A Rekkenõ nyári nap az állatvilág (ezúttal a kutya és áldozata, a macska közötti harc)
tematizálása révén kapcsolódik Móriczhoz, a kamasz szexuális képzetekkel áthatott tudatának ábrázolása, átvilágítása révén Nagy Lajoshoz. Nem szorul külön bizonyításra,
hogy nem másolja ezeket a mûveket és szerzõiket, hanem ismeretükben csatlakozik
hozzájuk, erõsíti irányzatukat, szellemi közösséget ápol velük. Törekvése azonban gyökeresen el is tér a megjelölt mintáktól, a lelki fordulat, az emberi sorsváltozás nála
biblikus keretek közé, mitikus perspektívában kerül.
A címben a rekkenõ jelzõ tûnik szembe az idõkulisszát meghatározó, köznapibb
nyári nap elõtt. Meteorológiai és atmoszférikus különösségre utal, elviselhetetlenül
fülledt, fullasztó levegõre és a kedélyt bágyasztó, másfelõl nyugtalan ajzottságot elõidézõ hatására. A fiú hûsölni indul és kalandot keresni, a fû nedvessége, a puska csövének acélos hidege, az apját utánzó gesztusok kamaszos büszkesége, a Winnetouval
és az indiánromantikával kapcsolatos olvasmányemlékei agresszív és erotikus képzeteket ébresztenek benne. Leheveredik, keze ügyében a fegyver: a freudizmusban valamennyire járatos olvasó számára ezek meglehetõsen ismerõs szimbólumok. Az, hogy
lövése célpontját elvéti, ismét a pszichoanalitikus fogalomkészlet alaprétegéhez tartozik. Kudarcát, megint Freudra utalva, a szándék elfelejtésével, átvitelével, közvetett ellenakarattal próbálja kompenzálni. Elõbb az elképzelt, de kivihetetlen szexuális diadalban: gondolatban és szóban követi el a bûnt, amelyet megcselekedni szeretne.
Felkönyökölt és a szája hangtalanul mozgott, míg erre gondolt.  Szeretlek, szeretlek, Ida, Ida, Iduska, Idike [ ] Add a szádat, légy az enyém. Amire vágyik, az a paradicsomi õsi vétek megismétlése lenne, s a biblikus büntetést, az elbukást is vállalná
érte: Mindegy, hogy bûn, mindegy, ha pokolra is jut érte. De tovább nem bírja. Pusztuljon minden, szakadjon minden  Az apa fenyegetõ alakja törvénykezõ istenség
képében bukkan föl emlékezetében, egész csontos, kegyetlen magasságában, mint az
a szédítõ fenyõfa, olyan magasan 
S most újabb mélylélektani alkalom kínálkozik, hogy a görcsös erotikus fantáziálástól eltérítse: észrevette, hogy egy macska lopakodik a fûben. Madár helyett a
macskára célzott, de elhibázta a lövést s bosszúságában beleharapott ajkába. Ettõl
fogva a közvetett, áttételes agresszivitás határozza meg lélekállapotát és viselkedését.
Háromszor csattan föl, s a kutyához intézett minden rikoltásában szerepel, egyre
hosszabb körítéssel, a Fogd meg! parancs. A két állat küzdelmének ábrázolása tolsztoji mintát is követ. Tolsztoj egyedítette, individualizálta az állatot, Kodolányi kiemeli, hogy a Háború és béke vagy éppen Móricz Don címû novellája milyen kutyafajta jellegzetes tulajdonságait, sajátos viselkedését domborítja ki. Õ maga az angol
eredetû vadászkutya, a foxterrier és az idõsebb, tapasztalt, sok harcot megvívott egyik
magyar házimacskafajtát ütközteti össze. Az állati ösztön-, érzelmi és értelmi viselkedés elválaszthatatlan az emberi pszichológiától, a beavatódás és a részvétel íróilag tu-
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datosan egyre kevésbé ellenõrzöttnek bemutatott folyamatától. A fõhõs átadja magát
a szurkolás ösztönének, elveszíti tudatos énje ellenõrzésének, kontrolljának elfogulatlanságát. Móricz narrátorára emlékeztetõ kifejezéssel mondhatná: Semmi fájdalmat
nem okozott a vadászat. Nem éreztem együtt a lehulló madárral. Barátomnak, az embernek s barátjának, a kutyának mohó, gyûlölködõ vágya megfertõzte hangulatomat
[ ] én is meglapultam, s egy moccanással sem akartam segítségére jönni a fácánnak,
a másik két állat, az ember és a kutya belém oltották saját indulatukat.
Kétesélyes, mégis egyenlõtlen a küzdelem; imponderábilis célzásokból sejthetõ,
hogy végül a kutya diadalmaskodik. A harc és a játék kifejezések vegyesen fordulnak
elõ, akárcsak a kéj, a gyönyör s a kín (és mögöttük kimondatlan asszociációk nyomán
az ölelés meg az ölés) képzete is. Mesteri, filmszerû megoldásokat és közelharcokat
látunk, perspektivikus tájképeket és portrék nagyított részleteit, környezetrajzot és
szemek közvetlen közelrõl egymásba villanását, a testek összegabalyodását, a fogak, a
lábak, a körmök drasztikus közeli képeit. Az állatok létharca alapjában ösztönös, de a
helyzet felmérésének, az értelemnek, az észnek is szerepe jut a megfelelõ stratégia
kiszámításában és megvalósításában. A kamasz szerepe is fokozatosan átalakul. Nem
nyúl fegyveréhez, csitulnak harcias biztató szavai. Elbûvöltje, öntudatától fosztott megfigyelõje lesz a struggle for life-nak, amelyet félig tudatos pszichés eltévelyedése, torzulása tett szükségszerûvé és lehetségessé.
Megújulása, novellához illõ sorsfordulata, katarzisszerû fölocsúdása éppen a felemás
eszmélésében, a keserû önmagára eszmélésben gyökerezik. Csata tanúja és heccelõje volt,
s rá kell ébrednie, hogy az eredmény egy halott vesztes s egy alig élõ gyõztes. Kodolányi
nem a könnyen levonható allegorikus tanulságot aknázza ki, hanem a fõhõs önismeretének átalakulását. Illetéktelenül hatott be a Kertbe, és elkövette a kiûzetéssel járó bûnt.
El kell hagynia a Paradicsomot, vége a birtoklás, a fegyver és a hódítás, a természet fölötti uralkodás naiv örömének. Mindez balhit volt, elveszítette az autonóm ember önhitt biztonságát (ezt a terminológiát Dosztojevszkijtõl tanulta és Vatay László nyomán
szilárdította meg esztétikájában). Csalódott apaimitációja gõgjében, kiábrándult és megalázkodott; új helyzetétõl, megdöbbentõ felismeréseitõl szenved. Más ember lépked vissza
a kerti úton a ház felé, mint aki a novella kezdõ bekezdéseiben magabiztosan befelé indult, és csak szerelemre és vadászatra gondolt. Végtelen szomorúság lett úrrá rajta, keze
reszket, fáradtságot és csömört érez. A fiziológiai tünetek megint a legszorosabban egybevágnak a lelkiállapot bensõséges ismertetésével. Ambivalensnek érezzük ezt a befejezést, mert a bukás szomorúsága egyben a változás lehetõségét villantja föl, új élet lehetõségével állhat kapcsolatban. Jó vereségnek, hasznos kudarcnak, a változtatás feltételének
fogható föl a fiún eluralkodó csömör, levertség és szégyen. Sejti, hogy többé már nem
lesz azonos néhány órával korábbi önmagával, de az utolsó mondat feltápászkodott
szava az újrakezdést, egy más élet reményét, bizalmát jósolja és ígéri. A Kodolányiról
szóló szakirodalomban szép leírásokkal találkozunk a rá jellemzõ küszöbhelyzet, az átalakulás kényszerûségére való rádöbbenés hol lelkesítõ, hol riasztó élményérõl.
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A Rekkenõ nyári nap aligha írható le erotikus vagy pornográf mûként; inkább
ellenkezõleg, megtérésrõl, fordulatról, egy kamasz damaszkuszi útjáról szól. De másról is, amit ebben a vázlatos elemzésben eddig csak közvetve érintettünk: a kozmikus
látomássá növelt élethalálharc döbbenetérõl, a háború apokalipszisérõl, amelynek részvevõi és szemtanúi megfeledkeznek eredeti állati és emberi mivoltukról, egyesülnek a
pusztítás mámorában, eggyé válnak a tombolásban, a vérben. Csak a halál választja
szét õket és döbbenti szégyenére a felbujtót, a vétkesek cinkosát. A kicsiny, izmos,
kemény kutya s a szinte hatalmas, ügyes és gyakorlott macska órákig, napokig verekedett a földön. A Nap elsötétült, a fák árnyékba, lila sötétségbe burkolóztak, hol jeges
szél, hol rekkenõ forróság suhant végig a kerten, a füves térség reszketett, s a föld hajladozott körös-körül. De tisztán és világosan vált ki mindebbõl a két állati test egy
testté fonódva s egymásba nõve, s eggyé vált a zûrzavaros hang is, s immár ennek az
egy testnek a hörgése és jajgatása volt. Amikor egyszerre világosodni kezdett és a
harc megszûnt, csak akkor tér magához a kamasz is: reszketõ kezével végigsimította
az arcát, mintha letörölhetné magáról mindazokat a vonásokat, amelyek akarata ellenére vésõdtek rá. Csak most látta, hogy mi történt körülötte, csak most sejtette, hogy
mi történt benne. A novella az expresszív túlzás, a mindenségméretûvé nagyítás révén túllép az állat-és kamaszlélektani megfigyelés körén, nemcsak a gyilkosságban,
hanem az agresszió ösztönös élvezetében is az eredeti bûn megismétlését mutatja föl: a
háborútól megcsömörlött nemzedék békevágyának szólama is fölcsendült benne.
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CS. VARGA ISTVÁN
KIKNÉL A SZERELEM KÉPEKBE SZÕTT 
Jeszenyin költészetének magyar fogadtatásáról*

Bokraink közt már az õsz barangol 
Elsõsorban Rab Zsuzsa érdeme, hogy a magyar olvasók Jeszenyint szinte saját költõnkként ismerik és szeretik. Vallomása szerint Jeszenyinnel  s vele az orosz költészettel  a történelem csillagainak akkori állása jegyezte el 1947-ben, másodéves
magyarorosz szakos egyetemistaként. Ekkor Jeszenyin még tilalmasnak hitt költõ
volt, retrográd »messianista« és »pesszimista«, falusirató hangjáért ütötték rá a bélyeget. (Ne feledjük, hogy akkor még nem álltak rendelkezésre igazán jól használható
magyarorosz és oroszmagyar szótárak!)
Rab Zsuzsának hosszú éveket kellett várnia, amíg Jeszenyin-fordításaival jelentkezhetett. Fordításremekei erõteljes, gyakran az eredetivel egyenértékû hatást biztosítanak. Fodor András joggal hangsúlyozza, hogy Rab Zsuzsa kiváló formakészsége, orosznyelv-ismerete, stílusérzéke révén tudja meggyõzõen tolmácsolni Jeszenyin mûvészetét.
Kiváló munkájának magyarázatát nyelvének árnyalatos hajlékonyságában látja: Férfias keménységre, ellágyuló gyöngédségre egyaránt alkalmas ez a nyelv, melynek dicsérete; tulajdonsága még, hogy nemcsak az irodalomból táplálkozik, hanem [ ] saját
népi, természetbeli élményeinek gazdag tartalékából is. Végül, különleges értéke, életképességének biztosítéka, hogy szellemében, felfogásában jelenkori költészetünk legjobb nívójához igazodik, [ ] a magyar lírából is fölszíva azokat az eredményeket, amelyek a népi érzésvilág sokszor éppen Jeszenyinével érintkezõ színeit, dinamikáját
hordozzák.
Jeszenyin legismertebb, oroszul és magyarul is legnépszerûbb verse, a Bokraink közt
1918 elején Pétervárott látott napvilágot, Jeszenyin Kékség (Golubeny) címû, legpoétikusabb verskötetében. Külön színt, minõséget képvisel Rab Zsuzsa átköltésében a
magyar nyelven újjáteremtett jeszenyini érzékenység és szépséggel bûvölt látásmód.
Fogékony a falusi, a természeti élményekre, ember és természet rejtett kapcsolataira, a
színek, hangulatok poétikus kifejezésére.
A Bokraink közt nem az érzelmi, hanem a hangulati lírához tartozik. A költõ légiesen tiszta, poétikus atmoszférát teremt, érzéki rátapintással ragad meg finom, ellebbenõ hangulatokat, árnyalatokat, ízeket. Lélekbe ívódik a verszene, a dallam, az emlékezetben megõrzõdik a láttató erejû képsor. A vers olvasója újjáéli emlékké szelídült
élményeit. Pompás színek tobzódnak, az elmúlás is gyönyörû ebben az elégikus dalban, elhalkuló lírai verszenében.
* Részlet egy nagyobb tanulmányból.
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A vers dikciójának zenei fogantatása nyilvánvaló. Az oly sok õszi versen edzõdött magyar fül és szem csodálatosnak érzi a jeszenyini vers nyitányát, amely olyan,
mint egy elbûvölõ zenei intonáció. A régi szerelem színterén, a bokraink közt barangoló õszben: kóró lett a fényes laboda. A természet õszében az emberi érzés, a
szerelem elmúlásának képe megkapó ellentétpárokban rajzolódik ki. Az õszi tájélményben megjelenõ, elégikusan szomorkás emlék személyessé teszi a vizuális látványt: Zizegõ, szép zabkéve-hajadról / nem álmodom többé már soha.
Juhász Gyula versének intonációja analógiaként kívánkozik ide: Milyen volt szõkesége, nem tudom már, / De azt tudom, hogy szõkék a mezõk, / Ha dús kalásszal jõ a
sárguló nyár, / S e szõkeségben újra érzem õt.
A
cirilleket
majd kicserélem!

Ñ àëûì ñîêîì ÿãîäû íà êîæå, 
Íåæíàÿ, êðàñèâàÿ, áûëà
Íà çàêàò òû ðîçîâûé ïîõîæà
È, êàê ñíåã, ëó÷èñòà è ñâåòëà.
Arcod haván bogyók bíbor vére 
szép voltál, te kedves, illanó!
Szelíd, mint az alkony puha fénye,
s fehéren sugárzó, mint a hó.

Itt, a második strófában érzékien villan az elmúlt szerelem képe. Magyar analógiaként idézhetjük Vajdától: Múlt ifjúság tündér taván / Hattyúi képed fölmerül. Az
elégikusság, a zeneiség szinte magakelletõ dallammá fokozódik a harmadik versszakban:
Çåðíà ãëàç òâîèõ îñûïàëèñü, çàâÿëè,
Èìÿ òîíêîå ðàñòàÿëî, êàê çâóê.
Íî îñòàëñÿ â ñêëàäêàõ ñìÿòîé øàëè
Çàïàõ ìåäà îò íåâèííûõ ðóê.
Szemed magvai kihulltak régen,
neved, a törékeny, messze szállt.
Gyûrött sálam õrzi már csak híven
fehér kezed hársméz-illatát.

Negatív festést találunk a fenti strófában. A jelen fájó képével, a hiánnyal  azzal, ami nincs már, de nemrég még megvolt  érzékelteti a költõ a kedves régi szépségét. A gyûrött sál jelentésasszociációja az emlék és a költõ személyes sorsának alakulását is sejtetni engedi. A fehér kezed hársméz-illatát szinesztézia pedig varázserõvel
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idézi fel a Perzsa motívumok remeklését: karcsú keze fehér hattyúpár. A poétikus szépségben, artisztikumban hasonló bensõséges esztétikai minõséget találunk Radnóti
Tétova óda címû versében: Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág 
A második és harmadik jeszenyini versszakhoz Juhász Gyula remeklésének második strófája kívánkozik tipológiai analógiánál szorosabb párhuzamként: Milyen volt
szeme kékje, nem tudom már, / De ha kinyílnak õsszel az egek, / A szeptemberi bágyadt búcsúzónál / Szeme kékjére visszarévedek.
Â òèõèé ÷àñ, êîãäà çàðÿ íà êðûøå,
Êàê êîòåíîê, ìîåò ëàïêîé ðîò,
Ãîâîð êðîòêèé î òåáå ÿ ñëûøó
Âîäíûõ ïîþùèõ ñ âåòðîì ñîò.
Amikor a háztetõn a hajnal
macskamódra, lustán lépeget,
emlegetnek tûnõdõ szavakkal
vízimanók, dúdoló szelek.

Nagyné Lõrincz Julianna is bizonyítja: a negyedik versszakban is tetten érhetõ a
dinamikus (kommunikatív) ekvivalenciára törekvés, és a fordító hozzáadása: ? òèõèé
÷àñ, êîãäà çàðÿ íà êðûøå, / Êàê êîòåíîê, ìîåò ëàïêîé ðîò   Amikor a haztetõn a
hajnal / macskamódra, lustán lépeget  Szó szerinti fordításban valójában így hangzana: Csendes órán, amikor a hajnal a háztetõn / mint a macskakölyök mancsával
mossa a száját  Az eredeti szöveg hasonlata teljes, konkrét, láttató erejû, míg a
macskamódra  tömörítés eredménye felfokozó, metaforikus összevonás, természete szerint eltér az eredeti gazdag egyszerûségtõl.
A nyíló hajnal, a természet legtisztább órái és az alkonyati kéklõ esték egyaránt
a szerelem eltûnt szépségére emlékeztetik a költõt a negyedik és az ötödik strófában.
A bûvölõ erejû, áttetszõen tiszta képek, festõi tónusárnyalatok érzékeltetik a múlt
és jelen ellentétét. Rab Zsuzsa az eredeti teljes hasonlat érzékletességét úgy adja
vissza, hogy a tömörítés lehetõségét alkalmazza: macskamódra  (A hajnal finnugor eredetû szó, etimológiája felidézi, hogy a magyar mitológiában a hajnal azt jelenti, hogy az Ég Leánya, aki éjszakai szendergésébõl felébredve aranyhaját szétteríti és beragyogja a világot.)
Ïóñòü ïîðîé ìíå øåï÷åò ñèíèé âå÷åð,
×òî áûëà òû ïåñíÿ è ìå÷òà,
Âñ¸ æ, êòî âûäóìàë òâîé ãèáêèé ñòàí è ïëå÷è 
Ê ñâåòëîé òàéíå ïðèëîæèë óñòà.
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Kéklõ esték azt suttogják rólad:
álom voltál, elhaló zene.
De tudom  aki formálta vállad,
fénylõ titkoknak volt mestere.

A ötödik strófa fordításában csöppnyi erotika is megvillan az emlékezés fényében.
A De tudom  feleselõ szólama  Juhász Gyula Milyen volt címû verse óta kompozíciós minta  az emlékezés tünékenységére, a jelenvalóságot, a bizonyosság- és
biztonságérzést fejezi ki. Erdõdi Gábornak abban igaza van, hogy az eredetiben az
usztá jelentése nemcsak a nõi ajkakra, hanem áttételesen, különösen s a férfiszemlélet nyomán a nõi szeméremajkakra is vonatkozik.
Íå áðîäèòü, íå ìÿòü â êóñòàõ áàãðÿíûõ
Ëåáåäû è íå èñêàòü ñëåäà.
Ñî ñíîïîì âîëîñ òâîèõ îâñÿíûõ
Îòîñíèëàñü òû ìíå íàâñåãäà.
Bokraink közt már az õsz barangol,
kóró lett a fényes laboda.
Zizegõ, szép zabkéve hajadról
nem álmodom többé már soha.

A keretes vers hangulati csúcspontja a nyitánnyal szó szerint azonos záróstrófa,
amely visszhangszerûen zeng, vizuális és akusztikai síkon is gazdagon érzékelteti a
versegész élményszféráit.
Juhász Gyula versének csúcspontja, a zárlat érzékelteti, hogy az általa bármilyen
egyoldalúan is megélt szerelem tõle elvehetetlen és fenséges emlék: Milyen volt hangja selyme, sem tudom már, / De tavaszodván, ha sóhajt a rét, / Úgy érzem, Anna meleg szava szól át / Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
Rab Zsuzsa fordításában is a hangulat a domináns. Gondolati, stiláris szempontból nemcsak célnyelvi ekvivalenseket alkalmazott jól a helyes tartalomfeltárás, szimbólumértelmezés és tónusváltozat érdekében, hanem sajátos nyelvi, képi és hangulati egyesítést és
gazdagítást is végzett. Rab Zsuzsa érdeme irodalomtörténeti jelentõségû, a legnagyobb fordítói teljesítményekkel mérhetõ. Az ismételhetetlen jeszenyini dal értékét öntudattal
hangsúlyozza késõbb a költõ A csavargó címû versében, amely Rab Zsuzsa fordításában így
hangzik: Õszi bokrok, veresszõrû nyájam! / Rólad szebben senki nem dalolt 
Hû vagy szép a fordítás? Mert a kettõ együtt nehezen képzelhetõ el. Lehet nyelvet
fordítani, hasonló nyelvtani konstrukciót hasonló konstrukcióval, de lehet üzenetet
fordítani, amelynek a befogadó nyelvben úgy kell hangzania, mintha azon írták volna. Néha ez az eljárás is lehet erõszak a szövegen.
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Tehát nem az oroszt adjuk vissza, hanem magyarra fordítva magyarrá is tesszük. Cél
nemcsak az orosz vers lefordítása, hanem a költõi üzenet megértetése; a mûfordítás a
szöveg lelkének és a magyar nyelv szabályainak és szellemének is megfeleljen. Kerekes
Anita nem invita Minerva módon, hanem hozzáértõen elemezte a Kaláka együttes Fekete
ember címû lemezén is szereplõ, megzenésített Bokraink közt címû verset. A vers gitárszólóval indít, elsõ felében a lágy gitárkíséret az õsz melankolikus hangulatát, a szerelmes elvesztése fölött érzett fájdalmat fejezi ki. A harmadik versszakban ehhez kapcsolódik be egy újabb gitár, amely elõkészíti a csellószólamot. A cselló mélysége a kedves
hiánya fölött érzett bánatot emeli ki. A mély hang zengése még inkább erõsíti a jeszenyini képek szépségét. A negyedik versszakban a dallam is megváltozik: újra és újra visszhangozzák a sorok végét az énekesek a szólam után. Különösen a dúdoló szelek és az
elhaló zene szövegrésznél. Mintha a feltört emlékeket a szív újra és újra visszaverné. A
visszatérésben a gitár mellett újra a cselló hangja is bele-belehallatszik egy-egy hang erejéig, és egy csengõ is megkoronázza az akkordokat. A dallam lágy, alapvetõen ereszkedõ.
A vers elsõ soraiban van egy-egy nagyobb hangköznyi (kvintnyi) ugrás, amúgy a terc és
a kvintlépések vannak túlsúlyban. Ezek is szerepet játszanak az emlékezés, a vágyakozás
csöndes meghittségének visszaadásában.
Sagane gyönyörûm, Saganém!
Weöres Sándor mintegy félszáz Jeszenyin-verset fordított. Elsajátításra, birtokbavételre érdemesnek ítélhette Jeszenyin költõi vívmányait, több versét is megragadó
mélységgel és hitelességgel tolmácsolta. Esetenként a jeszenyini szellemiség ismeretében új vonásokkal gazdagítja az impressziókra érzékeny, merész képalkotásban változatos jeszenyini lírát. Kálnoky László nem véletlenül érzi a próteuszi alkatú, ezerarcú Weöres Sándor sok dallamos, sõt bûvös dallamú versét Jeszenyin verszenéjével
rokoníthatónak.
Alapelve: önmagából mennél kevesebbet vigyen a fordításba, hogy mennél jobban
szólaltassa meg az eredeti mûvet és szerzõjét. Sikeres Jeszenyin-fordításai: A cifra szekér, Negyvennapos engesztelés, Ég veled, Baku!, Mélyre csüggesztve fejüket Az anapesztusokban írott Perzsa motívumok versei közül az õ tolmácsolásában vált népszerûvé a
Sagane, te enyém kezdetû. Nagyszerûen fordította a Kocsmás Moszkva darabjait, és különös szépséggel ültette magyarra az 1925-ös év verstermésének több miniatûr remekét is.
Kiemelkedõ teljesítmény az Õsz fordítása, tartalmi és hangulati visszaadása. A vers
szintaktikai egységét megõrizve az elsõ strófa két sora egy-egy külön mondat marad. A
zeneiség újjáteremtése az eredetit idézõn szinte tökéletesen sikerült. A verssorok kettesével, csengõ rímekkel rendezõdnek strófákká. Szóhasználata választékos, költõi: a
recsnoj bereg magyarul a többlethangulatot biztosító folyamszegély, a ljazg pedig
a csengés, a szhimnyik-vetyer meg remete szél:
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Csönd lepi borókás partok meredélyét.
Az õsz, a pej kanca, fésüli sörényét.
Folyamszegély hûs leple felett
patkói kék csengése lebeg.
Remete szél, óvakodva, lassan
avart tapos útkanyarulatban.

A lágy színhatás, a kevés ige az õszi táj, az arany õsz (zolotaja oszeny) nyugodtságát, mozdulatlanságát érzékelteti A legismertebb Weöres-fordítások közé tartozik, a Kaláka együttes és fõképpen Huzella Péter megzenésítésének és elõadói tehetségének köszönhetõen is, a Sagane, te enyém, amely jellegzetesen keleti színezetû, öt
ötsoros versszakból álló, bravúrosan szerkesztett vers:
Sagané, te enyém, Sagané!
Vagyok északi vándor Iránban,
csupa zöld a mezõ a hazámban,
süt a hold a rozs árja közé.
Sagané, te enyém, Sagané!
Vagyok északi vándor Iránban,
s a honomban a hold karikáz,
kerekebb csoda, mint e Siráz,
látnál gyönyörût te Rjazányban.
Vagyok északi vándor Iránban.
Csupa zöld a mezõ a hazámban,
csupa szõke kalász a hajam,
no, cibáld, Sagané, szilajan,
tépázd, s a kezed nyoma fájjon.
Csupa zöld a mezõ a hazámban.
Süt a hold a rozs árja közé,
képzeld el a szõke hajamról,
miféle? Szívem haza gondol,
csak meg ne szakadna belé,
süt a hold a rozs árja közé.
Sagané, te enyém, Sagané!
Hideg északon él az a hûség,
aki, mint te, olyan gyönyörûség,
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száll sóhaja errefelé
Sagané, te enyém, Sagané!

Strófaszerkezete is átvétel, mégpedig Anatolij Marcsenko szerint nem a perzsa, hanem az európai reneszánsz költészetbõl. Mégis keletinek érezzük, és nem csak elsõ látásra. Az eredetiben a keleti színezetet az elsõ strófába sûrített rímek adják. Jeszenyin átértelmezi, elmélyíti ezt a keleti költõi fogást. Anaforikusan nemcsak a rímkulcsokat, hanem
a költõi témákat is az elsõ versszakban aposztrofálja. Minden egyes strófa az elsõ versszak
egy-egy sorával kezdõdik és zárul, és továbbviszi a benne rejlõ témát is. Önmagában
azonban aligha adhatja ez a megoldás a keleti színezetet. A költõi formálás utánozható,
mint minden forma, de lényegében megismételhetetlen. A Sagané, te enyém mintájára
lehet verset írni, mégsem lesz benne szemernyi keleti színezet sem. Jeszenyin nem válogatja, hanem teremti a formákat, hiszen az élmény csak a megformálással nyer végleges
alakot. Érdekes, hogy a Sagané, te enyém fõként a névismétléssel éri el a keleti hatást. A
magyar fordítás rímképlete azonos az eredeti rímszerkezetével: a b b a a. A sorismétlõdések fokozzák a belsõ hullámzást, erõsítik az alapgondolat fejlõdését.
Weöres Sándor címfordítása szó szerinti, de nem magyaros, bár az orosz eredetinek
az áthallása (Øàãàíå òû ìîÿ, Øàãàíå / Sagane ti, moja Sagane ), ezen enyhít valamelyest. A Sagané név négyszeri dallamos ismétlése már az elsõ versszakban kiszakítja az
orosz léthelyzetbõl és keleti, egzotikus világba viszi az olvasót. A zeneiségre oly fogékony Weöres Sándor a nyitány bensõséges intonációjában ezt érezhette meg, amikor
fordításában nemcsak pontosan követte a névismétléseket, hanem az elsõ és utolsó
strófát névkeretbe foglaló Sagané szót  eltérve az eredetitõl  a versközépen, a zenei és érzelmi centrumban is megismétli. Az indítás és lezárás és az új súlyponti helyen történõ ismétlés a névkeret egységét még szemléletesebbé teszi. Nem öncélú bravúr, mert az elsõ strófa adja az anaforákat, refréneket, biztosítja a zenei, tartalmi
összeköttetést a refrénláncolatban és a versegészben. Nem betûk, hanem szavak, szókapcsolatok ismétlõdnek keretszerû szabályossággal. Felerõsödik az evokatív jelleg, és
pátosszá fokozódik az érzelmi telítettség. Csak látszólag változatlan a verskeret. Jeszenyin az utolsó versszakban elhagyja a felkiáltójelet, így érzékelteti a verszárás az érzelmi letisztulást, megnyugvást. Az értelmi ismétlések túlmennek az eufónia határán,
gondolati funkciót kapnak. Erõsíthetik a költõi gondolatot, sõt, teljességgel hordozói
is lehetnek. Jeszenyin mindkét szerepkörben alkalmazza az ismétléseket, a refréneket.
Nála a dallamosság, a jó hangzás és a gondolati funkció egyaránt fontos. Térmeghatározó jelentõségû a vers második strófanyitánya. A lírai alapszituáció lényege az egész
ciklus tömör magja: Vagyok északi vándor Iránban.
Saját léthelyzetébõl észleli Jeszenyin a kaukázusi valóságot, idõben-térben a maga
távlatában látja, érdekei és céljai szerint értelmezi. Költõi nyitottsága és énközpontúsága is tér-idõben mutatkozik meg, mint a költészet örök ürügyei: az élet, halál,
szerelem, boldogság, lét és nemlét témaköre is. Nemcsak értelmével, hanem egész lé-
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nyével, a ráción túli hatalmas terrénum, az intenzív érzelmi, akarati élet, a férfivágy
és az indulatbõség síkján is érzékeli a világot, átéli érzéki állapotában az idõbeliséget.
A tér- és idõszemlélet segítségével tájékozódik.
A lírai téralkotás példáját figyelhetjük meg. Kettõs tér- és idõdimenzió jelenik meg
egységben: a valódi és a fiktív térképzet, valamint a jelen és a múlt síkja. Együtt hat a
déli, a perzsa egzotikum és a rjazanyi táj vonzása. A térbeli ellentét, az Észak és Dél
nemcsak érzelmi, hanem filozófiai töltést is kap. Jeszenyin megénekli a képzeletben
alkotott Perzsiát, de nem szabadulhat a szülõföldjétõl, az orosz hazától sem. A keleti
egzotikum: fátyolba öltözött lányok, tengermorajlás, kerti suhogás, csalogányének,
rózsák pírja, mély, titokzatos csend, virágillatokkal bódító esték és éjek. Összeveti a
mesés perzsa tájat az orosz rónákkal:
Vagyok északi vándor Iránban,
a honomban a hold karikáz,
kerekebb csoda, mint e Siráz,
látnál gyönyörût te Rjazányban.
Vagyok északi vándor Iránban
[ ]
Szívem haza gondol.

A gondolatokban nem különösebben gazdag, de szemlélõdésben rendkívül sokszínû jeszenyini költészet megkülönböztetõ vonása a különös táj- és természetlíra, a
természetbe feledkezõ érzelmesség: E panteisztikus, többnyire bánatos, de sohasem szentimentális hanghordozás tulajdonképpen nem hasonlít a mi Juhász Gyulánk nehéz melankóliájára, helyenként inkább Verlaine áhítatos lebegésû elrévüléseire emlékeztet.
Poéták, csodanyelvek 
Külön figyelmet érdemel Fodor András Jeszenyin-fordításai közül (Ébreszd fiadat,
Újra isznak, Dal a kenyérrõl, Ifjú ének) A fekete ember címû iszonytató (terribiltà) ereju
elbeszélõ költemény. Fodor András nagyszerû tolmácsolásában a legtöbb strófa szinte
ekvivalens, gyakran szó szerinti pontosságú fordítás. Az eredetit szorosan követõ konkrétság külön erénye. A népi szemléletet átköltéssel is érzékelteti, például  nem szálfa-magos, de / amúgy jó markos gyerek  Szerkezeti módosítás is megfigyelhetõ, több
esetben köt össze mondatokat. Néhol az eredetinél erõteljesebb kifejezést és szóbetoldást is alkalmaz. A fordítás az eredeti szöveg lényegét, hangulati, képi sajátosságait is
költõien adja vissza.
A Hideg holdfény, a Kószálok a völgyben és az Elmegyünk egy kicsit mostan innen címû
Jeszenyin-verseket Illyés Gyula igazi költõi erõvel fordította magyarra. Az ifjúkori rusztikus élményeken túl a népköltészeti tiszta forrás, a versbeszéd közvetlensége, az aránytartás, a nyelvi tónus rokonítja a jeszenyini mûvészettel. A Kószálok a völgyben címû
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versben a nyipocsom mnye jami, nyipocsom mnye kocski adekvát megfelelõje: Mit
nekem gödör, mit göröngy, mit a zsombék. Csak sajnálni lehet, hogy nem élvezhetünk több Jeszenyin-verset az õ tolmácsolásában. Jeszenyin magyar megismertetéséért
sokat tett Jánosy István, Kálnoky László és Veress Miklós. Jánosy István a verszenét és
a hangulatot tartja Jeszenyin legfõbb bûverejének, és verseinek szépségét lírájának
pasztellszerû, üvegfestményszerû áttetszõségében jelöli meg.
Kálnoky Lászlót elsõsorban a tiszta dallamok, telten zengõ rímek varázsa fogta meg
Jeszenyin költészetében. Tudatosan követte mûfordításaiban a Rab Zsuzsa által hitelesített jeszenyini hangot. Veress Miklós Jeszenyin igazi, magyarországi felfedezésekor, az
ötvenes-hatvanas évek fordulóján elõször a lírai versek lágy, szõke Jeszenyinével köt
ismeretséget, aki angyalként bolyong a pokolban, majd a Pugacsov címû drámai költemény fordítása közben ismerkedik meg azzal a léttel, mely magában hordja a kárhozatot, megtapasztalja, hogy Jeszenyin szelídségének is lényege a szenvedély.
A valós analógiák, különbözõségek és eltérések vizsgálata monográfiára elegendõ
anyagot szolgáltatna Jeszenyin és Nagy László életútjának, életmûvének komparatív
elemzéséhez. (Fodor András 1959-es tanulmányában figyelmeztetésként, késõbb pedig
jóvátehetetlen mulasztásként állapította meg: kár, hogy Nagy László nem kapott és nem
kért méltó és elegendõ részt Jeszenyin megszólaltatásában.) Jeszenyinhez elemi erõvel
vonzódtak azok a költõink és íróink, akik a magyarság, a magyar parasztság nagy történelmi változásait tanúságtevõ igénnyel akarták megörökíteni. Közülük emelkedik ki
Nagy László, aki a változásban is az életlehetõségeket kereste, és minden racionális világlátása és jövõképe ellenére a változással járó fájdalmakat sem tagadta meg.
A döntõ sugallatokat ugyan a magyar valóságtól és legnagyobb költõitõl kapta, de
szíve szerinti példakép volt számára Jeszenyin is. Önéletrajzi írásában így vall errõl:
A félévi vizsgák után átmentem orosz szakra. Jeszenyint szerettem volna fordítani.
Célkitûzésébõl mindössze öt vers fordítása vált valóra: Mikola, Urunk színeváltozása,
Te dalold el, Kanca-hajók, Dicsõ kiadó. Rendkívül izgalmas, hogy az alapvetõen drámai
szemléletû Nagy László hogyan tolmácsolja az alapvetõen elégikus hangoltságú Jeszenyint. A nyelvi pontosság, képi hûség ellenére megfigyelhetõ az egyénítõ törekvés.
Mûfordítóként is alapelvét követte: Mûveld a csodát, ne magyarázd! A dal igézõn fonódik össze a Jeszenyinnél is oly fontos anyaképpel, a Sura húgának ajánlott Te
dalold el kezdetû versben. Az emlékezésihletben fokozódik a tisztaságvágy, a szeretetigény, közben a múltat és jelent összekötõ képzeletben ikonikus szemléletûvé, szakrális jelentõségûvé magasodik a Nagy László-i költészetben késõbb verscímmé emelt
anyakép:  s megigézve majd fölmerül újra / a homályból a hû anyakép.
A Kanca-hajókat Kiss Benedek Rimbaud nagy mûvével, a Párizsi orgiával rokonítja.
Ebbõl az 1919-bõl származó költeménybõl cáfolatként idézek részleteket azok ellenében, akik a valóság tényeivel szemben azt állítják, hogy Jeszenyin teljesen elfogadta
1917 forradalmát:
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Ordas ha csillagra üvölt:
már az ég is fellegek konca.
Kancák kivájt hasán süvölt
feketedõ holló-vitorla.
[ ]
Halljátok a nagy ropogást?
Erdõket gereblyéz a hajnal.
Ti új honba eveztek át
másokról lekaszabolt karral.

Az értékszemléletben, a jeszenyini gondban mélységesen rokon Nagy László Búcsúzik a lovacska, Zöld angyal címû hosszú énekét és különösen a Vértanú arabs kanca
címû megrázó költeményét is említhetjük. Nagy László Búcsú Tamási Árontól címû
versében a jeszenyini A kutya képanyagát egyénien adaptálja az erdélyi magyarság sorhelyzetének érzékeltetésére:
Sírodra, tudom, hívsz majd
csupa-dér magányos ordast,
golyó-verte szüggyel szétdúl
szivárványt, mesét, idillt,
illõn felgyöngyöz könnyel,
az anyaföld fagyát bevérzi,
s felvonítja égig a kínt,
amit nem lehet kimondani!

A Jeszenyin-utalások át- meg átszövik a magyar költészetet, nemritkán Nagy László kapcsán bukkanunk rájuk. Nyelvoldó és bátorító példakép volt Jeszenyin Nagy László számára, aki Jeszenyinre vonatkoztatva is vallotta, amit Kerék Imre egyik mûfordításkötetének címéül választott: Poéták, csodanyelvek, ivadékuknak jajos versekkel fölnevelnek.
 a jeszenyini rémület
Váci Mihály költészete is bizonyíték arra, hogy a jeszenyini kutya tragédiájának
képi öröksége is elevenen él poézisünkben. Így ír Repeszdarabok címû versében:
Loholok  és mint a kutya a szélben
Orrával az égre szimatol ,
Felnyüszítek néha:  Itt tûntek el
a csábító nyomok valahol!
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Jeszenyini apokalipszisvízió az a falusirató költemény, amelynek forrásnyelvi címét
Rab Zsuzsa szó szerint Én vagyoknak, Erdõdi Gábor a kezdõsort kiemelve, Falut sirató
utolsó költõnek fordította, fokozva a vers társadalmi pusztulás-látomásának képét:
S a Hold, fa-ingaóra zordan
fülembe hörgi: itt a vég.

Rab Zsuzsa fordítása is a kozmikus gyászt érzékelteti:
Én vagyok a falu utolsó
költõje; híd az én dalom.
A nyírfák tömjénfüstöt ontó
Búcsúmiséjét hallgatom.
[ ]
Kopott faóra üt rekedten,
megõrli lassan életem.
[ ]
Az óra hördül nemsokára,
rekedten mondja, hogy: betelt.

Erdõdi Gábor leglényegesebb szürreális elemre, a Hold fa-ingaórája birtokviszonyos metaforára figyelve állapítja meg, mennyire szürreális az eredeti, azt egy
festészeti analógia is megerõsíti, ami eszünkbe juthat róla  Chagall Háború címû
képe 1943-ból, amelyen egy fa-ingaóra lebeg a világ fölött. Erdõdi szöveghû tolmácsolásában:
Testem viaszgyertyája lobban,
aranyos lánggal csonkig ég.

A költõ teste, élete viasza szerepel itt költõi képekben. Erdõdi Gábor példaként
saját fordításában idéz Jeszenyin egy másik, 1922-bõl származó avantgárd, imazsiniszta
versébõl:
A tûz felolvasztja a testet,
mint sztearingyertya-darabot.

A magyar költõk kötetnyi verset szenteltek Jeszenyin emlékének. Az orosz költõ
tragédiájának lényegét legjobban Simon István döbbenetes emlékverse, a Segédmunkás a körúton fejezi ki. A faluról városba szakadt lírai hõs ezer közül is felismerhetõ,
mert nem áll egyenesen a válla, a summástarisznya félrehúzza, a szájából hiányzó, képzeletbeli pipa vezeti: mellette fut, ebként üget / a jeszenyini rémület.
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A Szovjetunió szétesése és a peresztrojka nyomán kutathatókká váltak az orosz archívumok, Leningrádban hozzáférhetõvé lett Jeszenyin eladdig szigorúan titkosnak minõsített halotti végbizonyítványa is. Két Jeszenyin-kutató orvos alapos munkával bizonyította: Szergej Jeszenyint tettleg bántalmazták, súlyosan megsebesítették, majd
megfojtották. Az öngyilkosságot csupán megrendezték. Az érvként felhozott tények
közül csak arra utalok, hogy a költõ testén mély bevágás látható az orrsövénynél, a
bicepsz átvágva  ezek tipikusan brutális KGB-s módszerek. Ugye hihetetlen, hogy
mindezek után a költõ vékony bõröndszíjakkal még fel is akasztotta magát a hotelszobájának fûtõberendezésére? A szovjethatalom végjátékának idõszakában az egykor még
Angleterre nevû, de késõbb Leningradszakajára átnevezett szállót le akarták bontani.
A bontási munkákat fõképpen egyetemisták akadályozták meg, akik tömegével sétálgatattak a helyszínen, nem engedték a gépeket a szálloda épületéhez. (Aztán az egyetemeken hetekig folyt a nyomozás, hogy kik hiányoztak azokon a napokon az órákról )
Jeszenyinrõl sok magyar író, költõ, irodalomtörténész írt. A teljesség igénye nélkül, csak jelzésszerûen említem néhányuk nevét: Bakcsi György, Bödõcs Pál, Csoóri
Sándor, Elbert János, Erdõdi Gábor, E. Fehér Pál, Erdélyi Z. János, Fodor András,
Franyó Zoltán, Gáspár Endre, Hell (Nagy) István, Héra Zoltán, Hetényi Zsuzsa, Illyés
Gyula, Jovánovics Miklós, Juhász Ferenc, Kardos László, Kerék Imre, Király László,
Kiss Benedek, Köllõ Miklós, Maráz László, Radó György, P. Szõke Mária, Török Endre, Végh György és sokan mások.
Juhász Ferenc költõi vallomásának címe: Szergej Jeszenyin halandó szíve. A falusi
Rimbaud-magányt sorsként élõ Jeszenyint paraszt-Feuerbach-nak nevezi. Azt vallja, hogy a két világ határán élõ költõ sorsa szükségszerûen az átmenet: korai halandóság. Az átmenet: a lehetetlen virágzása a semmiben. Jeszenyin talán az egyetlen olyan
külföldi költõ, akinek a magyar költészetben emlékversekbõl lehet összeállítani lírai
arcképét. Verset szentelt Jeszenyinnek többek közt Bella István (Jeszenyin utolsó éneke), Jánosy István (Jeszenyin emléke), Simon Lajos négy emlékverset is írt (Képzelt
mulatás Jeszenyinnel, Jeszenyin, Jeszenyin anyja és Jeszenyin mámora). Váci Mihály két
versben állított emléket a szovjet klasszikus költõnek (Jeszenyin bánata és Képeslapok
Jeszenyinnek). Kányádi Sándor versének a címe: Jeszenyin sírjánál. Kiss Benedek a Jeszenyin-líra magyar recepcióján fáradozva a jeszenyini arcképre figyelt, versihletõ élményét a Jeszenyin anyjának fényképe címû versében örökítette meg, Kalász László pedig Vad kék lovak címen állított emléket Jeszenyinnek. Rózsa Endre Jeszenyin, Kerék
Imre Jeszenyin-érem, Szokolay Zoltán pedig Hazám sarkából figyelem címmel írt Jeszenyin-emlékverset. Akác István Szegény Jeszenyin címen szólt a költõrõl. Cseh Károly
versének címe: Jeszenyin-arcképvázlat. Költészetünkben mindmáig érezhetõk a jeszenyini líra sugallatai, inspirációi, ösztönzései.
Jeszenyin és a költõ-fordító Rab Zsuzsa magyarországi népszerûségét bizonyítja, hogy
Tímár György Ezt sem én írtam címû paródiakönyvének a legsikerültebb darabja ép-
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pen egy Jeszenyin-paródia: A vörös hold, mint ökrök lelke vérzik, / ordas vonít a
szomszéd kert alatt. / Az est, ez üres hordó fölpenészlik, / míg álmodnak a sárból vert
falak. / Szinte hallani, hogy a pajta rozzan, / és ölt az éj fekete papcsuhát, / míg holt
muzsikok dalolnak a rozsban, / kik soha nem ismerték Rab Zsuzsát.
Az idõ múlása arra figyelmeztet, hogy ideje lenne már a teljes Jeszenyin-életmûvet
magyarra lefordítani és megjelentetni. Már sokan hiányoznak azok közül, akiknek a
magyar valóságban gyökerezõ jeszenyini élményeik voltak (Nagy László, Kormos István, Simon István, Fodor András).
Elsikkadt lehetõség volt, hogy Kormos István a Jeszenyin-fordításban ki sem próbálta erejét, pedig viszonylagos megközelítéssel az övé az a hang, mely leginkább rokonítható Jeszenyinéhez. Nem csupán azért, mert intonációinak, színeinek tónusa
gyakran hasonlatos az övéhez (Havas rét, Majd tél jön, Aluvók), hanem azért is, mert
érzéseinek bánattól rezgõ, átható mélysége, temperamentumának változékony eredetisége, a lélek tradicionális-népi és urbánus modern közti feszültsége õbenne volt az
orosz költõére emlékeztetõen leglíraibb, írta Fodor András.
A Jeszenyin-recepció eredményei bátorításként kötelezik az utódköltõket, mûfordítókat, irodalomtörténészeket és kiadókat a méltó folytatásra, amely magyar nyelven
is bizonyítja: Ami nagy, csak távolról látható. Jeszenyin lírája és a magyar költészet
közti tipológiai kutatás további eredményeket ígér. Jeszenyin lírájának különösen erõteljes kisugárzása volt és van a közép-európai térségben.
Ha Babits arra a kérdésre, hogy melyik a legszebb magyar vers, azt válaszolta: Shelley Óda a Nyugati szélhez  Tóth Árpád fordításában, arra a kérdésre, hogy melyik a
legszebb és legismertebb Jeszenyin-vers magyarul, nyugodtan válaszolhatjuk: a Bokraink közt  Rab Zsuzsa fordításában. Befejezésül Weöres Sándort idézem, aki a legszebben fejezte ki a magyar költõk Jeszenyin iránti tiszteletét:
Kik nem felejtik, mi a szerelem,
Kiknél a szerelem képekbe szõtt,
S kiknél a kép lángol szerelmesen:
Mind boruljunk le Jeszenyin elõtt.
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SZABÓ B. ISTVÁN
ÖRKÉNY ÉS A FILM

A filmmûvészet szerepe Örkény István életmûvében és Örkény István szerepe, részvétele a magyar filmmûvészetben nincs tudományos részletességgel feltárva, de ez a
hiány nemigen tartozik a magyar irodalom- és mûvészettudomány súlyosabb adósságai közé, mert tüzetes elemzés nélkül is megállapítható, hogy Örkény és a film kapcsolata korántsem rejt olyan sok elemzésre érdemes tartalmat, mint például Örkény és a
dráma (színjátszás) viszonya. Az utóbbiról már eddig is önálló mûfajmonográfiák születtek  Bécsy Tamás, Földes Anna, P. Müller Péter, Simon Zoltán könyveiben ,
valamint dramaturgiai, drámaelméleti nagy tanulmányok olyan szakértõ szerzõktõl,
mint Almási Miklós, Balassa Péter, Berkes Tamás, Kerényi Ferenc, Koltai Tamás,
Nagy András, Radnóti Zsuzsa, Szigethy Gábor, Tarján Tamás, Ungvári Tamás és
mások. A film mint mûvészi kifejezési lehetõség mélyebben nem izgatta Örkény
képzeletét. Ebben nem követte az egyebekben gyakran mestereinek vallott modern
klasszikusok, Babits, Móricz, Kosztolányi, Karinthy példáját, s a film és a mozi témaként, élményként vagy motívumként is ritkán tûnik fel hangsúlyosan a mûveiben (eltérõen például nemzedéktársai közül Mándy Ivántól, Mészöly Miklóstól).
1947 után, hosszúra nyúlt hadifogságából hazaérve találkozhatott elõször a magyar
filmélettel, valószínûleg Palotai Boris és az írónõ fia, Bacsó Péter révén. Bacsó már a
filmmûvészeti fõiskolán, Radványi Géza tanítványaként részt vett bizonyos filmgyári,
dramaturgiai munkálatokban. Palotai Boris Radványival még Kassán, a húszas években barátkozott össze, Örkénnyel pedig 193942 között, leginkább Szerb Antal közelében, aki mindkettõjük írói bontakozását jó szívvel támogatta. (A meghitt barátságra utal a hadifogságból hazahozott Lágerek népe szögesdrótokkal ékített, tehát
nyilvánvalóan bizalmas, Palotai Borisnak rajzolt 1947-es dedikációja is).
1948. augusztus 19-én államosították a magyar filmipart; az új Magyar Filmgyártó
Nemzeti Vállalatnál friss erõk bevonásával roppant dinamikus, szocialista szellemû dramaturgiai munka kezdõdött. Kovács András, Fehér Imre és Bacsó Péter dramaturgon kívül ekkor már itt mûködött Makk Károly (Radványi Géza albérlõje és
asszisztense), valamint a színházi világból mûvészeti vezetõnek átigazolt Fábri Zoltán. Fábri, Makk és Bacsó lettek  és maradtak mindvégig  a filmesek közül Örkény István legközelebbi barátai és alkotótársai.
A szocialista irodalmi életben nagy aktivitással rajtoló Örkény hamarosan önálló
filmforgatókönyv írására kapott megbízást. 1949 õszén, filmgyári megrendelésre benyújtotta még csak készülõ (majd 1951 nyarán Házastársak címmel megjelenõ) termelési regénye a filmváltozat-szinopszisát. Ennek címe Palackba zárt cirkáló volt, ami

 418 

a fõhõs individualista hobbijára utalt (szabad idejében nagy ügyességgel és kitartással apró pálcikákból hajómodelleket épített borosüvegekbe), s mellesleg még filmcímszerûen is hangzott. A dramaturgián nyert munkacíme azonban már a vonzó Sztálini
mûszak lett, majd a film végleges címe (pompás rájátszással a Nálunk a munka becsület és dicsõség dolga! sztálini jelmondatra) Becsület és dicsõség. A forgatókönyv megírására Örkényt 1950 áprilisában kérték fel, de a gyorsan elkészült mûvet nem fogadták el. Több mint fél éves javítás következett, melyet a Népmûvelési Minisztérium
Filmfõosztályának javaslatára létrehozott alkotócsoport végzett, a kijelölt rendezõ,
Gertler Viktor részvételével. A korabeli filmmûvészet és filmpolitika kapcsolatát eklatánsan példázó javítások szempontjait a filmtörténet levéltári anyagokból (jegyzõkönyvekbõl) így rekonstruálta: A Filmfõosztály helytelenítette, hogy a fõszereplõt
(Lugosit) a közösséggel szembehelyezkedõ emberként ismerjük meg, mert ez azt a látszatot keltheti, hogy a társadalommal meghasonlott embertõl többet várhatunk, mint
a társadalomhoz pozitívan viszonyulótól. Ezért már a film elején Lugosi pozitív tulajdonságainak bemutatását kérték, különben változása meglepetésszerû lesz. Alacsony
keresete az ellenséges manipuláció következménye legyen. Helytelen azt az érzést kelteni a nézõben, hogy a munkások általában keveset keresnek. Az alacsony bér ne az
egész gyárat, annak csak egy részlegét jellemezze. A bércsalás semmi esetre se Lugositól
induljon ki, elkeseredését használja ki az ellenség. Bikov hatása szervesen épüljön
Lugosi fejlõdésébe. A mama legyen súlyos beteg, de napjai nincsenek megszámlálva.
Több pozitív alak szerepeljen Lugosi gyári környezetében, felesége is fejlõdjön.1
Ezek után nem csoda, hogy Örkény még a forgatás kellõs közepén megpróbált óvatosan elhatárolódni ettõl a kollektív remekmûtõl. Élve az alkalommal, hogy az Irodalmi Újság Irodalmunk és a film  Vita a forgatókönyv kérdéseirõl fõcímmel cikksorozatot indított, az 1951. február 1-jei számban (a forgatás 1951. január 14-én kezdõdött!)
elpanaszolja, hogy mi minden történt az õ jámbor forgatókönyvével a minisztériumban és a dramaturgián. Az Amikor kevesebb segítség több lett volna címû cikkében többek között ezt írta: Mindennél ékesebben ábrázolja ezt egy példa, filmem egyik mellékszereplõjének, Corrodini fõmérnöknek elgondolkoztató pályafutása.  Ez a
Corrodini eredetileg torzonborz, bõvérû, sokat és ízesen szitkozódó, szakmájáért élõhaló, olasz eredetû mérnöknek született. Olyanféle embernek, akit a szakmáján kívül
nem érdekel semmi, nem költ ruhára, mindegy neki, mit eszik, lakása lompos, rendetlen Tény, hogy olaszosan éneklõ hangjával, robbanó vérmérsékletével némiképp
exaltáltnak hatott; nem is bántam különösebben, hogy Corrodini egy-kettõre megmagyarosodott, Kóródi lett belõle. Késõbb aztán elcsitultak lázas kitörései, zamatos
kiszólásai az ajkára fagytak; valaki megfésülte szegény Corrodinit. Volt egy kép, mely
a lakásán mutatta be, éjszaka, munkája közben. Sáspapucsot, gyûrött pizsamát, vedlett fürdõkabátot viselt, a film már forgatásra készen állt, mikor még egy sürgõs telefonhívás érkezett és levétette Kóródi pizsamáját, továbbá intézkedett, hogy ne legyen
szõrös a mellkasa. A moziba járókat egy illemtudó Kóródi várja.  Mindez tréfának
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hangzik, de szóról szóra igaz. Annyira igaz, hogy az a mûvész, aki Kóródit alakítja,
keservesen panaszkodott nekem, miképp írhattam ilyen színtelen, íztelen figurát.
Bizony a Becsület és dicsõség színtelen, íztelen, rémes film. A bemutatója után hamarosan megjelent Házastársaktól abban is különbözik, hogy míg a regényben a pártos, szocialista realista irodalom sok megkívánt kliséje (termelési vonal, közösségi vonal, magánéleti vonal, fejlõdési vonal stb.) között csak az egyik az ellenség
kártevése és leleplezése, addig a filmben erre  az egyre élezõdõ osztályharc sztálini doktrínájára -- kerül a fõ hangsúly: az 1949-ben(!) játszódó filmben a polgári eredetû mérnökök(!) szabotázsait irányító és fedezõ fõ ellenség Rajk embere(!) a Nehézipari Minisztériumban, s 1951-ben, vagyis a sorozatos kitelepítések, koncepciós
perek, kivégzések idején süvítenek a filmben az ilyen mondatok: Tudni kell, hogy
ki a barát és ki az ellenség!, Ezekkel a fasiszta nyilasokkal többé már nem lehet
cicázni!
Örkény elhatárolódó, magát kimenteni igyekvõ óvatossága egyáltalán nem bizonyult fölöslegesnek. A filmet 1951. április 13-án mutatták be, és borzalmasan megbukott. A szakma gúnyolódott, (a film beceneve Becsdics lett), a kritika fanyalgott,
ütötték-vágták a minisztériumban (pártközpontban) azok is, akik oly sokat segítettek a forgatókönyvön. Az 1951-ben bemutatott hat magyar film  Déryné (Kalmár
László), Különös házasság (Keleti Márton), Teljes gõzzel (Máriássy Félix), Felszabadult
föld (Bán Frigyes), Gyarmat a föld alatt (munkaközösség), Becsület és dicsõség (Gertler
Viktor)  közül a legrosszabb besorolást és a legkevesebb elõadást kapta, így nézõszáma is messze a legalacsonyabb maradt. Végül  pontként az i-re  maga Rákosi
Mátyás hasonlította össze szegény Lugosi vasesztergályost a daloló Dérynével, mégpedig a párt politikai bizottsága(!) ülésén (1952. január 10-én): Kell a kísérletezés. Tudjuk, hogy nem lehet 12 filmbõl 12 sláger [Nota bene: évente hat film készül akkor.]
Ha összehasonlítjuk például a Becsület és dicsõséget a Dérynével, hirtelen nem is tudjuk, az elõbbi filmben mi van, nem ragadt meg belõle semmi.
A Becsület és dicsõség kudarca nem vetett véget Örkény filmírói aktivitásának; õ
maga sem vesztette el a kedvét, a hivatalos (pártszerû) ledorongolások sem tanácsolták el innen, hiszen mindenütt visszaigazolták jó szándékú igyekezetét, a filmes
barátok számára pedig, természetesen, sosem volt kétséges, hogy a film fogyatékosságának oka nem az írói tehetség fogyatékosságaiban rejlik. Örkény tehát ezután is a
filmgyár többé-kevésbé rendszeresen foglalkoztatott külsõ munkatársa maradt. Szinopszisokat, filmnovellákat írt. Többek között benyújtotta a Bónis család címû, késõbb a
befejezetlen regények között töredékben megismert történetét, amely a sztálinvárosi
élménykörben korrigálni igyekezett a Becsület és dicsõség hazug demagógiáját: két elõzõ nemzedék nagyszerû mérnökeinek bemutatásával mintegy elégtételt szolgáltatott
volna a megrágalmazott polgári származású mûszaki értelmiségnek, ahová egyébként
Örkény maga is tartozott. (A Sztálinváros építéséhez kapcsolódó mitologikus témakörben ismét Palotai Borissal együtt ismerkedett a valósággal, mintegy riporter és
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népnevelõ írópárost alkotva. A Bónis családból nem készült film, viszont Palotai Boris
 már az 1953-as politikai enyhülés légkörében  életszerû forgatókönyvvel segítette megérdemelt sikerhez a sztálinvárosi témában Keleti Márton Kiskrajcárját.)
Az igazi visszavágás a Becsület és dicsõségre azonban nem a Bónis család, hanem a Babik
lett volna. 1953 és 56 között megszaporodtak a jelenbeli, közéleti témájú szatírák, szatirikus vígjátékok és kabarék színházban, rádióban, irodalomban is. A politika ezt feszültségcsökkentõ szelepként alkalmazta (nekünk Gogolokra és Szaltikov-Scsedrinekre van
szükségünk!  szólt a Sztálin halála utáni sztálinista lózung). E szelep kezelése azonban kockázatos és bizonytalan volt; a filmek közül bizonyítja ezt Banovich Tamástól az
Eltüsszentett birodalom és Kalmár Lászlótól A nagyrozsdási eset bemutató elõtti betiltása.
Örkény megbízása szatirikus társadalomkritikai filmnovellára tehát éppúgy beleillett a
kor filmpolitikai kánonjába, mint az elkészült szatíra elutasítása. A Babikot mindenesetre nagy kedvvel és minden mérgét beleadva írta. Nemcsak a Becsület és dicsõség idézett
tapasztalatai fûtötték, de 1952 õszén, a Felelet-vitában, Déry mellett mintegy másodrendû vádlottként Révai által kipellengérezett elbeszélései (Lila tinta, A Hunnia Csöködön) meggyalázása, továbbá az 1953 júniusában az Irodalmi Újságban megjelent, Írás
közben címû önkritikus írásában (és az Írószövetségben elmondott felszólalásában) is megvallott alkotói és morális lelkifurdalása, rászedettségélménye és frusztrációja is. A
Babikban vitriolos tollal kigúnyolt mindent, amit néhány éve még maga is eszményített: a munkaversenyt, a sztahanovista mozgalmat, a pártszerû magánéletet és házasságot, az éberséget, a forradalmiságot, az Eszmét Az alapötlet: egy bércsaló vasesztergályos és egy korrupt normaellenõr az Elsõ Magyar Álkulcsgyárban kitalál egy nem létezõ
ifjú szakmunkást, Babik Jánost. A kimutatásokban õ éri el a legmagasabb termelési eredményeket és egyedül õ nem gyárt selejtet; híre-neve rohamosan terjed, a babikizmus
országos mozgalommá nõ. Példáját tanítják, egy lelkes ifjú pártaktivista pedig már hozzá
is menne feleségül
A filmnovella forgatókönyvvé írásában részt vett Bacsó Péter, ennek az idõszaknak a legtermékenyebb és egyik legsikeresebb dramaturgja, s terveik szerint a Babik
lett volna Makk Károly elsõ önálló játékfilmrendezése, az igazi debüt. 1953 és 1956
között a politikai libikókamozgást követték az elfogadási fórumokon a Babik különbözõ változatai. Volt, amikor (1955. november 17-én) a Népmûvelési Minisztérium
Filmfõigazgatóságának kiegészítõ igazoló jelentést kellett adnia az Állami Ellenõrzési Minisztérium(!) részére, ahol Örkényt azzal vádolták, hogy hazug pamfletet írt a
hazánkban uralkodó állapotokról, kiforgatva a munkásmozgalmat.2 Az ingadozó esélyû engedélyre, persze, túl sokáig Makk sem várhatott: 1954 nyarán a Liliomfi rendezésével nagy sikerrel debütált, s annak bemutatója (1955. március 3.) idején már kezdte
forgatni A 9-es kórterem címû munkáját (bemutató: 1955. november 10.). Zolnay Pál,
aki társrendezõ lett volna Makk mellett, úgy emlékezett, hogy 1956. október 23-án
éppen a Babik egy részét diktálta gépbe a filmgyárban,3 s Makk szerint is forgatásra
készen állt a Babik, de õ ekkor már a Mese a 12 találatról utómunkálatait végezte.
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A Babik címû film sosem készült el, és befejezetlen maradt Örkénynek a témából
írott kisregénye és színdarabja is. De azért a Babik nem enyészett el nyomtalanul: számos eleme megtalálható Bacsó Péter 1969-ben készült, de csak 1979-ben bemutatott
A tanú címû filmjében, még több Örkény (szintén 1969-ben készült és szintén csak
1979-ben bemutatott), Pisti a vérzivatarban címû groteszk drámájában (a prológtól a
Vákuum-Pisti motívumig és a létragyár-jelenetekig).
A forradalom alatt Örkény is mással volt elfoglalva. Utána pedig  a forradalom
leverése és legjobb barátja, Déry Tibor és más íróbarátai bebörtönzése után  letargiához közeli, mély válságba került, amelyet még magánéleti (házassági) és egészségügyi
gondok, bajok is súlyosbítottak. A filmgyári kapcsolatok valamelyest mégis fennmaradtak. 1957 októberében írta feleségének a szigligeti alkotóházból: Nagyon sokat
dolgozom, s bár még ma is kissé nyomott az agyvelõm, de már kezdek emberként látni
és gondolkozni. Remélem, jó lesz, amit írok. A film elejét (a nagyon bonyolult Kék
Duna jelenetig) ma átírtam, holnap kezdek neki a kemény diónak, a Kék Dunának.
Nem bánnám, ha Fábriék [valószínûleg Fábri és Bacsó Péter] a hét végén lejönnének,
addigra azt hiszem, már tudok mutatni valamit.4 A Kék Duna valószínûleg az 1955ös jubileumi felszabadulási filmnovella-pályázatra beküldött, de mint nem kellõen felszabadítót, elutasított filmötlet lehetett (a téma: egy 1942-ben szovjet hadifogságba
került magyar katona levelei és hazakerülése). A filmbõl nem lett semmi, késõbb Örkény megpróbálta regényként átalakítani, de félbehagyta (a töredék sem jelent meg;
kézirata nem ismert).
Még néhány hónap, és Örkényre (a második, úgynevezett kis íróper idején, s attól
bizonyára nem függetlenül) a szilencium búvárharangja borult; ezzel elkezdõdött második ötéves  írói  hadifogsága. A szilenciumról  szokás szerint  semmiféle
hivatalos végzést, határozatot nem kapott, csak egyszerûen sehol sem fogadták el
közlésre a mûveit; megélhetését a Kõbányai Gyógyszergyárban  vegyészmérnöki diplomájával, Aczél György protekciójával  vállalt állásából biztosította. Ilyen körülmények között a korábban is kétes végeredményû filmgyári megbízások felértékelõdtek. Szinte folyamatosan kapott megrendeléseket filmötletekre, átdolgozásokra,
filmnovellákra, s ezekért az adott viszonyok között nem jelentéktelen honoráriumot
fizettek. Az egyik közülük Hunyady Sándor Vöröslámpás ház címû, bravúros novellájából  Bacsó Péter dramaturgi közremûködésével  Makk Károly rendezésében tervezett, de akkor még erkölcstelensége miatt nem engedélyezett forgatókönyv volt,
amely aztán csaknem húsz évvel késõbb, 1977-ben, Egy erkölcsös éjszaka címmel elkészült és méltán sikert aratott.
Hasonlóképp került elsõ, filmötlet verzióban a filmgyárba Örkény István két eredeti, késõbb majd prózában is, drámában is leghíresebbé vált mûve: a Tóték és a Macskajáték. A Tóték filmgyári elõéletérõl maradtak fenn dokumentumok. Az egyik a forgatókönyvírói megállapodás  még Pókék címmel  1964. március 5-érõl, amely
szerint harmincötezer forint írói honoráriumot, plusz a kizárólagos megfilmesítési jo-
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gért húszezer forintot azonnal kifizettek (ez akkor igen komoly összeg volt: jóval több,
mint Örkény egy évi, akkor már felmondott gyógyszergyári állásának bére, kb. egy
korabeli új gépkocsi vagy egy lakótelepi szövetkezeti lakás ára). A másik dokumentumot, az 1964. november 24-én kelt elutasítását a forgatókönyvnek  melynek ekkor
Csönd legyen! a címe  ugyanazok a barátok (Újhelyi Szilárd, Föld Ottó, Bacsó Péter) szignálták, akik fél éve gálánsan megvették. Belejátszhatott e döntésbe az, hogy
Újhelyi Szilárd stúdióvezetõ, aki Aczél Györggyel régi, meghitt vitakapcsolatban állott, még nem tudta elérni nála, hogy a szilenciumból épp csak most, lábujjhegyen
visszatérõ, kötetet például még meg nem jelentethetõ író neve filmplakáton szerepeljen, kivált nem a korszak vezetõ, legtekintélyesebb rendezõje, Fábri Zoltán fénykörében. Az is igaz viszont, hogy Fábri a valóban nagy tekintélyével képes lett volna kiharcolni az engedélyt, ha nagyon akarta volna. De nem akarta nagyon. Valószínûleg a
mû abszurd, fekete humora volt idegen számára (Fábri Zoltán gazdag életmûvében legkevésbé a humor szála csillog); inkább választotta, mint alkatához és rendezõi rangjához jobban illõt, az év kultuszregényét, Sánta Ferenctõl a Húsz órát, amelynek megfilmesítésével komoly elismeréseket (moszkvai nagydíjat is) kapott.
A Tótékból ezután Örkény kisregényt írt,5 majd abból Kazimir Károly fõrendezõ
kérésére  és új felesége, a dramaturg Radnóti Zsuzsa segítõ inspirálásával  drámát.
Ezt mutatta be 1967. február 24-én a Thália Színház, Kazimir Károly rendezésében,
Latinovits Zoltán, továbbá Nagy Attila, Dajka Margit és Hacser Józsa fõszereplésével.
Ez az elõadás korszakhatár jelentõségûnek bizonyult a magyar dráma és színház történetében, és a darab nem állt meg az országhatároknál, hanem tüneményes sebességgel
hódította meg a nagyvilág színpadjait is. Örkény újra  vagy inkább igazán elõször
ekkor, harmadik indulásakor  az élõ irodalom legelsõ vonalába került, mind a közönség, mind a kritika, mind a kultúrpolitika szemében.
Ezek után könnyen érthetõ, hogy Fábri már sajnálta a kezébõl kieresztett nagy lehetõséget, s visszatért a régi forgatókönyvhöz. De természetesen nem tehetett úgy,
mintha a sikeres színpadi értelmezés nem létezne. Ellenkezõleg: erõteljesen törekedett arra, hogy a filmben másféle, eltérõ értelmezést teremtsen. Ezáltal eleve kizáródott az új forgatókönyv írásából Örkény, aki nyilván nem óhajtott volna eltérni saját
mûvétõl (a forgatókönyvírás ismét Bacsó Péter reszortja lett). Örkény, õrizve Fábrival
a jó barátságot, élesebben nem bírálta nyilvánosan az elkészült (1969. november 27én bemutatott) filmet. Inkább csak a drámáról szólva, mintegy mellesleg említette
meg, hogy a magyar moziváltozat kihagyott egy kulcsjelenetet (Cipriani professzort)
és, ha nem tévedek, ezen vérzett el.6
Ezen kívül még több eltérést is említhetünk, ami, sajnos, szintén nem vált a film
javára. Elõször is a mûnem megváltoztatása: a groteszk (abszurd) dráma helyett a mese
idilli hangnemét állítja szembe az Õrnagy kegyetlenségével (a film alcíme is jelzi ezt:
XX. századi mese, s ráadásul beiktatta a képen kívüli Mesélõ hangját). Még inkább
ilyen Fábri többször hangsúlyozott elképzelése, miszerint a film nem Tótékról, hanem
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az Õrnagyról szól (nyilván erre utal a cím megváltoztatása is Isten hozta, Õrnagy úr!ra). S ide kapcsolódik a legkockázatosabb megoldás: az Õrnagy szerepére õ is Latinovits
Zoltánt szerzõdtette, s arra akarta kényszeríteni a színészt, hogy az ÖrkényKazimirféle, kissé lökött és mániás õrnagy helyett tudatosan embertelen, kegyetlen zsarnokot formázzon. Latinovits e felfogással nem értett egyet, s a forgatást gyakori deviáns
viselkedéssel tette feszültté (amint ez Illés György operatõr visszaemlékezésébõl is tudható). Mindent összevéve az Isten hozta, õrnagy úr! nem sorolható sem Fábri Zoltán,
sem az 196970-es évad legjobb filmjei közé.
A Macskajáték filmes története sem volt felhõtlen. Makk Károly visszaemlékezése
szerint a címadó nyávogós játékot és az alapötletet (két idõs nõvér kommunikációja)
Örkénnyel együtt a hatvanas évek elején, Vas Istvánék szentendrei kertjében, a költõre várva élvezték végig, a feleség, Szántó Piroska festõmûvész és húga, Pannika elõadásában. Az ötletbõl filmnovella-rendelés lett, Örkény ezt teljesítette, a stúdió kifizette, Makk pedig  aki igazi profi módjára mindig több tervet tartott tartalékban 
lekötötte és félretette. Örkény kisregényt írt a témából, amely megjelent a Kortársban, valamint a tíz év szünet után, 1966-ban kiadott, átütõ sikerû új kötetében, a
Jeruzsálem hercegnõjében. Gyurkó László, aki ekkoriban szervezte a kísérleti, avantgárd
jellegû 25. Színházat, lecsapott rá, elkészítette az oratóriumszerû színpadi adaptációt,
de szereposztási és egyéb problémák miatt a bemutató nem jött létre. Ekkor adta át
Örkény a mûvét az idõközben Szolnokon nagyszerû Tóték-elõadással habilitált Székely Gábornak. Székely elmélyült és aprólékos színpadi értelmezésének  és ismét
Radnóti Zsuzsa közvetítõ segítségének  köszönhetõen 1971-ben a Szolnoki Szigligeti Színházban a Macskajáték legalább olyan reveláció lett, mint annak idején Kazimir
Tótékja. A Vígszínház három napon belül szerzõdtette a fõvárosi bemutatóra Székelyt
 s megállíthatatlanul folytatódott a sikerszéria, Magyarországon és a nagyvilágban.
Makk Károly, kezében a filmnovellával, egészen másfelé tájékozódott. Társalkotónak, társ-forgatókönyvírónak Tóth János operatõrt kérte fel, s ezzel a lehetõ legmesszebbre távolodott az irodalmi kidolgozástól, tehát fel sem merült Örkény további
részvétele a munkában. Tóth János a képi narrációnak valóban egyedülálló invenciójú és megszállottságú mestere. Az a képi elõadásmód, amelyet a Macskajátékhoz Makk
Károllyal kidolgoztak, elképesztõen idõ-, technika-, nyersanyag- és pénzigényes eljárás volt. Két év elõkészítés után maga a forgatás is még két évig, 1972 húsvétjától
1974 húsvétjáig tartott, s olyan idõ-, nyersanyag-, költségvetés-túllépésekkel járt,
amelyeket  maga a rendezõ is elismerte nyilatkozataiban  csakis az állami filmgyártás képes tolerálni, s az is csak egyszer-egyszer, akkor, ha az alkotók elõzõ filmje
nagy hitelt és renomét halmozott fel. A Szerelem (1970) világsikere ezt jelentette Makk
Károlynak és Tóth Jánosnak. A jelzett elõadásmód természetesen nemcsak technikai,
hanem tartalmi konzekvenciákkal is járt: az örkényi mû komikus és tragikus, kacagtató és megindító részletei közötti sziporkázás helyett a film gyönyörû képein egységes,
elégikus-fájdalmas ritmus és hangulat érzõdik  s ez a nézõközönséget sem itthon,
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sem külföldön nem ragadta magával. Makk maga is hangsúlyozta, hogy ez csak egyike
a lehetséges mozgóképi Macskajáték-értelmezéseknek, amely egyáltalán nem zárja ki
más, esetleg az Örkény-drámához jobban ragaszkodó adaptációk lehetõségét. S valóban: Szabó István 1982-ben a Telefilmstaar Saarlandischen Rundfunks produkciójában, Koltai Lajos fényképezésével, kiváló német színészekkel, nyolcvanöt perces tévéfilmet forgatott a dráma alapján, sokkal hívebben az eredetihez.
Eltûnõdhetünk: vajon sajnálatos-e, hogy Örkény két világhírû mûve a filmes fogantatás ellenére mind regényformában, mind drámában sokkal jelentõsebbnek bizonyult, mint a mozifilmváltozatok. Nem biztos. Mert ha a két filmnovellát, illetve forgatókönyvet rögtön elfogadják és leforgatják, akkor Örkény nyilván nem írt volna e
témákból utólag kisregényt, majd színdarabot, s ez a magyar kultúrának súlyos vesztesége lenne, akkor is, ha azt nem sejthetjük, mit írt volna ezek helyett.
Mindenesetre a Macskajáték után Örkény több filmet nem írt, de a jó barátságot
haláláig fenntartotta a filmesekkel, Fábrival, Makk-kal, Bacsóval. Kései híres drámái
 Pisti a vérzivatarban, Vérrokonok, Kulcskeresõk  közül egyikbõl sem készült filmadaptáció. Mint ahogy az életében befejezett két utolsó mûvébõl sem, amelyek pedig
sajátosan tematizálják a filmet. A Rózsakiállítás címû kisregény szatirikusan érinti az
író és a rendezõ viszonyát, hiszen hõsének, a tévérendezõnek, aki engedélyt kap arra,
hogy leforgassa három ember halálát, az egyik kiválasztott szereplõje éppen egy féltehetségû író. Ez a kisregény nagyon is alkalmasnak látszana a megfilmesítésre, de Örkény ezt nem kívánta, elkerülendõ a plagizáció esetleges vádját, minthogy az alapötletet amerikai filmélménybõl merítette. Utolsó mûve, a Forgatókönyv pedig címében,
szakszavaiban, tipográfiai formájában is filmforgatókönyvre utal, de persze ez csak álca,
egészen másról szól: kora és nemzedéke nagy tradíciójáról, a Rajk-perrõl, illetve a hitben fanatikusok koncepciós gyilkosságairól.
Örkény István halála (1979. június 24.) után sok elbeszélése (például Glória, A
Hanákné-ügy, Te édes-édes, Meddig él egy fa?, az egypercesek különféle válogatásai)
alapján készültek tévéfilmek, sõt Fábri Zoltán 1981-ben a Requiembõl mozifilmet is
rendezett. De Örkény hatását, jelenlétét a magyar filmmûvészetben elsõsorban nem
ezekben az adaptációkban láthatjuk. Hanem abban, hogy miként az Örkény utáni
nemzedék írói Spirótól, Esterházytól Kornisig megtanultak örkényül beszélni, úgy e
nemzedék akkor fiatal filmesei is megtanultak örkényül látni. Az örkényi groteszkszatirikus látás és láttatás termékenyítette meg például Gazdag Gyulát (Bástyasétány
74), Gothár Pétert (Idõ van), Jeles Andrást (Álombrigád), Tímár Pétert (Egészséges
erotika). A felsorolt groteszk-szatirikus filmeknek a korabeli politikai és közönségviszonyok közepette nem volt könnyû a sorsuk. Ennyiben is rokoníthatók ihletõjük,
Örkény István kísérleteivel, amelyeknek az író életében korántsem volt oly fényes és
könnyû a karrierje, mint az író halála után, s fõként manapság.
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FRÁTER ZOLTÁN
HOLD, HATALOM, JÁTÉK
Weöres Sándor drámáiról

Ha Weöres Sándor életmûve valóban a szerepekre bomló én költészete, mint egyik
méltatója írta róla, akkor szinte értetlenül állunk a kérdés elõtt, vajon miért csak ilyen
kevés drámai mûvet alkotott. Hiszen próteuszi alkatának a dráma mûfaja legalább
annyira megfelelõ lett volna, mint a líra. A szereplõk dialógusaiból építkezõ dráma
számtalan alkalmat kínál a legkülönbözõbb karakterek hangjának megjelenítésére. Magyarországon kell élni ahhoz, hogy egy költõ elhatározza, nem ír több drámát. Weöres
ugyanis nem könyvdrámáknak szánta alkotásait, hanem eleven színpadi mûvek alapjául, s a bemutatók körüli megpróbáltatásokból, politikai hisztériákból elege lett. Vagy
két évtizede magam is borongtam már az életmû ily sajnálatos alakulása felett, s futólag áttekintettem a költõ kötetbe gyûjtött színjátékait. Most, amikor mégis újra szólok a színjátékokról, érdemesebb talán néhány részletkérdést megvizsgálni, és azon
keresztül megmutatni a drámai életmû egyes vonásait. Ezúttal még felsorolásszerûen
sem törekszem teljességre. A mind ez idáig kevésbé méltányolt Endymion jelenetébõl
kiindulva, a Holdbeli csónakos kalandos játékával folytatva, a Csalóka Péter, az Octopus
és a Kétfejû fenevad szövegét használva arra keresek választ, milyen olvasási-értelmezési lehetõségeket kínálnak a költõ drámái a befogadói mobilitás számára, az új és új
megközelítések folytonos elforgatásával.
Az Endymion története a mítoszi hagyomány felelevenítésének látszik, de csak látszik. Talán azért sem méltányolta a kritika igazán, mert nem nagyon látott benne mást,
mint egy klasszikus, mítoszból kiragadott történet szépen elvégzett szcenírozását,
Endymion és Hold istennõ szerelmének pásztorjátékot imitáló felidézését. Eme értékelés alapján valóban kétséges, érdemes volt-e felmelegíteni a pásztorjáték több évszázada kihûlt hagyományát, kivált, hogy az igényes nyelvi megvalósítás és a záró tanulság kimondása, mely mûfajából fakad, kissé didaktikus értelmet ruház a szövegre.
Az oly sokszor mentõövként szolgáló ironikus olvasat érvényesítését nem indokolja
számottevõ poétikai adalék, a kis jelenet szövege sem adja meg magát annak a lehetõségnek, hogy akár a mítosz travesztiájaként, akár paródiaként olvassuk. Véleményem
szerint az Endymion mégis jóval több, mint költõi-drámaírói ujjgyakorlat.
Mint annyi más mítosz, az Endymionról szóló is egyszerre több történetet, történetváltozatot rejt magában, s ezek egymás jelentésváltozatait nem oltják ki, egymással párhuzamos befogadói dimenziókban élnek tovább. A mítoszról szóló legkülönfélébb vélekedések abban megegyeznek, hogy Endymion szépséges ifjú volt, akibe Hold
istennõ beleszeretett. Örök álmot bocsátott rá, hogy örökké fiatal maradjon és éjszaka, álmában látogatja meg a Latmosz-hegy barlangjában, hol végtelen álmát alussza az
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ifjú. Nászukból ötven gyermek is született, de ez már egy másik mítosz. Mindenekelõtt
szögezzük le, hogy Weöres szövege pásztorjátékot eleveníti fel, nem mítoszt  a nevek latinos alakját választva Endümión helyett az Endymion, Szeléné helyett a Luna
változatot érvényesíti. A mítoszhoz kapcsolódó vagy annak ürügyén íródott lírai alkotások közül csak arra a vonulatra emlékeztetünk, mely Keats híres költeményétõl Kölcsey versén át Rimbaud Napfény és hús, Oscar Wilde Endymion címû verséig tart, újabb
példák sorolását meg sem kísérelve.
A mítoszi hagyományról beszélõ források úgy tudják, Szeléné, azaz Luna szeretett
bele Endymionba. Weöres játékában ez egyáltalán nem olyan nyilvánvaló, sõt mintha éppen az ellenkezõje derülne ki, avagy éppen ezt a kérdést hagyja homályban a
szöveg, természetesen ezáltal éppen ezt a kérdést hívja elõ igen nagy erõvel. A Második képben feltûnõ Luna ugyanis az égi magányról, a szenvedésrõl és szomorúságról
kezd monológot. Endymiont nem is ismeri, az õt megszólító ifjú viszont már szerelmes
belé. Endymion azért marad éber a pásztorok általános részegsége-ünneplése közepette (én éber akarok lenni), mert nem akarja elszalasztani a neki szánt sugarat
Hold istennõ hamarosan megjelenõ, közelgõ fényébõl. Míg a táncosokból álló Kar a
Holdat dicsõíti-rettegi megszólító felkiáltásaival, szomjazik rá és szenved a sápadt égitesttõl, addig Endymion nyugodtan ül egy kövön, nem vegyülve az izgatott ugrándozók közé. Nem a közösség részeként kíván ünnepelni, mintegy személytelenül, hanem
egyéni megszólíttatását, a csak neki szánt sugarat várja Lunától. Azt vallja, a személytelen vágynál az a hiány is többet ér, mely az ünnep elmúltával fellép. Az égre tekint,
s nem fordul földi társai felé. Úgy véli, igazi önmagát a Holddal való közvetlen kapcsolatban találja meg, midõn egybekel a nem-múló pillanattal. Luna minden figyelmeztetése ellenére sem mond le arról, hogy szerelmes vágyakozással elérje a Holdat,
annak tudatában sem, hogy örök álom (földi értelemben: halál) vár rá. Vágya teljesüléséhez vezetõ ébersége álommá változik a vágyteljesülésben, árnyszerû élete viszont
önmagát megtalált azonossággá válik az örök álomban. Hold istennõ iránti szerelmében elveszti nevét, egyediségét, mégis éppen ezáltal lesz valaki, pontosabban: mindenki. Azonos az egész világgal, a mindenséggel (Minden, ami téged körülfon és dajkál, ma nevét nekem adta. / Szívembe láttam és megleltem a mindenben-ottrejlõ
egészet.). Ezért állíthatja e névnélküliségben, a személytelenség állapotában is: Most
nevem: hatalom.
A hatalom kérdése Weöres további drámai munkáinak is fontos eleme, gyakorta
kristályosodva olyan szövegkörnyezetben, melynek része a Hold felbukkanása. Az
Endymion-történet jelen változata a sors megfordításának hatalmi tényezõjévé avatja
Endymiont: az õ vágyakozása  mely paradox módon vágytalanságvágyából fakad 
lesz elindítója sorsa változásának. Az eredeti mítosz, ha létezik ilyen egyáltalán, persze nem viszonyítási pontja semmiféle feldolgozásnak, hiszen nem állíthatjuk, hogy a
mítosz pontos leírása, felidézése vagy annak hû átirata tartalmazhatná egyúttal végsõ
jelentését. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy az eredeti történettõl való eltérésben
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vagy a továbbírás, újraírás módjában lenne az értelmezés kulcsa. Kétségtelen, a különbségek leírása lényeges felismerésekre vezethet, de a mítosz jelentését mégsem adhatja, mert a mítosznak sincs egyetlen, igazi jelentése, miként minden történetnek
csupán értelmezései, részértései, megértésvariációi vannak. Ha a cím által indokolt
nézõpontból, Endymion alakja felõl olvassuk a drámát, annak kimenetele nem lesz
tragikus. Endymion belehal ugyan szerelmébe, azaz csak a földi élete árán teljesül vágya, de mégiscsak teljesül. Hiába énekli a Kar iszonyodva, hogy üres nézéssel, fehér
ajakkal fekvõ teteme meg nem szólal soha többé, hiába mondja ki végsõ tanulságként égi és földi összebékíthetetlen ellentétét: Pusztítóbb az égi jóság / a föld minden
nyomoránál. Ami a földi élet számára tragédia, az Endymion számára maga a semmihez nem kötõdõ, vágytalan szabadság. Ezt az állapotot azonban  ismét csak paradox
módon  mégiscsak Lunához kötõdõen és az örök álom rabságában kell eltöltenie,
ha mindjárt örök fiatalság övezi is.
Akár földi, akár égi szempontból figyeljük a szöveget, végsõ kimenetelének értelmezése alig-alig igazolható, még az erõsebb olvasat szintjén is alig, már csak azért
sem, mert  ha jól megfontoljuk  végsõ kimenetele nincs is. A Kar számára a földi
élet a legértékesebb, ahol látni és szólni lehet. Aki elveszti, nem teljesítheti be földi
feladatait, nem lesz asszonya, gyermeke, s még emléke is nyomtalanul tûnik el. A Hold
csábítása rettegéssel tölti el a földi halandót. Az éjszakát, mely Endymion számára
vágytalan boldogságot hozott, a pásztor gondolkodása veszedelmesnek ítéli. A földi
érdek legalább olyan erõvel és tanulsággal szól a szövegbõl, mint Endymion sorsa felõl
az égi. De nem csak ezért kétséges valamiféle lezáruló, lezárható, megnyugtató jelentést tulajdonítani Weöres drámájának. A részmegértés leírását tovább bonyolítja, hogy
egyik nézõpont sem áll ellen az ironikus magyarázat lehetõségének. Ha Endymion magasából tekintünk a Kar békaként kuruttyoló-brekegõ jajgatására, saját kisszerûségének mint egyetlen lehetséges létállapotnak a vállalására, melynek felismeréséig a táncolók tömege el sem jut, akkor a Kar minden szava, mondata ironikus színezetet kap.
Megnyilvánulásaikra  a Kar szó szerint földhözragadt voltából eredõen  még az
önirónia menlevelét sem lehet ráaggatni. Ha viszont a Kar az emberi átlag életlehetõségeinek és képességeinek szószólójaként lép fel, errõl a szintrõl teljes mértékben méltányolható törekvése, mely nem tör magasabbra, nem akar kiválni, egyszerûen élni
akar az adott lehetõségek, természeti-isteni-emberi törvények között, hiszen átlag volta, nagy többségre jellemzõ adottságai folytán nincs is más lehetõsége.
A Kar egyébként is eredendõen a közösség képviselõje, a közös emberi érdekek nevében szólal meg, a társadalmi együttélés íratlan szabályainak, szellemének megfelelõen. Ráadásul Endymion nem a közösség céljainak érdekében választja az örök álmot,
hanem teljes mértékben saját boldogságának elérésére, mondhatni, önzõ módon. A
dráma egészében sorsa nem is válik tragikussá ebben a vonatkozásban. (A közösségért
vagy nemes célokért harcoló és elbukó hõs esetében lenne az.) Sorsa legfeljebb önmagában tragikus, vagy legalábbis paradox annyiban, hogy vágya a vágytalanság, s ez csu-
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pán örök álomban  földi szempontból: a megsemmisülésben  teljesülhet. Úgy nyer
valamit, hogy mindent elveszt. Viszont nem veszt el mindent, hiszen magát a vágytalan örök ifjúságot kapja az örök álomban, tehát nem is veszthet el mindent, mert legalább ez az egy állapot mindvégig és örökre az övé. Sorsa éppen ezért akár tragikomikusnak, illetve groteszknek is minõsíthetõ, mivel önmagában hordja saját ellentétét.
A vágytalanság elérésének diadala helyett nagyon is kétséges itt minden. A drámának
alig marad modalitásbeli stabilitással bíró mondata. A szöveg ezáltal olyan partitúraként funkcionál, mely egy-egy értelmezési lehetõségét, koherensen végigvitt részmegértés-variációját a színházi rendezés interpretációjában nyerheti el. Az olvasói befogadásban felvetõdõ, végtelen számú értelmezések kis hányada sem jeleníthetõ meg a
színházi elõadásban, s olyan színrevitel is nehezen valósítható meg, mely az értelmezések sokrétûségét, az értelmezési lehetõségek lezáratlanságát érzékelteti. A jó elõadás
nincs híján valamiféle rendezõi értelmezésnek, s ha netán az értelmezések lehetõségének sokféleségét célozza meg, azt is koherens módon, teljes bizonyossággal állítja a
maga eszközeivel a nézõ elé.
Részmegértésünk kialakítását tovább nehezíti, hogy a szöveg arra sem orientál egyértelmûen, melyik nézõpontot tekinti elsõdlegesnek, erõsebbnek, alapvetõbbnek. Mi
indokolhatná, hogy a földi vagy az égi érdeket tartsuk inkább szem elõtt? A mû címe
ugyan Endymion, de itt nemcsak Endymion történetérõl van szó. A három képbõl álló
kis dráma elsõ és utolsó  mindkét esetben hangsúlyos helyen lévõ  képe keretezi
Endymion és Luna dialógusát, mely ebben a vonatkozásban mintegy epizódnak tûnik,
hiszen Endymion sorsáról a harmadik, befejezõ részben úgyis értesülünk. A végkifejlet nem elõttünk játszódik le, csupán a földi szereplõk beszámolójából értesülünk róla.
Az utolsó képben Endymionnak már csak a holtteste szerepel. Ráadásul mivel pásztorjáték imitációjáról van szó, a földi szereplõk beiktatása elkerülhetetlen; maga a szöveg is mindjárt az elsõ képben az erdõ szélén látható néhány pásztorkunyhóra figyelmeztet, valamint a pásztori élet hagyományából kiemelt két alakra, Amyntas és Phyllis
párosára. Amyntas szólal meg elõször és a Kar végsõ szavai elõtt õ beszél utoljára a
szereplõk közül. Phyllishez nemcsak szerelmi összetartozás fûzi, hanem a dialógusukból szinte azonnal kibomló közös sors is: õk azok, akiknek közös jövõjük is van, csupán hét napig kell még várniuk. Mire hetedszer térnek vissza ezek az árnyak  mondja
Amyntas mindjárt a második mondatával , lesz házunk, lesz becsületünk, s amikor
Phyllis a vidáman kelõ Hold látványára és a közelgõ éjszaka ezer remegésére hívja
fel kedvese figyelmét, mielõtt õk is a mindenféle állatjelmezben gyülekezõ, kultikus
ünnepre készülõdõ, táncoló pásztorok és pásztorlányok körébe lépnének, még egyszer
kijelenti: Hét nap még és házi tüzünk lobogni kezd. A Hold fényétõl megrészegült
táncnál vonzóbb lánggal világít a házi tûzhely fénye Amyntas számára. A holdfény
persze nagyon is csábítóan az anyaméh arany szövevény nyújtotta ideális állapotát,
a vesztett kincs biztonságát idézi vissza, ezért is oly vonzó, de Phyllis ösztönös érzékkel békíti párját a földi lét lehetõségeihez, amikor nyomban arra biztatja Amyntast,
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hogy hajtsa ölébe fejét, és anyai szavakkal  álmodj, kisfiam  nyugtatja erõs holdfénytõl felajzott kedvesét. A szorgos cselekvéshez szokott Amyntas kiabálással ösztökélné mozdulásra Endymiont, kinek nyugalma az õ számára fegyvernél gonoszabb.
Tudjuk, ebbõl a keskeny látótérbõl nézve az élet elvesztése a legnagyobb veszteség,
viszont a legapróbb mozzanat is elemi érték, ami az élethez és a mindennapok gyakorlatához kötõdik. Ennek hangsúlyozása az elsõ és a harmadik kép, mely zárványként
tartja fogva a középsõ, második képet, Endymion és Luna halálos dialógusát.
Ha viszont úgy véljük, Endymion nézõpontja érvényesül a szerkezeti felépítésben,
erre is könnyedén találhatunk adalékokat. Elõször is, már maga a cím jelzi a legfontosabb szereplõt és a körülötte gyûrûzõ problémát. Még jobban kiemeli ennek jelentõségét az, hogy a három képbõl álló drámában éppen középen, mondhatni, a tartalmi
centrumban áll Endymion és Luna különös szépséggel kidolgozott, romantikus festmény módjára kialakított jelenete. (A szerzõi utasítás szerint: Kopár hegyvidék. Éjszaka.  Endymion hever a sziklán. Luna lebegve közeledik a hegy fölött.) Endymion
kiemelt szerepére utal az is, hogy a mítoszi történettõl eltérõen nem Luna szeret bele
az ifjúba, hanem Endymion szerelmes Hold istennõbe. Saját akaratának szerez érvényt,
amikor  sorsát elõre tudva  szabadon dönt árnyélete elporladásáról, hogy az istennõt megközelíthesse. Azt is tudja, ha máshonnan nem, éppen Luna monológjából,
hogy az égiek is szenvednek, maga Luna is (Aki nem él, az se szabadul a szenvedéstõl), éppúgy, mint minden élõlény.
Az élõk számára a pusztulás, a nem élõk számára pedig a létezés jelent végtelen
szomorúsággal járó fájdalmat, mozdulatlan görcsben alvást, melyben elviselhetetlen
a létezés nyomora. Boldogtalanok mindketten már csak azért is, mert mindkét szféra lakói akarnak valamit: Endymion Lunát, Luna pedig, más égi hatalmakhoz hasonlóan, hiába kínálja valamely ajándékát, a halandóknak nem kell az õ ajándéka, megint
nem kell és nem kell. Mindketten akarnak valamit, s Luna éppen az akarat szükségességét hangsúlyozza a vágy teljesüléséhez: ha igazán kellek neked, már szándékoddal a tied lettem. De talán éppen ebben, az akaratnyilvánításban, a célkitûzõ vágyban áll vétségük is, ezért nem boldogok. Luna szerepe ebben az esetben meglehetõsen
kérdéses: belesodródhat a gonosz csábító szerepébe, aki úgy próbálja kijózanítani szenvedélyébõl Endymiont, hogy még jobban belelovalja sóvárgásába és ezzel örök álomba
(halálba) hajszolja. Luna ugyanis körmönfont rábeszélõtechnikát alkalmaz: úgy tûnik, kezdetben minden lehetõ ellenérvet felvonultat, hogy Endymiont szándékától
elriassza, de legalábbis körültekintõen figyelmezteti a sóvárgás várható következményeire. Abban az esetben lenne valamelyest eldönthetõ, hogy Luna álnok ravaszsággal beszél-e, avagy az égiek jóindulatával óvatosságra inti Endymiont, ha a színre állítás interpretációjától függõen tudnánk, hogy a sziklán heverõ Endymion hallja-e Luna
monológját, s Luna ezt tudja-e. Ha igen, feltehetõen monológjával is Endymionhoz
beszél, tehát az élõk és élettelenek kínjainak  köztük saját szenvedésének  emlegetésével mindenképpen fokozza Endymion figyelmét.
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A szövegbõl nem tudható, hogy a felhõk közt lebegõ Luna monológja alatt a sziklán heverõ Endymion egyáltalán mit csinál. Luna monológját  a befejezetlenség gondolatjelével érzékeltetve  Endymion éles kiáltása szakítja meg, ettõl kezdve Luna
mozdulatlanul figyel, mintegy visszautalva az Amyntas által kárhoztatott mozdulatlanságra. Endymion szavaiból (Nézz rám, istennõ!) csak annyi következik, hogy Luna
eddig nem nézett a fekvõ ifjúra, de az nem, hogy ne tudhatta volna, hogy ott van.
Különösen, hogy az elsõ közelítõ-érdeklõdõ kérdést az istennõ teszi fel (ki vagy, / te
bátor, te boldogtalan?), némi rosszmájúsággal mindez a csábítás kezdetének is tekinthetõ. Mert mégiscsak zavarba ejtõ Endymion vallomásának az a kitétele, hogy Luna
közelségében nem sóvárog semmi után, mivel ebben az állapotban szívében meglelte
a mindenben-ottrejlõ egészet, s mivel vágytalanságának eredményeként minden az
övé lett, jogot formál Lunára (jussom van rád). Ekkor derül ki, hogy Luna sem mentes az akarat rabságától (azt hiszed, rideg vagyok és önszántamból adni nem birok?),
utólagosan magyarázatát adva egyúttal annak is, miért szomorú és miért szenved õ is.
Ha Luna szerepét gonosz csábítóként értelmezzük, gonoszsága fakadhat abból a bosszúvágyból, melyet Endymion vágytalan követelõzése, követelõzõ vágytalansága miatt
érez. Ha Luna az elérhetetlen utáni vágy szerepét tölti be, mintegy többre, jobbra,
magasabbra, sõt a mindenséget uraló vágytalanságra sarkallva a vágyakozót, szerepe a
kiteljesedésre ösztönzõ erõvel azonos. Csak látszólag gonosz, hiszen miután mindent
megtesz, hogy lebeszélje szerelmérõl Endymiont, végül mégiscsak enged Endymion
érzéseinek  bár szerelmével megsemmisíti bár az ifjú földi életét , s mindezzel csupán az epedõ fiatalember vágyát teljesíti.
A Holddal való halálos egyesülést földi változatban közli a szöveg, hiszen Korydon,
Amyntas és Phyllis egyik pásztortársa beszámolójából értesülünk a történtekrõl. Ez
mindenképpen meghatározza az eset minõsítését. A gyászos csodák körébe tartozó
félelmetes élmény lesz belõle, amely körül fél éjszaka reszkettek és ordítoztak a vigadozásból hazafelé botorkáló pásztorok. Földi nézõpontból, Amyntas szavai szerint Luna
veszedelmes csábító (Egész éjjel csalogatott minket!), vele kapcsolatba kerülni, különösen a vágyott egyesülésben, egyet jelent a biztos halállal. Endymion számára viszont ez az egyetlen cél, minden vágya a vágytalan, boldog megsemmisülés. Ebbõl a
szempontból teljesen mindegy, hogy Luna gonosz erõként vagy jóindulatú istenasszonyként cselekszik-e. A köznapokban élõ szereplõk a természet és az emberi élet
törvényei szerint élnek, a mindennapok sodrából nem tudnak, nem is akarnak kitörni. Mozgásterük eleve megszabott, céljaik, vágyaik korlátozottak. Bábokként élik életüket, egy nagyobb hatalom akaratának engedelmeskedve. Nincs kivétel, mert Luna
is csak bábszerû adottságok kényszerében létezik. Elõre kijelölt pályán halad, megjelenése-eltûnése rendszeresen ismétlõdik. Ölelése halálos, ha akarna sem tudna ellene
tenni. Még Endymion látszik az egyetlen önálló lénynek, valóban embernek, de ez is
csak látszat. Õt ugyanis sorsa, mítoszi feladata, a mítoszi történet teszi bábszerûvé, még
ha a szerelmi kezdeményezést javára írhatjuk is, az eredmény a mítoszi képletet mu-

 432 

tatja, örök ifjúság, örök álom. S ha még a mûfaji imitációt is figyelembe vesszük, a
pásztorjáték kihûlt keretének felhasználását, az Endymion akár fanyar bábjátékként is
olvasható.
Hold és hatalom összefüggéseit érdemes megvizsgálni más Weöres-mûvekben is.
Kézenfekvõ lehetõséget kínál erre már az Endymion elõtt a Holdbeli csónakos címû kalandos játék, kibontható az Octopus históriájából és ott van a Kétfejû fenevad színjátékpróbáján. Furcsállhatnánk, hogy a Holdbeli csónakos szövevényes cselekményében
csak az ötödik képben lép színre a címszereplõ, s utána is csak néhányszor tûnik elõ,
ám a meseszerû dramaturgia elfogadhatóvá teszi ezt a megoldást. A szerzõi utasítás
szerint az ágak és a felhõk közül kibukkan fényesen a csónakalakú negyed Hold; és az
égi ladikban evezõs apró báb-figura ül, a Holdbeli Csónakos. Kicsinysége ellenére,
valójában óriás, mert majdnem akkora, mint ladikja, a holdkaréj. Éneke Luna monológjához hasonlatos, a magasságban szálló, eget-földet végiglátó uralkodó õ, aki
csáklyáját a felhõkbe akasztja (Lunának szõke haja libbent a földig). Endymion helyett itt Pávaszem, Jégapó fejedelem leánya sóvárog utána örök szerelemmel, mert a
földön senki sincs, akire vágyna. Homályos ígéretnél többet azonban egyelõre nem
kap, az õ sorsa, úgy látszik, az örök várakozás. Nem szabadítja ki Idomeneus király
aranyláncos rabságából, Kréta szigetérõl sem. A Hold ebben a vonatkozásban mindenképpen csaló, hideg, ábrándos égitest, csupán Pávaszem álmai számára vonzó
fényesség. Amikor a lány végre kérdõre vonja az õt folytonosan áltató Csónakost, furcsa magyarázatot kap. Hat nap és hét éj múlva a Hold el fogja takarni a Napot. Ha
valaki nagy máglyát rak és elsõként ugrik a lángok közé, egyenest följut a Holdba.
Erre kellett várni a szerelmeseknek esztendõk óta. Pávaszem nem riad vissza a máglyától sem, csak hogy szerelmével találkozhasson. A mese szabályai szerint mégis megmenekül, mert Medvefia fehér sólyma hamarabb veti magát a tûzbe, mint õ, ám ezzel
odalett a találkozás egyetlen esélye. Pávaszem ráébred, hogy voltaképpen Medvefiát,
a lapp trónörököst szereti igaz szerelemmel, és többé nem tántorítja el senki és semmi
földi kedvesétõl. A Holdbeli Csónakosnak immár a vállán ülõ elégett sólyommal kell
megelégednie. Földi és égi nem találkozhatnak, a két szféra nem közeledhet egymáshoz. Az égi vonzó, de tehetetlen, a földit pedig a szeretet megkötõ ereje  Pávaszem
híveinek ügyeskedése  óvja meg a végzetes lépéstõl.
Minden jó, ha a vége jó  lenne, ha a mese erkölcsi rendjét nem tenné idézõjelbe
az a tény, hogy egyes szereplõk a tükör elé tett varázssólyomnak köszönhetõen bábként megjelennek a tükörben. Ha a szerepeket idõnként bábok játsszák, az alakok bábszerûsége újabb értelmezési tartományt nyit a befogadó elõtt. A dráma végén, a tánc
forgatagában váratlanul eltûnt Pávaszemet Paprika Jancsi mint bábot hozza vissza kívülrõl. Nem veszett el, csak a bábjátékos már visszatette a dobozba. Én elõkotortam
újra, itt van ni. Vitéz László, Medvefia, Pávaszem, Bolond Istók, Paprika Jancsi egymásba karolva sorfalat állnak és közösen énekelnek arról, hogy csak õk, fababák bírják ki a megpróbáltatásokat, nem halhatnak meg, mivel úgysem élnek: Jó, hogy mink
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babák vagyunk, / szívünk bodzabél. Égi és földi ellentéte ebben a darabban elérhetetlen eszmény és kézzelfogható játékszer ellentétének formáját ölti. De míg a kigondolt,
áhított eszmény az ideák magasában lebeg, a bábok létezésének csak akkor van értelme, ha a játékban való részvétellel, használatuk folytán életet nyernek. S ránk, az annyi
viszontagságon keresztülvergõdõ emberi lényekre nézve a dráma már-már az enyhe
pátosz gyanúját is megengedõ, ugyanakkor mélységesen ironikus megállapítással zárul. Ki se bírta volna más, / Csak mi, fa-babák. Szerencse, mondhatnánk kissé kiábrándultan, hogy ilyen borzasztó kalandok csak bábokkal történnek, miközben tudjuk,
hogy az ember a legelképesztõbb mesebeli próbatételeknél is sokkal többet elvisel. Pávaszem és a Holdbeli Csónakos története alapvetõen forgatja föl reménybeli világrendünket annak kimondásával, hogy a dolgok jól végzõdnek  a bábok birodalmában.
Mindenki megtalálja a maga párját  a bábok birodalmában. Minden jóra fordul  a
bábok birodalmában. Az el nem ért eszmény nem bosszulja meg az utána hiába vágyakozót  a bábok birodalmában. Futólag említsük meg, hogy a Weöres-drámákra jellemzõ bábszerûség érvényesül a Csalóka Péter történetében is, mely eleve bábjátéknak
íródik a becsapós tréfák dramatizálásával. Korántsem népi igazságtételrõl van csupán
szó a bírót állandó átverésekkel leckéztetõ Csalóka Péter stiklijeiben, annál is inkább, mivel a leckéztetés olyan jól sikerül, hogy a nép elkergeti a harácsoló, úrhatnám
bírót és Pétert ülteti helyére  a másik csalót. A Bábjátékos ágrólszakadt szegény
embernek nevezi ugyan Csalóka Pétert, hozzátéve nyomban, hogy ezt a becsületes
nevet azért kapta, mert nagyon csalafinta volt õkelme. A bíró az elsõ találkozáskor
azonnal te híres csaló-nak szólítja Pétert, s a faluban kialakult közvélekedésnek akkor is hinnünk kell, ha Csalóka bácsi  a Bábjátékos szerint  csak azokat csapta be,
akik arra rászolgáltak. Az istenadta nép lelkesen kihajítja régi urát, miközben önfeledt örömében nagyon is kétes egzisztenciát ültet helyébe. Arról ugyanis nem szól a
fáma, hogy új szerepében Csalóka Péter hirtelen megkomolyodna és abbahagyva csalafintaságait, kizárólag a falu érdekében tevékenykedne.
A kései darabokban a vizsgált motívumok profanizált vetülete rajzolódik ki. Az
Octopusban a nõi természet hagyományos szimbolikájának eleme a Hold, úgy is mint
a ciklikus változás és változékonyság õsi példája. Sõt már ellentét sem tapasztalható
égi és földi között, hiszen Cynthia, aki hullámos szõkeség, / csillámló mint a Hold
már a nagyon is valóságos, elérhetõ szépség megtestesítõje lesz: õ a földi Luna. Természete sírba dönt: nincs édesebb mint / keringeni holdforgása rabjaként!  vallja
Lauro a második felvonásban. Lycoris, az anyakirályné udvarhölgye és a Sárkány egyik
jegyese szintén mint kettõs minõség képviselõjérõl beszél a kényes Holdról, melynek tányérjáról akarnak / szürcsölni moslékot, de álmot is az égi-földi kérõk. Bábok helyett az Octopus bálványa tûnik fel rendre a színtéren, egyre jobban megvilágítva annak kiüresedõ isteni jellegét és a körülötte nyüzsgõ emberek bábszerûségét.
Kivált, hogy az Octopus képébe bújtatott zsarnokságtól és az ostromlóktól egyaránt
megszabadult városban a hibbant Uttaganga királykisasszonyt emelik trónra a politi-
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kai komédia betetõzéseként. (A zsarnokság  a háttérbõl irányító hatalmi konstelláció révén  alapvetõen megmarad, csak a fõbábu változik.) Ha gyengeelméjûsége nem
lenne elég ok, hogy mások által mozgatott bábfigurának véljük, nem tekinthetünk el
a szerzõi utasítástól, amely szerint Uttaganga tulajdonság-nélküli, jellegfölötti, földöntúli szépség, akinek arca lárvaszerûen merev. Bábu a hõs Giorgio is, aki bár titkos keresztény, mégiscsak katona, a császárt, sõt mindkét császárát szolgálja, s nem is
szegül ellen az elõzõ utasítást áthúzó, vezénylõ úti parancsnak.
A Kétfejû fenevad mûfaji meghatározása, a történelmi panoptikum már eleve az egész
drámára kiterjeszti a bábszerû világértelmezést. A szereplõknek nincsen jellemük,
személyiségük, egyéniségük se nagyon. Még társadalmi helyzetük által betöltött státusukkal is csak látszólag azonosak. Ebben a nem azonosságban egyeznek csupán. A janicsárok eredetileg hajdúk, a török fõurak magyarok, zsidók, bolgárok, tatárok voltak,
s a politikai szerencsekerék fordultával menten átváltoznak õk is. Még valamelyest
Ambrus deák, a református lelkipásztor õrzi identitását a folytonos bujdosásban, noha
azonosulni már egyre inkább csak magával a meneküléssel tud. Egyetlen lehetõsége,
hogy a külsõ világ zûrzavarával szemben megteremti saját világát az általa szerzett színjátékokban. A török haditanács politikai színjátékát Ambrus deák naiv pásztorjátéka
követi. Itt, bár a szereplõk szívvel-lélekkel játszanak, mégis szerepekkel azonosulhatnak csupán. A játék törvényei szerint azonban mindenki azonos önmagával, a pásztorjáték hõseit szilárd, igazságos erkölcsi rend veszi körül. A vissza-visszatérõ színjátékpróba játék a játékban szituációja kimondatlanul is jelzi a históriai állapotok által
meghatározott kényszerpályát. Maga a dráma is ezzel kezdõdik, valódi szín-leléssel állunk szemben már az elején.
Színjátszás és hatalmi játék tematikusan is egymásba fonódik a dráma szövetében.
Az Endymionban megjelenõ mítoszi sóvárgásból itt a gerjedelem lángolása lesz, de már
ennek fellobbanásához is stimuláló szer szükséges, valamit inni kell. S amint a pálinka
hatása felébreszti Susánnában a szerelmi vágyat, melyet Ambrus deák visszautasít,
mindez a hatalmi játszmák kontextusát is felidézi, amikor a felhevült hölgy az ablakhoz szalad: Most kél a Hold, nézze tisztelendõ uram, veres a gõzben, mint a háború.
Közeliben Mars és Venus találkozása  legrosszabbat, viszálkodást, halált jelent. Beh
gyönyörûséges! Nemcsak a bálvány, hanem a szobor is tekinthetõ bábvariációnak. A
hatalmassá növesztett báb alakját öltõ Octopus-bálvány mintájára ebben a darabban
Hercsula, a pécsi bakó csuklyás vörös hóhérköpenyben, hatalmas, mozdulatlan vörös
szoborként jelenik meg és intézi jókívánságait a pécsiekhez. Az elsõ és második részt
a félbehagyott há ború szó vágja ketté  ugyanakkor össze is köti , a színpadon
lévõ szereplõk csoportos, panoptikumszerû megmerevedésével. Az egész dráma játék
jellegére, színjátékszerûségére eszméltet egy Hang a nézõtéren, mely a második rész
kezdetén mintegy önkéntelenül felkiált: Jé, még mindig így állnak! Ugyanez a mondat hangzik fel a színmû végén is, amikor ugyanebben a helyzetben a szereplõk ismét
viaszfigurává dermednek. A színházszerûséget hangsúlyozza Baden Lajos záró mono-
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lógjában a szakmai kiszólások sora a függöny leengedésének figyelmen kívül hagyásával és újrafelvonásának többszörös megállításával. A Várjanak, még nem fejeztem
be és a Még ne nyissák!, valamint a Még ne! A kutyafáját, hová sietnek?, végül a
Nyithatjátok szöveg elmondásakor Baden Lajos jelmezében nem Baden Lajos szól,
hanem szerepébõl kilépve a drámában fellépõ színész (aki egyébként azt játssza, hogy
a drámai szerepbõl kilépõ színész). S a nézõtérrõl ismét felhangzó csodálkozó mondat
 Jé, még mindig így állnak!  a kibogozhatatlanságig kuszálja a színházi-befogadói szituációt: az összes jelenlévõ abba a helyzetbe sodródik, hogy  nézõ is, színész is
 akarva, nem akarva egy nagyobb keretû elõadás résztvevõjének tekintheti magát.
Vergõdve egy olyan hatalmi manipuláció fogságában, mely bábként dobálja alávetettjeit, de rabságában tartja saját irányítóit is, mert érdekek és erõviszonyok alakulását
követi, s változékony, mint a Hold. A játék világa mellett ezért lehet  a költõ többi
színmûvében is  a szereplõk másik szabad terepe az álom, melyben megmutatkozhat
igazi valójuk, s ahol a rossz valóban rossznak, a jó valóban jónak ítéltetik.
A Weöres-drámáknak nincs is olyan hõse, akinek közvetlenül és maradéktalanul
teljesülne hõn áhított célja. Ezzel szemben kifejezetten tragikus, úgynevezett elbukó
hõsökkel sem találkozunk, mivel nem is a gyõztesvesztes oppozíció alapján szervezõdik a szöveg. A drámai életmû arra a belátásra készteti olvasóját, hogy földi elõnyök
és szenvedélyek, égi ideálok és megközelíthetetlen eszmények holdudvara a lét nagy
kelepcéje, melybõl kikeveredni a kevesek közül is csak a bátor közömbösnek adatik
meg. Annak, aki mindent elérhet, mert már nem vágyik semmire.
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SZÕKE GYÖRGY
KONDOR BÉLA, A KÖLTÕ*

Költõnek is elsõrangú: ha nem ismernénk képeit, akkor is jelentõs alkotónak tartanánk  versei alapján. A képzettársítás  festõk, akik íróként is kitûntek, és fõként ennek fordítottja: költõk, akik képzõmûvésznek sem utolsók  természetesen
azonnal megindul Kondor nézõjében, illetve olvasójában. Mindenekelõtt a vele szoros baráti viszonyban állt Nagy Lászlóra gondolunk. Aki ugyan nemcsak egyszerûen
illusztrálta verseit: képzõmûvésznek sem utolsó, mégis, óhatatlanul verseihez viszonyítjuk, idomítjuk rajzait. Kondor esetében viszont igazat lehet adni Németh Lajosnak: Kondor festészete és költészete inkább mellérendelt, mint alárendelt viszonyban van egymással.
Kondor Béla versei nem könnyû olvasmányok. Nem azért, nem attól nem könnyû
olvasni, mintha a szerzõ valamiféle posztmodern homályba burkolná õket. Inkább
azért, mert verseiben in statu nascendi, keletkezésük folyamatában követhetjük nyomon (legalábbis igyekszünk nyomon követni) a valahonnan igen mélyrõl, a tudat, az
indulatok mélyeirõl fölbuzogó, adekvát nyelvi formát keresõ  és azokat oly nehezen
meglelõ  töredezett mondatait, sorait. A gondolat nem könnyû röptét, alakulását, a
belsõ gyötrelmek, ambivalenciák feloldásának szándékát.
Nem véletlen, hogy mondat és sor oly nehezen talál egymásra: hogy csaknem minden versében egymást követik, szinte egymás lábára lépnek az áthajlások, enjambement-ok, a sorok, képek mintegy egymásba folynak. Asszociációk követik egymást:
nem annyira az éber gondolkodás, mint inkább az álom szövevényes, logikátlan, vagy
legalábbis logikátlannak tûnõ, mégis egymásba hajló, egymásból következõ képek soraiként.
Átkozott ragyogás, dühragyogás a homlokán
fekete varjútoll a sûrûjébe tûzve

Elgondolkodhatunk azon Erdõ címû versét olvasván, hogy hová, mihez is tartozik
a homlokán: dühragyogás a homlokán, avagy a homlokán fekete varjútoll a helyes olvasat? Vagy pedig  és így juthatunk a tulajdonképpeni megfejtéshez  mindkettõ szimultán? Olyasmit láthatunk, érzékelhetünk, nemcsak ebben a versében, de költeményei többségében, amit József Attila versei kapcsán  Hankiss Elemér (akirõl talán
már-már hajlamosak lennénk elfeledni, hogy irodalomtudósnak is kiváló) komplex
* A hivatkozott versek és illusztrációk (lásd az írás végén) Kondor Béla Boldogságtöredék címû
kötetében jelentek meg (Budapest, Szépirodalmi, 1971, 56, 28, 29).
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képnek nevez. És kirõl vagy mirõl is esik itt szó? Kinek  vagy minek  van ez az
átkozott ragyogás, dühragyogás a homlokán? Ki jár-kel a fák között ebben az Erdõ
címû versben?
Ambivalenciáról szóltunk: nem alaptalanul. A ragyogásnak nem éppen szokványos jelzõje az átkozott, ahogy a dühragyogás sem megszokott rokonítása két, egymást látszólag sokkal inkább kizáró, mintsem feltételezõ fogalomnak: viaskodó ez a szóösszetétel. Szóval: ki
is lehet az, aki
úgy jár-kel a fák között és némelyik
törzset terhesen koppintja kis baltájával?

Félelmetes valaki/valami A jár-kel, a kis baltácskával meseszerû ugyan, de
nem gyengéden humoros, hanem félelmet keltõen groteszk-ironikus. Mese, de rémmese. Nem is félelemnek, inkább szorongásnak nevezhetnénk. Szorongásnak, amit 
helytelenül tárgy nélküli félelemnek neveznek. Holott van tárgya, csakhogy ez a tárgy
nem a tudat szintjén van, nem megfogható, néven  még  nem nevezhetõ. A szorongást csak fokozza a bizonytalanság: múlt-é, avagy jelen? Hogy  hiányzik az alany?
 ki is az, aki jár-kél? Ugye látod   ki is az, aki látja? És hogy oly váratlanul
bukik elõ végül is a látomásszerû képek nézõje  és egyben alkotója , egy birtokos
személyragból kikacsintva: Rövidnek tûnõ az életem 
S a szorongó, szorító ambivalencia folytatódik, fölerõsödik: mosolygó királyok
véres ujjnyomát lelem. Meseelem, de rémmeseelem ez is. Mintha Goethe Erlkönigje,
Rémkirálya közeledne a maga nem létezõ bizonyosságával. Akit szinte megelevenedni
látunk a verset követõ, inkább vele párhuzamos, mintsem annak alárendelt, illusztráló rajzon is.
Hogy a vers végén a  megmagyarázhatatlannak, felismerhetetlennek, alaktalannak tûnõ  szorongás valami irracionalitásában is racionális, látomásszerûségében is
konkrét magyarázatot nyerjen:
Meg a régi bibliába beírva a születések
és halálok pontosan történt idejét.

A záró sorok, a záró mondat épp olyan homályos, nyelvtanilag is bizonytalan, mint
a vers kezdete. Próbálnánk meg talán kijavítani, nyelvtanilag rendbe tenni? A régi
bibliába  nyelvtanilag, a formális, leíró stilisztika szabályainak jobban megfelelne
a határozott névelõ helyett a határozatlan: *egy régi bibliába Javítsuk csak tovább,
pótoljuk a hiányzó igét: *egy régi bibliába beírva látom Mit is? A születések és halálok pontosan történt idejét? Nem *pontos idejét lenne itt a helyes? Ha mindezt
valóban javítanánk, ha nem is igazán szabályossá, de legalábbis szabályosabbá alakítanánk, körülbelül ezt kapnánk: *És egy régi bibliába beírva látnánk / a születések és a
halálok pontos idejét. Vessük ezt a javított változatot egybe az eredetivel:
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Meg a régi bibliába beírva a születések
És halálok pontosan történt idejét.

Hátha mégiscsak ez a szabálytalanabb a jobb, az igazibb. Nem formabontás: formateremtés tanúi voltunk és vagyunk minden egyes Kondor Béla-versnél. Formateremtésé: a véglegesen még nem verbalizált, a nyelvtan szabályos kategóriái közé véglegesen még be nem szorított amorf indulat, vonzást és taszítást egyaránt magába rejtõ
érzelem bizonytalan bizonyossága formálásáé, alakulásáé. Ahogy egy másik mai magyar költõ, Varga Katalin versében olvashatjuk: S valami történt a szavakkal / Szilárdnak látszó burkuk felrepedt.
Az érzelem bizonytalan bizonyosságának nyelvi-nyelvtani formálatlanságának formálódását látjuk, halljuk két, egymást követõ  és egymást kiegészítõ  versben is.
Kérés az egyiknek a címe, Szándék a másiké. Talán nem is szorul magyarázatra, miben
különbözik, illetve hogyan egészíti ki egymást a kettõ. Pengeéles idomok kusza, nonfiguratív egyvelege zárja az elsõt, nõi test lágy domborulatai az utána következõt. A
vágy vad ösztöne vált át a vágy tárgyának gyengéd megjelenítésébe.
Miért ezt a szép testet néma
kivánságainkkal újra lenyûgözni, újra?

 ilyen a Kérés Auftaktja, felütése, kezdete. Megint csak igétlen (a fõnévi igenév
nem igazi igealak), modalitása, személye jelöletlen: homályban marad, ahogy homályban, a kérés árnyékában búvik  még  a vers alanya. Mi lenne, ha ezt a mondatot,
ezt az egymásba hajló két sort  két, egyelõre egymástól a két külön sorban még távol
álló síkot, a tárgyi valóságot közelíti, simítja egymásba az áthajlás egységes jelzõs szerkezete, a néma kivánságainkkal  ha ezt a két sort is kiegészítenénk, szabályos rendbe foglalnánk? Valahogy így: *Miért is kell ezt a szép testet [egyelõre még] néma
kivánságommal [egyes számban, hiszen a kívánságainkkal többese csupán az én, a költõ
búvóhelyéül szolgál] újra, ismét lenyûgöznöm?
Ne játsszunk el ezzel tovább: a kérést, a tartózkodó kérelmet ne fosszuk meg az
akaromnem akarom ambivalenciájától, ne meztelenítsük le  egyelõre: a költõ
ez után amúgy is megteszi:
A nemes dombvidékû csípõ, ahol észrevétlen
sarjadzik a hulló comb, térd, lábikra;

 mígnem eljut a valós, de mégis, megint csak ambivalens beteljesülés látomásáig:
és íme a titokba forrón behatolni
vágyódik hamarabb maga-vesztségére.
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A földi szerelem, a papagenói, balgai formálja a Kérést. Az égi szerelem, a taminói,
csongori ennek párversét, a Szándékot, ami nem kevésbé ambivalens, hiszen
Elejtem, felejtem,û
megrendült szerelmem
a szerelem ölébe ejtem,
csillogó, vörös földbe rejtem,
hogy újra titok legyen,
újra.

Elejtem, felejtem: óhatatlanul a József Attila-sort juttatja eszünkbe: Reád néztem, s mindent felejtettem, ami az eredeti nyomdai levonatban még így hangzott:
Reád néztem, s mindent elejtettem. Az elejtem/felejtem ugyanolyan kettõs villódzását látjuk a Kondor-versben is. A párvers második darabjának, a Szándéknak a zárlata,
az újra titokká tevés, titokká rejtés, miközben lezárja a két verset, vissza is hajlik az
elõzõ kezdetéhez: néma kivánságainkhoz.
∗∗∗
Szövegmagyarázat lett volna mindez? Lehetséges. Kosztolányit idéznénk, végezetül: Minthogy maga az alkotás is tudattalan, a lélektani tudattalan mozzanataira kell
vetnünk súlyt, amikor egy költemény közelébe igyekszünk férkõzni. De ez csak az egyik
eszköz. A másik, a fontosabb eszköz a szövegmagyarázat, mégpedig magából a szövegbõl, a szöveg elemeinek felbontása, a szöveg legkisebb egységeinek, a szöveg molekuláinak és atomjainak, a szöveg nyelvtani kapcsolatainak, szórendjének, betûinek tüzetes elemzése. Eddig is magyarázták a verseket. De inkább csak félremagyarázták.
Tartalmukat vették elõ, eszméjüket méltányolták, érzéseiket hüvelyezték ki [ ] A
tartalom nem a vers tartalma. Eszme és érzés pusztán anyaga a versnek. A vers mivolta az a mód, ahogy megalkotódott, a kifejezés csodája [ ] Egy mûvészi alkotásban
minden szükségszerûen a helyén van, akár az égbolton a csillagok, s a szavak változhatatlan csillagászati törvényeknek engedelmeskedve, keringenek és tündöklenek.
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ERDÕ
Átkozott ragyogás, dühragyogás a homlokán
fekete varjútoll a sûrüjébe tûzve
úgy jár-kel a fák között és némelyik
törzset terhesen koppintja kis baltácskával.
Mikor rozsdás vaslakatban aranykulcs csikordul
megforgatván nehéz, óvatos ujjakkal. Ugye látod
hogy vörös és ragyogó fémszemcsék gyûrõdve
keverednek és ijedten táncoló rezgésük gerjed?
Rövidnek tûnõ életem és kopott, öreg
krónikákban kerestem vigasztalást. De nem
találok csak olcsó kardpengecsöngetést
mosolygó királyok véres ujjnyomát lelem.
Meg a régi bibliába beírva a születések
és halálok pontosan történt idejét.
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KÉRÉS
Miért ezt a szép testet néma
kivánságainkkal újra lenyûgözni, újra?
A nemes dombvidékû csípõ, ahol észrevétlen
sarjadzik a hulló comb, tér, lábikra;
a boka ékszer, élõ ujjak támaszkodnak
végezetül. De az ösztönök deresére húzott
hússzínû, véres szívünk meg-megrándul
és íme a titokba forrón behatolni
vágyódik hamarabb maga-veszteségére.
Így a jelentés szertefoszlik önként
és életünk tárgyai közé
méltán illeszkedik idõben.
Egyetlen kérésem a mindent-változtatás.
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SZÁNDÉK
Meg nem mérem,
meg nem itélem,
szoknyád ráncos ölébe ejtem.
A mindenség minden titkai
hadd csöpögjenek
az óraketyegésre, idõdöccenésre.
Szivárgó áldás hulljon
az emberek fejére,
az enyémre, a tiédre.
Elejtem, felejtem,
megrendült szerelmem
a szerelem ölébe ejtem,
csillogó, vörös földbe rejtem,
hogy újra titok legyen,
újra.
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BODNÁR GYÖRGY
JUHÁSZ FERENC KÖLTÉSZETE A KRISZTUS LEVÉTELE A KERESZTRÕL
UTÁN

Ez a cím új idõszámításra utal, ami az 1990-es politikai-társadalmi rendszerváltás
idején kétségtelenül benne rejlett Juhász Ferenc költõi reagálásában. A mûvek tényei
azt bizonyítják, hogy az õ következtetései ekkor is egy evolúciós folyamat mozzanatai.
De az is tény, hogy az új ezredforduló idején Juhász Ferenc költészetének tájolási pontja
a Krisztus levétele a keresztrõl (1993). Az utána születõ mûveinek az a kérdése és mértéke, hogy merre haladnak a téma, a tárgy, a gondolat, az indulat és a poétika közegében. Értelmezõjük tehát hamar felismerheti, hogy ezek a Krisztus utáni mûvek.
A mikrokozmikus történelmi eposzt követõ elsõ kötet, az 1994-es Világtûz még párhuzamos utat mutat be, hiszen az 1989 és 1993 között született verseket rendszerezi. A
nagy számvetés hátterét állítja tehát elénk, ahol a kor hatása, a külsõ és belsõ vita,
valamint az életmû logikájának alakulása egyedi lírai reflexiókban, naplófeljegyzésekben, meditációkban és alkalmi feladatvállalásokban nyilatkozik meg. Ezek is jelezhetnek bizonyos egységet, amennyiben a külsõ hatás mélyebb változásokat közvetít, s az
életmû logikája karakteres új következtetéseket hordoz magában. Az életmû egységei
azonban nyilvánvalóan különböznek a mûegészektõl, még ha azok az esetlegességek
poétikai kompozíciói is.
A Világtûz darabjai hamar meggyõzik az olvasót, hogy Juhász Ferencet a Krisztusvers hátterében is önnön helyzetértékelése köti le. Elõször eszményképe, József Attila
emlékéhez tér vissza (1991). Ki figyel már a te törvényes szavadra?  teszi fel a
kérdést, s ezt követi végig az egész versben, miközben felveti a kor valamennyi gondját a szegénység és a munkanélküliség újjászületésétõl az új kapitalizmus reményeiig és
illúzióiig. S e társadalmi és történelmi helyzetértékelést mindvégig áthatja az az eszmény, amelyben benne rejlik a lét tragédiájának felismerése, s amely a költészet törvényét állítja szembe a történelem, a társadalom és a halál képtelenségével. De van-e
esélye ennek az eszménynek a kilencvenes évek Juhász Ference számára? A kinõtt halál
(1991) szerint a költõ válasza rezignált: Meg kellett volna halni már még idõben.
Következtetése pedig panaszversek sorozata s fellebbezése a lét törvényszékéhez. A kiásott halottakban (1991) azt ismeri fel, hogy sehova sem tartozik, ami viszont számára
azonossága a mindennel. Ûrbe nézõ elítéltnek érzi magát, akit kifordítanak sorsából
és szennyel borítnak el. Szorongatja a magány, s életvágya kozmikus bánatba süllyed.
Úgy érzi, gondolati válaszkeresésre nincs is lehetõsége, s lírai reflexiókban löki ki
magából indulatait és érzés-gondolatait. A csönd-gyászból kitakart lét (1993) perlekedés a kiátkozókkal. A Vas-dörgés, átok-virág (1991) Vörösmartyra emlékeztetõ átokvers: Megátkozom az emberiséget / Anyámat is, aki világra szült, / Apámat is, ki ré-
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szegen zenélt [ ] Költõ, tépj össze minden papírost / S vakard a fényt hûséges szívedrõl. Helyzetértékelése olykor jelképekhez vezeti, amelyek a gondolati válaszkeresésnél és az indulatnál teljesebben tudják egyesíteni társadalmi kétségbeesését és kozmikus hitét. Az Elvágtatás a képzelet-lovon (1991) a történelem és a kozmikus történelem
egymásra vetítése. A társadalmi világot itt a zászlók, a gyõztesek, a veszteségek és a
félelmek idézik fel, a kozmikus történelem távlatait pedig a tûzözönben elégõ földgolyó rémképei.
E helyzetértékelés poétikai következményeit azonban leghitelesebben a kötet absztrakt tájképei fogalmazzák meg. Már a panaszversekben feltûnik egy távlatos sor: A
világból kizárva, versembe bezárva. Az irodalmi kiátkozottság és a társadalmi magány egyetlen túlélési lehetõséget hagy meg a költõnek, s ez az alkotás. Egy egész ciklust szentel ennek, amelynek beszédes címe A napszámos és a költõ (1992). A költõ
létállapotát fogalmazza meg ez a metafora, a napszámos már-már öntudatlan munkáját azonosítja a kozmosz mûködésével. Hozzánõve él õ is a szorgalomhoz, s veszteségeit eltemetve napszámosként szõ mindenséget.
De profánul racionalizálva e metafora megfejtését: vajon teleologikus-e a kozmosz
mûködése, miközben a mûvészi alkotómunka feltétlenül az? Mert az alkotómunka lehet önterápia a versébe bezárt költõ számára, de ennek közvetlen indítékától függetlenül is önérvényesítõ, világszerû jelentéssel bíró mûvekhez kell elvezetnie. Ha nem
is fogalmazza meg, alkotáslélektanában a magányos Juhász Ferenc is kivárja a túlélés
vágyának találkozását az esztétikai indítékkal. Olykor a csakazértis-hit megfogalmazásában vagy a mindenség közös nevezõjében találja meg a panaszversek feloldását is,
gyakran azonban a magányra és kiátkozottságára nem csupán indulatokban és védekezõ gondolatokban reflektál, hanem olyan absztrakt tájképekben, amelyek éppen a
versbe zártság nézõpontjából jelenítik meg a külsõ valóságot. Az elvont és a konkrét
keveredése Juhász Ferenc képvilágában már régóta csökkenti a mindent elmondás
kényszerét és segíti a víziók gondolati telítését, de a képvilág természetrajzát nem alakítja át. A Világtûzben azonban A teremtés birtokosa (1991), a Duino sziklái (1992) és a
Temetõ-madárház (19911992) képei már úgy viszonyulnak a látványhoz, mint az
absztrakt festõk színei, kockái, vonalai, foltjai vagy nyüzsgõ szövedékei a természet
alakzataihoz. Az elsõben nagy üveg-késekkel kaparta le a celofán-kezû szél a fákat; a kõöböl megdõlt fény-rács cápa-porc-váz alak, kotyog a fényben a fény, egymásból nõve, egymásba törten, s e tájban a költõ mintha már a túlvilágban lenne, az idõ kõvé ég. A Duino
szikláiban a sziklára épített ház fény-arany röghöz ragasztott pókselyem nyálgolyó, körülötte gigászi szálkás mozaikos kõkaréj, kettéhasadt kör, függés, zuhatag, felhõkbe dagasztott
nap, vicsorgó aranyfogsor, éppen absztrakt zsúfoltságával jelenítve meg az emberhiányt.
A Temetõ-madárházban pedig szürreális asszociációk, geometriai vonalak, formák és
terek, valamint ugyancsak elvont tenyészet-fotok, kvázi-konkrétumok kötik össze a reális részleteket s vezetnek el a tudatosan vállalt lírai kiszóláshoz: Én vagyok a madárház. A Juhász Ferenc-verseket régóta könnyû lefordítani a festmények nyelvére. A
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fordítónak ma sem kell absztrahálnia az alapszöveget, elég, ha a költõi leírást követi, a
festõi lejegyzés maga vezeti el a vonalakhoz, alakzatokhoz, színfoltokhoz, szürrealista
nyüzsgéshez vagy kvázi-konkrétumokhoz.
A helyzetértékelések, a panaszversek és az absztrakt tájképek mellett különös módon az alkalmi költemények érvényesítik a Krisztus után Juhász teljességigényét. A
sugár-jajszó õszi napfogyatkozás (1989) a nagybeteg Sõtér István portréja, a romló test
és a hajdani testemlék pontosan megfigyelt leírása. A múló idõt és a változó anyagot a
konkrét emlékképek és a szellemi tulajdonságok metaforái foglalják egységbe. A ferdén gomolygó járás, a nagytömbû, súlyos ember, a vaskos marokba fogott pohár vörösbor,
az ember-gõg-pusztulás, az angyalhûség, a lepusztult borostás arc mint görög tragédia-álarc
és Agamemnon arany-álarca. A bõr vörös foltja, mint a villámcsapástól égõ házban bent
rekedt alvó ember meztelen üvöltése, a szelíd szorgalom, a mosolygó kiszolgáltatottság, az
okos szorongás és a kegyelemkérõ tekintet egyszerre foglalja magába a megidézett alakot,
a múltat és a halált, valamint az emlékezõ szeretetét. Egy másik asszociációsor pedig a
megidézett szellemi világát állítja elénk: a boldog-fulladtan kimondott Delphoit, Emily
Brontët, a magyar reformkor nagyjait. S az indító motívum  a vaskos marokba fogott
pohár vörösbor  közben átalakul a létezés kelyhévé, amelyben az árnyak tülekvõ,
lapos, mohó alvilága, a függõleges sík zokog, s a vörösbor az elveszett szabadságharc. Íme a
lét, az egyéni élet és a tudósi témavilág egybeépítése a másik természetben, a mûalkotásban.
Hasonló szuverén költõi teljesség foglalata a Raghuvir Sahai indiai költõ halálára
írt alkalmi költemény (19911992). Indiai úti élmény leírása ez, amely azáltal kap
egyetemes távlatot, hogy benne a téma és a költõi világ eleve egybeesik. Juhász Ferenc emlékeiben India a valóságban is a tenyészet országa, nem csupán az öntudatlan
lét metaforája. E talált tárgy leírásában ezért jelenhet meg applikálás nélkül az emlékezõ helyzetrajza, valamint létfilozófiája és halálfelfogása, amelyben nemcsak a maga
vigaszát találja meg a magyar költõ, hanem az indiai társ szellemi hagyatékát is.
Ezek a halottsiratók avagy költõi gyászbeszédek  amint látható , visszavezetik
a költõt hosszúverseinek világába. Itt is õriz egy-egy életrajzi indítékot vagy naplómozzanatot, de ezeket a költemény hátterében hagyja. A Pupillák címû kötet hosszúverse is, Az ohridi források (19941995) úti élményre épül. Juhász Ferenc többször
részt vett a vers macedóniai nemzetközi ünnepén az Ohridi-tó mellett. 1993-ban megkapta a Strugai Költõi Estek aranykoszorúját. Költõi beszámolója az ohridi napokról
emlékképként fogalmazódik meg, hiszen a macedón költõtársak invokálásával kezdõdik: Hol vagytok költõk, barátaim? / Hol vagytok költõk?: a vers sörényébe csimpaszkodó társak? A hosszúvers egyik szólama ehhez az invokációhoz tér vissza újra és újra,
s rokoni hitvallást hirdet, hiszen a balkáni kis ország költõinek eszményében a maga
céljait találja meg: a mámor vers-templomának s a szegénység hit-katedrálisának fölépítését, amelyben a nyomor ragyogás is, s a vers öröklét. Az invokációt azonban újra és újra
egy nagy természeti élmény emléke szakítja meg: a költõ egy csónakban lebeg a tavon,
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alatta és körülötte a víz, a zuhogó forrás, a hínár, a mélység zöldje, a magasság kékje és
mindennek tömege, a csend. Megkettõzõdött lebegés ez, a költõé és tükörképéé. De
valójában szükséges-e ez a megosztás? A macedón költõk invokálásának indítékát éppen ez a természeti kép egészíti ki: Hisz minek a megosztás, / ha ugyanaz mindkét
oldalon? [ ] Az összetett lét-izgalom / a bonyolult-tudatú világlét-anyagon. [ ] És
nincs határa, mert önmaga a határa.
A Pipacsok a pokol fölött címû kötetben (1996) hasonlóképpen megtaláljuk az életmû belsõ logikáját követõ hosszúvers és az alkalmi vers találkozását. A Galapagos
(1995) címû nagy kompozíció Juhász Ferenc József Attila költõi elemzéseit folytatja.
Indulati és gondolati kiindulópontja József Attila ide-odatemetésének hatása. E temetések emlékképei egybeépülnek azzal a halottsiratóval, amelyben Juhász Ferenc
édesanyjától búcsúzik szakadatlanul. Mindezek hátterében pedig megjelenik a munkásmozgalmi parcella betonsivataga, az újratemetõ hatalom jellemzése és a környezõ
sírok történelmi és mûvelõdéstörténeti mozaikképe. E halál utáni sorstükörben 
mint az emlékezõ reflexiója  azután megjelenhet ismét Juhász Ferenc önnön helyzetértékelése, s a félelem, a magány, a vereség, az elárultatás, a kifosztottság és a szegénység felpanaszlása. A gõg, a gyûlölet, az önzés és a rettenet áldozatában is sorstársát találja meg az utód, s az egyetlen lehetséges következtetés megtestesülését: Nincs
más énnekem a gyászban [ ] Mint Kozmosz-végtelen mûved értelme, hûség-szabálya. Ami hûség önmagához. Ennek a gondolatmenetnek a közege pedig Juhász Ferenc hosszúverseinek már kidolgozott polifóniája: a látvány, a konkrét leírás, a halottak tenyészvilágának felidézése, s az eszmék és politikumok felvillantása.
Közben persze Juhász Ferenc magányos mûhelyében tovább folyt az életmû megszerkesztett építése is, sõt minél elszigeteltebbé vált élete, annál nagyobb szerepet kapott benne a lelki egyensúlyt fenntartó tervezés. Nyilatkozataiból tudjuk, hogy párhuzamosan építi nagy kompozícióit, amelyek jegyzetekben, részletekben és kísérletsorozatokban várnak a kiteljesülésre. Bizonyára ezek közé tartozott egy ideig a Macskaéposz (1995) is, amely a Pipacsok a pokol fölött címû kötetben ugyancsak helyet kapott.
Ezért nem is új gondolataival és eszközeivel hívja fel magára a figyelmet, hanem egy
konkrét életjelenség kinagyításával, amely ugyanúgy megtestesíti a mindenség természetét, mint a korábbi történelmi víziók, kozmikus és mikroszkopikus életképek vagy a
mitologikus eposzok sora. Annyira konkrét a Macska-éposz életjelensége, hogy voltaképpen egyetlen megállított pillanat kinagyítása, amelyet egyetlen sor is rögzíteni
képes: Kis macska ült az ablakomba. A kinagyítás, mint annyi más Juhász Ferencmûben, a hasonlatok, metaforák és asszociációk révén telíti gondolattal és jelentéssel
a jelenséget, miközben mögötte feltárul a macskavilág karakterológiája. Az egy pillanatra feltûnõ kis macska hasonlatai és metaforái révén lesz kis éhes bánat, proletárállat, hegedû-magány, könyörgés-hüvely, a semmit legelõ szem, a teljesség tudat-hiánya,
csöpp-koldusegész, az unalom, a hunyorgás-végtelen. A társadalomrajz és karakterológia
Juhász Ferenc mûvében emlékeztet T. S. Eliot antropomorfizált macskavilágára, de
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rendszere nem a társadalmi osztályokat és típusokat követi, hanem a tragikus lét és a
bûnös történelem mûködését. Így különülnek el a gazdag hulladékok gyõztesei, az egeret
pofozók, a tetõn sétálók, a bebalzsamozott szentek, a seggbebaszottak, a leendõ prémgallérok, a jégbefagyottak, a halottal összezárt emberevõk, az elmegyógyintézet kóborai, a mítosz-állatok, a vadászok, a templomtornyok akrobatái, az erdõk lakói, az elzavartak, a kísérleti anyagok és az elpusztítottak vagy egyszerûen: halottak. Sorsok ezek is, a történelem vagy az idõtlen rossz függvényei. Bemutatásuk és jellemzésük ezért vezethet végig
a történelem, a mûvelõdéstörténet és az erkölcs útjain s érkezhet el a Juhász Ferencéletmû alapgondolatához, a mindenség egységéhez, s az önmagáról tudó ember létének végzetes fölényéhez.
Juhász Ferenc Krisztus utáni költészetében a Pupillák címû kötet (1995) azonban
újra fordulópont is. Ha csak az életmû uralkodó mûfajaival és poétikai természetrajzával vetjük is össze, aligha kerülheti el figyelmünket, hogy kohéziós középpontja két
szonettciklus.
Az elsõ Radnóti Miklósnak állít emléket 1994-ben, a költõ elõd méltatlan halálának ötvenedik évfordulóján. Alkalmi mû tehát, amely kezdetben bizonyára egyetlen
szonettben öltött testet. A mûfajt is talán az ünnepélyes alkalom hívta elõ, mivel zártsága és választékossága eleve sugallta az emelkedettséget és a nemzeti panteonok idõtlenségét. A ciklus azonban azt bizonyítja, hogy Juhász Ferencben a szonett új, gazdag
gondolat- és indulatforrást fakasztott fel, amely magához igazította költõi eszközeit,
egymásba épülõ kis és nagy szerkezeteit. A ciklus szövegei arra vallanak, hogy a költõ
nem fordított hátat kozmikus láthatárának, történelemfelfogásában változatlanul
összekapcsolja a történelmi ember világát a részecskék és a végtelen idõtlen térbeliségével, s az emberi élet dimenzióit még mindig az egymást kiváltó asszociációkkal jeleníti meg, de célja most nem az élet eredendõ nyitottságának költõi megõrzése, hanem
az ember másik lehetõsége, az idõ és a tér végtelenségével szemben. Ez a kimetszés
egyszerre foglalja magába az emberi gondolkodás, a képzelet és a történelem belátható
tartományait és távlatait. A Radnóti emlékének szentelt szonettciklus ezért egymásba
tudja építeni a nagy elõd halál-útjának történetét és állomásait, s az emlékezõ személyes történelmét és reflektáló gondolatait, amelyekbõl egyszerre rajzolódik ki a második világháború végi Magyarország tragikus élete, valamint az emberi létezés képtelen
távlata.
A kiindulópont egy személyes élmény: Juhász Ferenc látogatása Borban, ahol õ
avatta fel Radnóti Miklós szobrát. Az elsõ szonett azonban nem a személyes élményt
rögzíti egy bori látképben, hanem a halálút kiindulópontját. S a második ugyancsak a
bori tábort idézi fel egy kegyetlen szójáték keretében, amely a borban az igazság bordalát állítja szembe Borral, a halál megtestesülésével. Ezután gyors vágással Juhász Ferenc a szülõföldjén átvonuló munkaszolgálatosok emlékét nagyítja ki, s benne a krumpliföldre vetõdõ eleven éhséget. S ezt a halálmenetet a 4. szonett beiktatja a háborús
vonulások apokaliptikus filmjébe: elõször a háborús menekültek özönlenek át a Fõ
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utcán életmaradékaikkal, majd  a 6. szonettben  a deportált zsidók, a kitelepített
svábok, s a szabadság-hit, a felszabadulás-ígéret s a megszállás hadseregének katonái zárják
le a halálos vonulásokat. Közben folytatódik a bori külszíni bánya bemutatása is, a
rabok szörnyû hétköznapjainak rekonstruálása. S az emlékezést átitatja a költõ személyes testi fájdalma, melynek felpanaszlását hamar megakasztja a nagy elõd szenvedésének felidézése.
A személyesség azonban Juhász Ferenc Radnóti-ciklusában nem marad meg az élmény szintjén, hanem absztrakt tájképekben egyesül a szellemi és erkölcsi örökség vállalásával: Én vagyok a tested sírja. Ami azután visszatéríti a ciklust Radnóti testének exhumálásához. A csonttá enyészett test metaforája a tulipán: a költészet és az
örökkévalóság idõtlensége. Máshol egy szkíta fejedelem sírjával hasonlítja össze az elkapart Radnóti elsõ nyugvóhelyét, s ennek nyomán az ünneppé tett halált a minden
emberi tartalomtól megfosztott pusztulással. Ezután az abdai gyászhely körül ismét kitágul a történelem apokaliptikus világa, s megjelenik benne a névtelen áldozatok szörnyû halott-tömege, a kutakban, folyókban, faluszélen, temetõárkokban, szemétben és
állatszarban rothadó férfiak, nõk, fölcsinált kis anyák, csecsemõk, lángelmék, kurvák,
hülyék, ártatlanok és gyilkosok tenyészete. Ismét Vörösmarty kétségbeesését váltja ki
ez a gondolat Juhász Ferencben: az ember fáj a földnek, az ember alakú lény röhögve
gyilkol tovább, s csak a motyogó, könyörgõ ima ellenerejét hagyja meg a bûntelennek, mint a Babonák napjában: Ments meg uram minket a gonosztól! Az ima azonban nem oldhatja fel a tehetetlenséget, s a kétségbeejtõ számvetés folytatódik a
szonettciklusban. A névtelen áldozatok határtalan sírhelye mellett megjelenik egy
Dunába lõtt zsidó bakancspárjának kinagyított képe s egy biai menekült zsidó lelövésének drámája. Az elõzõben a bakancspár metaforája (halál-oltáron fekete kelyhek)
vezet el a költõi reflexióhoz: És csönd volt, és irtózat és szégyen. S itt már elkerülhetetlen az emlékezõ költõ kérdése: Mit tettem, hisz mit is tehettem? A ciklusban egy
pillanatra felvillan a túlélõ, a tizenhat éves katonaszökevény önfelmentése: Hisz halálra-ítélt voltam akkor én is! A nemzeti lelkiismeret-vizsgálat kínzó kérdését azonban ez nem hallgattathatja el, és képtelen feloldani a tehetetlenséget. S annál zaklatóbb ez a belsõ számvetés, minél kevésbé látható az utókorból a bûnösség határa.
Mert bûnös-e a halálra gyengült munkaszolgálatosokat szállító szekér közkatona
kocsisa, aki parancsra vagy önként majd lelövi a háború képtelen racionalitása szerint
fölösleges emberroncsokat, s rágyújt, s kifújja a füstöt, mint hosszú fehér vattatrombitát? Mert lehet-e erkölcse egyáltalán a tudattalanságnak, amelybe a köznapivá tett
embertelenség létformája, a háború mosta át az embert? De ha a felidézett kor tragikus kérdéseiben csak a természet és az emberiség dönthet, s ez a bûnnel szemben csak
a névtelen és visszhangtalan, semmibe hulló mártíromságot hagyja meg az egyes ember számára, vajon milyen választ kényszeríthet ki a fellebbezés az élet egyetemes fórumaihoz? A Radnóti-ciklus utolsó elõtti szonettjében a halottsiratók költõje elõször
antropomorfizálja a természetet, annak ártatlanságából eredeztetve bûnösségét. De záró
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soraiban végleg visszakényszerül az egyéni számvetés kérdéséhez, amelyre nincs, s talán nem is lehet válasz. A megválaszolatlanul sejtetett kérdés magában hordozza a
társadalmi és történelmi bûn elítélését és ennek egynemûségét a létezés képtelenségével. Juhász Ferenc képzettársításai ezért kapcsolják össze Radnóti személyes halálútjának történetét, a háborús Magyarország történelmét, az emlékezés személyes motívumait és a halálra épülõ emberi létezés, valamint a közömbös természet végtelenségét.
De a nemzeti és egyéni lelkiismeret-vizsgálat vissza-visszatérõ és végül is elháríthatatlan kérdése azt is kifejezi, hogy a történelem, a társadalom és az egyén egymást építõ
dimenzióiban a bûnösök felmentése vagy önfelmentése a metafizikai rossz mégoly egyetemesen érvényes törvényének hatálya alatt is erkölcstelen.
Radnóti-szonettjei szerkezetükben is ezt az egybeépülõ kettõs gondolatmenetet követik. Mindegyik klasszikus rímképletû, strófaszerkezetû és szabályosan ritmizálható.
A ciklus rendszerében azonban rövid és megnyúlt sorú szonettek váltogatják egymást,
aszerint, hogy a képzettársítások és a kép-láncreakciók milyen emberi dimenzióba vezetik el a költõ gondolatmenetét, illetve indulatait. E különbségen túl mindkét szonett-típus magában hordozza a tragikus és apokaliptikus emlékvilág, valamint a klasszikus, tiszta és fegyelmezett forma ellentétének feszültségét. Az e szonettciklust író Juhász
Ferenc emlékezetében bizonyára élt a Radnóti-versek modellje, a szörnyû történelmi
és személyes valóság szembesítése a pásztori idillel és a hexameterek harmóniájával.
Juhász Ferenc Radnóti-ciklusa így szavak nélkül is meg tudja jeleníteni a felidézett
drámát, s ki is tudja egészíteni a halál-út epikus töredékeit. Juhász Ferenc e ciklusának
vershelyzete emlékeztet Krúdy és Kosztolányi novellaciklusainak tematikai, világképi
és poétikai indítékaira. Egy egybefüggõ nagy kompozíció aligha harmonizálhatott volna azokkal a belsõ gondolati vitákkal, indulatokkal és lételméleti szembesítésekkel,
amelyeket Radnóti halál-útjának felidézése Juhász Ferencben elindított. A töredékesség itt nem a teljesség hiánya, hanem az összefüggések autentikus megjelenítése. A
térközök pedig a szavak és a hosszú és megnyúlt sorok szótlan folytatásai.
Nem kétséges, tudatos kompozíció ez a szonettciklus. A tudatosságot már a címe is
kifejezi: Gyászhímzés-kendõ Radnóti Miklós koponyáján. A záró darab, a 23. szonett már
ennek csak ars poeticai leírása lehet.
A szonett mûfaja olyan tartós ihletet adott Juhász Ferencnek, hogy a Pupillák és a
Pipacsok a pokol fölött címû kötetekben újabb ciklusokban is a lírai reflexiók, a gondolatfelvillanások, a lezárhatatlan perlekedések és a tömör tájképek szembesítésére ösztönözte a fiktív, zárt formai egységek fegyelmével és mozaikos kompozíciójával. Ezek
persze már nem olyan ciklusok, mint Krúdy Szindbádja, vagy Kosztolányi Esti Kornélja. Ahogy a költõ mondja: szonett-kazlak inkább, amelyek ugyancsak alkothatnak
mozaikkompozíciót, de inkább õrzik a folyamatosan mûködõ ihlet terét, mint a poétikai alakzatát megtaláló kimetszett élet zártságát.
A kilencvenes évek második felének termése nem módosítja mélyre hatóan Juhász
Ferenc Krisztus utáni korszakát. Annak érzelemvilága és problémaköre változatla-
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nul meghatározza költõi reflexióit  csupán indulatát tompítja a fáradt rezignáció, s
az irodalmi közélet ítéleteivel meg a rövidlátó társadalmi és politikai önzéssel folytatott vitáit szorítja háttérbe az öregedés átélése és a haláltudat felerõsödése. E költõi
reflexiók mögött helyzetében a Digitális Irodalmi Akadémia létrehozása jelent változást, amely könnyít anyagi gondjain, az írók világában és a közéletben azonban változatlanul magányosnak érzi magát, s szilárd pontot családjában és kis baráti szigeteken
talál. Mindennek formai következtetéseit egy ismét lelassuló poétikai evolúció fejezi
ki. A szonett újrafelfedezése áttörést hoz költészetében más kötött formák számára
is, amelyek újra elõhívják és metaforává tömörítik tájképeit, sóhajait, élménylíráját.
Egyidejûleg azonban töretlenül vallja kozmikus világképét és azt a hitét, hogy a költõnek nemcsak ki kell fejeznie a mindenséget, hanem meg is kell teremtenie mûvei világegyetemét.
A panaszversek már csak A szenvedések Édenében (1998) bukkannak fel, s ott is
szórványosan és más gondolatmenetekbe illeszkedve. Az Üdvözlet angyal-ámulása szelíd merengés az elmúláson, s benne a karácsonyi gyermekdalok és kántálások hullámzása veti felszínre a költõ pusztulására várók fenyegetését, majd ennek távlatát és végül legyõzõjét, a csodát, a költészetet. A társadalmi gyûlölet, az elmúlás árnyéka és a
költészet hatalmának fénye a Mondani, halálig címû szonettben is egymásra vetül. Itt a
Rezi bordal önbiztatása és csakazértis-hite alakítja ki az egységesítõ közös hangnemet,
míg a gondolati igazolást minden dolgok és életek közös nevezõje, a halál. A megmaradás-ing a minden pedig védõbeszéd azokkal szemben, akik azért gyûlölik a költõt, mert
nem értik a versét. Ez a védõbeszéd nem számít megértésre, mert gyûlölettel hadakozik. Alanya számára itt sem marad más, mint a csak azért is önfelmutatás.
Az ellene irányuló támadásokban persze Juhász Ferenc nem személyes ügyet lát:
úgy érzi, hogy a rendszerváltás utáni politikai neofitizmus radikalizmusa alapértékeket
veszélyeztet. A szegényvilág szülötteként és humanista írástudóként kettõs meggyõzõdéssel vallhatja, hogy a társadalom nem feledkezhet meg azokról sem, akiknek a szegénység nem bûnük, hanem sorsuk. Ezért aligha véletlen, hogy A szenvedések Édene
címû kötet élére a Veres Péter emlékére írt hosszúverset tette (Kései válasz Veres Péternek), s hogy ebben a parasztíró egyszerre testesítheti meg a lentet és a fentet, a néma
és a megszólaló szegénységet, tehát a társadalom baját és az író gondját. A versindító
mondat  Én nem mehetek el innen sehová!  a végén kapcsolódik be e gondolatmenetbe, de az egészet magába foglalja, mert az író vallomása a földhöz kötött nép
lehetõségének megfogalmazása is a történelem válaszútjain. A versben közvetlenül
megszólaló költõ az írótársnak beszél, akin azonban rajta a rászögezett szegénység. Ezért
õ azonos társadalmi világával, s életének és alakjának emlékképe egyszerre személyes
és szociológiai érvényû. A summás a nagybirtok pajtájában, a feltûrt ingujj, a kis fekete kalap nyoma az izzadt homlokon, alatta a fehér koponya, a virrasztó bajszos szikla, a
férfi a mezítlábas, nyitott ingû summás nõk között, körülöttük az állatvilág hangorgiája, tarisznyájukban a vastag fehér szalonna, a kék vizesedény, az alumínium bögre, az
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öreg kapa, a kubikos talicska, az óriási fagereblye, a száraz szénaboglya, a kasza, a
fenõtok, a tölcsérkéményes kicsi gõzgép, a hármas ekék, a cséplõgép-dobozok, messzi
távol a gólyafészek, mint Krisztus töviskoronája, a fehér torony és a harangszó, az égen
fekete pötty pacsirta, aki énekébõl gótikus katedrálist épít a végtelenbe: megannyi
arcvonás, tárgy, dolog és látvány, melyek egymást nézik s egymást keltik életre a történelem számára. Veres Péter és világa. Válaszát a költõ e kettõs emlékkép kérdésére
akár a párhuzamos életrajzok módszerével is megfogalmazhatná, hiszen két szegénység
párbeszédébe kapcsolódik be. Ezért jeleníti meg apját, a bejáró munkást, amint hazaérkezve fagyos lábát áztatja a lavórban, s ezért méri fiatalkorát Veres Péter életéhez:
nekünk nem volt kis tehenünk, csak egy öreg, sovány, fekete szeplõs-tõgyû kecskénk.
De a költõ gondolatmenetét ezután már a nyitó sor kérdése irányítja: miért nem mehet el e földszintes hazából. S az õ válasza már itt is lételméleti és ars poeticai, s e
többdimenziós rendszerben helyezkednek el a maga családi emlékképeinek társadalomtörténeti motívumai. Az õ válasza régen kialakított világképének újrafogalmazása. Mindenütt anyag az anyag, szegénység a szegénység, üldözés az üldözés, megalázás a
megalázás, forradalom a forradalom és éhség az éhség. A haza pedig a fû, fa, virág, a
föld, a víz és a levegõ, s a temetõk és a nyelv. S mindenekfölött a nyelv, amely egyesíti
a lételméleti gondolatot és a költõi eszményt. Mert a nyelv a költõ számára az ittlétezés múltjának és jelenének megnevezése, az anya, amely tudattá szülte, a történelemígéret és a történelemigézet, a megismerhetõ és megismerhetetlen valóság ostroma, a nyelv a gondolatai és a víziói, s a nyelv az öröksége és a sírja. A költõ válasza e
versben tehát végül is többtételes himnusz a nyelvhez. De a két emlékképsor kibontakozott formájában sem alkot ellentétpárt, ahogy azt az elemzés kényszerû linearitása
mutatja. Hiszen már a vers elején úgy jelenik meg Veres Péter síremlékén Somogyi
Árpád nagy subás, nagy kalapos, kampósbotos fehér kõpásztora, mint gulya-õrzõ magány, s a záró sorokban úgy búcsúzunk tõle, mint akinek kõszikla alakja belevész a
tenyészetbe, minden életek mikrokozmikus utótörténetébe, s a földben úszik feléje a
másik szegény, a másik elárult, a másik árva: József Attila koponyája. S ha arra is figyelünk, amit a mû egész szerkezetével fejez ki, folyamatosan jelenvalónak látjuk benne a
többdimenziós emberképet. A Késõi válasz Veres Péternek Juhász Ferenc ama hosszúvers-változatához sorolható, amelynek alig elkülöníthetõ egységei egy-egy konkrét emlékezõ sorból indulnak ki, ezek asszociációi révén alkotnak versmondatokat s integrálnak személyes, történelmi, társadalmi és kozmikus anyagokat.
A kilencvenes években Juhász Ferenc közösségi tudata még egyszer szólal meg az itt
elemzett közvetlenséggel, szembesülve egyidejûleg a rezignációval, valamint beilleszkedve
a kozmikus világképbe: Ördögh Szilveszter köszöntésében (Csikóval jöttél, 1998). Ebben az
összefüggésben a társadalmi magány a létezés antinómiája, a közösségi feladatvállalás pedig része egy végtelen mûködésnek, amely teremt és temet. Ez utóbbi gondolatot egy hasonlat közvetíti számunkra, a bányalovaké, amelyek megvakultan botladozva húzzák csilléiket a járatok sírjában, míg a Kozmosz is vak lesz az isteni idõszámítás holnapján.
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A szenvedések Édene címû kötet jellegadó témája a halál, s az egyéni lét tragédiájával szemben közömbös Mindenség vagy Isten. Az õszbõl lemetszett gondolat íróasztalomon nagyrészt kinagyításokból álló tájkép, melynek melankolikus hangulatát erõsíti
elõadásának szabályos, lassú ritmusú zenéje. A költõ nem is akarja elfedni, hogy õsi
toposzt használ, amikor az õszi tájat az elmúlás metaforájává teszi. Ennek konvencióiból akkor lép ki, amikor felvillantja a halandó ember léte alatti tenyészet szépségét, s
amikor pasztellszínû tájképén kemény vonásokkal, sötét tónusokkal idézi fel Ferenczy
Béni halott arcát, a leesett-állú üvöltést, a röhögés-vak farkassikolyt és a Sátán-átokjajt a
pokolból. A halállá nézõ idõ címû szonett absztrakt szóalkotás az idõ és a halál egymást
feltételezõ viszonyáról. Hasonló  minden referenciális szerepet nélkülözõ  zárt
szöveg alkotja A sóhajtalan sóhaj középpontját, ahol az absztrakció maga válik Isten
képévé. A szivárványparázs? A természet erkölcsének és az emberi gyilkosságok indítékainak kontrasztos megfogalmazása. Az egysorssá lett halandóságban a tenyészet nem
más, mint végtelen változatú gyilkolás. A Halál-beszéd után verébhalott a fizikai pusztulás kinagyítása, melynek vigasza az ugyancsak halállal megvert emberi szerelem. S
vigasz, de már az ember számára személyesen felfoghatatlan, a lét nyüzsgése (A szívbe
tömött õsidõ). S vajon feloldják-e a halál rettenetét az evilági örömök és szépségek? A
költõ is elindul ifjúsága erdeje felé, amelyben boldog lehetett, mert még nem volt
képes önnön létére tudatosan visszatekinteni, de merengõ nosztalgiája szertefoszlik,
amikor kölcsönösen szembenéz egymással önnön tükör volta és a halál pokoltükre (A
zöld csönd-szívre függõ pokol-viszály).
Az evilági tereken végül is akkor talál harmóniát, amikor köznapi élmények 
látványok, örömök és bajok  indítják el gondolatmenetét világképe és költõi világa
végtelenjei felé (Egyszerû). E szonettciklus olvasója hosszan elmerenghet, vajon miért csak rövid kitérõket tesz a költõ e tereken, ahol a köznapi élet végtelen anyagi és
gondolati gazdagsága és mozgása szembesíthetné mûveiben az örök dolgok és kérdések
állandóságával. Tény, hogy az 1998-as kötet címadó záró darabja, A szenvedések édene
az evilági testi fájdalmat is azért mutatja be az éden-világ betöltõjeként, hogy szembeállíthassa annak mégis-boldogságát a halál utáni semmivel.
A kilencvenes évek második felében az életmû megszerkesztett építésének dokumentuma a Giordano Bruno-eposz megjelenése, amely bizonyára hosszú ideje várt befejezésre Juhász Ferenc magányos mûhelyében (Isten elégetett tükre, 1999). Ennek hõsét, Giordano Brunót (15481600) Juhász Ferenc korán felfedezhette, hiszen a nagy
eretnek kopernikuszi felfogása a naprendszerrõl az õ világképe kialakulását is ösztönözhette, s eposzából arra következtethetünk, hogy ismerte Giordano Bruno párbeszédeit az okról, az elvrõl és az egyrõl, valamint a végtelenrõl, a világegyetemrõl és a világokról, amelyek már 1914-ben magyarul is megjelentek Szemere Samu elõszavával, s
az ötvenes években más gyûjteményben újra napvilágot láttak. Giordano Bruno igaz
története maga is egy Juhász Ferenc-eposz. Elsõ pere elõl elmenekül Rómából, majd
kritikai indulata vagy nyugtalan szelleme végighajtja fél Európán. Végül is feljelentés
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áldozata lesz, s a Campo de Fiorin máglyahalált szenved. 1889 óta a téren szobra áll,
egy új filozófia, egy új politikai elv és a gondolatszabadság jelképe. Kardos Tibor összefoglalását követve: Giordano Bruno a világok végtelenségét tanította, ugyanakkor
ennek alapját a minimumokban, a monaszokban látta. Az abszolút való és a teremtett
világ egységét hirdette, s az istenséget a természet örök törvényében kereste. De nemcsak az uralkodó világképbõl tört ki: a nemzeti nyelv filozófiai és irodalmi emancipálója is volt. Bölcseleti párbeszédeiben a szenvedélyesség, a képgazdagság irodalmivá
teszi a stílust, s nyelvteremtõ fantáziája már a barokkot elõlegezi. Megveti az utánzást,
elveti a kötelezõ normákat: szerinte az igazi költõ csak a maga szenvedélyébõl indulhat ki, s nem a szabályokból születnek a mûvek, hanem a mûvek teremtik a szabályokat. Öntudata azonban nem önteltség: versei a gondolkodó és szenvedõ embert szólaltatják meg.
Ennyi hasonlóság Juhász Ferenc és hõse alkotói világa között meglepõvé teszi, hogy
az Isten elégetett tükre egy úti élmény szülötte. Más megközelítésben viszont éppen a
Giordano Brunóról való ismeretek gazdagsága tette lehetõvé, hogy a Campo de Fiori
látványa eposzi méretû és igényû gondolatsort és asszociációs láncolatot indítson el
Juhász Ferencben. A mûközpontú szemlélet azonban fölöslegessé teszi e meggondolásokat. Tény, hogy az Isten elégetett tükre a tér látványának leírásával kezdõdik, ezután
evokatív metaforák a szobor történelmi modelljét, majd apokaliptikus szókép-alakzatok a máglya körül õrjöngõ tömeget állítják elénk. A városkép az épületeket, a félrerakott göngyölegek színeit, a tér fölött világító sárga hold fényeit foglalják magukba.
Giordano Bruno metaforái szándékosan elvontak  Isten Tükre Szív, Titáni-Bronzmerengés, Világmindenség-Vitorla-Árboca Tömörmagasság, Hit-fölötti Hit, Tûzbe-ásott
Rózsasikoly stb. , az apokaliptikus képek pedig valóságdarabok és szürrealista víziók
egybeépítései. A tér nappali piaci népét egyelõre hiányával emeli be gondolatmenetébe a költõ, s most csak a csöndet fogalmazza képekké a sárga római hold alatt. Ebben a csöndben gyerekek labdáznak, s labdájuk döngése csak fokozza a hangtalanságot, úgy lüktet a holdmaszat tengeralja téren, mint a véráramlás zenéje a testerekben, s
mint Bartók Béla irtózatos máglyamagánya. A múltból a holnap felé mozgó idõ csak
ezután idézi fel a nappali piac gyönyörû nyüzsgését ugyancsak metaforákban, amelyek
köznapi tárgyakat kozmikus jelenségekké fogalmaznak át. Ebben a metaforasorban
bukkan fel az orvietói katedrális emlékképe mint a pusztítással és elmúlással dacoló
márványtobzódás.
Látható tehát, hogy az Isten elégetett tükre, mint más nagy terjedelmû mûvek is,
amelyeket a költõ époszoknak nevez, a hosszúvers kompozicionális és mikrostrukturális
nyitottságát valósítja meg. Ez az epikus elemeket csak töredékeiben õrzi, s asszociációs
és vágásos technikája lehetõvé teszi, hogy egymást váltsák látványok, lírák, gondolatok, történelmi ismeretek és jelenkori utalások, s a stílusban a referenciális magokból
kiinduló víziók. A vers  a költõ világképéhez és ars poeticájához híven  a történelmi és térbeli végtelent ostromolja, s magát sem akarja bekényszeríteni egy mester-
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séges kompozícióba vagy egy világszerûvé formált, kimetszett valóságképbe. S mivel
ez lehetetlen, elutasítja a mûvészi illúziókeltést, s bevallja a maga lehetõségét, a szüntelen ostromot. Ezért az egész mû olyan laza szövet, amelyben a különbözõ szálak hol
felbukkannak, hol eltûnnek, majd újaknak adnak helyet, míg végül az elvarrás illúzióit egymás után leleplezve a végtelen számú újrakezdés tragikomikus távlata elõtt hagyja
az olvasót.
A városkép, a tér és a piac hatszor tér vissza kisebb-nagyobb részletekben, mindenütt elõkészítve annak a kontrasztnak a megteremtését, amely az élet és a máglyahalál, valamint a gyönyörû nyüzsgés és a máglya körüli õrjöngés között van. Giordano
Bruno metaforái még gyakrabban szakítják meg a hosszúvers szabad áramlását. Mintha az égõ test víziója kényszeresen foglalná le a költõ tudatát, szembesítve õt az emberi kegyetlenség határtalan fantáziájával. S a Giordano Bruno emlékébõl kiinduló fõ
motívum szükségképpen veti fel, hogy miért lázad az ember a kegyetlen hatalom ellen, s miért nem több számára az élet, mint hite, gondolata és szabadsága õrzése. Persze a költõ ezt a hûséget nem akarja emberfeletti erényként bemutatni, ezért Giordano
Bruno-motívumainak sora az elítélt könyörgésével végzõdik. Hasonló bõséggel áradnak és térnek vissza újra és újra Juhász Ferenc képei a máglyát körülvevõ tömegrõl.
Ezekben a részletekben az irracionálisan eltorzult kollektívum, a létezés szemétdombja
ugyanúgy elõttünk áll, mint az egyedekre lebontott embertelenség. A pokol hasonló
mélységeit jelképezik az ítélkezõk, s a tömeggel együtt õk is kiváltják az erkölcsi kérdéseket, hogy vajon miért gyûlöl a nép és mik a büntetõk igazságai. Eme apokaliptikus víziók történelmi és létbeli hátterét nyújtják azok a képek, amelyek az ókori Rómában a keresztre feszítettek több kilométeres sorfalát követik végig.
Ha a mûalkotás kettõs jelentés, amely egymást feltételezve foglalja magába az életanyag megjelenítését és a költõ intencióját, akkor az Isten elégett tükre példázat. De
csak az elsõ pillantásra, mert a fenti rekonstrukciókból is láthatjuk, hogy magát a költeményt ebben a mûben  mint az önmagára talált Juhász Ferenc egész életmûvében
 az asszociációsorok hordozzák. De ilyen értelemben mégis keresnünk kell a költõ
indítékát Giordano Bruno-eposzában. A szöveg elsõ harmadában a két alkotó, a mûvészi és gondolkodási szabadság, a másképp gondolkodás és másképp alkotás sorsának
hasonlósága kap hangsúlyt. Ez az indíték azonban láthatóan nem lehet alapja annak a
világegyetemnek, amelynek elképzelésében és mûvészi újraalkotásában Juhász Ferenc
közeli rokonának érzi Giordano Brunót. Ezért az eddig felvázolt viszonylag konkrét
történelmi és útirajz-anyagokhoz egyre inkább olyan asszociációs sorok kapcsolódnak,
amelyek a költõ korábbi világképi felismeréseit fogalmazzák újra a nagy elõd végtelenjével, minimumaival és istenképzetével szembesítve. A tenyészet létformája, a mindenség és természettudományos magyarázatai, a még nem ismert dolgok víziója, a
mennyország, a pokol, az istenkép és a természettudományok szembesítése, az ördög, a
végtelen, a feltámadás, a megváltás és a világvége, a teremtés hipotézisei, a semmi
végtelenje és idõtlensége, s a káoszelmélet és az Isten bizonyítása megannyi témája az
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elinduló, megszakadó, majd újra és újra induló gondolatoknak, valamint metaforikus
megjelenítéseknek. A viszonylag konkrét és kozmikus anyagok között helyezkednek
el azok a jelenkori epizódok, amelyek mai tragédiákat állítanak a felvázolt összefüggések rendszerébe. Ilyen mindenekelõtt a leukémiás kislány pusztulásának és Giordano
Bruno tûzhalálának montírozása, amelynek alapja a megsemmisülés végsõ azonossága. Még homogénebb módon kapcsolódnak a vers poétikumához és gondolatmenetéhez a mûvészettörténeti epizódok: a már említett orvietói katedrális világegyeteme,
a márványburjánzás, s az etruszk múzeum halálgyûjteménye, amely a maga részleteivel
épp olyan mindenség, mint az élõvilág.
A példázat, a világkép-kifejezés és világteremtés, valamint az asszociációk és metaforák futása a végtelen felé már összességében jelentésteljes zárt poétikum. A költõ
azonban eposza végén egy gondolatgazdag képsorral eposza zárótételét is megalkotja,
ahogy a nagy szimfóniák szerzõi teszik elindított motívumaik összefonásával és végsõ
felzengetésével. Az Isten elégetett tükre világtörténetének végén az Isten-Bohóc játszik
a Világgal. De voltaképpen önmagával játszik, mert a világ önmagából való. Mert
magából kivágyott, mint börtönébõl az örökre elítélt rab, mert a Halhatatlanság / a
Halandóságra vágyott: a gondolatcsövet önmagába mártva mint a bohóc a vágott /
sárga szalmaszálat a szappanos vízzel telt üveg nyakába [ ] Kinõtt a hólyagcsönd mind
szappanbuborék, s a fújástól nõni kezdett, / nõtt, dagadt, mint Einstein fejében a világgondolat  S mikor elpattan az átlátszó csoda, az Isten-Bohóc pardont mond, az
eltûnt világ Isten nélkül marad, s a megmaradt Isten világüres. S áll az Isten a semmiben széttárt karokkal, széttárt karokkal / áll a Semmi-Minden a Minden-Semmiben, áll az Üresség az Ürességben széttárt karokkal [ ] az Öröklét-Bohóc, [ ] s azt
mondja: Hopplá! Itt végzõdik a hosszúvers, de utána a könyvnek van még egy prózai
függeléke. Ebben újra megjelenik az Isten-Bohóc és azt mondja: Van másik! Természetesen nemcsak a bohócdramaturgia konvencionális szavai jelzik a gondolatmenetet. A prózai függelék a végsõ világvége után újra kinyitja a gondolatmenetet, hiszen
az úgyis lezárhatatlan, mert a mindenható és örökkévaló Isten drámáját az ember nem
fejezheti be.
A 2000-ben megjelent verskötet, A lezuhant Griffmadár olyan gyûjtemény, amely
jellegzetesen magán viseli darabjainak születési körülményeit, a nagy Giordano Brunoeposz szomszédságát. Alkalmi költemények e darabok vagy variációk az Isten elégetett
tükre gondolataira. Mint korábban, az alkalmiság itt sem lefokozó fogalom. A Kosáry
Domokos nyolcvanötödik születésnapjára írt köszöntõ (Légy versemnek Istentõl papiros, 1998) ugyanolyan telített és önelvû alkotás, mint a Sõtér István-portré. A világ
nélküli mindenség közönyébõl indul ki itt is a költõ, azután a világ és az idõ foglalatát,
a történelmet kapcsolja be gondolatmenetébe. Ezt dokumentálja a múlt ma már múzeumi tárgyaival és alakjaival, majd az elõtörténetünkre irányuló tudatok felvillantásában. Ebben a közegben Kosáry Domokos az önámító történelemkép indulatos kritikusa és a vele való küzdelem józan harcosa. E tudósi szerep megidézése épül egybe a
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versben Kosáry életrajzával, börtönéveinek történetével és személyiségének jellemzésével. A kompozíció formája is beszédes: a históriás énekek hangnemét és ritmusát
követi, s már ezzel bevezeti az olvasót témájának és hõse ügyének légkörébe. Hasonló
indítékú, de kevésbé tárgyias Bori Imre költõi arcképe, amely egyben vállalt szellemi
önarckép is (Hasonlatok, 1999). Ezek mellett a személyes alkalmiság is jellemzi a kötet rövidebb verseit, ami azt akarja kifejezni, hogy ezek lírai felvillanások, vagy töredékesebb töprengések lenyomatai. A feltámasztás gyötrelme (1998) egy köznapi fáradt
óra hangulatával folytatott küzdelem, amely ismét a költészet megváltó erejét állítja
szembe a halált magában hordozó teremtõ mindenség ellentmondásával. Az Éden
Halál-angyala (1998) megint absztrakt szókompozíció, ezúttal a halált emelve ki a köznapi képzetekbõl és félelmekbõl. A csodálkozás szégyene (1999) úgy ismétli a testi szenvedést felpanaszló korábbi naplóverseket, ahogy az öregedés tünetei kísérik monoton
unalommal a halandó embert. Juhász Ferenc számol vele, hogy ezek a versek személyesebbek vagy személyekhez kötöttebbek, mint nagy kompozíciói. De amint a kötetet kísérõ szövegben megírja, azt vallja, hogy ami a mindenségben van, az is a költõé,
s ami személyes sorsa volt, az is része a végtelen egésznek. Az elsõ élménykörhöz tehát
harmonikusan kapcsolódhatnak a második megfogalmazásai. Ilyen A fordított Pietà
(1999), a halott Mamát ölében tartó József Attila megjelenítése, a közös öröklét felmutatása. A kötet domináns darabjai hosszúversek, amelyeket már nemcsak a fent
idézett mottó kapcsol össze a lírai és gondolati felvillanásokkal és az alkalmi versekkel, hanem az ismét végigvitt gondolatmenet. A címadó mû, A lezuhant Griffmadár
(1999) poétikai értéke abban áll, hogy egyetlen zárt leírás egy hajdani mosónõ öregasszony tetemérõl, s ebben a mikroszkopikus leírásban ad helyet a hajdani életnek,
amely ismét szegény gyermeksége korába vezet vissza. A statikus leírás és a dinamikus
életrajz kontrasztját az a gondolat oldja fel, hogy a halott magány fonódik itt össze az
élõ magánnyal. A legnagyobb igényû kötetzárást azonban nemcsak formailag, hanem
szellemi értelemben is az utolsó versben, A szerelmes Mindenségben (1999) találjuk
meg. Változó hosszúságú sorokból és egységekbõl álló hosszúvers ez, amely a költészettípusok közül a szerelmes vershez kapcsolható, s amelynek egyik ösztönzõje bizonyára
József Attila Ódája volt. A szerelemben és a társban megtalált Mindenség és Teljesség
a Világgal való együttélés reménytelenségének eloszlatása, a létmagány feloldása,
amely szembesít a Semmibõl születõ Mindenség tragédiájával, a Semmibe való visszahullással, ezért érzése újramondatja a nagy létversek genezisének és apokalipszisének
történetét. De ez a megszemélyesült Mindenség, a Szerelem nem a kozmikus Semmi
komor távlatát állítja az ember elé, hanem a személyes haláltudatot. Ebben az összefüggésben a Szerelem legyõzi a halált, legalábbis úgy, ahogy a befejezõ sorok egyike
sejteti: a Szerelem kívül van a Létezõn és a Semmin: emberbõl Istenné átváltozás. E
gondolatmenet szolgálatában a hosszúvers olykor a litánia ritmusát, hangulatát és
hangnemét követi, amelynek végtelen könyörgése nem a Semmit a létezésbe beiktató
közömbös Világteremtõt idézi, hanem a tehetetlenül reménykedõ embert.
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Így éri meg Juhász Ferenc  hetvenötödik születésnapját, amelynek ünnepi kötete, Az õrangyal és a szél (2003) immár õszikék gyûjteménye. Mindjárt nyitó verse, a
Dante-árnyék az elmúlás, az élõ halál apokaliptikus megjelenítése. Egy rehabilitációs
intézeti szobát mutat be, amelyben csonkolt lábú emberek zsúfolódnak. A vers a csonkhalmaz leírása, amelyben az asszociációk valóban dantei pokolba vezetnek bennünket. Itt a költõ újra bizonyítja, hogy számára Dante nem elvont eszménykép: a csonkok metaforái azokat a létezéstartalmakat ostromolják, amelyeket az ember csak fogalmakkal tud leírni, az ostrom tehát a fogalmakkal elégedetlenül a pokol antropomorf képzetébõl kiindulva a képzelet teremtett világa felé tör, s ugyanúgy egy
tárgyiasított metafizikába emelkedik, mint Dante túlvilágai. Ezek víziója tehát zárt
poétikumot alkot  egyetlen lírai széljegyzetnek adva helyet: Gond-erdõm. Danteárnyék: Szeretnék már meghalni! S a kompozíció zártsága nemcsak az önérvényesítõ
képekben ölt testet, hanem a versformában is. A felezõ tizenkettest egy-egy szótaggal
megtoldó súlyos kétütemû sorok görgetik az asszociációkat, mintha elbeszélést intonálnának, amely a rémületet a dantei metaforákra bízza, a hangnemmel pedig az abszurd léttel lehetséges megbékélést, a rezignációt fejezi ki.
A második vers, a Befele szállok, milyen titokba? mintha ellenpontozná a kötet nyitányát: négy hosszú mondatból álló szabadvers, amely csak a végén gyorsul fel és tagolódik kisebb egységekre, mintha neki-nekifutásokkal ki akarná kényszeríteni a választ
a gondolattól és az érzelmektõl. Valójában a Dante-parafrázis folytatása ez a szabadvers.
Annak utolsó sora így hangzik: Az emberben mint magzat sírágy nõ: a koporsó. A
második vers megismétli ezt a gondolatot, de immár meg is személyesíti azt: Hátamból már kinõtt koporsóm, mint a csigaház [ ] életem már megszülte halálom. Mind
a magzat, mind pedig a csigaház, melyet a csiga önnön nyálából, húsából teremt, az
élet és a halál kölcsönös létfeltételét metaforizálja. De a költõt, mint annyiszor, most
sem menti fel a továbbkeresés kényszere alól a metafizikai rossz felismerése. Tudja,
hogy az emberrel együtt növõ halál újabb titok felé vezet. A vers négy hosszú mondata az egyén belsõ titkának mélysége felé tör  szükségképpen szembesülve a kívülrõl
láthatóval is. Mindkét világ végsõ titka a végesség, a semmi, a magány, a fekete a
feketében, a fehér a fehérben. S ami emögött lehet, a Pokol, az Éden vagy az Isten,
arról a halandó nem tud semmit.
A két verselésrendszer az egész kötetben váltogatja egymást, de már látszólag sem
alkot ellenpontozást. Inkább a költõ kialakult világképe és az azt megjelenítõ hosszú
távú programja, valamint friss élményei és a változó idõhöz kötött problémái keresik
létformájukat vagy a szabad belsõ ritmusú hosszúversben, vagy pedig a rövidebb kötött versformákban. Ezt a teremtett világot több metaforával is igyekeztek megjeleníteni jellemzõi. Maga a költõ az orvietói katedrális homlokzatán burjánzó szobrocskák
világmindenségében fedezi fel önnön teremtõ eszményét. Illés Endrében pedig Juhász
Ferenc Gaudi gótikába oltott barokk remeklésének emlékét, a végtelent ostromló valószínûtlenség élményét idézi fel. A kép-láncreakciókból építkezõ költészetet mind-

 458 

két metafora érvényesen jellemezheti, a két verselésrendszer párhuzamos mûködése
azonban inkább az orgonajátékot juttatja az olvasó eszébe. A világkép-megfogalmazásokat és a hosszú távú programokat a költõ pedálklaviatúrája szólaltatja meg, míg
manuálja változó élményeit és korproblémáit. S mivel kötetei és korszakai ugyanúgy
entitások, mint egyes költeményei, a két játék áthatja egymást, s a távlatos koncepciók és változó költõi reflexiók kölcsönösen interferáló folyamatot alkotnak.
A rövidebb, szabályos verselésû darabok az emlékidézéstõl a helyzetrajzig és az elmélkedésig többféle lelkiállapotot és tartalmat rögzítenek, s akár az élménylíra megnyilatkozásainak is tekinthetnénk õket, ha az élmény nem lenne csupán kiindulópontjuk.
A magányos villanymozdonyban azt a tragédiát idézi fel gyermekkorából a költõ, amelyet már felvillantott a Halott feketerigóban: egy mellette utazó munkásfiú fél lábát a
villamosvasút leszakadó vezetéke tõbõl levágta. Míg azonban a nagy eposzban e tragédia a kisállomások és vonatok mikrokozmoszának része, itt a tragikus lét megjelenítése a köznapi élet közegében. Ezért itt epikus elõadás helyett a csonkolt láb, a vér és a
fiú szemében ülõ Buddha-révület kinagyítása közvetíti az emléket, s ennek asszociációi vezetnek el az emberi élet többi dimenziójába, az egyéni életrajz, a falusi társadalom
és a második világháborús történelmi évek közegébe. A vers tehát okkal végzõdik a
múló idõ fölötti merengéssel  Meddig még, élet? , majd a külsõ és belsõ létmagány metaforikus szembesítésével.
Kinagyítás a Ragadozó hártya-szegénység mûformája is: egy fehér, öreg, csontos ló
emlékképe, s egy rozoga szekéré, amelyet napszámtörlesztésre vett kölcsön a Juhász
család, hogy betakarítsa a földrõl a tököt, a krumplit, a kukoricát, a megélhetést. A
vers menetében azután ez a kinagyítás tágul a mélybe húzó szegénység képévé, majd
idézi fel a kivágyás elszánását, mely olyan volt, mint a szembeszegülés a viharral és a
menekülés a ledõlõ kõkrisztus alól. A versben tehát az egyik emlékkép elõhívja a másikat, ez utóbbi azonban már metaforikus is: szembeszegülés, kitörés a költõlét felé,
amelyben megszólalhat az emberen átdühöngõ vihar zokogása, s amely virágzó végtelenné teheti a halandó életét. Az Együgyû máglyában a múló idõ fölötti merengés 
Minden elmúlt nappal az élet-nap kevesebb  ehhez a végszóhoz kapcsolódik. A
költõ nem keres menedéket a múltban, a jövõben vagy a tenyészet-isten kegyelmében. Költõ õsei szívverését hallgatja, s máglyát rak szavaikból azzal a tudattal, hogy
bomlása a mindenség tágulása, de az egész fénykristálykoporsó. Az éjszaka tavaszában pedig a költészet lehetõségeinek mértéke közvetlenül a tragikus létélmény. Itt is van egy
természetikép-kinagyítás  a tavaszi csillagos éj, melyet mintha méhek poroztak volna be aranyfénnyel , de ez már születése pillanatában metafora: Az ûrbe-nyílt csillagokat / az angyalok beporozzák. / Az angyalok dörögnek, mint / a cellás, kazettás
szemû / méhek, sors-törvényük szerint  S a csillagos ég alatt a költõ lehetõsége,
hogy elmondja a zsúfolt ittlétet, a természettel, s látó-vakként megírhassa kínját s láthassa
túlvilágát. Menedék ez, de könyörtelen számvetés is. S ha a költészet menedéke sem
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létezik, csak ez a könyörtelenség marad. Mint a temetõi sétát követõ Csontváz a pokolban. A halál él bennünk, s mi a halálban élünk; teremtõ világanyagunk végülis korhadó szemétté hull szét. S sír néz halál-ûrre, / halál-ûr a sírra. / Az Öröklét Pokla a
holt Földgolyóra.
Életmûve korszakain átívelõ programjába Juhász Ferenc õszikéi közül születésnapi
kötetének címadó hosszúverse, Az õrangyal és a szél kapcsolódik be. Ez is az elmúlásról
szól, az ember tragikus léthelyzetérõl, személyes haláltudatáról, s azt kérdezi, van-e az
egyén életének folytatása a mindenségben, s végtelen-e a Mindenség, idõben és térben, s van-e Isten és hol van, s õrizteti-e a halandót angyalával, mint a kisgyermeket
az édesanya Istene. A kérdések és válaszok nem bonyolultabbak, mint a rövid, kötött
költeményekben. Mert Juhász Ferenc hosszúvers-mûfaja itt sem akarja betölteni a filozófiai traktátus szerepét, nem csupán szólni akar a Mindenségrõl, hanem Mindenséggé válik, s miközben reflektál életére és léthelyzetére, meg is jeleníti önmagát és a
fogalmak mögötti életet. Ezért egész kompozíciójának tagolója a kisfiú csalódott közbeszólása, amely mint refrén zár le egy-egy választ, s nyit teret újra és újra a lezárhatatlan kérdezésnek: az angyalt sose láttam. S a refrének közötti hosszú válaszkép-sorokban a nem volt és a képzeletbeli ugyanúgy megjelenik, mint a volt, a gyermekkor kék
ábrándja és szegénysége, a halottak emléke, a történelem felvillanása, s fõleg ami a
hiába keresett angyal helyett maradt: a tél, a tavasz, a nyár, az õsz, a természet, a szél,
a sáskák, a fellegek, a madarak, a lázadás, a szabadságvágy, a létmagány és újra és újra
a szél, amely összeolvasztja a halandót az elemekkel, és meghozza számára a lehetséges
megváltást. A fogalmi gondolkodás vitalizmusnak nevezi e válaszok filozófiáját,
amely nem kevésbé keserû, mint a halállal sújtott élet abszurditásának személyes élménye. Túl ezen pedig csak újabb kérdés van, hiszen a vers egyik megpihenõ szakasza
mondja ki, hogy az Angyalok Örökös Miértek. S a végsõ válasz a vers gondolatmenetének végén a vitalizmus rokon eszméje, a panteizmus: az Isten mindenütt van, /
minden természeti és ismeretlen dologban, feketén, / fehéren, / mint az éhség a kenyéren. / És nincs is talán, és talán nincs is a Teremtõ-Ahol.
Születésnapi kötetét Juhász Ferenc két mûvészköszöntõvel zárja. Joggal teszi, mert
mindkettõben életmûve gondolatmenetének spirális vonalát követi. A Kass János hetvenötödik születésnapjára írt KassKassák többtételes mû. Az elsõ az értelem mûvészének dicsérete, aki gyémántból csiszolt rózsát érdemelne. A második Spinoza, a gyémántcsiszoló Isten-természet-tudó szellemi arcképe. A harmadik a költõ énjének kozmikus expresszionista felnagyítása, s a negyedik tétel jelen idejû helyzetkép: Mint nyári
tó párolognak az eszmék. / És mégse hagyom, [ ] Hogy bezárjon ami volt. A záró
tétel pedig Kassák Lajost idézi fel, a való világot összerakót, akinek kezében sárga világrost. Ezt a tételsort két lírai közbeszólás zökkenti ki. Az egyik a költõ és a mûvész barát
magányát és árvaságát panaszolja  egyszerre utalva az öregedés járulékára és megint
az egyén és a Mindenség viszonyára. A másik pedig a jelen idejû helyzetrajz indulatos
reflexiója: Ki szereti a lét-alja varázs-koszt?
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A kötetzáró Juhász Gyula-köszöntõ modern óda szabálytalan sorokban, melyeket
nem a klasszicizmus énkorlátozó fikciója és mûfaji törvénye szab meg, hanem a mûfaj
lényege: egy szilárd és egyetemes érték személyesen is hitelesített tisztelete. Juhász
Ferenc már sokszor érvényesítette ezt az ódafelfogást, s most szabadjára engedi szavait,
hogy Juhász Gyula nagyságát leírja, s egyidejûleg megjelenítse a maga tükrözõ énjét is.
Szavai pulzálva törnek elõ s akadnak el, hogy más ponton újra felbukkanjanak. Az így
kialakuló versegységekben a nagy elõd életmûvének parafrázisa ugyanúgy megjelenhet, mint életrajztöredéke, arcképe és híres sorainak visszacsengése, vagy az utód érzelmeinek szárnyalása. Ez a szerkezet hitelessé tenné az eszmei értékelést is, Juhász
Ferenc azonban a gondolati igazságot költõi képekkel ugyancsak integrálja, hogy összekapcsolja azokat más versegységek vízióival, s a felidézett költõi világ életszerû sugallatával. Így és ezért lesz jegenyefasora zöld ácsorgás, a bánat gyászruhás öregasszony, Anna
kupleráj-kripta, a költõ efemer-boldogság, tiszavirág-elégedetlenség és a lét elmúlás-sziget. S
ez utóbbi kép elvezeti a modern ódai gondolatmenetet Juhász Ferenc fõ témájához, az
élet és az elmúlás kölcsönös függéséhez. De mint lételméleti verseiben, Juhász Ferenc
itt is a költészet hatalmában és menedékében találja meg az utolsó állomást a Pokol és
az Éden elõtt: Törd át a halandóság-falat!
E köszöntõk persze alkalmi versek, amint alkalmi mû a születésnapi kötet is. De ez
az alkalmiság egyidejûleg megkülönböztetõ jegy is: annak a jele, hogy Juhász Ferenc
hitelesen fogalmaz, amikor költészetét nemcsak életutánzó, hanem életszerû, organikus folyamatnak tekinti. Amiben a születésnap csak megállított idõ, s az ünnepi kötet
pillanatkép, kimerevített mozgás.
Ezért Juhász Ferenc õszikéinek elõtörténete szükségképpen a kilencvenes évekbe
nyúlik vissza, amelyek egyre személyesebbé tették számára az elmúlás és a metafizikai
rossz ikergondolatát. A tékozló ország óta aligha lehet poétikai forradalomról beszélni
Juhász Ferenc pályatörténetérõl szólva. Evolúciós változásokkal azonban ezután is számolnunk kellett  figyelembe véve egyidejûleg az organikusan épülõ életmû természetét. Az utolsó kilátópont ebben az összefüggésben a Krisztus levétele a keresztrõl címû,
1993-as eposz volt, amely mint mikrokozmikus kompozíció, a poétikai egység széttöredezése nélkül tudta bemutatni 1956 történelmi értékelését, az emlékezés lélektanát
és hangulatát, valamint a mitologikus motívum beépítését. Az e számvetésben visszatükrözõdõ pálya és életmû mint belsõ küzdelem és eredmény a második világháború
utáni magyar irodalom történetében különbözõ határhelyzetekbõl indult ki. Csak rövid kezdeti szakasza kapcsolódott örökölt irányzatokhoz, költõjét a politikai elégedetlenség és a poétikai magánforradalom hamar eltérítette attól a költészettörténeti helyzettõl, amelybe beleszületett. Gazdag életmûvében eruptív erõvel feltörõ mûvek és
bénító csendek váltják egymást. S e költõi természetrajzban a személyiség jellemvonásai ugyanúgy benne rejlenek, mint a sors következményei, amelyek történelmi és
társadalmi kényszereket közvetítettek. Így lett Juhász Ferenc számára a kor az érzelmek, a történelem és a költészet iskolája, s így jelenhetett meg mûveiben a teljes em-
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ber, melyben a pszichológiai, történelmi, társadalmi és létdimenzió egymást feltételezi. Gazdag életmûvében a szubjektív líra és a nemzeti eszmény ezért hívja elõ az egyetemes világhoz való tartozás gondolatát, s a társadalmi és a történelmi ember ezért
jelenik meg a végtelen keletkezéstörténet és a kozmosz részeként. Ez a felismerés vezeti el az eposzhoz, amelyben azonban nem a mûforma vonzza, hanem a teljes világkép
kifejezése. S ez vezeti el sajátos stílusához, melyben a kép a mondandó részecskéje, s a
képzuhatagok láncreakciós folyamatokat indítanak el, hogy távlatot adjanak az elindító élménynek. Innen nézve eposzai inkább hosszúversek, amelyekben a belsõ nyitottság ölt poétikai formát. Mindennek alapján Juhász Ferenc költészetében az evolúciós fejlõdés késõbb megteremti a családi lírát, az apró konkrétumok, víziók és messze
futó képgondolatok szintézisét, a poetizált naplószerûséget, s végül a Krisztus-vers
mûformáját, a mikrokozmikus eposzt. A kilencvenes évektõl kezdve ez a vonatkozási pont Juhász Ferenc életmûvében. Innen indul ki önnön helyzetértékelése,
elszigeteltségtudata, személyes panaszvers-sorozata, s az új társadalmi elégedetlenséget kifejezõ töprengése. A világból kizárva, versembe bezárva  írja ekkor. De az
alkotás nemcsak menedék, hanem még mindig termékeny mûhely is. Ekkor születnek
absztrakt tájképei, s ekkor talál vissza a kötött formákhoz, s azok közül is elõször a
szonetthez. Radnóti-szonettciklusai azt bizonyítják, hogy a kötött formában sem fordított hátat kozmikus láthatárának, de célja most nem az élet eredendõ nyitottságának költõi megõrzése, hanem az ember másik lehetõsége az idõ és a tér végtelenségével szemben, a kimetszés.
Ebben az evolúciós folyamatban hozta felszínre a születésnap alkalma Juhász Ferenc õszikéit. Értelmezése, amint a költõ egész életmûvének megítélése is, történelemfelfogás függvénye. Aki a történelem és az irodalomtörténet igazságait a múltnak
nem egyik vagy másik pontján találja meg, hanem felismeri azok folyamatszerûségét,
azt az olvasót a nagy dialógusok vonzzák: a költõ belsõ kérdései és feleletei, s bekapcsolódása abba a külsõ párbeszédbe, amit múltnak, jelennek és jövõnek hívunk.
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N. PÁL JÓZSEF
HOGY AZ A MONDAT FOLYTATÓDJÉK
Gion Nándor trilógiájáról

Véget ért a háború, elcsúfult a világ, elmentek a valóságot reménnyel színezõ emberek, utánuk szürke foltok maradtak csupán. Új világ jön és új rend, odalett az újabb ezer
évrõl szõtt magyar álom, a gyorsan lesöpört padlás ígéretekkel van tele, ártatlanok senyvednek a gyûjtõtáborokban; a föld alatt, a folyók, a kiszáradt kutak mélyén legyilkolt
tízezrek teste porlad, agitáció s számonkérés váltja egymást, az arra kijelöltek meg jókorát igazítanak már az elsõ szabad választás végeredményén is. Rojtos Gallai István, ez a
családját megõrzött, ötvenéves álmodozó citerás kurafi 1945 karácsonyán csónakba
ül, evez le a folyón, amelynek jegén Török Ádámmal egykor futva törtek utat, fordul be
a nádasba, megy a partoldalba vájt barlangba, ahol életének tanúja, ez a senkitõl sem
félõ, semmifajta törvényt el nem ismerõ, öntörvényû  meglehet, rablógyilkos  Török testvér akarta kivárni a szerencsésebb idõt. Õt a hirtelen Jovica Kariccsá vedlett
szerencsétlen lókupec, Karába Jani pisztolygolyói már esztendeje kilyuggatták, a barlangbeli pokróc is szétrohadt idõközben, s pézsmapatkányok szaladgálnak az avas szalmán.
Gallai karácsonyi gyertyát gyújt, hogy emlékezzen  no meg hogy lásson a sötétben
valamennyit , körülnéz, s meg is találja hamarosan, amit keresett. A pisztolyt s a vadászpuskát magához veszi, bekeni disznózsírral, elrejti otthon, mégiscsak jobb helyen
van a fegyver az õ keze ügyében, mint a pézsmapatkányok között  aztán meg Szenttamáson s Bácska egész vidékén bármikor szüksége lehet ilyesmire az embernek. Jó négy
esztendeje megvan már a legkisebb fiúunoka is, igaz, eléggé csenevész a gyermek, aligha
nõ majd olyan nagyra, mint apja, a Gallai Terust megszöktetõ Kis Kõmûves remélte, de
meg kell õt is õrizni a jövendõnek.
Aki elolvassa Görömbei András Gion Nándorral majd két évtizede készült interjúját (megjelent a Kérdések és válaszok címû, 1994-es kötetben is), nemcsak arra döbbenhet rá, hogy az író bácskai földrõl vétetett történetei s szóban elmondott vallomása
mennyire ámulatra méltó módon fedik egymást, hanem arra is, hogy ez a könyv  a
trilógia harmadik része  a szerzõben már réges-régen készen lehetett. A Rózsaméz utolsó
mondatában a magyar csapatok Szenttamásra értek, s a beszélgetésben Gion nemcsak
ígérte a folytatást már 1981-re(!), el is mondta az újabb történetrészlet elejét, szinte
ugyanazokkal a szavakkal, ahogyan azt 1997-ben végre elolvashattuk. Azt, hogy Gion
Nándor  Tito országában élve  valóban komolyan hitte-e, hogy a sorra következõ
(19411945) esztendõk históriája is megírható azzal a könyörtelen pontossággal, amely
a korábbi köteteket jellemezte, nem tudhatom, de arra mérget vennék rá: a föladatot
talán írói gondja legfontosabbikának tekintette már akkor is. Amikor arról beszélt, hogy
Szenttamás és vidéke valóságában és emlékezettörténetében fölnõve kimeríthetetlen

a"$!a

élményanyagot gyûjtött magába, aligha az élményirodalom érvényességéért kardoskodott szemellenzõs módon, hanem arra utalt, hogy amit õ tesz, az az átélhetõ mûvészetté
emelt valóságnak talán az emberszabású létezéssel egyidõs föladata: egy korábban, mások által megkezdett, az életrõl beszélõ hosszú körmondat arányos rendbe szedése és folytatása, amelybõl éppen a legfontosabb részelem  no meg a pont a végérõl  nem
hiányozhat. Bizony maga Homérosz  ha ugyan õ volt a tettes egy személyben  sem
cselekedett mást saját, életrevalóan találékony, bolondos és ridegen bosszúálló hõseirõl
szólván, akik ugyebár elég gyakran kiirtották egymást  egy merõben más etikai koordinátarendszerben élve persze. Gion Nándor szülõföldje  s kicsi városa, melyet örökül kapott  önmagában semmivel sem szûkösebb a vak dalnokénál, sõt én még az író
végeznivalóját sem mondanám kevesebbnek, legföljebb nehezebbnek ebben a minden
szempontból szétesett században, hiszen ahol a legtöbb a súrlódás, az ütközés lehetõsége,
az emberi együttélés napra nap bekövetkezõ próbája, ott az élet, a halál meg az emberiség egyéb örök kérdései sohasem vesztik érvényüket, s  mondjon bárki bármit 
talán az alkotó is az ilyen tájon adhatja tudtul leginkább (persze kizárólag a mûveivel!),
bízik-e még például az irodalom valóságmegszólító erejében, hogy képes-e folytatni az
õt is kihordó közeg által megkezdett mondatot (mondhatnék dallamot is, ha már egyszer a nagyapa  e világ talán leginkább emblematikus figurája  is végigciterázza a
század elsõ felét és persze a trilógiát).
Fölemlegetni az irodalom valóságmegszólító erejét azért vélem most különösen fontosnak, mert Gion Nándor a (néhai) jugoszláviai magyar irodalomnak azzal a seregével
egy idõben indult, amelyik kezdetben (többen késõbb is) nemcsak önnön korábbi elõzményeit, de a magyar literatúra egyeduralkodónak hitt szereptudatát is látványosan megtagadta. Ama nyelvi és magatartásbéli, neoavantgárd elemekkel kevert radikalizmus elsõ
volt 1945 után a maga mindent tiszteletlenül elsöprõ újító (s valahova kiszökni vágyó?)
elszánásával a magyar nyelvterületen. Jóllehet a szakító akarat gyors térnyerését a béketáborból 1956 után megint kiátkozott Jugoszlávia  fõleg az anyaországból nézvést 
szabadabb légköre meg az avantgárd hatásokra mindig fogékonyabb szerb-horvát mûvészet közelsége is segítette persze (s a hivatalos mûvészetpolitikának  ebbõl nem lehet
nacionalizmus, gondolhatták  is ez volt a vonala), de ha a jugoszláviai magyar irodalom korabeli állapotára tekintünk, muszáj elismerni, hogy ama mûvészi lázadás sok
okkal-joggal történt akkor. E szót (és pozíciókat?) követelõ ifjúkori törekvés felõl akár
még Herceg János vagy Fehér Ferenc megszenvedett értékei is provinciális jelenségeknek tûnhettek éppúgy, mint az ottani magyarság egész mûveltségbeli állapota: Domonkos István és Tolnai Ottó áthúzott vagy éppen homorú versekkel kísérletezni aligha
csak polgárpukkasztó szándékkal kezdtek. Az Új Symposion negatív esztétikája szellemi szabadságharc is volt valójában, e lap és gárdája nemcsak az emberi öntudat fölszabadításáért tett sokat a maga idejében, hanem elméleti és mûveltségbéli igényességével segített felnövelni a korábban szinte teljesen hiányzó kritikai és esszéista kultúrát
is; igaz, a gyakran öncélúvá vált és talán túl gyanútlan törekvés, meg a múltat vég-
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képp eltörölni szánt fékek nélkül kísérletezõ hebehurgyaság  mint minden újító mozgalomban  nemegyszer a fürdõvízzel együtt kiöntötte a gyereket is.
Visszatekintve a mából s olvasva Gion Nándor munkáit, szinte nehéz elhinni, hogy
õ is a valóságábrázolás írói lehetõségét kezdetben megvetõ generáció vonzáskörében
indult. Eszmélését és a szakmai tudatosodását szolgáló közeget õ soha sem tagadta meg,
emlegetett interjújában elsõ regényének (Kétéltûek a barlangban, 1968) ironizáló hangját említve még a Symposion-csapat igényeinek valamiféle figyelembevételét is szóba hozta, holott a szenttamási élményvilág meg az egyénire kalapált, de a mûviség
látszatát messze elkerülõ stílus uralkodott már azon a könyvön is. Nem arról van szó
tehát, hogy Gion  mint a mûvészetek történetében a borzas lázadók közül annyian
 klasszicizálódott, s idõvel megszelídült, hanem arról, hogy õ az elindító s a tudatot is determináló ihletforrást képes volt összhangba hozni azzal a szellemi nyitottságra szólító szemlélettel, amelyet a megkövesedett viszonyrendszer és a többnyire hazugul avítt látásmód ellen protestáló mozgalomban íróvá nõve elsajátított. Gion Nándor
mûve  s annak fél századot átölelõ szimbólumaként a trilógia  arra példa, hogyan
lehet a legsajátabb hagyomány és a modernség szimbiózisát megteremteni akár kisebbségi alkotóként is, õrizve a történelmi folyamat identitását, s másutt is érvénnyel megszólítható mûvekkel átmenteni a közösség által reánk testált, morális ember számára
levethetetlen írói felelõsségtudatot. A térség magyar irodalmában bizonnyal õ teljesítette be leginkább a couleur locale ideáját fogalmazó Szenteleky Kornél egykori álmát, mégpedig oly módon, hogy a helyi színek uralta írói világa ennek az elméletnek  többeket (fõleg félreértõit) valóban provincializmusra is csábító  hordalékát
képes volt magából kilökni.
Ha valaki, akkor hitem szerint Gion aztán tényleg valóságirodalmat mûvel, mégpedig az õt küldõ közösség morális parancsára figyelve, anélkül, hogy ezt nyakra-fõre hangoztatná. Munkáiban nyoma sincs a nép/nemzet-szolgálatba bódult féltehetségekre oly
igen jellemzõ, könnyesen romantikus érzelmességnek vagy az öncsaló  folyvást a
helytállást bizonygató  heroizálásnak: mondhatnám, õ biztosan olyan író, aki soha
nem hazudik, legkevésbé önmagának. Valóban jellemzõ rá valamifajta jéghideg illúziótlanság, ahogy Vajda Gábor fogalmazott a maga amúgy fölöttébb vegyes értékû irodalomtörténetében, világáról adott rajza pedig nemcsak kegyetlenül pontos, valóságosan
is kegyetlen. Nem is lehet az más, ha a hazug vigaszokat kerülni akarja, prózájának varázsát éppen a mûvészet igazságába vetett bizodalma adja, no meg az, hogy folytatván az
õsei által elkezdett mondatot, visszaállítja jogaiba a jobbra áhítozó lélek régrõl ismerõs
mese utáni vágyát is. Gion Nándor történeteket mond, fegyelmezett grammatikai rendbe szedi mindazt, amit emlékezetében, zsigereiben õriz s amit a maga öreg mesefáitól
hallott, így valóság s annak égi mása az õ tollán formai hókuszpókuszok nélkül szervesül
öntörvényû egységgé, emberi és történelmi igazsággá.
A Virágos katona 1973-ban, a Rózsaméz 1975-ben jelent meg; több mint húsz esztendõt várhattunk hát, hogy tetõ kerüljön e vajdasági história fölé. A világ megint
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fölfordult közben a (néhai) országban, ahova Gion Nándor szülõföldje szorult, többszörösen is, maga a szerzõ sem csak az ország határát lépte át, hanem jó féltucatnyi
könyvön is túljutott azóta. Formai, poétikai módosulás, átalakuló eszköztár után szokás szimatolni az ilyen, nyugalmasabb tájakon talán rendhagyónak tetszõ esetben, itt
azonban az effajta vizsgálódással nem sokra mennénk. Gion prózaírói modora a Testvérem, Joáb (1969) és az Ezen az oldalon (1971) óta alapjaiban mit sem változott, a
stílus és a történetmondás Virágos katonabéli harmóniája akár egy szerencsésen leütött
alaphang cseng az életmûben tovább. Kimértebbek, ráérõsebben tempósabbak lettek néhol az elmesélõ (ha tetszik: narrációs) betétek és fejezetkezdések, itt-ott hosszabbak és kanyargósabbak a mondatok, másutt valamivel szikárabb, férfiasabb a szó, de
a régtõl meghatározott látószög és a  sehol sem demonstratív  morális problémaérzékenység mit sem módosult. A kimondás alkalma és lehetõsége jött el az ábrázolt
korra nézvést, meg a nyílt beszéd parancsa is ezzel, a történet betetõzésének írói kényszere az átéltekrõl való tanúságtétel morális és kollektív igényével lett egylényegû. Ez
a kísérletezés mámorába hullt világban vigasztalóan üde és olvasmányos, de legalább
ennyire vigasztalanul kegyetlen regény így lett etikai tetté (is), miközben a realista
történetmondás létjogát is hûen illusztrálhatja. Igazságuk lehet azoknak, akik  miként a Rózsamézbõl is  hiányolják a valóság és a mindig földön járó meseiség éterien tiszta dallamának azt a mûvészi tökélyét, amely a trilógia elsõ darabjában megpendült; jómagam arra gondolok, hogy a századelõn még egynek látszó világot a
történelem zúzta széjjel, s nem az alkotói fegyelem esetleges lazulásáról volt (van) szó
itt csupán. Új hazába sodortatva, a megkavarodott kényszerûségek közepette másról
szólhattak már az álmok, mint a kamaszkor s az ifjúság idején, a háborúból szétlõtt
könyékkel megtért Gallai hiába meredt már gyöngyözõ homlokkal (akár a kártyából
jósoló, a titkokkal társalkodó Szentigaz) a boldog Virágos katonára, a sorsból való kimenekülés lehetõsége végképp odalett. Az egyes szám elsõ személyû narráció eme történetrész elmondásánál amúgy is múltból jelen idõre váltott, grammatikai figyelmeztetésként tudatva mintegy, hogy a világ a sarkaiból kifordulni készül, s a bácskai tájon
is minden másképp lesz ezután, mint volt annak elõtte, a reánk boruló s ígéretekkel
nemigen kecsegtetõ örök jelenben más vigaszok után kell nézni. Lehet álmodozni a
méhek palotájáról s a rózsamézrõl (ma sem értem, miért talált véletlenül egy csuporral Rojtos Gallai a Kudlik pincéjében), hajnalig citerázni merev karral meg a forróságban aratni ugyanazon kacska mozdulattal, s persze tudomásul venni azt, ami lehetetlen, de semmibe bele nem nyugodni, ami talán megváltoztatható.
Számomra a három résznek csak együtt van értelme, az esztétikai értékkülönbségekrõl való meditációt  még a leginkább meder nélküli középsõ kötet is megõrzi
az alaptónus varázsát s a mûvészi igazság morális követelményét  másodlagosnak
vélem. (Móricz Erdély-trilógiájának részei sem sikerültek egyformára  ott is az elsõ
a legjobb , mégis visszavonhatatlanul remekmû az egész.) A már 1976-ban választott közös cím (Latroknak is játszott) meghökkentõ leleményességgel sûríti magába
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mindazt a többdimenziós írói értékvilágot, amely a látszólag ismétlésekkel is megterhelt, itt-ott monotonnak tetszõ, de sohasem unalmas modorban elõadott fél százados
történet alatt folyvást morajlik. Köznapi botrány és szakralitás, sültrealista valóság
és mûvészies álmodozás préselõdik össze ebben a címben; elvágyódás és az otthonlétre
való képesség örök feszültsége, senki érdekeire nem tekintõ életbizalom és napi gyarlóságokon, bûnökön kapható esendõség, vaskosan emberi-történelmi sors és poétikus
jelképteremtés, a naiv és a profi mûvész ezúttal szétszálazhatatlan látószöge  akár
értékbizonytalanság vagy értékrelativizmus is, ha valakinek a modernséghez ez kell
mindenáron , szóval mindaz, ami e teremtett világgá emelt szenttamási bakatörténelemrõl és Gion Nándor írói szereptudatáról, mûvészetének egyediségérõl érdemben és
hitellel elmondható. A naiv alkotó gyakorlatára hajazó megoldást Szávai János már
az elsõ két kötetet elemezve szóba hozta, s utalt annak szerkezeti, elbeszéléstechnikai
konzekvenciáira is. Maga a Kálvária-dombon látható Virágos katona is természetesen
naiv festõ mûve, az elsõ könyv narrátorát, Rojtos Gallait nem véletlenül falja föl a
história következõ fejezete, hogy aztán az Ez a nap a miénkben megint mesélõvé avanzsálódjék, megteremtve ezzel a történet narratológiai szimmetriáját, avagy zárt kerekségét is, ha tetszik. A mindent tudó elbeszélõ ma már gyanúval méregetett pozícióján is fölösleges akadékoskodni; Gallai István organikus része az ábrázolt világnak, az
egyéni és a kollektív emlékezet szétválasztásának itt semmi értelme, mondhatnám: itt
bárki lehet mesélõ és bárki a történet szereplõje, a közös emlékezetnek minden megörökítésre érdemes dologról tudnia kell(!), függetlenül attól, hogy a kiemelt narrátor 
avagy a közösen írt hosszú mondatot éppen folytató modernebb kori regös  az adott
részletnél jelen volt-e vagy sem. Az elbeszélt idõt és az egymással nem mindig érintkezõ cselekmény darabjait a hely azonossága, a szereplõk közös létezési tere, no meg a
történelmi helyzet(!) parancsa fogja össze  ennyiben metonimikus szerkezetû is a
trilógia , az elmondott história kollektív tudattartalmat és tanúságot példáz, az író
nem elsõsorban szülõ vagy kihordó, inkább csak kései rendezõ csupán, módszerében a
hagyományozott sorsot tovább színezõ naiv és a részeket összeillesztõ tudatos mûvészre jellemzõ elemek keverednek: olyan, akár egy halálos biztonsággal dolgozó, profi
hályogkovács.
Gion Nándor mûve ekként lehet egy tágabb térség  földrajzilag nevezhetjük Közép-Kelet-Európának is  mûvészi modellje úgy, hogy még tényanyagában is helytáll
önmagáért. Jóllehet tere alig nagyobb, mint amennyi a Kálvária dombjáról szemmel
befogható (a mesélõ csak egyszer lép ki a világháborús Galíciába  nem kérdezték,
akar-e menni , de Szenttamás ott is folyvást jelen van a Rézitõl kapott, szinte talizmánként õrzött fényképen), ez a sorstanúsító történelem  akár a vízbe zuhant kõ
nyomán keletkezett koncentrikus hullámok  fõbekólintó és fölemelõ tanulságaival
együtt gyûrûzik tovább, át Bácska és a Kárpát-medence határain is mindenüvé, ahol a
történelem és az emberi együttélés kényszereinek és jellembéli próbáinak a valóságáról hallani óhajt az ember még valami fontosat. Térben és a lehetõségekre nézvést is
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vigasztalanul körülhatárolt, de az álmodó szívûeket a végtelenbe szólító világ ez, az
együgyû kiskanász ujj-játékaiban a jó és a rossz küzdelmének archaikus meséje villan,
nemegyszer karöltve jár itt az álom s a realitás (van, hogy egy személybe szorultan,
elég talán a földön járó, de az életét átciterázó, a más asszonyait is kedvvel ölelõ
Gallaira vagy a férfiasan határozott, ám ábrándvilágban élõ árva Gilikét is rögvest
megértõ Rézire gondolni), de jaj annak, aki a kettõt egy pillanatra is összekeveri. Mindenki menekülne innét, van, aki a vagyon reményével, van, aki a törvényen kívüliség
magabiztosságával, van, aki saját úri erényeinek öncsaló dédelgetésével, s van, aki az
álmaiba kapaszkodva. De ragaszkodik is mindenki a saját determinált sorsához, anyanyelvéhez, sajátosan értelmezett becsületességéhez, bolondériájához, s a nyomorúságba süppesztõ szokásaihoz is. Az állandó kiszakadási kísérletek s a kiszakadásra való
képtelenség folytonos feszültsége tartja a tehetetlenség egyensúlyában itt a sorsokat, s
lesz ez a trilógia egyszerre szakrális s egyszerre profán szenvedéstörténet, sors szabdalta
magyar (meg persze közép-kelet-európai, fél-balkáni) bakatörténelem és az otthonteremtés, az otthonosságérzet intimitásának tökéletes kevercse. Kártyára vetett sorsok
hányódnak ezen a sokszor nagyhatalmi kártyára vetett térségen, a jóslás, a szerencse, a
remény, a keverés, a csalás és az öncsalás egymással variálódó motívumokként húzódnak végig a fél századon, éppúgy, mint maga az ördög bibliája a szövegen. A Duna-táj
bús villámhárító, / Fél-emberek, fél-nemzetecskék / Számára készült szégyen-kaloda. /
Ahol a szárnyakat lenyesték / S ahol halottasak az esték  jutnak eszünkbe Kedvesre, a visszavágott szárnyú vadlibára gondolván Ady sorai, aki vágyakozva nézhet csak
övéi után az égre, bár meglehet, a rabságot megszokta, s a repülésre már nem is igen
gondol.
Sohse lesz másként, így rendeltetett  folytathatnánk a verset, annál is inkább,
mert az a korszelet, amelyrõl a harmadik kötet beszél, nemcsak önnön valóságában
volt példátlanul brutális, de a már meglévõ gyanakvásokat, kölcsönös sérelmeket s a
lelket fullasztó félelmeket is sokszoros hatványra emelve örökítette tovább az idõben.
Sûrûsödik az idõ, mindössze öt esztendõrõl beszél a regény, egyszerre tágul és egyszerre
szûkül itt a világ, szinte tudathasadásos módon. Sehol az addigi történetben nem nõttek ily naggyá a remények, mint ekkor (a magyarok egyre-másra emlegetik az újabb
ezer évet), és soha korábban nem csúfoltatott meg oly mértékben az élet (sõt a halál!)
méltósága, mint eme históriarészlet idején. A történet szereplõi nemigen változnak
persze, a kavargó élet ígéreteire és kényszereire való reagálásuk módja sem nagyon, de
körülöttük már a történelem menetel visszavonhatatlanul, s a létezés föltételei is 
közeledvén az 194445-ös évhez  egyre súlyosbodnak. Gion könyvének a letiltott
múlttal csak az utóbbi évtizedben ismerkedõk számára még a tényanyaga is új lehet,
noha nem szaktörténészi munkát, hanem regényt olvasunk továbbra is. A fölidézett
események pontosan igazolhatók az újvidéki vérengzés elõzményeitõl, a szervezett szerb
egységek fölgyújtotta gabonán és a kétszer is menekülõ csángók sorsán át az 1944 októbernovemberi, több mint tízszeres megtorlás szenvtelen tárgyilagossággal elõ-
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sorolt részleteiig, körömtépéssel, körfûrésszel való földarabolással együtt. Az Ez a nap
a miénk (a cím többértelmû, hiszen szerbnek, németnek, magyarnak mást és máshogyan jelent ez a gyorsan változó idõben) bravúrja abban keresendõ, ahogy  folytatva e kollektív mese meg nem zökkenõ modorát  a történések emberi atmoszféráját képes az akkori idõ és tér szálkeresztjének metszéspontjában fölmutatni. Gallai
István históriája hiteles az utolsó szóig, az õ emlékezetét mûvészi rendbe szedõ író soha
sem csábul el, úgy is mondhatnám, Gion Nándor semmi olyasmit nem dolgoz bele a
szövegbe, amit  mondjuk  1989 utáni olvasmányaiból megismerhetett. Pontosan
annyit tudunk meg, amennyit a történet szereplõi akkor megtudhattak, de ez a regényhez bõven elegendõ! A Kálváriát övezõ területrõl ki sem kell mozdulni, a háború odamegy  elõbb hírekben, menekültekkel, aztán a maga valóságában; gyorsan cserélõdnek itt a bizodalmak, az elszánt hitek, majd a fegyvert szorongató kezek is. Aki tegnap
még térdepelve rettegett, az ma nagy hangon rendezkedik, aki gyufát lobbantva ólálkodott a búzakeresztek között, az pisztollyal oszt igazságot; kiderül, mégsem lehet elmenni onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Ami történik, az csak a megszakíthatatlan, százados folytonosság egy újabb láncszeme, itt minden döbbenetes igazságban
van egy csepp igazság is, ahogy Domokos Mátyás e könyvrõl beszélvén mondta, csak
legyõzöttek s önmagukat gyõztesnek hívõ vesztesek vannak errefelé, az élet, a becsület, meg a morális létfölfogás itt merõben mást jelent, mint azt szerencsésebb tájakon
vélhetik  a Virágos katona együgyû boldogságát könnyen fölemészti az idõ, még a
Kálváriára sem lesz érdemes fölmenni többé. Csak a citeraszó marad, ami tegnap még
szerbnek, németnek, magyarnak szólt egyszerre vagy felváltva, ahogy a sors, az alkalom s a kényszer hozta esetleg, ma már halkan szóló rekviem csendül a hangszeren,
egész éjszakán át, Török Ádámért, Lusztig Kornélért, Krebs-Keveházi Péterért, mindenkiért, aki élõ ember volt, s a mi életünk keretét is így vagy úgy megadta egykoron.
Aztán dologhoz kell látni, nincs mese, hiszen nemcsak a festék fogyott el, amivel a
valóságot színezték a jóravaló emberek, hanem a kenyér is.
Ez a gyilkosan kegyetlen és részvétlen (csak annak látszó?) világ a legyûrhetetlen
életakarat apoteózisa. Ez a világ nemcsak eltorzíthatja, de meg is acélozhatja a jellemet, s Gion Nándor karakteresre formált fõhõseirõl is sok minden elmondható, csak
az nem, hogy a valósághoz való viszonyukban ne lennének tökéletesen õszinték. Török Ádám etikáját bizonnyal nem kell követnünk, de azt muszáj elismerni, hogy
soha nem beszél mellé; Rojtos Gallai is a könnyebbik végén fogja meg a dolgot, ha
teheti, de családját s naivan költõi életbizalmát a vérözönön is átmenti. Ama történelem formálta-kitaposta félbalkáni élet egymást feltételezõ-kiegészítõ, szimbolikus alakjai õk, egy sokszázados folyamat valóságos s mûvészi lenyomatai egyszerre, s a kollektívumban föloldódó emlékezet hiteles tanúsítványai nemkülönben. Nélkülük nincsen
igaz történelem és elmondható történet  ahogy a Krebs család, Lusztigék, a Gallai
életét megmentõ Jaksics Száva, a névtelen áldozatok, gyilkosok és egész Szenttamás
nélkül sincs , megalkuvásra nem hajló életükkel folytatják õk ama megkezdett mon-
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datot, úgy õszinték, ahogy Gion Nándor prózája is õszinte az utolsó szóig. Nincsen
benne semmi cifraság, ritmusa akár a való életé, férfiasan dísztelen beszéd ez, éterien
mûvészi, költõi szépségû címekkel.
Amikor a magyar csapatok Szenttamásra értek, már jó két hónapja éjt nappallá
téve óbégatott a bölcsõben Rojtos Gallai István elsõ unokája, akit  úgy látszik 
minden atyai szándék ellenére arra rendelt a sors, hogy ezt az alaktalanságában is teljes, meghökkentõen tanulságos históriát majd õ szedje rendbe, s elmondja ne csak azt,
hogy a bácskai vidék alaposan összekeveredett népe mit élt át, hanem azt is, hogy mi
végre. Küzdeni a sorssal, megõrizni s átörökíteni az életet azért kell, hogy az tanúsággá
váljék, hogy a közösség kihordhassa  többek között  azt a valakit, aki majd formát
adva a történetnek éppen átélt sorsunkról és a történelemrõl tanúskodik nekünk s az
utánunk jövõknek, mert életünk  mindannyiunké  arra való, hogy tanúsággá legyen.
Így hát az elbeszélõ, aki a második rész legvégének idején csendben  a szövegben
sem jelezve  kérezkedett a világra, az élet és az irodalom reményeim szerint széjjelszálazhatatlan szándékát  és parancsát  teljesítette be. Gion Nándor trilógiája
ezért öntörvényûen egyedi mûvészi teljesítmény és kollektív alkotás is egyszerre.
Ráadásul Cseres Tibor, Matuska Márton, Domonkos László és mások történelmi oknyomozása után õ az egész kegyetlen história igazságát (s nemcsak a valóságát) is megírta számunkra. Fölgyûlt traumáktól segíthet megszabadulni, áldozatoknak és túlélõknek is méltó emlék lehet ez a (három) könyv. Ami egykor történt, most válhat igazán
a mi történelmünkké. Illesse hát köszönet ama citerás, álmodozó kurafit, hogy három
és fél éves unokáját a lövészárokban ráömlött föld alól kikaparta.
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MENYHÉRT ANNA
TRAFIK
Esterházy Péter: Javított kiadás. Melléklet a Harmonia cælestishez

Kapott-e R.-né, Üllõi úti trafikosnõ Bécsben élõ (ellenforradalmár) fiától levelet
vagy csomagot? Bemegy Esterházy Mátyás a trafikba, elhinti, ki õ (megmondja nevezetes nevét), bizalmat ébreszt, összebarátkozik, megkérdezi. Aztán Csanádi megírja.
Jelenti. Megkérdezem x-tõl, írt-e neki levelet y. Aztán megírom z-nek. Ártatlan dolog, mindennapos. Továbbmesélem, amit más mesélt. De Csanádi  és aztán Csanádi olvasói, beleértve a tartótiszteket és az utókor olvasóit is  számára mindennek
más jelentése lesz, minden jelentés lesz, pedig csak azt csinálja, bár máshogy, amit
amúgy is csinálna. Beszélget és ír. Trafikál.
A Javított kiadás kettõs naplóként dolgozza fel azt a tényt, amelyrõl Esterházy Péter
a könyv tanúsága szerint 2000. január 28-án, a Harmonia cælestist éppen csak befejezvén értesült: édesapja, Esterházy Mátyás III/III-as ügynök volt. Az apa jelentéseibõl
idézett részletek úgy is olvashatók, mint egyfajta rekonstruált napló, beszámoló az apának a családja (és a Harmonia cælestis) elõtt korábban titokban maradt napi tevékenységérõl, amelybõl kirajzolódik egy másik, addig ismeretlen, rejtett arca; a fiú, a szerzõ
olvasó- és írónaplójából pedig megtudjuk, hogyan olvasta végig és jegyzetelte ki az
apa 19571980 között írt jelentéseit tartalmazó négy dossziét, hogyan kommentálta
a jelentéseket, saját jegyzeteit és értelmezte újra az új információk fényében a Harmonia
cælestis édesapámját és a saját múltját.
A kötet egymást követõ szegmentumokban, párhuzamosan tárja elénk a két naplót, így kerül az apa egy-egy jelentése  egy-egy napja  a fiú egy-egy napja mellé.
A különbözõ részeket hol egy jelentés dátuma vezeti, hol pedig a megírás napjának
dátuma. Ily módon is és különbözõ írásképbeli elemek segítségével is (a jelentések, az
ezekhez a tartótisztek és feletteseik által fûzött kommentárok és a Harmonia cælestisbõl
származó idézetek rozsdaszínû szedése, valamint a különbözõ zárójelek alkalmazása)
élesen elválik egymástól saját szöveg és idézet, és ezáltal az idõ különbözõ síkjai is: a
barnásvörös szövegrészek mintegy a múltat jelölik, vagyis az új helyzetben már érvényesnek nem mutatkozható korábbi énhez tartoznak, egykori meggyõzõdésein nyugvó
identitásának szétrombolódását dokumentálják, a jelenbeli én pedig az ebben az új
idõszámításban adott idõkeretek között a jelen különbözõ fázisait is elválasztja egymástól: <Az iratok másolása és a közvetlen jegyzetek [ ] 2000 nyarára készültek el,
ezt újra leírtam, kicsit már rendezve és új megjegyzéseket fûzve, ez lényegében 2001,
ezeket írtam a szögletes zárójelbe []. És akkor harmadszor is leírtam, leírom, most, 2002ben, ha lesz szöveg, azt ebbe a hegyes zárójelbe teszem> (13).

a"%a

Az idegen szöveg idegen testként való kiütköztetése, a nyelvek elhatárolása úgy is
érthetõ, mint valamiféle kapaszkodás a saját és az idegen, a jelen és a múlt elválaszthatóságába, mint az olvasó-író én körülhatárolhatóságának, érintettségében való mégis
intaktságának biztosítéka, s mivel a korábbi Esterházy-mûvek intertextuális, jelöletlenül idézõ praxisától ez gyökeresen különbözik  a szövegszervezõdés gyakorlatában
legalábbis mindenképp , a trauma nagyságának, az ént ért csapás súlyosságának a
változást tematizáló explicit megnyilvánulásokkal (életem utolsó régi csütörtökje
[10], Nem tudtam, hogy ez életem utolsó olyan pillanata, amikor úgy örülhetek, ahogy
tudok, ahogy én tudok  [7]), az önreflexív panaszokkal (Vélhetõen nem csak azt
nem fogom tudni leírni, édesapám, hanem azt se, hogy én. Illetve valahogy nagyon
másképp, »messzebb« vagy »messzebbrõl« [16]), a könyvben a bánat indexeiként kval és ö-vel jelzett könnyek és önsajnálat számos elõfordulásával egyenrangú bizonyítéka.
Az amikor kiderült traumájának leírása (Az elsõ dosszié címû fejezete eleje [13
37], amely a dossziék kinyitásával, az én számára kereteket teremtõ1 munka  a másolás2 és kommentálás  kezdetével zárul, és ekkor vezeti be Esterházy a k [34] és
ö indexet is [37]), ahogy erre a könyv maga is többször utal, egészen más, mint amit
Esterházy Péter irodalomként általában csinálni szokott. Itt ugyanis egyszerûen leírja,
mit érez, hogyan vergõdik, megírja az érzelmeket, a törést, azt, hogy ezentúl másképp
lesz, mert nem lehet már az, akinek eddig gondolta magát. (Úgy éreztem, feloldódom
a levegõben, hogy szétfolyok, hogy nem vagyok  [13].) Beleírja magát a bánatba és
a fájdalomba, s miközben azt fejtegeti, elvesztette régi énjét, megszületik az új, aki
majd máshogy érti az így újraértett régit. (Életemben elõször tehetetlenségbõl írok.
Megyek, amerre az iratok vezetnek, aztán lesz, ami lesz [17].) Az érzelmek megírásának olyan formációja ez, amely tudatában van annak, hogy azok nem az írás, a beszéd
elõtt léteznek, az én nem kiírja õket magából, nem kifejezi õket, hanem közéjük íródik, a traumákban, a hasadásokban. A könyv nem elhanyagolható érdeme, hogy 
hiszen Esterházy kánoni rangjánál fogva minden, amit leír, a jelen pillanatban megingathatatlanul irodalom  ezzel az elsõ résszel teret is nyit valaminek, ami az utóbbi
idõben  többek között éppen az õ életmûvének hatása nyomán  a magyar irodalomban nem volt divatos.
Másfelõl, ha jól értem, ez a könyv azt (is) akarja, hogy beszéljünk, írjunk  írjak,
én is, személyesen, és más is, személyesen  róla, és így arról, amirõl szól. (Én a felejtés ellen dolgozom. Nem azt akarom, hogy elfelejtsék a Papi ügyét, hanem hogy megjegyezzék. Bocsánatot se akarok. [Ha kéne, térden állva esdekelnék. Ha ez volna a
megoldás.] Hanem mit is? Hát hogy valahogy az egész látszódjék. Hogy van, ami
van, és ez van, az derült ki, hogy ez van [71].) Hogy ne csak az olvasás, a hallomás, a
gondolkodás, hanem az írás, a megszólalás révén és árán is legyünk  személyesen 
érintettek. Nem lehet véletlen, hogy a kritikai visszhang elsõ hullámának írásai közül
nagyon sok nyíltsággal, személyességgel és referencialitással reagál a nyíltságra, sze-
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mélyességre és referencialitásra: a különbözõ szerzõk utalnak saját életük nehéz helyzeteire, kríziseikre, saját apjukra, anyjukra, bátyjukra,3 visszakeresik, mit is csináltak
õk éppen akkor, avagy összefüggésbe hozzák magukat a könyvben leírt konkrét helyzetekkel.4
A Javított kiadás egyik fõ célja eszerint, hogy olvasójában a személyes érintettség
állapotát kiváltsa. Ezt bonyolult, sõt rafinált módon éri el. Amikor ugyanis Esterházy
apja jelentéseivel dolgozik, olvasóként, kritikusként, értelmezõként viselkedik, végigköveti azokat a fázisokat, amelyek során az apa kezdeti ellenállásából elõbb ellenkezés, majd beletörõdés, utóbb együttmûködés, sõt készséges és aktív ajánlkozás lesz, és
ahogyan ez a jelentések megfogalmazásában, nyelvében tetten érhetõ: Eddig egyébként nem veszélyes. Láthatóan ügyel, hogy kizárólag azt mondja, amit úgyis tudnak
(41); Szóval vannak találkozók. Lett vele foglalkozva  (42); Ez a gondolatjeles
közbevetés nem lépés egy »mi« felé az »õk«-kel szemben? Nyomják, nyomja magát
bele, centirõl centire a szarba (69); ez már az együttmûködés egy új szintje! (78);
A buzgó mócsingja! Megint egy szint: aktív, elsõ ízben nem sodródik, nem elszenved
(s úgy alakít), hanem tevõlegesen alakít, akar. Egy munkatárs. Itt elõször tudatosan
kolléga (84); Jajjaj: attól tartok, költségtérítést kaptunk (88); Értékelés: Ügynök
jelentése javult, mert korábban sokkal rövidebb formában írta meg jelentéseit. Szerintem is
javult, életesebb lett, színesebb, mintha a fogalmazás (bizony, teremtés!) örömét éreznõk! [ ] Megjegyzés: Ügynök magatartásában változás tapasztalható. Nagyobb ambícióval végzi feladatát, mint korábban (138139); Már az érzéseinkrõl is beszámolunk?
(145); Kis cédula »Feleségem rokonai«, mindenki ott van [ ]. Terjed a gazság (149);
Vagyis már lehet lakásra vinni (156); Lassan már élvezi is; újabb szint! (158); Ez
bizony az elhárítás. Lassacskán kémmé avanzsálunk (177); 1975. V. 21. Megint egy
év. Adta: Csanádi fn. Tmb. Most elõször tmb, titkos megbízott. [Tmb. az az, aki elvi
meggyõzõdésbõl teszi, az ügynököt azt vagy kényszerítik, vagy megfizetik. Szóval már
nem kell kényszeríteni ] (260); Tiszta õrület, apám mint potenciális doppelagent!
Támadólagos magatartási vonal, szép nyelv, a (hideg) háború nyelve Ez már más
szint, másik osztály  (265).
E munka révén képes Esterházy egyszerre fenntartani és némiképp eltávolítani személyes érintettségét, oly módon, hogy egyrészt az olvasó számára, azáltal, hogy miközben megmutatja, milyen módon olvas, a jelentések részleteit és a saját kommentárjait
azok másságát megõrizve (még az íráskép színében is) megkülönbözteti, felkínálja a
részvétel, a saját értelmezés lehetõségét, másrészt azonban a személyességet voltaképpen beírja a reflexiók, kommentárok hálózatába. Eközben a traumát a különbözõ, számára korábban is, és a Harmonia cælestisben különösképpen fontos problémák  a
szavak, a fikció és a valóság, a történelem, a múlt és a jelen, az igazság, hazugság, õszinteség, illetve én (szerzõ) és szöveg, ügynök (jelentésíró) és jelentés viszonya  újraértelmezése mentén megfoghatóvá és értelmezhetõvé teszi, hogy aztán az elrendezetlen én (47) újrarendezõdhessen. Az olvasó képes végigkövetni az értelmezõ munka

a"%!a

állomásait, képes átérezni a döbbenet, a csalódás, a kiábrándultság, a keserû belenyugvás és tenni vágyás állapotait, sõt azt is látja, ahogyan Esterházy magatartása (amely a
gyászmunka jellemzéseinek is megfelel) voltaképpen  bár más értelemben  egy
bizonyos szintig követi, szinte másolja az apáét: az ellenkezésbõl a munka során kooperálás, a szövegekkel való termékeny együttlét alakul ki, majd végül az Igent mondok a világra (231) következetésében rejlõ elfogadás. A Harmonia cælestis olvasója
 és a Javított kiadás olvasási utasítása szerint (Szeretném, ha ezt a könyvet kizárólag
az olvasná, aki már a Harmoniát olvasta [5].) lehetõleg legyünk is azok  azt is érzékeli, mekkora a változás a két könyv apaképe között, és ezáltal a fiú  és a szerzõ5 
érzéseit még inkább megértheti. Ugyanakkor egy dolgot a könyv énje nem oszthat
meg olvasóival: nevezetesen azt az elháríthatatlan érzelmi tudást, hogy a személy, akirõl szó van, az apja, az élet, amelyrõl szó van, az õ élete, az õ életük. Ez a tudás más
számára nem adott, nem átadható, és a könyv erre nem is törekszik, annál inkább arra
 és a megjelent kritikákból látszik, milyen nagy sikerrel , hogy olvasóiban saját
problémáikat idézze fel, hogy azok ezt a történetet a saját életük viszonylatában értelmezzék. Esterházy nem megosztani akarja, ami vele történt, nem azt akarja, hogy az õ
helyzetébe képzeljük magunkat, hanem hogy a sajátunkba. Nem azt várja, hogy vegyük le a válláról a terhet, hanem hogy helyezzük a saját vállunkra  de mint saját
terhet: a történelmi felelõsség nem elvont, hanem személyes (273).
Azért is sikeres ez a stratégia, mert kivédi azokat az esetleges ellenérzéseket, amelyek
a túlzott azonosulásból következnének, és amelyek a Harmonia cælestis (édesapámjának)
egyes olvasóinál felszínre is kerültek.6 Ezek a kritikai megfontolások pedig a Harmonia
cælestis történelemképével kapcsolatban merültek fel, ezért is fontos tehát, hogy a Javított kiadás éppen a történelem értelmezésében tér el számottevõen a Harmonia cælestistõl.
A személyesség ilyen közvetítettsége ugyanis azt eredményezi, hogy míg Esterházy a múltat a Javított kiadás Elõszavában leírt kiinduló helyzetben olyan hatásként értelmezi, amely
iránt az egyén figyelmességgel tartozik (állampolgári, demokratikus kötelességemnek is
tartottam  ha nem is a múlt tisztázását, de az esetleges akták megtekintésében megnyilvánuló figyelmességet a múlt iránt [5]), addig a könyv végén már arról beszél, mi
annak a következménye, hogyha érintjük a történelmet (271). Itt tér ki arra is, amit a
Harmonia cælestis mulasztásának tart: Igenám, de a könyv nemcsak a család történetét
meséli, hanem az országét is. Ez érthetõ, hisz nem akármelyik családét meséli, hanem
épp egy »reprezentatív családét«, egy ún. történelmi családét. Így gabalyodunk bele a
történelembe. A család úgymond személyes története látszólag nem tartalmazza azt, ami
a történelmi történetében benne van, és  természetesen  a könyvnek ezt a történetet kell elmondania. »A történelem nemcsak a te családod története, hanem az enyém
is. Hol az én családom története?« Itt van tehát egy hiány, amit nem lehet egyszerûen
úgy megválaszolni, hogy most ez a történet van elmondva, és nem egy másik. Mert egyrészt mért (hisz ez döntés kérdése), másrészt csak egy egész történetet lehet elmesélni,
vagy ha nem, akkor errõl is beszélni kell (vagy hallgatni, de jelezni az okot) (272).
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A Javított kiadás újragondolja a Harmonia cælestisnek azt az elképzelését, melynek
értelmében a jelen uralja, sõt elfedi, felemészti a múltat, aminek következtében az
egyénnek lehetõsége nyílik, ha nem is a múlt tetszõleges  vagyis akaratlagos, irányító  használatára, de saját céljaira való alakítására: hisz az nem úgy megy, hogy nyugodtan felidézzük a múltat, sétálgatunk benne, tárgyilagosan mérlegeljük. Nem, a jelen mindig agresszív és csak azért merül alá az õsidõk zavarosába, hogy csak azt
halássza elõ, amire szüksége van ahhoz, hogy még jobbá egészítse ki mostani formáját.
Lehet, nem is annyira emlékezetembe idézem, mint inkább felfalom a múltamat, én
 aki olyan vagyok, amilyen most vagyok  kisajátítom önmagam. Létezni annyi,
mint múltat fabrikálni magunknak. (Nagypapa mondása.)7 Esterházy Mátyás sorsának történelmi kontextusban való értelmezhetõsége így nyer új megvilágítást. A
Harmonia cælestisben bukott arisztokrata (Apám élete visszatért egy rendesebb kerékvágásba. [ ] Apám ekkor lett igazán magányos. [ ] Nem az az igazi magány pillanata, amikor állt a dinnyeföldön, paraszt a parasztok között, rémülten pillantva a kamerába, hanem ez a mostani. Ahogy az országnak, neki sem maradt más, csak a jelen,
és ehhez a magányhoz semmilyen módon nem volt szokva, ehhez a történelmi magányhoz, amely azonban fondorlatosan az õ személyére vonatkozott, az õ testére szabta az Úristen, és ha belepillantott e magányba, a mindent fölzabáló jelen tükrébe, akkor ez a tükör csupán egy negyvenforma férfit mutatott, egy született valakit, aki nincs
sehol, nem ért el sehová, nincs, vagy van, de minek8 ), akit a jelen megfoszt történelmétõl  ebben az összefüggésben (és elnagyoltan, természetesen) a könyv olvasható
akként is, hogy az így megkonstruált történelemvesztett apa ezen állapotát közelíti
meg többféle módon: a kárpótlás (elõ- és saját történetének megírása), az (ön)igazolás
(édesapám megsokszorozódása és szóródása-eltûnése térben és idõben), az értelmezés (történelmi folyamatok és a pszichológiai szempont) igényével egyaránt , és ezért
emberi bukása paradox módon  hiszen éppen a személyes sorsában, a családi életében vétkes vagy gyenge  nem személyes, mert külsõ oka van, nevezetesen a történelem, a körülmények. A Javított kiadásban az apa bukása éppen azért személyes, mert
külsõ oka van, nevezetesen a jelenben megmutatkozó történelem. Ez a bukás azonban
 de nem csak mert sokakat érinthet/érintett  már nem arisztokrata sors vagy sajátosság,9 egyénivé válik, egyéni sorssá a történelemben, nem pedig történelmi sors az
egyénben. Így máshogy talán jobban látszik a történelem is, nem mint a jelen által
elfedhetõ múlt, de mint amiben megmutatkozik a jelen és mint ami megmutatkozik a
jelenben. A személyes érintettség megírása végül tehát a történelem általi érintettség
észleléséhez vezet. Ez az egyik dolog ebben a könyvben, ami a mai Magyarország olvasói számára különösen fontos lehet, és, ellentétben egyes megszólalók véleményével,10
nemcsak a koruknál fogva érintett generációk, hanem a fiatalabbak számára is   ez
ránk is vonatkozik (175).
A személyesség kérdése alkotástechnikai problémákat is folyamatosan felvet: alkalmazkodnom kell a valósághoz. Eddig a szavakhoz kellett (6).11 Valóság és fikció a
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Javított kiadás elmélkedéseiben olyan oppozícióként tételezõdik, melynek elsõ tagja az
igazsággal és az õszinteséggel, míg a második a szavakkal, a nyelvvel és a hazugsággal
kerül kapcsolatba, így pedig, érdekes módon, a nyelv úgy kerül szembe a valósággal,
hogy az énszövegvalóság viszonyrendszerben az én a szöveg-énnel lesz azonos, aki
eddig a valóságon uralkodott, rajta pedig a szöveg. (A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát: eddig azt csináltam a tényekkel, dokumentumokkal, iratokkal, amit akartam. Amit a szöveg akart. Most nem lehet. Mindent le kell nyelnem.
Eddig én nyomtam le az olvasó torkán azt, amit akartam, én voltam az úr, a valóság
csak cifra szolga [22].) A megváltozott helyzetben az én a valósághoz méri szövegét,
és ez számára a szavak, a nyelv mint kontextus és mint támasz elvesztését jelenti. A
valóság nyelvi természete azonban talán nem hagyható itt figyelmen kívül. Amikor
Esterházy azt mondja, Minden forma. Csak most formának a (civil) õszinteséget választottam, kellett választanom, meg azt, és ez már következmény, hogy az ún. valóságot tekintem valóságnak (nem a nyelvet), és ahhoz leszek hû (67), vagyis hogy az
õszinteséggel együtt jár a valóságnak mint referenciának a felerõsödése, akkor e mögött az a feltételezés rejlik, hogy az õszinteség nem esztétikai, és ezért nyelven kívüli
kategória. A személyes õszinteség nem szépségképzõ. A szövegnek van õszintesége,
nem a szerzõnek Az kit érdekel?! Aztán tessék: itt pacsmagolok a saját õszinteségemben, váratlanul ebbõl dolgozom (90). A szöveg eszerint akkor is õszinte, ha a
szerzõ nem az.12 Az viszont, hogy a szöveg fiktív igazsága a szerzõ õszinteségétõl független, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a személyes õszinteség szembe kell hogy kerüljön a fikcióval, pontosabban az õszinteség nyelviségével. Talán ezért is konkludálhat a könyv ahhoz a sajnos kevéssé kifejtett állításhoz, hogy az õszinteség használhatatlan kategória (252).
Ha õszinteségen ebben a kontextusban a/egy szerzõnek a saját magáról szóló beszédét, önmaga megírását értjük,13 és ha ez az adott helyzetben a szembesülés igényével
is együtt jár, azt is mondhatjuk, hogy egy beszélõ  és a szövege  talán akkor is
õszinte, ha ennek nincs tudatában.14 Fontosnak tûnt számomra ebben az összefüggésben a Javított kiadásban a Harmonia cælestisbeli Roberto-epizódok értelmezésének hiánya,15 különösen a presszóbeli találkozásoké,16 melyek leírásában fontos helyet foglal
el az õszinteség17 és a történelem problémája (Roberto a múzeumban megmutatja a
fiúnak a családi kincseket, vagyis a tárgyak által idézi fel az elvesztett személyes történelmet), és melyek gyakorlatilag  és a Javított kiadás felõl, utólag nézve már teljesen egyértelmûen  az ügynöktiszt találkozókat jelenítik meg, s ráadásul éppen
1957-ben, az apa beszervezésének évében kezdõdnek, és amelyek során a fiú elsõsorban is az apáról jelent, annak inverzeként, ahogyan az apa egyes családtagjairól is beszámol jelentéseiben. Érdekes megfigyelni, hogyan (nem) értelmezi a Javított kiadás
beszélõje a Harmonia cælestisét, akinek a történetét folytatja, fikció a fikciót,18 vagyis
hogyan tart meg bizonyos elemeket azon a jelzésszerû szinten, ahogyan azok az elõzõ
könyvben is szerepeltek. Ebben az epizódban és egy másikban is, fontos szerepet tölt
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be a fejfájás. A Robertóval találkozgató fiút erõs fejfájás gyötri, ami (mint pszichoszomatikus tünet) érthetõ a családnak beadott hazugság következményeként, illetve a
hamis helyzet észlelésének testi jelzéseként,19 csakúgy, mint az, amikor az apjával focimeccsre járó fiú számára ez az élmény20 rendre migrénnel és hányással végzõdik.21
A Javított kiadásban az a rész, amelyben a fiú rádöbben, hogy a közös meccsre járás is
ügynöki feladat volt (Úgy szerettem vele meccsre járni, az Üllõi útra, a Stadionba
< k > Intézkedés: »Csanádi« részére megszerezzük a szükséges jegyeket. Nincs megállás,
mindenhová elér a trutymó. Szóval azoknak a szép, mitikus apafiú szcénáknak itt a
forrása. A mennyország lehetett ilyen, apa, finom ennivaló, szépség, gondoltam. (547.) Ezt
akkor tehát az ávónak köszönhetem [160]), a Harmonia cælestis szöveghelyeinek felkeresésével folytatódik, de szignifikáns módon nem a meccsre járó részhez jut, hanem
két másikhoz. Ebben a viszonylatban úgy tûnik, a Harmonia cælestis szereplõje fejfájásával, a testével mond el valamit,22 amit szavakkal nem tud (elmondani), vagyis hogy
õszintesége oly módon nyelvi, hogy a fikcióban a nyelv által válik hozzáférhetõvé, de
ez nem jelenti azt, hogy a szavak tudatos használatában is mûködõképes lenne, vagyis
a valóságra való vonatkoztathatósága kétségbe vonható.
A Javított kiadás egyik szakirodalmi hivatkozása egy Berkovits Györggyel készült
interjúhoz utalja az olvasót (82). Berkovits arról beszél, hogy hiábavaló a besúgás
mint társadalmi jelenség káros hatásainak emlegetése, mert ezeket nem emlegetni
kéne, hanem szembenézni velük végre.23 A szembenézés ebben az értelemben a nyilvánosságra hozatalt, illetve Esterházy interpretációjában a tény kimondását jelenti:
A kérdés, olvasom, merünk-e szembenézni. Merek. Apám  a Tar iránti bizalomból
most így mondom  kis szar besúgó volt. (Szün.) Merek én, csak utána mi lesz, azt
nem tudom (8283). Azonban ennél ez a könyv többet tesz. A szembenézés megvalósítására ugyanis az emlegetésen, vagyis a dologra való emlékezésen, a dologról való
beszéden kívül nem nagyon kínálkozik más lehetõség. A szembenézés azt is jelenti,
hogy mások számára  különösen a fiatalabb generációk számára  a beszéd révén
hozzáférhetõvé válik valami, amirõl a magyar társadalom mostanáig súlyosan hallgatott. Hogy tudomásul veszünk olyan jelzéseket, amelyek a szõnyeg alá söpört tudásra
utalnak, és beszélünk ezekrõl, kérdéseket teszünk fel. Azzal, hogy Esterházy a jelentéseket és a hozzájuk fûzött értékeléseket lemásolja, a mechanizmust teszi láthatóvá,
nyelvileg teszi tetten érhetõvé a diktatúra mûködését, az egyes személyekre gyakorolt
hatását, azt, ahogyan az nyelvének elhatalmasodásával felszámolja az egyén ellenállását. A jelentésekbõl jól látszik, ahogy a hatalom és a félelem mátrixa kisszerûségében
lenyûgözõ terrorral szövi át az emberi életeket. És az is, hogy fiktív a felsõbb hatóság,
a valaki, aki összefogja a szálakat. Hiányzik az, akinek jelentenek. Aki célt adna a jelentésnek. Akinek valami használhatót kell mondani. Aki meg akarja tudni. Itt minden használható, az is, ami semmirõl sem szól. Legalább felderítene egy összeesküvést,
legalább megtudna valami fontosat, olvasás közben folyton ezt kívántam. Hogy ne
csak a tény legyen. Legyen értelme. És van értelme: a nyelvben rejlõ hatalom, amely
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képes az embert maga alá gyûrni. Ezért mondhatja Esterházy, többször, visszatérõen,
hogy a besúgó konkrétan is mindig árt (156), s hogy Egy jelentés sosem semmitmondó. Sosem csak semmit mond. Ha üres, akkor is mond valamit (51), és ezért
illeszti oda zárójelben, párhuzamos, csak jelzésszerûen felvillantott másik történetként
a jelentések mellé az aznap elítéltek, bebörtönzöttek, kivégzettek névsorát.
Nyelv és õszinteség viszonya ennek fényében azért is különösen fontos problémája
a Javított kiadásnak, mert rávilágít arra, hogy a szerzõjét ért trauma nemcsak pszichológiai, családi, hanem nyelvi is: az apanyelv elvesztését és újramegtalálását, a saját
nyelvbe való újrabeillesztését vonja magával. (Apámmal együtt elveszítem a nyelvem [94]; Hirtelen, most [ ] fölismerésszerû látomás: Elhagyok mindent, ami eddig voltam. [ ] Majd matematika, stb. [100].) Az ügynöki tevékenység alapvetõen
nyelvi: beszédbõl és írásból, a nyelvi lét megosztható elemeibõl,24 az író-lét alapjából
tevõdik össze. A trafikálás megszentségteleníti a nyelvet, és ezzel a másik embert, ahogy
a közlekedésbõl, a kommunikációból, a beszélgetésbõl, a fecsegésbõl, a tereferébõl mesterkedés és fondorkodás lesz. Az írás  másokról és magunkról  valamiképpen eredendõen indiszkrét, ezért különösen fontos, hogy jó célokra használjuk. Ez a feltétele
annak, hogy az írás õszinte lehessen, s hogy betölthesse a társ, a támasz szerepét, hogy
rábízhassuk magunkat.
1987-ben érettségiztem, Magyarországon, Budapesten. A hivatalosan megadott történelemtételek között szerepeltek olyanok, mint A népi demokráciák kialakulása Európában és Ázsiában, 19441956; A szocialista világrendszer fejõdésének új szakasza, 19561975. Tanárnõnk sejteni engedte, ezeket õ nem forszírozza (nem volt
egyértelmû  kiveszi õket a többi közül?), de ott a tankönyv, meg kell tanulni, nem
tudni, milyen lesz az érettségi elnök. Az adott ponton nem az a lényeges kérdés, hogy
mi van a háttérben, hanem hogy meg kell-e tanulni. Aztán meg  nesze neked, igazodj el. Ahogy az egyetemen is, a hatvanashetvenes évekbeli irodalomkritika sajátos, mint mostanában hangoztatják, egy szûk réteg számára érthetõen kódolt kiszólásai között bolyongva. Hagyd el a Filozófiai kislexikon címszavainak egyes mondatait
(Nietzsche egoista, ez meg reakciós dolog, sõt amorális, és a kommunista erkölcs ezt
határozottan elítéli  most akkor Nietzsche nem OK?), és olvass tovább. Tanulj meg
konspirálni. És ne beszélj róla. Ma se, mert nem tudni, ki miért tette. Nem tudni, te
hogy viselkedtél volna. De a beszéd nem egyenlõ az ítélkezéssel. A hallgatás sem a
kímélettel.
A Javított kiadás nem válaszol meg minden kérdést, nem tudjuk meg például, mi
állt az apa beszervezésének hátterében, nem ismerünk meg minden emberi okot és
indokot, Esterházy Mátyás minden arcát továbbra sem látjuk,25 de azt tudjuk, hogy
mindezt nem tudjuk (Tehát az, hogy ki édesapám, nincs lezárva. Édesapám mutatkozni fog, újra, újra26 ), s a Javított kiadás így  sok más diskurzusindító Esterházymûhöz hasonlóan  megteremti az errõl való beszéd lehetõségét és formáját.
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Jegyzetek
1 De nekem mindenre föl kell készülnöm. Ez az írás is az. Nem védekezés, nem magyarázkodás:
pozíciókeresés (14).
2 Elkezdem másolni, hadd menjen bele a kezembe, menjenek bele a szavak (38).
3 Lásd például SZIJJ Ferenc, Kiadás és visszafogadás, Élet és Irodalom, 2002. május 24., 5; CSÁKI
Judit, Túlélõkönyv, Kritika, 2002/78, 24; A Javított kiadást mindenki úgy olvassa, hogy
közben magára gondol. Hogy az én papám így, az én papám úgy. Hogy akkor, amikor az õ papája itt és ott, és ezt és azt, ugyanakkor az én papám vagy én magam ott és itt, és azt meg ezt
(BÄCHER Iván, A könyv, Népszabadság, 2002. június 1.); Amikor olvastam, akkor rendre letettem, vagy csak félrenéztem, ki az ablakon; és akkor láttam az én apámat (LÁNG Zsolt,
Édescsanádi, Élet és Irodalom, 2002. május 31., 9); valamint MARTOS Gábor, Egy napló naplója, Népszava, 2002. június 1.
4 Mint például az Index szerkesztõje, aki leírja, hogy amikor Esterházy a könyv 262. oldalán,
azaz 2000. június 8-án a Victor Hugo utcába ment, az Indexbe tartott online interjúra. DOKTOR: Egy spiclifi az irodalomtörténetben, http://index.hu, 2002. május 26.
5 Mert hogy ezt a könyvet meg lehessen írni és érdemes legyen megírni, ahhoz kell a Harmonia
cælestis (112).
6 Lásd BOJTÁR Endre, Esterházy Péter: Harmonia cælestis, 2000, 2000/5, 5664, illetve ugyanitt MARGÓCSY István és KOVÁCS János Mátyás széljegyzeteit, valamint BOJTÁR Endre, 1 könyv
 1 (történelmi) bohóctréfa, Élet és Irodalom, 2000. május 24., 3: az író az országot, a nemzetet összecsúsztatta, azonosította az arisztokráciával, a fõhõst, Esterházy Mátyást pedig osztályával, s 1945, illetve 1956 után mindegyik sorsát tragikus bukásnak, totális megsemmisülésnek
állította be, amit a komcsik okoztak. A Javított kiadás most betapasztja e repedéseket. Bojtár
Endrének a 2000-ben megjelent kritikájára egyébként utal is a Javított kiadás (189).
7 ESTERHÁZY Péter, Harmonia cælestis, Budapest, Magvetõ, 2000, (a továbbiakban HC), 363
364.
8 HC, 695696.
9 Vö. [Levertem egy stósz könyvet, többek közt a Harmoniát is. A 348. oldalon nyílt ki: mintha
nem volna semmihez se köze, se a gyerekkorához, se a háborúhoz, utána meg igazán semmihez,
új, idegen ország; nincsen semmije, csupán mi: tényleg semmi. Ez most olyan, mintha megvolna a magyarázat. Ha tényleg semmi, semmihez semmi, akkor bármi. De nem túl patetikus ez?
Nem túlságosan grófszempontú? Hogy tudniillik ki lett forgatva a világából, így aztán csak lebegett De hát nem szinte mindenki így lebeg vagy lebeghet? (250).
10 Lásd Babarczy Eszter véleményem szerint teljesen célt tévesztett írását: BABARCZY Eszter, Magán-, bel- és közügyek, www.korridor.hu, 2002. május. 28., illetve más hangsúlyokkal: MAJTÉNYI
László, Apa a magasban, Élet és Irodalom, 2002. május 31., 8: Harminc körüli barátaim csak a
vállukat vonogatják. Nekik Esterházy Mátyás vagy Martinovics Ignác édesmindegy.
11 Vö. Ez a realista próza nem fekszik nekem. Azt kéne leírnom, ami történik, se hozzá tenni, se
elvenni, ötvenéves vagyok, de ilyet még nem csináltam. Folyamatosan egy magnót és egy videót szeretnék magam körül, bennem. Mondathoz szoktam mérni a mondataimat, nem a »valósághoz«; így most nagyon látom a csenevészségüket (27).
12 98. o. Édesapám egy szörnyeteg volt Mily kéjes volt ezt annak idején leírnom, ti. hogy valami egyértelmûen hamisból, hamis mondatból igazat csinálok, csinál a nyelv, az irodalom (102).
13 Figyeltem magam, akár egy állatot, hogy vajon ebben a helyzetben miként fogok viselkedni  (12).
14 Most látom, hogy a regényrészleteket ugyanavval a (megkülönböztetõ) tollal írom, mint az
ügynöki jelentéseket. Most ezek a jelentések. Tényleg úgy olvasom, hogy a szöveg, mely többet tud, mint én, mit árul el az apámról (101).
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15 A Javított kiadás néhány megjegyzést tesz ezzel kapcsolatban: Ez az egész robertózás! Klasszikusan játék a tûzzel. Akasztott ember házában kötélrõl (111); Az Imbisz a Körút és az Üllõi út
sarkán van (volt, utánanézni). Ott találkozott Roberto és az »én« is. Ez csoda, véletlen, vagy
tudatalatti? Eddig nem sokra becsültem a tudatalattimat (180); Õrület. Olyan, mintha apám
lenne a regény(ek)beli Roberto. Milyen büszke voltam, hogy végre valamit az ujjamból szoptam! (211).
LÁNG Zsolt a tudatalatti ügynök kifejezést használja Robertóra (LÁNG, I. m.), Radnóti Sándor
pedig a következõképpen értelmezi a Harmonia cælestisnek azt a részét, amelyben a megvert
apa helyett a fiú írja alá az árulást jelentõ papírt, illetve azt, hogy ezt a Javított kiadás nem elemzi:
Meghökkent, hogy könyve e részére nem reflektál Esterházy. Nem tudom, azért-e, mert ez a
reflexió erõs pszichológiai tiltás alá esik (a teljes gyanútlanság önigazolásáról van szó), vagy
mert az író  Aladdinként  egy ablakot befejezetlenül hagy ebben a kivételesen egyértelmû
könyvében is, hogy olvasói fejezhessék be az épületet. Hát akkor én most fölfedem az inverziót: a Harmonia Cælestis e részében a fiú magára vette  tudva-tudatlanul  az apa bûnét és az
ítéletet. Elképzelt egy jelenetet, amelyben a gyermek írja alá apja helyett az ügynöki nyilatkozatot, és apjától szenvedi ez azt az ítéletet, melyet most neki kellett kiszabnia (RADNÓTI Sándor, Kelet-európai diszharmónia, Népszabadság, 2002. május 25.).
16 HC, 635638.
17  ha akarom, ez titok, ha akarom, õszinteség (HC, 638).
18 Megint: mintha egy/a regényben volnék. Hisz hol másutt ugorhatnék a mocsokról a Papira?
(116).
19 Volt a Robertóval való találkozásokban valami szédületszerû. Mintha álmodnék. Vagy fejbe
volnék kólintva. Fájna a fejem. Sokat fájt a fejem (HC, 635).
20 Klasszikus apafiú ikon, jártam meccsre apámmal (HC, 546).
21 HC, 546548.
22 Pedig egyébként úgy tûnik, Esterházy felfigyel az ilyesfajta jelzésekre: <Kétórás szünet volt itt
a dolgozásban, az öcsém ajánlására jött egy talpmasszõz. Rámnéz, a görnyedt tartásomra, a hátamra: Mondja, mit cipel maga?! Elég nehéz lehet. Ez a munkám, nyögöm gõgösen> (38).
23 POGONYI Lajos, Azt szégyelltem, hogy valaki titkos jelentéseket készített rólam. Beszélgetés Berkovits
Györggyel, Kritika, 2000/2, 20.
24 Olyannak tetszik így a Papi, mint egy bábu. Mintha csak azért állna szóba valakivel, hogy
megírhassa ezeket az ócska jelentéseket  (51); Tényleg beszámol. Mintha egy kellemes ebéd
utáni kávé (»egy jó kaffa«) mellett társalognánk (86).
25 194. o. fordult felé az arc, amelyrõl azt hitte, ismeri, és amelyet holtig nem ismert meg
(senki). Lám (104).
26 HC, 235.
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GRENDEL LAJOS
REGÉNYVILÁGOK TEGNAP ÉS MA

Írói pályám harminckét évvel ezelõtt indult, s akkor még nem sejthettem, hogy
majd olyan irodalomtörténeti korszakba esik, amelyben a líra fokozatosan elveszíti
domináló szerepét, s azt a regény veszi át  talán elsõ ízben a magyar irodalom történetében , méghozzá úgy, hogy közben a magyar regény arculata is alaposan megváltozik. Irodalomtörténeti léptékkel mérve, persze, három évtized látszólag kis idõ. Csakhogy az irodalmi események tempója többé-kevésbé független a naptári idõtõl. Eltelhet
akár fél évszázad is úgy, hogy kevés említésre méltó mû születik az irodalomban, máskor viszont néhány esztendõ termése korszakos, hosszú idõre érvényes változásokat
alapoz meg. A XIX. század utolsó harmadának magyar irodalmát a mai napig divat
afféle irodalmi uborkaszezonnak lesajnálni, míg a Nyugattal kezdõdõ és Kassák Lajos
folyóirataival folytatódó néhány évet a magyar irodalmi modernizmus fénykorának
tekinteni. A kép nagyjából-egészében megfelelhet mai értékítéletünknek is, de csak
így, nagyjából-egészében. Azt ugyanis aligha vitatja ma bárki is, hogy a magyar irodalmi beszédmód korszerûsödése  igaz, nem túl látványosan  már ama uborkaszezonnak minõsített évtizedekben elkezdõdött, még Jókai, Arany és Mikszáth roppant árnyékában. A Nyugattal és Kassákékkal ez a folyamat aztán meredeken felívelt.
Nos, bár a párhuzamok és hasonlatok mindig sántítanak, mégis azt hiszem, a magyar regénnyel is valami hasonló dolog történt a legutóbbi két, két és fél évtizedben.
Korszerû magyar regényen ma egészen mást értünk, mint harminc évvel ezelõtt. Ezt
akár természetes dolognak is tarthatjuk, hiszen az ízlések, a kánonok folyamatosan
változnak, bár a változások dinamikája nem mindig egyformán erõs. Ami ennek ellenére is szembetûnõ, az az, hogy a magyar regény fejlõdési dinamikájának a legutóbbi
két évtizedben olyan nagy volt a sodrása, hogy a három évtizeddel ezelõtt kanonizált
mûvek közül a mai utókor nem soknak kegyelmezett meg. (Kánonon itt most nem az
akkori hivatalos, némileg már felpuhult szocreál kánont értem, hanem azt az alternatív kánont, amely az irodalomtörténészi és -kritikusi szakma legjobbjainak, valamint
az ideológiai prekoncepcióknak fittyet hányó, mûvelt olvasóközönség hallgatólagos
konszenzusán nyugodott.) Akkoriban úgy látszott, hogy a hatvanas éveknek és a hetvenes évek elejének magyar regényirodalma példás bátorsággal és gyorsasággal zárkózott fel az európai élvonalhoz. Akkoriban úgy látszott, hogy az Iskola a határon, a Rozsdatemetõ, Az ötödik pecsét, a Húsz óra, a Hideg napok, A látogató, A pálya szélén, a
Makra, Kardos G. György regénytrilógiája, Szabó Magda, Mészöly Miklós és Déry Tibor regényei mind-mind megkerülhetetlen mûvek lesznek a jövõ olvasónemzedékei
számára. Ezzel szemben 2002-ben a helyzet az, hogy a felsorolt mûvek többségét alig

a"&a

vagy egyáltalán nem emlegetik, sem a szakma, sem az olvasók. Idõközben ugyanis valami megváltozott. Méghozzá nagyon megváltozott. A szakmai ítélkezés szempontjai
éppúgy, mint a nem szakmabeli olvasóközönségé.
Szembetûnõen csökkent például a regények valóságreferencialitásával kapcsolatos
igény. A szocreál esztétika egyik pillére a mûvészetek realizmusának, pártosságának és
népiségének dogmája volt. Ez alól a regény sem lehetett kivétel. Sõt! A képzõmûvészetek mellett éppen a regény mûfaja volt ennek a mûvészetidegen misztifikációnak a
legalkalmasabb gyakorlóterepe. A szocreál regény lett volna hivatott megvalósítani a
marxista esztétikának azt a tézisét, hogy az irodalom feladata nem egyéb, mint a valóság objektív visszatükrözése. Az objektív ebben a szövegösszefüggésben azt jelentette,
hogy a kommunista pártosság irányelveinek megfelelõen. Aki ezeket az irányelveket
szem elõl tévesztette, azt a kritika anatémával sújtotta. Mint például éppen fél évszázada Déry Tibort a Felelet címû, egyébként tényleg nem jó regényéért.
Az 1956-os forradalmat követõen az irodalom pártirányítói felvizezték ezt a sztálinista dogmát, s ennek köszönhetõen több olyan regény is napvilágot láthatott, amelynek a valóságképe hitelesebb és árnyaltabb volt az akkori átlagregényekénél. Ezeknek
a mûveknek az írói nem rendelték alá írói látomásukat semmiféle életidegen párttéziseknek. A Rozsdatemetõ, a Húsz óra, Moldova György akkori regényei vagy késõbb a
Makra mind-mind határsértésnek látszott. Ezért lehetett ezeknek a regényeknek hatalmas közönségsikere és országos visszhangja. Napi aktualitásuk azóta régen elmúlt, s
a mából nézve ennek a magyar új hullámnak inkább a korlátai és határai szembetûnõk. A tükrözéselmélethez ragaszkodó írónak elõbb-utóbb be kellett látnia, hogy hiába nõtt meg a mozgástere, bizonyos témákkal továbbra sem foglalkozhat szabadon. A
ketrec nagyobb lett, de attól még ketrec maradt. Az ötvenes évek terrorjáról már úgy
szõrmentén írhatott, de az 56-os forradalomról úgy, ahogy azt õ látta, nem. Vagyis a
valóság, amit úgymond vissza kellene tükröznie, az nem az, amit õ lát. Hogy mi a valóság, azt továbbra is a pártközpontban mondják meg. A Húsz órát mai szemmel olvasva feszengetõ látni, miképpen kínlódik az író, hogy legalább a sorok között sejtessen valamit abból is, amirõl egyébként nem lenne szabad beszélnie. Ma viszont ez már
nagyon kevés olvasót hat meg.
Ugyanakkor a magyar próza zömének konzervativizmusát nem lehet mindenestül
a kommunisták nyakába varrni. Annak erõs gyökerei vannak a magyar epikai hagyományokban kommunisták nélkül is. Akárcsak az olvasói beállítottságban és reflexekben. A szociográfiához közelítõ regényt vagy az irodalmi szociográfiát mindig is nagy
becsben tartották tájainkon. Egyébként addig megérdemelten, amíg ezek a munkák
valódi regények és valódi szociográfiák voltak, s nem felsõbb megrendelésre vagy utasításra íródtak. A hatvanashetvenes évek írói közül azok, akik a realizmus és a népiség elvét nem, legföljebb a pártosság idiotikus követelményét utasították el, valódi
realista regényeket és valódi szociográfiát akartak írni. S a puhuló diktatúrában ez
nemegyszer sikerült is nekik. A szociográfia és a fikció újbóli összeházasítására vonat-
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kozó mai igényt viszont anakronizmusnak tartom. Legutóbb ilyen igényt Kodolányi
Gyula jelentett be a Magyar Szemle 2002. augusztusi számában. Biztos eljönnek õk,
ez csak idõ kérdése. S az õ történeteik fogják végleg megmutatni a manírrá süllyedt
antielbeszélõ-divat, a posztmodern kommentár-mûvészet laposságát. Akkor kiderül
majd, hogy a bodrok és fodrok, szövegek és kommentárok, kivágások és ragasztások
mögött ritka az emberi hitel, hogy az elmésség egymagában nem tud világot teremteni. A szerzõ itt, akarva vagy akaratlanul, azt a kardinális kérdést érinti, ami az irodalomteoretikusokat, de a kortárs magyar írók egy részét is két, jól elhatárolható táborba osztja. Vagyis hogy világot teremt-e az író vagy csak szöveget ír.
Kodolányi Gyula kifakadása talán helyénvaló lett volna tíz évvel ezelõtt, amikor a
szövegirodalmi egzaltáció és az ezt körbeharsogó kritikai hozsannázás éppen tetõzött.
Mára azonban megváltozott a helyzet, de errõl majd késõbb. Ennek ellenére sem hiszem, hogy az a balzaci realizmuseszmény, amelyet Kodolányi Gyula oly nagy nosztalgiával emleget, visszatérhet irodalmunkba. Azt már csak nagyon halkan merem megjegyezni, hogy a fikció és a tényirodalom elegyítésének egyik, irodalmunkban páratlanul bravúros teljesítményét, Remenyik Zsigmond Por és hamu címû regényét nagyon
sokan, köztük szakmabeliek sem ismerik, talán még hírbõl sem.
1970-hez képest változás az is, hogy megnõtt irodalmunkban a regényelméleti
esszék és tanulmányok súlya, a teória tekintélye. Hamarjában eldönteni sem tudom,
milyen alcímet is adhatnék az alább következõ fejtegetéseknek. A teória uralma? Netán a teória rémuralma?
Következzék elõbb a méltatás. Hatalmas szerencséje a hetvenes és nyolcvanas évek
fordulóján színre lépõ új írónemzedéknek, hogy ugyanebben az idõben õrségváltás zajlott az irodalomkritikában is. Nem mintha addig nem lett volna színvonalas kritikája
a magyar irodalomnak. Baránszky Jób László, Béládi Miklós, Bori Imre, Lengyel Balázs, Németh G. Béla és mások vitathatatlan tekintélynek örvendtek, a szocreál dogmákat ignorálták, szakmai mûhelyeket teremtettek. Õk indították el a pályán azt a
népes teoretikus nemzedéket, amely a marxista dogmákkal szembefordulva, napi irodalomkritikusi gyakorlatában is applikálni merte a posztstrukturalista, hermeneutikai,
recepcióelméleti kutatások eredményeit. Új, szöveg- és mûközpontú szemléletet vezetett be az irodalomkritikai gyakorlatba, új beszédmódot honosított meg az irodalomról szóló diszkurzusban. Az új próza, Esterházy Péter, Nádas Péter, Lengyel Péter,
Krasznahorkai László, Garaczi László, Márton László és társaik gyors, hogy ne mondjam, zajos honfoglalása az irodalmi életben elképzelhetetlen lett volna Balassa Péter,
Kulcsár Szabó Ernõ, Margócsy István, Radnóti Sándor, Szegedy-Maszák Mihály vagy
Szörényi László közremûködése nélkül.
Kulcsár Szabó Ernõ A magyar irodalom története 19451991 címû, egyesek által
szentírásként tisztelt, mások által a kiátkozásig elmarasztalt irodalomtörténeti szintézise ez ideig az egyetlen olyan fundamentális munka, amely összefoglalja, rendszerezi,
hierarchizálja mindazokat a szemléleti, poétikai változásokat, amelyek a magyar iro-
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dalomban az elmúlt fél évszázadban végbementek. Az úgynevezett prózafordulat lényegét annak írói felismerésében látja, hogy a regény tere nem valóságos tér, hanem
szövegtér, a regény világa nem valóságos, hanem teremtett világ, hogy az irodalom
valósága nem közvetlen, hanem közvetett, nyelvi valóság. Ezzel nemcsak a marxista,
hanem az egyéb, nem marxista tükrözéselméletekkel is szembefordult. A magyar epika fejlõdéstörténetét abból a szempontból vizsgálja, hogy irodalmunknak a prózafordulat elõtt keletkezett jelentõsebb mûvei mennyire mutattak a készülõdõ prózafordulat irányába, miképpen és mely poétikai jegyeikkel járultak hozzá az új próza megszületéséhez. Így értékelõdik fel  vagyis hát kerülnek végre az õket joggal megilletõ
helyre  a korai modernizmus korából Krúdy, Kosztolányi és Márai, a késõ modernizmus irodalmából pedig Ottlik Géza, Mészöly Miklós és Mándy Iván életmûve. Vagyis
Kulcsár Szabó Ernõ a prózafordulat utáni évtized új prózájának s az ebbõl levonható
regényelméleti tanulságoknak az optikájából átrajzolja azt a tradicionális, sok szempontból elavult irodalomképet, amely az akadémiai irodalomtörténet, a spenót lapjairól tárul elénk. Összegzi és szintézisbe hozza azt, amit õ és mások résztanulmányokban korábban megírtak már. Ezzel persze kivívta a tradicionálisabb irodalomtörténeti
iskolák híveinek nemtetszését, sõt haragját. Ám a tárgyilagos olvasónak be kell látnia, hogy Kulcsár Szabó Ernõ könyve az elmúlt évtizedek egyetlen koncepciózus, koherens, részletei nagy részében is átgondolt irodalomtörténete. Ellenfeleinek inkább
azon kellene elgondolkodniuk, hogy az õ irodalomtörténetével szemben vagy mellett
miért nem íródott mind a mai napig egyetlen alternatív irodalomtörténet sem. Így
aztán ma az irodalmi mû nyelvi megelõzöttségének elve az a szemléleti sarokpont,
amely látszólag két részre vágja a kortárs magyar irodalmat. Azokra, akik részben vagy
egészen ehhez az elvhez igazítják írói beszédmódjukat, s azokra, akik ezt az elvet elutasítják. Posztmodernekre és tradicionalistákra. Narratívakra és metanarratívakra. Plotmakerekre és szövegírókra.
A legutóbbi két évtized irodalmunknak egy olyan korszaka, amelyben teória és írói
praxis eladdig soha nem tapasztalt szimbiózisban él együtt. Nehéz lenne kideríteni,
mikor és milyen arányban inspirálta a teória a praxist, és megfordítva. Vajon a Bevezetés a szépirodalomba nélkül hová, mely mûvekre helyezõdött volna a hangsúly Kulcsár Szabó Ernõ irodalomtörténetében? Egy idõben a magyar epika eseményeit figyelemmel kísérõ külföldinek az a benyomása támadhatott, hogy a magyar írók egy
csoportja csupa irodalomtudományi mûvet olvas éjjel-nappal. Hogy mielõtt belefogna új regénye megírásába, azt igyekszik elõbb tudományosan megalapozni. Hogy az
irodalmi mû attól válik irodalmi mûvé, ha bizonyos divatos tudományos posztulátumoknak és kritériumoknak megfelel. Hogy a spontán elbeszélés, az önfeledt mesélés
 Garcia Márquez és a hozzá hasonlók ide vagy oda  olyan csökevény, amelyet
magára valamit is adó írónak kötelessége mielõbb meghaladni.
Ezt a tendenciát igen erõs kritikusi hátszél is erõsítette. Az irodalom teoretikusainak az a második hulláma  nevezzük õket a Kulcsár Szabó-növendékek szektájának
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, amely elképesztõ dinamikával és rátartisággal, olykor már-már a vallásalapítók és
hittérítõk vakbuzgóságával lépett színre a kilencvenes években, döntõen határozta meg
az akkoriban született mûvek recepcióját. Az irodalmi mû nyelvi megelõzöttségének
elvébõl olyan dogmát fabrikáltak, mint hajdanában a nem szép emlékû Révai Józsefék
a pártosságból. Hát igen, mondhatnám, a hõskor túlkapásai Meg aztán vannak, akik
a desztillált vizet szeretik. Vagy most éppen a biozöldséget. Mintha megfeledkeztek
volna róla, hogy mint minden fejlett irodalomban, a magyarban is többféle írói beszédmód fér meg egymás mellett, s nem az a fontos, hogy milyen beszédmódot használok, hanem hogy az általam választott beszédmódban tehetségesen szólaljak meg.
Sok olyan írókollégám van, aki úgy látja, hogy az elmúlt évtizedben a fiatal kritikusok egy csoportja kisajátította és manipulálja a magyar irodalmat. Hogy míg egyes
alkotói áramlatokat, irodalmi tendenciákat a valós értékén felül preferál, másokról
tudomást sem hajlandó venni. Hogy a mai magyar irodalomban a teoretikusok viszik
a prímet, õk diktálják a tempót, s az író vagy aláveti magát a diktátumuknak, vagy ha
nem, hát akkor magára vessen, hogy a kutya sem figyel oda rá.
Én ezt egy kicsit másképpen látom. Az új irodalomkritikai iskolák  minden türelmetlenségük, hitvitázó indulataik és egyoldalúságaik ellenére  nyereségei irodalmi életünknek. Legfõképpen azért, mert szempontjaik átláthatók, világosak, pontosan definiálhatók, elemzéseik mûközpontúak, s nem metaforikusan homályosak vagy
kétértelmûek. Az õ érveikkel és terminológiájukkal nehezebb mellébeszélni. Lehet,
erre is van egyre több példa, de akkor az üresség, a szalmacséplés, a panelekben és
közhelyekben való gondolkodás hamar leleplezõdik. Ámbár lassan már ebben sem
vagyok biztos. Éppen ezért nevetségesnek és némiképp sanda vádnak tartom az olyan
szemrehányásokat, hogy stílusuk idegenszerû, magyartalan, hogy dolgozataikban hemzsegnek az idegen szavak. Engem ennél jobban irritál az, amikor egy kritikai dolgozatban fellengzõs frázisokra, patetikus kinyilatkoztatásokra bukkanok, vagy ideológiai
szempontú szemrehányásokra és elmarasztalásokra. S itt egyáltalán nem az árnyaltabban vizsgálódó szakmai kritika és a zsurnálkritika közötti mondvacsinált, misztifikált
ellentétre célzok. A zsurnálkritikus épp olyan pontosan láthatja valamely irodalmi
mû értékeit vagy fogyatékosságait, ahogy a szakkritikus is beleragadhat kevésbé fontos
szempontok taglalásába, miközben a mû egésze láthatatlan marad a számára. Hanem
arra szeretnék rámutatni, mennyire kevés és semmitmondó az olyan kritikai dolgozat,
amelynek szerzõje megelégszik a tetszik-nem tetszik szubjektív szemponttal, s tetszésének vagy nemtetszésének szakmai megindoklásával vagy kifejtésével adós marad. Illetve amikor ez a megindoklás vagy kifejtés a mûtõl és egyáltalán az irodalomtól idegen szempontok alapján történik.
Véleményem szerint az a nézet sem helytálló, hogy az új kritikai iskolák kisajátították volna az irodalmat, s azt a maguk hitbizományának tekintik. A mai magyar
kiadói és folyóiratstruktúra példásan sokrétû, olyan, amilyennek harminc vagy húsz
évvel ezelõtt álmodni sem mertük volna. Minden generáció és minden tehetséges, de
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még minden tehetségtelen író is megtalálhatja a helyét valamelyik kiadó vagy folyóirat szerzõi körében. Természetesen más a Hitel és a Kortárs, más a Jelenkor és az Alföld, más a Tiszatáj és a Kalligram, más a Holmi és más az IV szerzõi-munkatársi közössége, bár az sem számít ritkaságnak, hogy egyes szerzõk nevét szinte valamennyi jelentõsebb folyóirat tartalomjegyzékében fölfedezhetjük. Az esélyek nagyjából mindenki
és minden szekértábor számára egyenlõk, ezért az olyan queruláns nyilatkozatok és nyafogások, hogy engem (minket) háttérbe szorítanak, netán diszkriminálnak, mindenféle
hitelt nélkülöznek. A választ arra a panaszra, hogy mégis miért ezeknek az íróknak és
kritikusoknak nagyobb a visszhangjuk, nem pedig amazoknak, ugyanott kell keresnünk,
ahol azt, hogy Kulcsár Szabó Ernõ irodalomtörténete mellett miért nem írt senki sem
egy ellen-irodalomtörténetet. Mert az új, a prózafordulat utáni írónemzedék és az új kritikusnemzedék szempontrendszerének akár csak részleges elfogadása elõl is elzárkóznak
ellenfelei. Egy lehetséges párbeszédhez hiányoznak a friss szempontjaik, a régiekkel viszont érdemleges párbeszédet kezdeményezni nehezen lehetséges.
Pedig hát Kulcsár Szabó Ernõ irodalomtörténete tényleg nem szentírás, s mint minden konstrukció, az övé sem mentes a leegyszerûsítésektõl, s ebbõl következõen egyes
mûvek vagy tendenciák túlértékelésétõl, míg mások méltatlan alulértékelésétõl, illetve
negligálásától. Az õ konstrukciójába sem fér bele például Szentkuthy Miklós életmûve, holott ha prózafordulatról beszélünk, kihagyhatatlan nemcsak a Prae, hanem a
szerzõ által tárgyalt korszakba bõven átnyúló Szent Orpheus breviáriumának újabb kötetei. Kulcsár Szabó Ernõ Szentkuthynak még csak a nevét sem írja le. Míg egyfelõl az
önreferenciális szövegirodalom törekvéseitõl messze esõ Spiró-regény, az Ikszek, megkapja az irodalomtörténésztõl a megérdemelt dicséretet, addig Temesi Ferenc Por címû
regényét eléggé kurtán-furcsán intézi el, holott, véleményem szerint, a közelmúlt magyar irodalmának egyik kiemelkedõ mûvérõl van szó. A nyugati magyar irodalom számos kiváló értékét fumigálja. Mészöly izgalmas és inspiratív idõskori prózájáról alig van
jó szava. Weöres Sándor és egyben a XX. századi magyar líra két fundamentális kötetét,
A hallgatás tornyát és a Tûzkút címût elegáns nagyvonalúsággal kerüli ki. A Sütõ Andrásról szóló fejezetben pedig olyan mélyrepülést produkál, amely konstrukcióját szinte
alapjaiban rendíti meg, például az olyan bombasztikus közhelyekkel, hogy A történelmi, szociális és kulturális életvalóság ideológiailag telítettebb szemléje (Rigó és apostol,
1970) nyomán mind világosabbá válik, hogy az etnikum fennmaradásának a nyelvi kultúra megõrzése az elsõdleges feltétele. Vagyis azért dicséri meg Sütõt, amiért másokat
elmarasztal. Bálint Tiborról vagy Domonkos Istvánról tudomást sem vesz.
Kulcsár Szabó Ernõ irodalomtörténete azokban az években íródott, amikor a magyar prózában tetõzött a posztmodernnek nevezett hullám, minden egyéb irányzatot
elhalványítva. A posztmodern mellett jelen levõ más írói beszédmódok korszerûtleneknek, avultaknak, ha ugyan nem avíttaknak minõsültek. Mára a posztmodern árhulláma levonult, és sokan vannak, akik ezt kárörömmel vegyes elégtétellel nyugtázzák. Az
új próza hatása azonban nem múlt el nyomtalanul, formajegyeinek, technikájának
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egyes jegyei ott vannak még az olyan tradicionálisabbnak tûnõ regény szerkezetén és
stílusán is, amilyen a Jadviga párnája. Másfelõl azonban az is bebizonyosodott, hogy a
posztmoderntõl alig vagy egyáltalán nem érintett epika a saját tradíciójából merítve
is képes a megújulásra és jelentõs mûvek kihordására. Hadd utaljak itt Száraz Miklós
György és Haklik Norbert prózáira. A továbbiakban két (illetve három) olyan regénnyel szeretnék foglalkozni, amelyek az imént mondottakat talán alátámasztják.
A múlt év egyik irodalmi eseménye Szilágyi István új regénye, a Hollóidõ megjelenése volt. Az erdélyi író nem tartozik azon kollégák közé, akiket a posztmodern jelzõvel szokás dicsérni vagy megbélyegezni. A regény közönségsikeréhez nem fér kétség, a
szakma viszont  bár a könyvrõl megjelent néhány méltató kritika  tartózkodóbbnak bizonyult. Az Év Könyve-díj odaítélése körüli gyalázatos komédia pedig a magyar
irodalmi életnek nevezett bizarr képzõdmény áldatlan állapotára vetett nagyon rossz
fényt.
A közelmúlt néhány könyvsikerének (a Hollóidõn kívül a Harmonia caelestisre, a
Javított kiadásra és Závada Pál új regényére, a Milotára gondolok) árnyékában húzódik
meg szerényen Márton László két legutóbbi regénye, a Kényszerû szabadulás és A mennyország három csepp vére  egy készülõ regénytrilógia, a Testvériség elsõ két kötete. Jó
ideje jellemzõ a magyarországi irodalmi élet, a média és a könyvpiac viszonyaira, ha
egy könyv körül, fõleg ha szépirodalmi mû a szerencsétlen, nem csapnak jókora lármát, ha nem tüsténkedik a könyv megjelenése körül neves kritikusok és egyetemi
oktatók vagy jeles publicisták sáskahada, akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy
a mûrõl, legyen az bármennyire is kiváló, alig-alig vesz tudomást a publikum. Hogy a
mû elvész az iparszerûen ûzött irodalomtermelésben. Kis híján ez lett Márton László
két új regényének a sorsa is.
Pedig teoretikusok, hivatásos irodalomkritikusok számára izgalmas kaland lehetne
Szilágyi István és Márton László regényeit alávetni összehasonlító elemzésnek. Olyan
kaland és kihívás lehetne ez, amely a jelen és talán a közeli jövõ magyar epikájának
karakterére, mozgásterére és -irányára vonatkozóan is szolgálhatna tanulságokkal. Én
erre a kalandra, itt és most, természetesen, nem vállalkozom. Nem vagyok sem teoretikus, sem hivatásos kritikus. Mivel azonban ezt a három regényt szinte egy idõben
olvastam, s mivel mind a három mû nagyon erõs benyomást tett rám, hadd térjek ki
legalább széljegyzetszerûen néhány olyan, nem is annyira a teóriát, mint inkább a regényírói praxist illetõ kérdésre, amely aktuális problémákat vethet föl.
Mind a Hollóidõ, mind a Testvériség, úgymond, történelmi regény. A Hollóidõ inkább, a Testvériség többé-kevésbé idézõjelben. A fikciós idõt illetõen mind a három
regény ugyanabba a történelmi korba kalauzol el, az egyik annak a közepére, a másik a
végére. Abba a korba, amelyet Jókai nyomán úgy nevezhetnénk, hogy török világ Magyarországon. Szilágyi regényének fõszereplõje fiktív személy, egy furfangos diák. Mártoné viszont történelmi alak, az a Károlyi Sándor, akit a romantikus magyar történelemszemlélet a Rákóczi-szabadságharc elárulójaként bélyegez meg. (De a regény
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cselekménye ennél korábbi idõpontra, a XVII. század utolsó éveire datált.) Szilágyi
regényében a magyar nép még két pogány között senyved javában, Mártonéban már
csak egy pogány, a nagy zsákmányt birtokba venni készülõ Habsburg-dinasztia nyuvasztja. Mind a három regény a legapróbb részletekbe menõen kor- és valósághû, vagy
legalábbis ennek illúzióját maradéktalanul megteremti, történelmi referenciái hitelesek. Az elsõ, felületes összevetés alkalmával is feltûnik azonban egy aprónak tûnõ,
holott döntõ elkülönbözés Szilágyi és Márton regényei között. Ez pedig a kettejük
narrációs stratégiája közötti különbség.
Szilágyi István a klasszikus realista és a korai modern harmadik személyes, az eseményeket az elbeszélt idõ perspektívájából megelevenítõ, a valóságosság, a hitelesség
illúzióját megteremteni, de azon túllépni nem kívánó elbeszélõmódot alkalmazza.
Márton László elbeszélõje viszont sûrûn kiszól a regénybõl, olykor megfogja olvasója
kezét, és keresztül-kasul hurcolja õt a helyszínek és a történések között, van képe hozzá, hogy az alaptörténetre ráfényképezze a Kartigámot, hogy a regény Szatmár megyei
helyszínére Kazinczy, Kölcsey, Móricz, Madách nevû nemesurakat csõdítsen össze,
hogy egyik mellékszereplõje nem máshonnan, mint Mikszáth regényébõl, A fekete városból vándoroljon át az õ regényébe. A valóságillúzió szüntelen megszakításával és
megkérdõjelezésével olyan posztmodern technikához nyúl, amely az elbeszélt történet
fiktivitására és megcsináltságára figyelmeztet. Így az elbeszélt idõ és az elbeszélõi idõ
között szüntelen mozgás és feszültség van. De ezzel nem azt sugallja, hogy ne vegyük
komolyan az elbeszélt történetet, hanem azt, hogy úgy vegyük komolyan, hogy közben egy percre se tévesszük szem elõl azt, hogy fikciót olvasunk, hogy ami a regénybõl
a szemünk elé tárul, az egyszerre valóság és káprázat, az írói képzelet játéka, s hogy
ugyan minden úgy van, ahogy a regényben olvasható, de lehetne másképpen is, ha az
elbeszélõi önkény úgy akarná.
Márton Lászlóval ellentétben Szilágyi István a móriczi, mikszáthi s távolabbról a
jókais irányt viszi tovább, újítja meg és frissíti föl. A kétféle narrációs stratégia közötti
különbség nem pusztán technikai részletkérdés, hanem a két író közötti szemléleti különbségeket is feltárja. Szilágyi regényének talán mégsem a diák a fõszereplõje, hanem
a török elnyomás alatt nyögõ hódoltsági magyarság, így a diák eltûnése a regény utolsó negyedében nem okoz sem zavart, sem törést a regényben. Szilágyi Istvánt egy kollektív, nemzeti paradigma foglalkoztatja, benne persze a különféle emberi sorsparadigmákkal. Márton László regényeiben viszont a nagyobb hangsúly az egyéni sors
paradigmáin van, amely azonban semmiképpen sem lehet független az adott kor nemzeti, felekezeti és más kollektív paradigmáitól.
A történelem és az emberi sorsparadigmák közti összefüggések aknamezején araszolva elképzelhetõnek tartok egy, a Mártonétól is, Szilágyiétól is különbözõ harmadik változatot, azt, amit a világban már jól, nálunk viszont alig ismert kortárs török
író, Orhan Pamuk kínál A fehér kastély címû regényével. Ennek a regénynek a cselekménye is a XVII. században játszódik, két fõszereplõje pedig a török rabságba esett
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velencei fiatalember és az õ török gazdája, aki rabszolgaként használja. A regény ennek a két szereplõnek a lassú, de visszafordíthatatlan személyiség- és identitáscseréjét
írja meg, ami egyben civilizációs és kulturális csere is, a keresztény és az iszlám kultúra
parcialitásai fölé emelkedõ emberi sorsközösség reményét csillantva meg.
Regényt tehát ma is annyiféleképpen lehet írni, ahány regényíró nyüzsög a pályán.
Nincs korstílus, nincsenek kötelezõ, mindenki által betartandó normák. A klasszikus
regénytípusok ugyanúgy hordozhatnak hiteles, érvényes üzenetet, mint a posztmodern
vagy a minimalista vagy a formabontó szövegek. Nagy fajankóság lenne azt állítani,
hogy Szilágyi István regényével szemben Márton Lászlóé korszerûbb szöveg, vagy fordítva, hogy Mártoné egy csinált regényvilág, szemben a vérbõ Szilágyi-prózával. Szilágyi István regénye is csinált, vagy másképpen: teremtett világ. Persze a teoretikusok
egy része ezt másképpen láthatja. Ez nem baj. A baj ott kezdõdik, amikor a sokféle írói
beszédmód közül kiemel egyet, a többit pedig korszerûtlennek vagy konzervatívnak
bélyegezve, a magyar irodalom történetében is példátlan arroganciával próbál meg
érvényt szerezni igazának. Ilyenkor már nem a regényrõl, nem irodalomról van szó,
hanem annak erõnek erejével való bizonyításáról, hogy csak az õ konstrukciója lehet
helyes. Azt én is fontosnak tartom, hogy aki regényírásra adja a fejét, vértezze fel magát minél több elméleti ismerettel. Ámde ne váljon semmilyen elméleti konstrukció
rabjává. Mert a regényt nem elméletekbõl izzadják ki laboratóriumi, steril körülmények között, hanem a regény a szabadságból születik. A regényírás legalább annyira
ösztönös és spontán folyamat, mint tudatos. Ha ez az ösztönösség és spontaneitás elvész, a regénybõl csupán a konstrukció marad meg. Az pedig, szerintem, édeskevés az
üdvösséghez.
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SIPOS LAJOS
KULTÚRAFOGALOM, ISKOLASZERKEZET, IRODALOMTANÍTÁS

Jelképes értelme van annak, hogy 996-ban Géza fejedelem Szent Márton hegyén
megalapította az elsõ bencés kolostort, benne az elsõ kolostori iskolát, s ezzel a honfoglaló magyarok leszármazottai (még ha néhányuk révén is) elõbb kerültek be hivatalosan abba a hitbeli-kulturális körbe, melyet a bencések jelentettek a korszak Európájában, mint abba a jogi-politikai struktúrába, melyet Pannóniában Szent István
királyunk megalkotott a várispáni székhelyek, a királyi vármegyék és a tíz püspökség
kialakításával, az elsõ törvénykönyv kibocsátásával.1
A bencés rendnek a Szent Márton-hegyi kolostor alapításának idejére már majd
ezerkétszáz kolostora és kolostori iskolája mûködött Európában, közel ötszáz éves hagyományrendszerrel. A szerzeteseknek a Regula Monasteriorum elõírása szerint imádkozniuk és dolgozniuk kellett: munkát végeztek a gazdaságban, tanítottak, naponként
meghatározott idõt közös olvasással és elmélkedéssel töltöttek, egyesek teológia-elméleti tevékenységet folytattak. A VII. századtól élen jártak a népvándorlás hullámaival Európába érkezett nomád népek keresztény hitre térítésében, államépítésük segítésében. A Szent Márton hegyére telepített elsõ szerzetesek cseh és lengyel földrõl
érkeztek ide, Géza fejedelem hívására. Az 1001-ben megújított kolostor-alapítólevél
szerint feladatuk pro stabilitate regni, vagyis az ország megerõsítése volt.2
A bencések (és a keresztény középkor embere általában) a világot, benne az evilági-emberi lényeget transzcendentális összefüggésekben értelmezték. Az isteni misztériumot kívánták megvilágítani, az Istennek a világra, az emberre és a történelemre
vonatkozó gondolatát kívánták a hitben megélni és tudatosítani.3 A kolostori (meg a
káptalani és a plébániai) iskolákban ennek megfelelõen három szinten képezték a diákokat. Európában mindenhol, a Szent Márton-hegyen is, a gyermek (puer) hét
tizenkét éves kora között elsajátította a latin nyelv alapszókincsét, a grammatika elemi szabályait, az egyházi szertartások liturgikus rendjét és a gregorián énekeket. A
serdülõk (juvenis), a tizenkéttizenöt éves korúak a hét szabad mûvészet tudományaiból transzformált stúdiumokat tanulták: a latin nyelvet, a latin írást-írásmûvészetet, a prózai és költõi stílustant, a logikus érvelést és az idõszámítás szerinti tájékozódást; a harmadik tanulási szakaszban a tizenöt és huszonkét év közötti ifjak
(adolescens) teológiai, filozófiai, jogi és orvosi ismereteket szereztek.4
A tanulmányok egész idõszakában a latin nyelv mind tökéletesebb elsajátítása volt
a legfõbb cél. A latin nyelv fontosságát nemcsak a liturgiában elfoglalt helye magyarázza. A Szent Márton-hegyi kolostor alapításának idejére (meg az utána következõ
évszázadokra) a latin nemcsak a héberbõl és a görögbõl lefordított Ó- és Újszövetség
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befogadó nyelve lett, de Szent Hilarius, Szent Ambrus, Szent Ágoston nyelve, a teremtés és a megváltás története mellett himnuszok, legendák, vallomások, prédikációk,
teológiai traktátusok és filozófiai fejtegetések nyelve is. A hitnek, a tudománynak, a
szépirodalomnak a nyelve. Szent Ágostonnal szólva: az isteni elsõ megvilágosításnak és a maradék sötétség eloszlatásának a nyelve is.5
Amikor tehát a pannóniai kolostori (káptalani, plébániai) iskolá(k)ban a diákok a
latint tanulták, az Isten, a hitelvek, a világ és önmaguk megértése mellett felkészültek
a kultúra egyetemes befogadására is. Nagy Károly a Libri Caroliniben, a képtisztelõk és
képrombolók vitájához készített állásfoglalásában, a VIII. század legvégén leírta: Mindent meg lehet találni a Szentírás tágas mezején [ ] Így a Szentírás mélységében a
tudósok is benne találják a hét szabad mûvészetet, mint ahogy a bor benne van szõlõben, a gabonatermés a szemben, a gyümölcs az ágakban, és a magas fák is benne vannak a magokban.6 Ioannes Saresberiensis a XII. század második felében mindehhez
hozzátette: a latin nyelvtan a tudománynak anyja és táplálója [ ] a nyelvtan [ ] az
egész szellemet alkalmassá teszi arra, hogy mindazt felfoghassa, amit szóval közölni
lehet.7
Önelvû irodalomolvasás (és irodalomtanítás) a középkorban éppen ezért sehol nem
volt Európában. Pannóniában sem. A Szent Márton-hegyi és a késõbbi alapítású magyar iskolákban azonban két dolog külön figyelmet érdemel. Az egyik a legelsõ bencés
kolostor és kolostori iskola 1093-ban készült könyvjegyzékéhez kapcsolódik. Eszerint
a XI. század végén az apátság birtokában nyolcvanhárom könyv volt. A latin nyelvû
Biblia, a liturgikus szövegek, a szentírás-magyarázatok mellett megtalálható volt itt
Donatus nyelvtanának több példánya, meg Catullus, Cicero, Lucanus egy-egy mûve,
és Sevillai Izidor Etymologiae címû munkája, mely enciklopédiaszerûen foglalta össze a
korszak ismeretanyagát. És megvolt itt a valamikori itteni diák, az 1070-ben elhunyt
Mór püspök Szent Andrásról és Szent Benedekrõl szóló traktátusa is, melyet a szerzõ
szavahihetõ tanúktól hallott elbeszélések alapján állított össze, mégpedig úgy 
amint ez kimutatható a szöveg analízise során , hogy felhasznált világirodalmi
vándormotívumokat és magyar meseelemeket is. Ez a tény önmagában azt jelzi, hogy
a pannonhalmi (és a késõbbi) kolostori iskolá(k)ban olvastak latin nyelvû világi
szépirodalmat is, a szentek életét feldolgozó szerzõk pedig íróként viselkedtek a szövegek retorizálásával, a máshol olvasott motívum- és történetelemek szabad felhasználásával.
A másik figyelmet érdemlõ tény a nagyobbik Gellért-legendával, a Legenda maiorral
és Mór püspök munkájával, meg a Halotti beszéd magyar szövegével kapcsolatos. Az
elsõben utalás van arra, hogy a csanádi püspök elsõ tíz munkatársa közül heten magyarul prédikálták az Isten igéjét a népnek, s a prédikációk révén az egész csanádi
tartományt elárasztotta a Szent igének folyama. A második és a harmadik mû pedig
arra enged következtetni, hogy a szövegalkotó-szövegfordító egyházi emberek ismerték a magyar nyelvû, szájhagyomány formájában megõrzõdött irodalmi mûfajokat: az
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eredetmondát, a vitézi énekeket, a népmeséket és népdalokat. S nemcsak ismerték
õket, hanem stílusfordulataikat fel is használták, annak ellenére, hogy ezek a mûvek
(amint Anonymus írta) a pogány korszak emlékei voltak.8
A 996 és a XVI. század közepe közötti korszak hit- és kultúrafogalma érintetlenül
õrizte meg a szent szövegek és a latin nyelv primátusát. Az idõ haladtával annyi történt csak, hogy stilisztikai példaként egyre több klasszikus római irodalmi emlék került be az iskolákba, ebben a folyamatban pedig már azzal számoltak (amint azt az 1344bõl ránk maradt zágrábi káptalani iskola szabályzata rögzítette is), hogy clericusok
és a scholarisok a latin grammatikai tanulmányok után vagy a saját erejükbõl, vagy
kevés segítséggel a [klasszikus] mûvek jelentését és mondanivalóját [maguk is] könnyen
fel tudják fogni.9
A XVI. század közepétõl 1777-ig (a török birodalom térhódításától, a könyvnyomtatás általánossá válásától a Ratio educationis megjelenéséig) lassan átalakult a kultúra fogalma. A szervezõdõ városi humanista iskolákban még mindig fontos volt a
latin nyelv, de nem azért, hogy a tanulók a Szentírásban pontosabban tájékozódhassanak vagy abból a tudomány esszenciáját magukba szívják, hanem azért (egyrészt),
hogy leendõ iparosként, kereskedõként, majdani városi tanácstagként megismerjék és
használni tudják a közigazgatás és törvényhozás nyelvét, (másrészt) pedig azért, hogy
a köznapi érintkezésükben a szent szövegek egyes passzusait és a görög-latin történelem egy-egy epizódját be tudják kapcsolni az argumentációba. A latin mellett azonban a leendõ városi polgárok már mindenhol használták a település nyelvét is. Fel
kellett készülniük ugyanis az anyanyelven történõ megállapodások, végrendeletek olvasására, készítésére, megértésére.
Ebben a történelmi korszakban, a reformáció és a rekatolizáció idõszakában a tanítás rendjében némi átrendezõdés is megtapasztalható a 612 évesek alapiskolájában
és a 1218 évesek latin iskolájában. A nagyszombati iskolában például, az 1543ban elkészített szabályzat szerint, tanították már Vergiliust, Horatiust, Terentiust,
Titus Liviust, Caesar Commentari címû alkotását és  néhány szemérmetlen mûvét
kivéve  Ovidiust (kivéve ez utóbbi ). Az 1586 után szervezõdõ jezsuita iskolákban
tovább bõvítették az olvasásba bevont szerzõket, beépítve a tanítás rendjébe Tibullust,
Propertiust, Sallustiust, Curtiust és Arisztotelész latinra fordított Poétikáját. Az 1642ben Podolinban megtelepedett piaristák, akik a XVIII. század közepére már tizenkilenc középiskolával rendelkeztek, a latin mellett intézményesen tanították a német
nyelvet, a magyar nyelvû levelezést, meg kevéske magyar helyesírást, az egyház- és
világtörténelmet pedig kiegészítették a magyar történelem részeivel is.10
Sem ezekben az intézményekben, sem a városi magisztrátusok, a fõnemesek és az
erdélyi fejedelmek támogatásával szervezett iskolákban nem jelent meg a mai fogalmaink szerinti magyar nyelv és irodalom tantárgy; a latin és a görög szerzõk lefordított mûvei pedig változatlanul nyelvi, stilisztikai, retorikai, etikai példák maradtak
csupán. Comenius, aki 1640 és 1650 között a sárospataki iskola tanára volt (s aki 
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mellesleg  károsnak tekintette a görög-római szerzõk olvastatását, mert ezek elfordítják az igaz Istentõl az olvasók szemét), csak az 16 éves zsenge korúak otthoni
nevelésérõl elmélkedve beszél a verstanulás hasznosságáról. A 1218 évesek iskolájában, ahol az õ rendszerében is tanítottak poétikát és retorikát, az irodalmi mûvek
olvasásának hasznos vagy szükséges voltáról már nem tesz említést.11
A XVIII. század közepére a magyarországi iskola és tanítási metódus a latintanítás
primátusával szembekerült a korszak kultúrafogalmával. Mikes Kelemen 1725. június
15-i törökországi levelében ír a képzés egész folyamatában a latinnal való birkózás
felesleges voltáról.12 Orczy Lõrinc 1760-ban Álom a tudományoknak jobb rendszerben
való intézkedésérõl címû versében panaszkodik ugyanerrõl.13 Kazinczy Ferenc pedig önéletrajzában emlegeti fel sárospataki éveit, amikor a tanulás kimerült latin szövegek
fordításában, miközben a praeceptorok néhány auktor kommentációjára vállalkoztak csupán.14
Az 1770-es évektõl a XIX. század közepéig fontos tudománytörténeti változások
bontakoztak ki Európában. A felvilágosodás a gondolkodást helyezte a középpontba,
az ember önmaga filozófiai lényegét (Pascal szavaival) a gondolkodó nádszál metaforájával fejezte ki. Megváltozott a gondolkodás és a nyelv viszonyáról vallott felfogás
is. Még Descartes és a karteziánusok is úgy vélekedtek, hogy a gondolkodás az elsõdleges, a nyelv pedig a gondolatot egyszerûen elszállítja a címzetthez, s a szépirodalmi
alkotásban éppen ezért elõbb van meg a szerzõ akaratát, szellemi-etikai álláspontját
kifejezõ elképzelés, s csak aztán születik meg a nyelvi burok. A XIX. század elsõ harmadában Wilhelm von Humboldt és Schleiermacher ellenkezõleg vélekedett. Az elõbbi szerint a nyelv nem hordozója a gondolatnak, hanem aktív teremtõ erõ. Az utóbbi pedig azt hirdette: minden megértés a megértendõ rekonstrukciója, a szöveg
befogadása a nyelvi lényeg megértése révén következhet csak be.15
Ebben az idõszakban kezdõdött meg a tudomány differenciálódása is. A történelembõl önállósult az irodalomtörténet, a filozófiából kivált az esztétika. Az irodalomtudomány a romantika korszakában már nem az arisztotelésziboileau-i értelemben
vett mimezisz, tehát másolás, hanem a platóni értelemben vett poieszisz (azaz teremtés) lett.
A XVIIIXIX. századi szemléleti változások csak esetlegesen és részletekben érkeztek el Magyarországra. Az érdeklõdés homlokterébe nálunk egymásnak feszülõ társadalomtörténeti mozgalmak kerültek. A XVIII. század közepén megnõtt az érdeklõdés az  Orczy Lõrinccel szólva  drágakõnél gyönyörûbb magyar nyelv és a magyar
múlt iránt. 1790-ben megfogalmazódott az igény: az országgyûlés és a törvénykezés
nyelve ne a latin, hanem a magyar legyen. 1795-ben a debreceni kollégiumban Csokonai már arról szónokolt, hogy a deák nyelv, az uralkodó, idegen megfosztódott az õ
bitang jussától.16 A századvég legkedveltebb olvasmánya a gyors egymásutánban három kiadást megért regény, Dugonics András Etelka, egy igen ritka magyar Kis-Asszony
Világosváratt, Árpád és Zoltán fejedelmek ideikben címû mûve volt, mégpedig azért, mert
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a fikciós szöveghez lapalji jegyzetekben kapcsolva olvasható volt mindaz, amit a magyar történelmi múltról tudni lehetett.17 A XIX. század legelején a magyar nyelv a
nemzet létének jelévé vált, a nemzeti nyelven mûvelt irodalom a nemzeti lét
minõségének a kritériuma lett.18
1814-ben a magyarországi hatosztályos középiskolák utolsó két évében mindenhol
bevezették a magyar nyelv kötelezõ tanítását, ezzel kívánva megadni a státusemelkedés lehetõségét a középiskolát végzõ nem magyar anyanyelvûek számára. A nyelvtanulást  a korszak általános nyelvtanítási rendszere szerint  a grammatikai szabályok bevésésével, szövegolvasással, a szövegekhez fûzött értelmezõ magyarázatokkal
kísérték. Az 1810-es években és késõbb gyors egymásutánban megjelenõ magyar nyelvkönyvek  a korszak történeti érdeklõdését kielégítendõ  történelmi olvasmányokat közöltek a magyart anyanyelvként használók históriájából. És stilisztikai példaként frissen megjelent mûveket hoztak: Kisfaludy Károly Kérõk címû darabja (melyben
a rokonszenves hõsök valamennyien magyar hazájukhoz és magyarságukhoz ragaszkodó derék emberek voltak) az 1820-as években került be a tananyagba, Vörösmarty
1827-ben lett stilisztikai példa, Petõfi Honfidala 1845-ben jelent meg a tankönyvekben; tõle egy 1848-ban kiadott iskolai versgyûjteményben már tizenhárom vers
volt olvasható, köztük a Honfidal, A külföld magyarjaihoz, A hazárul és a Ha az Isten
címû; a piarista iskolák szabályzata ugyanekkor elõírta, hogy az otthoni feladatoknak
és a kötelezõ olvasmányoknak is a magyar nemzeti szellemet kell erõsíteniök.19
A magyar nyelv elõtérbe kerülése a XVIII. század végén, idegen nyelvi tantárggyá
válása a XIX. század elején a korszak magyar önértelmezése szerint nem irányult senki
ellen. Az 1777-es Ratio educationis ugyanis kötelezõen elõírta a települések anyanyelvének tanítását (így valósult meg az alapiskolákban egyszerre a horvát, a német, a
magyar, a román, a ruszin, a szerb és a szlovák anyanyelvi képzés). Az 1806-ban közreadott Ratio educationis publicae még arról is rendelkezett, hogy a tankönyvekben és
a magyarázatokban mindenütt kerülni kell azt, ami sérelmes lehet a vallási és nemzeti
tolerancia szempontjából.20
A soknemzetiségû Magyarországon azonban ezt a folyamatot többféleképpen értékelték. A Tótok, a Németek és az Oláhok  Mednyánszky Alajos 1822-es, Hazafiúi
gondolatok a Magyar Nyelv kifejezése dolgában címû írásából véve a szavakat , akik
együttvéve számosabbak [voltak] a Magyaroknál, ezt saját nemzeti létük elleni támadásnak, jogcsorbításnak tekintették.21 Mivel õk maguk is ekkor érkeztek el nemzeti múltjuk feltérképezéséhez, nemzeti nyelvi és irodalmi programjuk megfogalmazásához, önnön történelmük interpretációjához, abban voltak érdekeltek, hogy a magyar
nyelv semmiféle elõnyhöz ne jusson Magyarországon belül, ne kerüljön kivételezett
helyzetbe, a latin nyelv õrizze meg a középkortól hagyományozott funkcióját, maradjon meg az országgyûlés és a kormányzat nyelvének. Céljaik elérése érdekében a XVIII. század legvégén, a XIX. század elsõ felében mindenhol, ahol sokan voltak, horvát,
német, ruszin, szerb, szlovák irodalmi köröket és társaságokat szerveztek (egy ilyennel
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került szembe Selmecbányán az ott diákoskodó Petõfi Sándor). Ezek a csoportok,
melyek közül több Pest-Budán mûködött, a nemzetiségi függetlenedés megteremtésének-elõkészítésének eszközei-intézményei lettek.
A XIX. század közepétõl a közép-európai rendszerváltásig számított periódusban
ötven-száz évrõl négy-öt évre zsugorodott a természetre, a történelemre, az emberi személyiségre vonatkozó tudás megkétszerezésének az ideje. Kialakult a globális világtudat. Az ember magát egónak, fenoménnek, individuumnak, szubsztanciának
tekintette. Nietzsche kijelentette: Az Isten meghalt. Fél századdal késõbb Pierre
Teilhard de Chardin megalkotta az önmagára boruló Világ, a gondolkodás kollektív küszöb felé való növekedése és az összpontosuló Világmindenségben az Egyetemes Központ elméletét.22
A XIX. század közepétõl a XX. század végéig nagy utat jár be a tudományfilozófia, a
tudományelmélet. Egyfajta egységesülés történt, minden külön diszciplína (bizonyos
határok között) egyre inkább arra törekedett, hogy a modern logika segítségével olyan
szabatos módszertani elveket dolgozzon ki, amelyek biztosíthatják a tudományos elméletek igazságát. Ez a modell érvényesült az irodalomról szólva a pozitivista és a
pozitivista-formalista megközelítésben, kizárva a mûértelmezésbõl a történetiséget,
olyan ismeretet fogalmazva meg, amely az igazolhatóság és cáfolhatóság idõtlen rendszerében áll fenn. Ebben a másfél száz évben az is nyilvánvaló lett az egymást váltókiegészítõ paradigmákban (a formalista, a strukturalista, a hermeneutikai és a dekonstruktivista felfogásban), hogy a mûalkotások kapcsán nagyon nehéz bizonyító/
cáfolható igazságról beszélni, nem lehetséges univerzális irodalomtudomány, csupán
olvasati módok léteznek.23
Ezenközben alakult ki a világ szerencsés országaiban az oktatás átfogó rendszere,
meghatározódott a tantárgyak rendje és tudományos-mûvelõdési tartalma. Svédországban 1842-ben vezették be a kötelezõ elemi iskolai oktatást, a második világháború
után  tizenkét éves fejlesztési szakaszt követõen  alakították ki a kilencéves általános iskolát (hatéves alapfokú képzéssel és hároméves alsó középfokú oktatással).
Angliában 1870-ben fogadták el az oktatási törvényt, 1880-ban rendelték el az általános tankötelezettséget, 1926-ban jött létre a lényegében ma is érvényes iskolaszerkezet a tizenegy éves korig tartó elemi oktatással, a tizenhat éves korig kötelezõ középiskolával, 1988-ban jelentették meg a nemzeti tantervet, amely elõírja a tanítandó
tárgyakat, a tananyagot és az elérendõ tudásszintet. Franciaországban 1881 és 1980
között alakult ki a tizenhat éves korig kötelezõ iskolarendszer azonos alsó és differenciáló felsõ középiskolával.24 Az emlegetett (és nem emlegetett) fejlett európai és ázsiai országokban a XIX. században mindenütt kiformálódott az angol nyelv és irodalom, a német nyelv és irodalom típusú tantárgy. Ennek a stúdiumnak az irodalom
része rendszerint kronologikus felépítésû volt, végigkövette az adott ország irodalmának históriáját a legelsõ nyelvemlékektõl a jelen korszakig. A XX. század közepére, az
irodalomról és a nyelvrõl vallott felfogás módosulása szerint, követve az elitképzés
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helyébe lépõ tömegoktatás különleges igényeit, a posztmodern kor társadalmi kihívásait, mindenhol megváltozott a tárgy felépítése, tartalma, elnevezése. A XX. század
elõtti irodalom általában kikerült a középiskolai tananyagból. Az irodalom olvasása,
értõ felfogása, a mûvek esztétikai-poétikai lényegének bensõvé tétele helyett, háttérbe szorítva a mûvelt emberrõl a XIX. században élõ elképzelést, a nyelvhasználatot
helyezték elõtérbe. A tárgy elnevezése is megváltozott: Angliában English-nek,
Németországban Deutsch-nak nevezik ma a tárgyat. Franciaországban a hivatalos
dokumentumban az anyanyelv és az irodalomtanítás célját a nyelv ésszerû használatában, a kultúraformálás módszerének elsajátításában jelölik meg.25 Angliában
az 1914 elõtti korszakból egy drámaíró, két prózaíró és négy költõ mûve szerepel az
érettségi anyagban. De ezek a mûvek sem poétikai-mûfajtörténeti-eszmetörténeti-etikai vonatkozásrendszerünkben kerülnek tárgyalásra. A szöveg pontos megértése és a
megértés ellenõrzése, a megértett történéssor interpretációja, az interpretáció javítása
a cél. A Rómeó és Júlia feldolgozása közben például a villamosszék feladatnak nevezett módszert alkalmazzák ma elõszeretettel: felszólítanak egy diákot, képzelje magát
az egyik vagy a másik szereplõ helyébe, s feleljen a többiek kérdéseire, akik õt a dráma
más szereplõjeként vagy a maguk személyében kérdezik cselekedeteirõl, a tettek mozgatórugóiról, a történések céljairól. Ezekben az országokban az anyanyelvi tárgy meghatározó célja a szövegértés és a szövegalkotásban való gyakorlat megszerzése lett.
Magyarországon a törvényi szabályozásban 1868-ban jelent meg a tantárgyak sorában a magyarnyelv(!), a stúdium hivatalos elnevezése 1879-ben lett magyar nyelv
és irodalom, s ez az elnevezés mind a mai napig nem változott.
A XIX. század második felében, a bukott szabadságharc emlékének aktív õrzése közben, Toldy Ferenctõl a nagykõrösi tanár és tankönyvíró Arany Jánoson át Beöthy Zsoltig az irodalom  a deklarált felfogás szerint  a nemzet legbensõbb, tudniillik szellemi életének képét, a nemzeti önérzet ápolását, a hazafiság táplálását, a nemzet
szellemi életét jeleníti meg.26 Beöthy a millennium idõszakában (A magyar irodalom
kis-tükre címû munkájában) az irodalmat a nemzeti érzéstõl való áthatottsággal hozta kapcsolatba.27 Ideológiacentrikus, ideologikusan elgondolt kultúrahordozó volt
az 1924-ben elfogadott középiskolai tanterv is. Ebben  az elsõ három osztályban 
egyszerûbb költeményeket és rajzokat kellett olvastatni a nemzet legújabb válságainak tárgykörébõl (ez a megnevezett Vargha Gyula, Szabolcska Mihály, Gyóni
Géza, Sajó Sándor és Végvári  azaz Reményik Sándor  akkor írt, a háborút és a
trianoni döntést tematizáló mûveit jelentették).28 A legújabb irodalmat, a századelõn
volt szabályozáshoz hasonlóan,29 ekkor is, a korszak végéig, azaz 1950-ig Ady, Kosztolányi, Babits, Krúdy, Móricz és mások helyett Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza és
Herczeg Ferenc képviselte.
Az 1950-ben kiadott Tanterv az általános gimnázium számára, melyet a valamikori
író, akkor már miniszter Darvas József írt alá, az új politikai-esztétikai felfogást reprezentálta. Az iskolákban tanítandó mûvektõl a valóság tükrözõdését várta (azaz az
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állami követelmény rangjára emelte az arisztotelészi mimeziszt), azt kívánta, legyen
nyilvánvaló a tanulók elõtt, hogy az irodalom fejlõdése szerves része az általános társadalmi fejlõdésnek (kiindulópontnak tekintve tehát a marxizmus által átvett, a francia felvilágosodás korszakában megfogalmazott fejlõdéselvet). A mûveknek kifejlõdõ szocialista kultúránk szeretetére, az alkotó munka hõsiességére, a béke harcos
védelmére, a nép ügye iránti hûségre, a szocialista hazafiságra kellett nevelniök. Minderre  más mûvek mellett  a gimnázium elsõ éveiben Fagyejev Ifjú gárdája, Gorkijtól Az anya, az Emberek között, Makarenkótól az Igor és társai szolgáltak; a harmadikban Lermontov, Csernyisevszkij, Turgenyev, Herzen, Dobroljubov, Szaltikov-Scsedrin
és Csehov mûvei, az érettségi évében Gorkij, Osztrovszkij, Majakovszkij, Solohov,
Szerafimovics, Iljin, Katajev, Fagyejev, Szimonov, Tyihonov, Bek alkotásai, valamint
Lenin, Sztálin és Zsdanov irodalomról szóló cikkei következtek. Ez a felfogás a Lukács
György által közvetített realizmusfogalomból és a Lenin nevéhez kapcsolt (átlényegített) tükrözõdési elméletbõl indul ki.30
Ideológiacentrikus volt az 1978-ban kiadott középiskolai tanterv is. Ez  más mûkínálattal ugyan, de túlméretezett kötelezõ anyaggal és éppen ezért inkább csak teoretikusan jelen lévõ szabadon választható szövegekkel, Gorkijt, Majakovszkijt, Solohovot, Illés Bélát tovább õrizve a tanítandó szerzõk között  a marxista-leninista
világnézet kialakítását tekintette elsõdleges feladatának, a diákokban erõsíteni kívánta a szocialista magatartás jellemvonásait.31
Az 1950-tõl számított harminc-negyven évben a tanári gyakorlat nem modernizálhatta a tananyagot és a tanítást. Ennek több oka volt. Szerepe volt ebben az iskolákra
nehezedõ politikai pressziónak, a nyelv-, irodalom- és kommunikációelméleti hírzárlatnak. Szerepe volt benne Lukács Györgynek, aki közvetlenül 1945 után írt cikkeiben a túlnyomórészt alkalmi, polemikus kérdéseket is a magyar társadalmi-történelmi fejlõdés egészébe ágyazva, nemzetközi összefüggésekbe helyezte, s ezzel tudatosította,
hogy a magyar szellemi élet ideológiai félszegségei, torz utópiái, sokban tragikus megoszlása hogyan függnek össze a polgári fejlõdés megkésettségével,32 s ezzel  minden
kétséget kizáróan, átmenetileg mindenképpen  meghatározta az abban a korszakban induló fiatal értelmiség szemléletét. 1956 után nagyon lassan oldódni kezdett az
erõteljes központi nyomás. Ugyanakkor azonban továbbra is kizártak irodalmi  esztétikai  irányokat. Babits Mihályról például az 1950-ben érvényben lévõ tankönyvben ez volt olvasható: Költészetének magas színvonala, formai tökéletessége, elõkelõsége harcot jelentett az uralkodó osztályok hazug, avult epigonizmusa ellen  de
éppúgy óvakodott az elnyomottak forradalmától, mint ahogyan a kapitalista polgárság is óvakodott. A hivatalos minõsítés az 1982-ben tizenharmadik kiadást megért
gimnáziumi tankönyvben Babits (Kosztolányi Dezsõ, Tóth Árpád, Juhász Gyula) fejlõdésében még mindig meghatározónak tekintette a Tanácsköztársaságot (melynek
hatására valamennyien a közösségi problémák felé fordulnak, ezzel párhuzamosan stílusuk leegyszerûsödik és társadalmi tartalommal telítõdik).33
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Az utolsó húsz-harminc évben nem segítette a magyarországi irodalomtanítás modernizációját az irodalomban, az irodalomtudományban, a társadalomban és a közoktatásban megtapasztalható értékdimenziók ütközése sem.
Az irodalomban  Orbán Ottó Vojtina recepcióesztétikájából véve a szavakat-sorokat  látványosan szembekerült egymással három költészetelméleti paradigma: az
énköltészet, mely kiment a divatból; a szir-szar emberi gondokhoz kötõdõ közösségi eszmény; meg a harmadik, melyet a negyvenhat soros versbõl huszonhárom ekképp idéz meg:
az irodalom egyetemes jelenség tehát az egyetem felségterülete és
ez nagyon is jól van így
nincs szebb mint a bíbor alkonyatban hazafelé tartó tanszemélyzet
a lenyugvó napsugárban
meg-megcsillan érc sisakjuk és kengyelvasuk
kezükben kétélû kard az átértékelés
senki sem mûveli nálunk magasabb szinten az elméletet
márpedig az elméleten múlik minden
elmélet nélkül a vers csak a bolygó hollandi hajója
jól is néznénk ki trendek és tõzsdeindex nélkül
ha nem tudnánk hogy a mai napon
hány pontot emelkedett kosztolányi hányat esett babits
a multikulturális játszótéren mind e közben
a csengõ hangú tanszékek kánonban énekelnek
és kemény profi teniszt játszanak
most én adogatok és te fogadod
majd fordulnak
és te adogatsz és én fogadom
megfelelünk a korszak elvárásainak
reflektálunk egymás textusára
ami mindkettõnknek elõnyös
köztudott, hogy
a reflektálatlan textus nem üdvözül
a reflektált viszont igen34

Az irodalomtudományban ebben a periódusban (módosult és állandóan módosuló
formában) jelen van az az írás- és olvasásmód, amelyik igyekezett túllátni [ ] a szövegen, elsõsorban azt kereste, aminek következménye [a szöveg] és ami belõle következik, ami elõtte, mögötte, körülötte van; ugyanakkor az 1980-as évektõl fölerõsödött
a paradigmatikus olvasásmód, amely már indulásként zárójelbe tette a referencialitást
[ ] a szövegszervezés struktúráit állította elõtérbe, és a szövegeket a szövegek szinte
végtelen terébe helyezte.35
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A közoktatás résztvevõi is eltérõ legitimációs bázis alapján érveltek. Voltak (és vannak), akik  elõképzettségük vagy meggyõzõdésük okán  vagy meghatározóan etikai, vagy esztétikai (poétikai, mûfajtani, retorikai) érdekdimenzióban gondolkodtak
(gondolkodnak). Mások azzal próbálkoznak, hogy a tanításban  Kenyeres Zoltánnal
szólva  életviszonyulásként éljék meg az irodalmat: ebben az életviszonyulásban
bontakozik ki számukra a nyelv, amelyen a mûvek megszólalnak s amelyen a mûvekrõl beszélnek, ezen belül alakul és változik azoknak a mûvészi alkotásoknak a korpusza, amelyeket egy-egy kor a magáénak, vagyis a hagyományhoz tartozónak tekint. S a
kompozíció, a mûvészi forma mint a mûvészet lényege is életviszonyulás.36
A közoktatásban dolgozók helyzetét nem könnyítették meg az utóbbi húsz év oktatáspolitikai döntései sem. Az 1980-as években az irodalomtanárok többsége a mûalkotások mögé vonható múltról is akart beszélni a tanítási órán, ezért megvalósíthatatlannak gondolta a tananyag radikális csökkentését és átalakítását; az 1978-ban
kiadott (már idézett), 1989-ben megerõsített (jogilag 1995-ig érvényes) dokumentum,
A gimnáziumi nevelés oktatás terve hivatalosan nem is engedett volna semmiféle
váltást: ez az elõírás egy meghatározott tananyagban és szocialistának tekintett
értékfogalmakban gondolkodott, s ennek megfelelõen szerepeltette az érettségi évében a törzsanyagban, tehát a kötelezõen tanítandó mûvek között Gorkijtól Az
Artamonovokat, Majakovszkij propagandaverseit (a Parancs a mûvészek hadseregéhez,
az Önagyonülésezõk vagy a Költemény a Mjasznyickája utcáról címûeket), Babel egyik
szövegét, harminchat tanítási órára elõírt harminc mûvet, a Szemelvények a mai
világ- és magyar irodalomból fejezetben huszonhét szerzõ negyvenhét mûvébõl kellett választani négy világirodalmi alkotást (ebbõl  szólt az elõírás  kettõ legyen
szocialista szemléletû) és hat mai magyar alkotót, mainak tekintve az akkor már
halott Déry Tibort, Lengyel Józsefet, Ottlikot, Örkényt, Sarkadit, Veres Pétert, Illyés
Gyulát, Vas Istvánt, Weöres Sándort, Zelk Zoltánt, Benjámin Lászlót, Pilinszky Jánost, Nagy Lászlót, Váci Mihályt és Garai Gábort.37
Az 1990-es években már lehetséges lett volna az érdemi váltás Magyarországon. A
történelemben kényszerült gondolatkifejezés helyett elõtérbe kerülhetett volna az irodalomtanítás mint eszközjellegû, kevert és szintetizáló stúdium. Rendelkezésünkre állottak a nemzetközi tapasztalatok: tudtuk, hogy a nyugat-európai elitiskolákban a tantárgy változatlanul az adott ország kulturális-szellemi horizontját, nyelvi-kulturális
örökségét közvetíti-õrzi, a tömegiskolákban ezzel szemben (emlegetett módon) már a
tantárgy elnevezésében is háttérbe szorul az irodalom, a tanítási órákon a nyelvi kompetencia fejlesztése a cél, a nyelvhasználat és az írásbeliség funkcionális alkalmazását
tekintik meghatározónak, vagy a felnõttkori élet olvasási-szövegértési szempontjaiból
indulnak ki. Nyilvánvaló lett, nem létezik egyetemes világkultúra, de még Európakultúra sem. Az egyes országokban az adott nyelven írott, XX. századinál régebbi mûvek nem vagy alig kerülnek be az oktatásba.38 És az is köztudottá vált, hogy az egymást kizárni látszó végletek (mû- vagy olvasásközpontú tanítás, kronologikus vagy
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tematikus, esetleg mûfaj-, mûnemspecifikus tanítás, élményközpontú vagy kogníciós
elvû megközelítés) között tartósan sehol sem választottak. Egyszerûbben szólva: az
1990-es évek legelejére nyilvánvaló lett: a történeti funkciójától megszabaduló irodalomtanítást újra kell strukturálni. Mégpedig a nemzetközi és a hazai tapasztalatok alapján, a korszak kultúrafogalma szerint.
Az 1990-es években az emberiség a kommunikációs robbanás után az informatika,
a számítógép, az internet, az e-mail és az sms korszakába ért. Ebben az új szakaszban
háttérbe szorul az írott nyelv és a statikus nyelvi norma. Mûalkotást már nem csak élõ
személy hozhat létre. Elképzelhetõ például, hogy az irodalmi célzatú szöveggenerátorban egy meglévõ vers nyelvi és esztétikai szerkezetét kombinálják. A szabályoknak olyan sorrendben kell követniök egymást, aminek révén a generált szöveg a
szemantikai szerkezet, a nyelvtani és esztétikai kívánalmakat egyszerre kiegészíti. E
gondolatmenet alapján Papp Tibor gépre vitte Tamkó Sirató Károly Egy üres karosszék címû versének nyelvtani-retorikai-stilisztikai szerkezetét, megfogalmazta a szövegalakítás szabályait, létrehozta a vershez szükséges szavak adatbázisát (melyeknek
egyedeit az eredeti vers szavainak jelentéstartománya körébõl válogatta), s a program
segítségével (elméletben) tíz a harmincadik hatványon mennyiségû szövegváltozatot
produkált, mégpedig nyelvileg, esztétikailag kompetens eredményt.39
A szövegvizsgálatba is bekapcsolódhatik a technika. Németh László Bûn címû regényébõl például egy kattintással kiemelhetõk azok a szövegdarabok, melyekben a
bûn szó szerepel, s a szövegdarabok egymás mellé helyezésével nyilvánvaló lesz, hányféle összefüggésben és jelentésben használja a szerzõ a címbe emelt fogalmat. Az
internetre felvitt magyar költészeti anyag 2002. január 15-én kettõszázhatvanezer kéziratoldal volt:40 ebbõl a szöveghalmazból szószerkezetek, szavak, retorikai és stilisztikai fordulatok, szöveghelyek emelhetõk ki és azonosíthatók be, mindenki számára
követhetõvé válik a szavak jelentésmódosulása, feléleszthetõk a passzív szókincsbõl a
feledésbe hullott kifejezések. Be is lehet avatkozni a szövegbe. Részeket lehet ki- és
felcserélni, át lehet szerkeszteni bekezdéseket és oldalakat. Megélheti az ember az interaktív felhasználó státusát: használja a világhálót, információkat gyûjt, szörföl az
interneten, maga is elõállít a weben különbözõ tartalmakat, s e kommunikációs aktusokban szocializálódik.41 Egy kis túlzással akár azt is sugalmazhatja a korszak: az interaktív felhasználó világhálón való létezése azonos a filozófiai értelemben vett otthon
levéssel, olyanfajta teljesség, mint a Szent Márton-hegyi kolostor alapításának idején a szent szövegekben és a latin nyelvben való élet volt.
A XXI. századba eljutott ember (akár Wolfgang Iserre is hivatkozva) kijelentheti: az
irodalmi alkotás és az irodalom mint folyamat veszített jelentõségébõl, sem a mû, sem
az egész nem rendelkezik kitüntetett jelentéssel, az irodalom csupán egyike a médiumoknak.42 Nincs tehát szükség a múltba fordulni, nem kell megismerniük a következõ
nemzedékeknek a mûalkotásokban megtestesülõ esztétikai-retorikaifilozófiai-etikai ta-
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pasztalatot. Elég, ha az iskola az egyszerû szövegek dekódolására szocializál, s a tanulók
személyiségfejlesztését szem elõtt tartva a tanítási órán pusztán a meglevõ implicit
hermeneutikai elméleteikben erõsítjük meg a diákokat. A múlt helyett a jelen, a
retorizált irodalmi szövegek helyett a köznapi szövegek megértése, a kommunikációs
helyzetek kihasználása, különbözõ egyszerû beszédhelyzetek megértése a cél.
De természetesen egyszerre is mérlegelhetjük a korszak módosuló kultúrafogalmát
és az emberiség eddig felgyülemlett tapasztalatait. Gondolhatunk arra, hogy az irodalom a személyiség fejlesztésében kitüntetett szerephez juthat továbbra is. Az irodalom [ugyanis]  mûfajonként más és más módon  egyaránt képes az emberi érzelmi
és kapcsolati zajlásokat kívülrõl és belülrõl láttatni, mind külsõ, mind pedig a belsõ
változásokat a maguk dinamikájában megmutatni, képes a rájuk vonatkozó reflexiókat a verbalitás szintjére emelve artikulálni. Éppen ezért az irodalomtanítás felelõssége vitathatatlan abban, hogy a felnövekvõ generációk valóban jó emberértõkké
váljanak  szenzitívekké maguk és a másik ember iránt, érzelmi és akarati folyamatok, döntések és cselekvések árnyalt értelmezõivé és alakítóivá legyenek.43 Nem szabad elfelejteni: a személyiség a pszichés tulajdonságok sajátos integrációja [ ] az intelligenciaszint [továbbra is] az egyes képességek szintjétõl függ, hiszen nem különálló
képesség, a képességek [ ] csak mint szükséges minimumok jönnek szóba.44
Minden iskolában tanított tantárgy a gondolkodási struktúra és a személyiség fejlesztéséhez járul hozzá, mégpedig úgy, ahogyan a másik nem tud. Kockázatos lenne az
irodalom személyiségformáló lehetõségeirõl lemondva áttérni az anyanyelvi tárgyban
megvalósuló, kizárólagossá tett kommunikációfejlesztésre vagy az attitüdinális megközelítésre (arra, hogy az irodalomórán csak az olvasás feltétlen igényét alakítsák ki,
azaz a gyerekek bármit olvassanak, mint semmit), amint ez az Egyesült Államok sok
iskolájában megvalósul.45 Kockázatos lenne bármilyen ideologikus szempont megõrzése az oktatás bármelyik szakaszában (amint erre Oroszországban volt példa az 1999.
évi érettségi vizsgán, ahol az egyik írásbeli tétel például az Egy, a Nagy Honvédõ
Háború témakörével foglalkozó irodalmi alkotás ismertetése volt.46 )
Ki kellene találni magunkat. Ki kellene dolgozni a tanítás-tanulás új filozófiáját,
nem próbálva meg a valamikori, az  univerzális centrum szerepét betöltõ  latin
nyelv helyére begyömöszölni egyetlen kizárólagos szempontot. Sem a totális internetfelhasználást. Sem mást.
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KISS JENÕ
EGY MAGYAR SZAKOS NYELVÉSZTANÁR EMLÉKÉS GONDOLATTÖREDÉKEIBÕL

A nyájas olvasó nem tudományos elemzést, csupán a magyar szakkal kapcsolatos
néhány gondolatot talál ebben a közleményben. Visszaemlékezést arra az idõre, amikor szerzõje a pesti bölcsészkaron az 1960-as évek elsõ felében magyar szakon is folytatta tanulmányait  nem tudva, nem is sejtve akkor még, hogy az alma mater tanáraként majd magyar szakosok nemzedékeit taníthatja.
1. Nincs abban semmi rendkívüli, éppen ellenkezõleg, az látszik a gyakoribb esetnek, hogy a nyelvésszé válók gimnazista korukban irodalmi pályáról szõnek álmokat,
de legalábbis az irodalom szeretete, a magyar irodalom iránti hõ vonzalom készteti a
bölcsészkarra való jelentkezésre õket. Többen közülük versfaragóként ízlelgették-ízlelgetik anyanyelvük lehetõségeit, teszik próbára magukat. Ezek közé tartoztam annak
idején magam is. Néha szóba hozom ezt tanítványaim elõtt, azt erõsítendõ bennük,
hogy hûtlenül is lehet hûséges maradni, azaz nem fõfoglalkozású irodalmárként is
olyan magyar szakosnak, értelmiséginek, akiben az irodalom szeretete változatlan, s
akinek számára mind a mai napig gyönyörûséget, a nyelv szépségeiben való elmerülést, megmártózást, felüdülést jelent bizonyos szépirodalmi alkotások olvasása. Errõl
persze többnyire csak akkor teszek említést, amikor olyan szemináriumi csoporttal dolgozhatom, melynek tagjaival családiasan meghitt légkörben lehet beszélgetni tudományról, nyelvrõl, irodalomról, életrõl, jó és rossz tapasztalatokról. Amikor arról gondolkodunk hangosan  tanítványok és tanár , mit is jelent a magyar szakosság, mit
is jelent irodalom- és nyelvtudományt egyszerre tanulni, a nyelvnek és az azon született irodalomnak a titkait, törvényszerûségeit fürkészni.
2. A több évtizede oktató tanárban persze fölidézõdnek régi emlékek is. Bennem
is. Fölidézõdnek emlékek egyetemista koromból egyebek mellett arról, hogy mi annak
idején a nyelvtörténetet és a régi magyar irodalmat egy idõben, azonos szemeszterekben tanultuk. Arról, hogy kétféle stilisztikát tanultunk: egy irodalom- és egy nyelvtudományi kiindulásút. Arról, hogy voltak nagyszerû és kevésbé nagyszerû tanáraink
mindkét oldalon. Arról, hogy voltak kedvelt és nem kedvelt költõink, íróink, korszakaink, és voltak hozzánk közel és tõlünk távol álló nyelvi szintek és nyelvtudományi
területek. Hallottunk irodalomkutatónak induló nyelvészekrõl, s nyelvészettel is startoló irodalomtudósokról, sõt íróról is. Megtudtuk, hogy a nyelvészek egy része rendszeresen figyelemmel kíséri az irodalomtörténeti publikációkat, s hallottunk arról is,
hogy az irodalmár kollégák egy része nyelvészeti folyóiratokat is böngész, sõt, tudomásunk volt nagy költõkrõl, akikrõl ugyanez állítható. Kosztolányinak és Illyésnek az
anyanyelv ügyében való állásfoglalásai például meglehetõsen közszájon forogtak egye-
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temista korunkban. Idõvel két axióma egyértelmûvé vált számunkra. Az, hogy 1) az
irodalom mint sajátos nyelvhasználati forma nem hiányozhat a nyelvészet vizsgálódási körébõl. Illetõleg az, hogy 2) nyelv nélkül nincsen irodalom (no, ennek felismeréséhez nem kellett túl nagy bölcsesség), ezért pedig a nyelviség kérdése nem iktatható
ki teljesen az irodalom kutatóinak a látókörébõl sem. Emlékezetem szerint tanáraink
közül nem mondta, sõt senki nem is sugallta sem nekünk, egyetemi hallgatóknak, hogy
szakunk, a magyar szak másik fele (az irodalom- vagy a nyelvtudomány) fölösleges
volna. Ha emlékezetem nem csal, a magyar szak egységét természetes adottságnak vettük, s ha kritikai véleményeket meg is fogalmaztunk  márpedig megtettük ezt is 
, az nem a szak egységét érintette. (Ez egyébiránt másik két szakom esetében is így
volt. A latin meg a finnugor szakon is természetesnek tartottuk, hogy nyelv és irodalom, nyelv- és irodalomtudomány egyaránt kötelezõ osztályrészünk.) Tanáraink egy
része emlegette olykor a szak tiszteletre méltó múltját. Bevallom, ez a büszkeség némi
érzetével töltött el bennünket. Igen! A magyar szak  persze a maitól gyökeresen
eltérõ céllal és körülmények között  1791-ben indult a pesti egyetemen (az ELTE
elõdintézményérõl van szó). A két legjelesebb tanszékvezetõ Révai Miklós és Toldy
Ferenc volt. (A szak szerény bicentenáriumi ünnepségét 1991. július 7-én rendezték a
bölcsészkar Pesti Barnabás utcai/Piarista közi épületének a tanácstermében.) A magyar szakról szólván Gombocz Zoltán, Horváth János és az Eötvös Collegium semmiképpen nem maradhat említetlen. Hézagos ismereteink is arról gyõztek meg bennünket, hogy a magyar szak, illetõleg a hazai nyelv- és irodalomtudomány történetében
mind az említett kiemelkedõ tudósok, mind pedig a kitûnõ s nagy hatású intézmény
jelentõs szerepet játszott. (Jó volna, ha hozzáértõ feldolgozóra találna ez a tudománytörténeti téma!)
3. Emlékezetes momentumok is felidézõdnek. Bóka László Ady-elõadásai például,
amelyek ragyogóak voltak. Ahogy például Ady párizsi napjairól beszélt, mi is ott éreztük
magunkat a Szajna partján. Adyt többségünk szerette, de Bóka elõadásai után még jobban érteni véltük és szerettük õt. Mit sem sejtve mentünk az éppen következõ Bókaelõadásra. A professzor úr azonban csak nem jött, hanem valaki más (nem emlékszem,
ki), s bejelentette, hogy Bóka László elhunyt. Õszintén fájlaltuk hirtelen távoztát. Király István impulzív elõadó volt, nagy beleéléssel, figyelmünket lekötve beszélt. Egyszer
azonban történt valami. Verset olvasott föl, s észrevette, hogy a tömött sorok valamelyikében néhányan beszélgettek. S ekkor váratlan esemény következett. Letette a verseskötetet, s már-már magából kikelve, fennhangon hozta hallgatósága tudomására: A
hétszentségit maguknak! Vegyék tudomásul, a vers szentség, s ha én verset olvasok fel,
akkor hallgassanak! Egy biztos: elgondolkodtatott mindannyiunkat, amit mondott.
Több vele kapcsolatos emlékem közül az egyik nyelvészeti. Nem értettük, miért mondja
Király tanár úr az egyetem-et eggyetem-nek. Aztán idõvel megszületett a magyarázatunk: az egy, egyes szavakat is így ejtjük: eggy, eggyes. (Kritikus énünk azonban megszólalt: az egyedül sosem eggyedül a köznyelvben!)
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Czine Mihály szemináriumai élményszámba mentek. Akik a kisebbségi magyar irodalomról hiteles információkat akartak szerezni, az õ speciális kollégiumát választották, választottuk. Remek elõadó, kitûnõ társasági ember volt, nagyszerûen értett a tanítványok lelkesítéséhez. Azok közé tartozott, akik felhõtlen jó viszonyt ápoltak
nyelvész tanártársaikkal. Bóta László vezetett be bennünket az irodalomtudományba.
Humoros óravezetése, következetes számonkérései, eredetien ízes nyelvezete és expresszív stílusa megmaradnak emlékezetünkben éppúgy, ahogy az, mennyire törõdött
velünk az órákon kívül is, bárhol volt is találkozásunk. A nyelvészek közül Pais Dezsõ
órája azért volt szenzáció, mert tudtuk, hogyne tudtuk volna: a magyar nyelvtudomány élõ klasszikusát hallhatjuk. Bárczi Géza nyelvföldrajzi speciális kollégiuma azért
volt számomra magával ragadó, mert ott találkoztam elõször a francia nyelvföldrajzzal. Benkõ Loránd nyelvtörténeti elõadásai szerettették meg velünk a nyelvtörténetet. Gazdaságosan felépített, példákkal bõven, de nem túlzottan szemléltetett didaktikus elõadásai világos képet adtak nyelvünk történetérõl, egyszersmind könnyebbé
tették az anyag megtanulását. Szathmári István éveken át volt kitûnõ szemináriumvezetõnk: szigorú, igazságos tanárunk volt, módszeres és következetes munkára szoktatott bennünket. Antal László a maga lázadó szellemével fölkeltette érdeklõdésünket, s humoros betétekkel fûszerezett, szórakoztató általános nyelvészeti elõadásait nagy
érdeklõdéssel hallgattuk. Ha visszagondolok egyetemi éveimre, csak azt mondhatom:
sok szellemi élményt, kihívást jelentett akkor magyar szakosnak lenni  ha volt szem
a látásra és fül a hallásra!
4. A felvételi vizsgákon az évek múlásával egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az érettségizett diákok nyelvtani tudása fokozatosan, de biztosan csökken. Mindig voltak persze nyelvtanból (is) kiemelkedõt produkáló felvételizõk, a tendencia azonban egyértelmû, illetõleg egyértelmûen negatív. Kiderült, hogy a középiskolákban a magyartanárok egy része a nyelvtanóráknak csupán egy részét tartja meg, többnyire arra való
hivatkozással, hogy az irodalomoktatással el van maradva. Ha csak az lett volna a következmény, hogy nyelvtani tudásuk bizonytalan! Sajnos, olvasottságuk, irodalmi tájékozottságuk és elemzõkészségük is lassú lejtmenetbe kezdett, tehát amit nyernünk
kellett volna a vámon, abból is egyre kevesebbet láttunk. A nyelvtanórai rossz emlékek, illetõleg az emlékhiány szükségszerûen vezetett ahhoz, hogy az egyetemen a magyar szakos tanulmányaikat megkezdõ diákok jelentõs része az elején nem talált kapcsolatot a nyelvtudományi órákhoz: az irodalmat szeretem, a nyelvészetet nem 
fogalmazódott meg a határozott vélemény. Érthetõ volt ez a vélekedés. Az anyanyelvhez kapcsolódó korábbi élményszerû kapcsolat hiányában szükségszerû volt. Ami azonban elsõéves diákjaink számára nem volt tudatos, s többnyire ma sem az: õk egy mûvészeti ágat szembesítettek és szembesítenek egy tudományággal, tehát két különbözõ
dolgot vetettek és vetnek egybe. Ennek ellentett megfelelõje ebben az esetben ez volna: a nyelvet szeretem, az irodalomtudományt nem. Nem elvárásom, csupán jámbor
óhajom: jó volna, ha a magyar szakos hallgatókat pozitív szálak fûznék mind a magyar
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nyelvhez, mind az e nyelven született és születõ irodalomhoz. Hogy a nyelvtudományt
és az irodalomtudományt nem szeretik? Sebaj, csak sajátítsanak el mindegyikbõl
annyit, amennyi ahhoz kell, hogy szakmájuknak színvonalas mûvelõi, kreatív egyéniségei legyenek! Úgy gondolom azonban, hogy elõbb-utóbb mindenki rájön arra, hogy
szükséges megismerkednie a nyelv- és az irodalomtudomány bizonyos módszereivel,
eljárásaival, kérdésfölvetéseivel, szemléletmódjával s az általuk közvetített bizonyos
tényanyaggal, ezért azt is gondolom, hogy a bármelyik tudományághoz kötõdõ negatív attitûdök inkább csak bizonyos részstúdiumokra, kutatási módszerekre, korszakokra és esetleg elõadókra vonatkoznak, nem pedig a nyelv- vagy az irodalomtudomány
egészére.
5. Érdekfeszítõ, tanulságos foglalatosság olvasgatni a tudományok nagyjainak szakmájukról szóló hitvallását. Engem például, akit az irodalom vonzott és aki egyre inkább a nyelvi kérdések iránti érdeklõdés bûvkörébe kerültem, megragadott, elgondolkodtatott egyebek mellett László Gyula régészi és Perényi József történészi ars poeticája. Olvasván õket arra a következtetésre jutottam, hogy régésznek és történésznek
lenni nagyszerû, irigylésre méltó dolog, s milyen jó is volna régésznek, történésznek
(is) lenni. Jó volna, tudom ma is, azonban jól tudom azt is, hogy ars longa, vita brevis.
A tudomány világa oly gazdag és oly vonzó, s bármely területén munkálkodunk is,
nemcsak terhét hordozzuk, de gyönyörûségét is. Örülök tehát annak, hogy magyar szakos lettem. Örülök annak, hogy napi kapcsolatban lehetek a tudománnyal és a mûvészettel. A nyelv és részben az irodalom tudományával, valamint a mûvészet nyelvhez
kötõdõ ágával, a szépirodalommal.
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CSERHALMI ZSUZSA
SZTRÉNA
Írástanítás a középiskolában (Részlet)

Az esszé  a legegyszerûbb, az iskolások számára is érthetõ megközelítésben 
mûvészi igényû, egyéni hangvételû tanulmány. A fogalmazás tanításának feltehetõen
ez a legmagasabb rendû iskolai szintje, noha tudjuk, hogy nemcsak nálunk, hanem
más nemzetek oktatásában is idõnként helyet kap a kreatív írás tanítása. Lehetséges,
hogy a romantika irodalomfogalmának örökségeképpen hogy tudniillik az íráshoz
tehetség is kell , de én úgy gondolom, hogy ez az a terület, ahol a tanári kompetencia véget ér.
A romantikára való utalás fentebbi módja egyúttal azt is jelzi, hogy az oktatás számára termékenyebbnek látszik, ha a fogalmazástanítás helyett az írástanítás kérdéseire irányítjuk a figyelmet, ugyanúgy, ahogy a technikai értelemben olvasni már tudó
tanulók irodalomtanulását fölfoghatjuk olvasási stratégiák elsajátíttatásának is. Az írás
ugyanis az olvasáshoz hasonlóan az irodalomtanulás stratégiai jelentõségû része, és mint
a tanulási folyamat általában, az írás is folyamatosan igényli a tanári motiválást. (Ismert, hogy a tanári motiváció szerepe az értékevidenciák megkérdõjelezõdésével, az
értékekkel kapcsolatos konszenzus megszûnésével, illetve a közvetlenül értékállító beszéd hiteltelenségével párhuzamosan nõtt meg.)
Mint általában az irodalomtanulási folyamatban, az írástanítás szempontjából is
döntõ az a fejlõdéslélektani tény, hogy nagyjából tizenkét éves kor körül fejlõdik át
a tanuló a reflektálatlansággal leírható gyerekkorból az önreflektív képességek kibontakozásának, fejleszthetõségének korába. Ekkor már fokozatosan és elvileg lehetséges,
hogy az írás túllépjen a reprodukción, és az ellenõrzést és értékelést szolgáló iskolai
tevékenységbõl a saját vélemény, késõbb pedig a saját kérdés artikulációs eszköze legyen. (Az iskola a maga sajátos cél- és feladatrendszerével csak nagyon ritkán képes
önmaga számára is tudatosítani, hogy akkor igazán eredményes, ha a jó válaszok helyett az akár egy életre szólóan motiváló, a tanulók személyes, válaszkeresésre, válaszkísérletek megfogalmazására indító kérdéseinek is teret ad. És a képzési folyamat végén a tanár, ha bizonyos kérdésekre nem felel, kiállta a próbát.)
Az írástanítás folyamatában hatékony motivációs bázist jelent annak tisztázása,
hogy miért ír az ember, miért ír(hat) a diák. A csak folyamatként elgondolható irodalomtanítás bármelyik szakaszában elõfordulhat, hogy a motivációs bázis kiépítése csak
a negatív beállítódások megváltoztatása után lehetséges. Az írástanítás hatékonysága
ezért szorosan összefügg annak az egyéni belátásával, hogy az írástevékenység a megõrzés, az önértelmezés és a megosztás gesztusait hordozza.

 510 

A tanár akkor képes jó hatásfokkal az irodalomértést szolgáló írástanításra, ha közönségként fogadja tanítványai írását, érdeklõdése, kíváncsisága valódi. Az életkörülmények, óraszámok, tanulólétszámok ismeretében joggal vetõdik föl, hogy megvalósítható-e mindez. A tanítványai írását közönségként olvasó tanári kíváncsiság
személyiségfüggõ, de talán újra meg újra felkeltheti az a tapasztalat, hogy a tanulók
írásaiból gyakran következtetni lehet az õket foglalkoztató kérdésekre, az irodalommal, a konkrét mûvekkel kapcsolatos elõfeltevéseikre. Ezek alapján válik lehetõvé a
hiteles tanári kérdés megfogalmazása, amely az irodalmi nevelés folyamatában az értelmezés, az újraértelmezés alapja, az ismeretszerzés, a mûvelõdés motivációs bázisa.
(Sarkítottan ez azt is jelenti, hogy ami a tanárt sem érdekli, arról például egyáltalán
nem kellene íratnia.)
Az írástanítás fontos feltétele, hogy a tanár rendszeres lehetõséget biztosítson az
írásra, havonta legalább egyszer a tanítási órán is. Ezeket az írásórákat azonban meg
kell elõznie a folyamatos témaajánlásnak és témagyûjtésnek, és így amikor ténylegesen írásra kerül a sor, a tanulók már választhattak témát, vagy akár anyagot is gyûjthettek a témájukhoz. A fenti értelemben rendszeres írásórák modellálhatják a témagyûjtés, a témaválasztás, az anyaggyûjtés, a vázlatkészítés, a tételmondatok, a
lehetséges cáfolatok, a következtetések, a technikai értelemben vett megírás, be- vagy
megmutatás, a megjegyzések, vélemények mérlegelése, az átdolgozás, az önellenõrzés,
a végsõ változat elkészítése és a felolvasás fázisait.
Ha a klasszikus ellenõrzési modellek közül az évi  maximum  négy iskolai vagy
házi dolgozat osztályzattal való értékelését feltételezzük, akkor az írástanításnak ez a
modellje átlagosan két hónapot biztosít a tanulóknak egy-egy írásmûvük elkészítésére
úgy, hogy az egyes munkafázisokban rendszeres segítséget kapnak, kaphatnak a tanártól. A tanulói írások osztályozással történõ értékelését csak egy ehhez hasonló folyamatirányító, segítõ, korrigáló, érvelõ tanári tevékenyég legitimálja, legitimálhatja.
A hatékony írástanítás szerves része az irodalomtanításnak, ezért a tanári témaajánlás, a tanári és tanulói témagyûjtés, témakiválasztás tartalmi jellemzõinek közös
vonása a konszenzusosan hiteles kérdés: az írástanítás szempontjából szinte lényegtelen, hogy ez a kérdés a tanáré vagy a diáké. Rendszerint a tanári témák, kérdések kötõdnek közvetlenebbül az irodalmi mûvelõdési anyaghoz, s az az elemi kíváncsiság hitelesíti leginkább, hogy vajon miképpen hat egy-egy mû a mai tizenévesre, mit
gondolnak egy-egy mûvel kapcsolatos részproblémáról a tanítványok. A saját válasz
megfogalmazásának lehetõsége motiválja a más válaszok megértésének, mérlegelésének igényét is, de mindenképpen a más válasz megismerése lesz a leghatékonyabb eszköze az irodalmi tapasztalatszerzésnek. A tanulói kérdések rendszerint a beszélõként
vagy cselekvõként elgondolt irodalmi alakok motivációival kapcsolatosak: kezdetben
õt, õket akarják érteni, így az irodalomértés útján valószínûleg a legnagyobb lépés
annak belátása, hogy a szereplõk vagy a nem szereplõként elgondolt lírai beszélõk
motivációi is alkotói döntések eredményei.
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A tanulók saját írásaikkal kapcsolatban is fontos következtetésekre juthatnak az
írással, az irodalommal, a költészettel foglalkozó írások olvasása során. Nemes Nagy
Ágnes Megnevezés címû írásában a következõket veti föl: Azt mondják, a költõ megnevezõ. Igaz. Ebbõl az következnék, hogy a szókincs és a megnevezés ténye szorosan
összefügg. Minél nagyobb a szókincs, annál több megnevezési lehetõség, annál nagyobb költõ. Nem egészen így van. A tudomány is megnevez, méghozzá pontosan.
Azt mondja például: alfás halogénvegyületek. Vagy azt mondja: odvas keltike. Vagy
azt mondja: parerga és paralipomena. De valahogy a versben mégsem errõl van szó. A
szókincs ajánlatos, de nem döntõ költõi tulajdonság. Úgy látszik, a versben megismertetni és nem ráismertetni kell.
De mi a különbség megismerés és ráismerés között? Az errõl gondolkodó, errõl író
tanulók esélyesebbek például az arisztotelészi poétika megértésére éppen úgy, mint
általában az irodalom történetiségének belátására.
Az esszéolvasás és az esszéisztikus írás gyakorlásának lépései már középiskolás fokon is elválaszthatatlanok egymástól. Ha az elõbbi példánál maradunk, akkor az is
belátható, hogy az esszéolvasás és az esszéisztikus fogalmazás gyakorlása annak a lehetõségét is magában rejti, hogy a gyerekek az irodalomtanulás elemi tevékenységformái
 az olvasás és az írás  során tapasztalják meg, értik meg az irodalom nyelvbõl alkotott világszerûségét. Az irodalmi esszé középiskolai olvastatása, az akár az esszét is értelmezõ tanulói írás az irodalomértés, a mûértés egyik leghatékonyabb eszköze.
Ha az irodalomtanítás nem lép túl a fogalmazástanítás elemi formai, retorikai és
stilisztikai követelményein, amelynek eredményeképpen a jó tanuló képes lehet jó,
korrekt, helyenként akár informatív fogalmazásokat is írni, az ember végül úgy jár,
mint Pacsirta, akinek stílusa a szüleinek írt levélben csak akkor izzik föl igazán, amikor a szecessziós pesti rokonlányokról ír, de közben reflektálatlanul hagyja a beszáradt
tintatartót éppen úgy, mint a pusztai házban található egyetlen regényt, noha annak
csak a második kötete van meg. Nem megismertetni akar, hanem csak ráismertetni
saját elõfeltevéseire a tájról, a falusi élet idilljérõl, a vendég- és rokonszeretetrõl. Az
életben nem mindig nyilvánvaló, hogy azért mondunk le a megismertetésrõl, mert
lemondtunk a megismerésrõl.
Az írásban való személyes érdekeltség beláttatása az irodalomtanítás során egyrészt
tehát a témák sokféleségével kezdõdik, az irodalomra reagáló írások olvastatásával, a
saját kérdés fölismertetésével folytatódik, a fejlõdés-fejlesztés biztosítéka pedig a személyes állásfoglalást értékelõ, a diák írásaira kíváncsi, közönségként viselkedõ tanár.
Fontos, hogy a tanár jelezze, ha egy-egy megoldásról név nélkül is ráismerne a szerzõre, kérje, biztassa a tanítványait a személyes, csak rájuk jellemzõ hang megtalálására.
Az írások minõségét jelentõsen javíthatja, ha a tanulókat rá lehet szoktatni írásmûvük felolvasására: az írott és a hangzó szöveg összehasonlítása rendszerint az önkorrekció igényével jár. Az a tanár képes hatékonyan írni tanítani, aki modellje is tanít-
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ványainak az írásban: kézmûvesként évekig részt vesz abban az írói mûhelymunkában, amely része az irodalomtanításnak, célja neki magának is a tárgyon, a máson, a
másságon keresztüli önmegértés.
Az így elgondolt, ehhez hasonló módon megvalósított irodalomtanítás és írástanítás eredményeképpen jelentõsen átalakulnak a tanulók intellektuális szokásai: vizsgálat tárgyává teszik a mûveket, az állításokat és a témákat. A rendszeres írás mélyebb
meglátásokhoz vezet, növeli az érdeklõdést és a figyelmet, segít a saját hang megtalálásában. Az ily módon írásra késztetett, majd az iskolás évek alatt folyamatosan írásra
szoktatott diák fokozatosan író emberként kezd olvasni, miközben egyre inkább olvasóként ír. Ez az írástanítási metódus nem az írók, hanem az olvasók számát növeli.
Máraival szólva: ez a fontosabb.
Mi a sztréna?
Mai szemmel nézve is érdekes az újév napi úgynevezett sztrénázás, mely például a
Kolozsvár melletti Apahidán is szokásban volt. Hajdan az uradalmak alkalmazottai
szerszámokkal a kezükben vonultak fel. A kaszákat, kapákat összeverték, a vésõket és
kalapácsokat összekoccintották, a kocsisok kezében pattogott az ostor Ki-ki így ûzte
játékosan a maga mesterségét.
A magam mesterségének egy töredéke után a legismertebb januári vers, a legismertebb költõi sztrénázás kezdõ szavaival köszöntöm a januári embert, a hatvanöt éves
Kenyeres Zoltánt: Isten, áldd meg
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HUNYADY GYÖRGY
A HAZAI TANÁRKÉPZÉS STRATÉGIAI DILEMMÁI ÉS AZ ELTE-MODELL

A reformok kiindulópontja és emléke
A tanárképzés alakulásának elemzésekor okkal-joggal tekinthetjük kiindulópontnak, vagy kevésbé semleges megjelöléssel elrugaszkodási pontnak a hetveneses, nyolcvanas évek szisztémáját. A rendezettségnek ez az évtizedekkel ezelõtti állapota  a
megszépítõ messzeségben  többek szemében szinte idillinek tûnik, sõt egyesek a
kényszerekbõl erényt kovácsolva az egykori képzési szerkezetet és módszert hovatovább a nemes nemzeti hagyományok közé sorolják.
Emlékeztetõül itt azt kell felidéznem, hogy az alapvetõen a hosszú ötvenes években kimunkált képzési koncepcióban és gyakorlatban az általános iskolák tömeges pedagógusigényét a tanárképzõ fõiskolák elégítették ki, ahol a képzés az iskola elõírt
tantárgyainak oktatását vette célba, párba rendezett-tervezett szakokon. A tudományegyetemeken lényegében ugyanez a célzott, kötött tantervû, szakpárba rendezett tanárképzés folyt. A fõiskolai és fõiskolás karakterû egyetemi szint közti különbség abban állt, hogy a tudományegyetemek feladata a középiskolai tanárok kiképzése lett.
Ehhez az egyetemfelfogáshoz  mint jól tudjuk  hozzá tartozott a szaktudomány
mûvelésének, a tudományos utánpótlás képzésének tudatos szervezeti elválasztása a
felsõoktatási intézményektõl, átutalása az akadémiai intézményrendszerbe. Egyedül a
meglehetõsen szoros ideológiai gyeplõn tartott pedagógikum ágainak szakmai gondját
és felelõsségét ruházták a felsõoktatási intézményekre. Ez persze egy kissé sommás helyzetjellemzés, hiszen ebben az úgymond közoktatási igényekre tervezett tudományegyetemi keretben kezdettõl és folyamatosan helyt kaptak  szûk létszámmal és intellektuális elit jelleggel  természettudományos kutató szakok is.
Elmondható továbbá, hogy a nyolcvanas években a tudományegyetem mint pedagógusképzõ intézmény esetében is gyorsuló ütemben haladt elõre a rendszer bomlása: még
szakpárba állítva, de bölcsészettudományi területen is mind több lett az úgynevezett nem
tanári szak, amely más társadalmi-gyakorlati területekre készített fel, illetve egyes diszciplínák mûvelésére jogosított. A hallgatók körében mind erõteljesebben jelentkezett
az az intellektuális szabadságvágy, hogy  szaktudományi elmélyedésre és specializációra
hivatkozva  úgymond lerakják a kötelezõ pedagógiai stúdiumokat, tanárszakjukat nem
tanárira cseréljék, illetve a tanulmányszervezés lazuló szorításában egyszakossá váljanak.
E folyamat kísérõjelensége és következménye is volt, hogy a kötelezõ pedagógiai stúdiumok foglalkozásai sokszor szinte kiürültek, a tanárságra való felkészülés sokak szemében
kényszeredett volt és veszített presztízsébõl, az ambiciózus és kreatív hallgatói csoportok
 a bölcsészkarokon is  az egyszakosság irányába tájékozódtak.
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A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján radikális reform ment végbe a bölcsész felsõoktatásban, melynek góca a szegedi egyetem mellett az ELTE Bölcsészettudományi Kara volt. A rendszerváltás érdekes történeti témájának utóbb elemzésre érdemes adaléka lesz, hogy ezekben az években mibõl fakadt a jogászhallgatók és a
bölcsészhallgatók közéleti érdeklõdésének és harcos fellépésének különbsége. Hogy
mibõl fakadt az a tény, hogy a bölcsészhallgatók jelentõs része a történeti léptékû politikai kérdések helyett igen vehemensen intézménypolitikai és oktatásszervezési problémákkal foglalkozott, e tárgyban szervezett demokratikus vitafórumokat és tüntetéseket, erõs nyomás alá helyezve a tradíciókat megtestesítõ oktatógárdát és a változó
oktatáspolitikai kormányzatot. Az is felsõoktatás-történeti esemény, hogy reformjainkat sikerült  minden zaklatottság és feszültség mellett  racionális koncepció és
mûködõképes szabályozás keretei között tartani.
Az ELTE BTK 1990/1992-es áttörési kísérlete öt  utólag jól azonosítható  célra irányult. Egyrészt az úgynevezett tanegységek fogalmának és szervezõelvének bevezetésével a kreditrendszerû oktatásszervezést honosítottunk meg, másrészt a szakpárok
kereteibõl kibontottuk és egymástól függetlenítettük a szakokat, harmadrészt megterveztük a többszintû (BA és MA) képzést és beindítására törekedtünk, negyedrészt a tanárképzés általános kényszer jellegének felszámolásával választható tanárképzési modult
dolgoztunk ki és vezettünk be, s végül ötödrészt szorgalmaztuk, hogy ennek egy tanárképzõ intézet keretében legyen intézményi felelõse, szakmai gazdája. Tizenkét év távolából visszatekintve ezek az akkor oly konfliktuózus célok és átalakítások nyugodt szívvel és öntudattal vállalhatók. Megjegyezve, hogy ha ezek az egykori törekvéseink a
magyar felsõoktatás csavaros történetében utólag legalábbis nagyrészt igazolódni látszanak, az nem a mi különös jóstehetségünket dicséri, hanem csak azt mutatja, hogy a
felsõoktatás alakulásának globális trendje elõre látható volt. A kérdés, amit akkor
nyilvánosan is feltettünk: meg kell-e várnunk, hogy a felsõoktatás euroatlanti egységesülésének tendenciája a szokásos kultúrlejtõn lassú lépésekkel haladva elérje a határ menti Grazot, vagy a jól látható kezdemények extrapolálásával lerövidíthetjük ezt
a fejlõdési utat. E kérdésre nincs egyértelmû válasz; mint megtanulhattuk, nemcsak az
szükséges, hogy a reformtörekvések megfelelõ irányba mutassanak, de ezeknek megfelelõ idõpontban is kell jelentkezniük.
Annak megítélése, hogy helyénvaló volt-e vagylagos, választható jelleggel kapcsolni a tanárképzési modult a bölcsész szakokhoz, vitákat szül. A magyar tanárképzés egyik
leginkább verzátus kutatója, Ladányi Andor például visszatérõen kárhoztatja ezt a megoldást, mondván a jelenlegi öszvér típusú, a tanárképzés mindkét európai modelljétõl  a consecutive és a concurrent modelltõl  eltérõ képzési struktúra lényegesen
csökkenti a képzés hatékonyságát és nem teszi lehetõvé a szakági képzésben a tanárképzés szempontjainak érvényesítését, a NAT követelményeinek megfelelõ szaktárgyoktatás megvalósítását. E lesújtó megállapításnak vannak bizonytalan pontjai. Az
egyik ilyen, hogy mihez is viszonyítjuk e tanárképzés hatékonyságát, mert ha a törté-
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netileg közvetlenül megelõzõ bölcsészkari gyakorlathoz mérjük, akkor ez a változás
minden értelemben hatékonyságnövelõ volt. A hallgatók döntési helyzetbe kerültek,
hogy bölcsész szakjuk mellé felvegyék-e a tanárképzési modult, s így bölcsészdiplomájuk mellé szerezzenek-e tanári szakképzettséget is, és rá is eszméltek arra, hogy szabad
személyes választásuk többlethez juttathatja õket. Aki a tanári munka iránt nem érez
affinitást, az nem kényszerül ilyen stúdiumok végzésére, kényszeredett jelenlétével vagy
éppen távolmaradásával nem dezorganizálja a képzés gyakorlatát, míg aki önként vállalja a tanárképzést, az involváltabb, eljár e modul foglalkozásaira, és kifejezetten többet szeretne kapni ezekbõl és ezektõl, mint amennyit az egyetemi körülmények napjainkban elérhetõvé tesznek. A hallgatók tanulmányi választási szabadságát, a
kreditrendszerben benne rejlõ mobilitási elvet érvényesíti a bölcsészkari tanárképzési
gyakorlat, és tényszerûen állítható, hogy a hallgatók motiváltságát nagyban megnövelte. Ami a reform pozitív hatását bizonyosan fékezte, az nem a képzés szisztémája,
hanem épp az a tény, hogy ez a reformelem magában érvényesült, elszigetelt maradt.
A nyolcvanaskilencvenes évek fordulójának bölcsészképzési reformja ugyanis torzó
maradt, egyrészt nem sikerült intézményesen meghonosítani a tervbe vett, sõt indítani kezdett többszintû egyetemi képzést, másrészt elmaradt az a tanárképzéssel összefüggõ szervezetfejlesztési lépés, hogy a bölcsészkarokon, tudományegyetemeken legyen
megfelelõ jogosítványokkal rendelkezõ központja, szervezeti reprezentációja a tanárképzésnek.
Az ELTE BTK reformkoncepciója négyéves BA és erre épülõ MA képzési szintre
vonatkozott. Úgy gondoltuk akkor, hogy a magyar felsõoktatás elkerülhetetlen átstrukturálásához két jelentõs fejlesztés járulhat hozzá. Egyfelõl a fõiskolákon folyó szakos
alapképzést fel lehet és fel kell fejleszteni az elsõ egyetemi képzési szintre, melyhez
meglévõ egyetemi alapképzési szakjaink négy évre méretezett tanegységlistái mintegy
etalonul is szolgálhatnak. Másfelõl az egyetemi szakok józan mennyiségi korlátozásán
túlmenõen ki lehet és ki kell dolgozni a második egyetemi képzési szintet, s fel kell
építeni a tradicionális szakok szûkebb, de elmélyültebb hallgatói kör számára szolgáló
magasabb szintû szakaszát, illetve e szinten beléphetnek elõtanulmányokat igénylõ és
azokra építõ új szakok is. Ez a korszerûnek vélt szerkezet  ismertük fel akkor is 
tudja kezelni a felsõoktatásba beáramló mind nagyobb tömegû hallgatóságot, melynek befogadásában az egyszakosság lehetõségét is megnyitó karunk akkoriban élen járt.
S ugyanakkor megteremti a hagyományosnál igényesebb, minden nemzetközi egybevetésben MA rangú képzés terét, helyét, funkcióját. Ekkor is felbukkant egy olyan
elgondolás, hogy a pedagógia szak például BA képzésekre épülve erre a második szintre kerülhetne.
Az oktatási kormányzattól ekkor távol állt a fõiskolai tanárképzés megbolygatásának gondolata. Nem érzett elég indíttatást és anyagi erõt a minõségi elõrelépést jelentõ kétszintû egyetemi képzés kiépítésére, különben is készpénznek vette azokat a nagyvonalú külföldi megnyilatkozásokat, hogy a magyar egyetemi diploma  úgy, ahogy
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van  az MA-val egyenértékû volt és marad a jövõben is. E tekintetben a bölcsészkar
rendszeridegen gondolatkísérletei legyûrhetetlen jogi és adminisztratív akadályokba
ütköztek, s a fejlesztési elgondolásból csak a nagy és növekvõ hallgatói tömeg, az egyszakosság megnyitott lehetõsége és a terjedelmileg visszavágott tanegységrendszerû
tantervek maradtak meg.
A reformkoncepció szerint az önállósított tanárképzési modul kapcsolódhatott
volna mindkét képzési szinthez. Erre ugyan nem volt se mód, se lehetõség, viszont e
modul nemcsak a bölcsészképzés rendszerében jutott szerephez, hanem az ELTE 
más rendszerû  természettudományos tanárképzésében is. Az ennek gondozására
hivatott tanárképzõ intézet hosszas elõkészítõ munka és kedvezõ döntések ellenére
sem született meg, de a pedagógiai és pszichológiai stúdiumok legalább egyetemi szinten azonos szervezeti alapon és azonos tartalommal folytak. Mindez kedvezõ kiindulópontot jelentett a sokat emlegetett és régóta várt egységes tanárképzés olyan értelmezéséhez, amely az 1997. évi 111. kormányrendeletben öltött formát: legyen szó fõiskolai
vagy egyetemi szintrõl, legyen szó szakhoz viszonylag szabadon társítható bölcsészettudományi vagy szakpárhoz szabályszerûen illesztett természettudományos tanári felkészítésrõl, mindennek közös a pedagógiai és pszichológiai modulja, és tágított, differenciált gyakorlati összetevõje. A két szakági képesítési követelmény bizottság találta
meg e rendeletben azt a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos formát, amelyben az egységesség a tanárképzés bizonyos közös, lényeges összetevõire vonatkozott,
melyek ugyanakkor igen eltérõ képzési kontextusba illeszkedtek.
Megoldásra váró rendszerproblémák  ma
Öt kulcsproblémát jelölök itt meg, megengedve és elismerve, hogy mindegyikhez
járul legalább egy további, vele gondolatilag összetartozó járulékos (szub)probléma is.
Az elsõ eldöntésre váró kulcskérdés, hogy a táguló és tagolódó felsõoktatásnak melyik szintjén foglalja el helyét a tanárképzés (nevezzük ezt a BA/MA problémának). A
felsõoktatásba belépõ, létszámban nagy, felkészültségben vegyes hallgatótömeg már
képzése elsõ szintjén részesüljön-e célirányos tanári képzésben, vagy ki-ki a különbözõ
tudományterületeken való tájékozódás, a tudatossá érlelt pályaorientáció, s a rátermettség szûrésének próbája után, a tanulmányok második szintjén legyen a tanárképzés részese? Az már bizonyos, hogy a hallgatók növekvõ tömegébõl a közoktatás relatíve (de abszolút számban is) kisebb hányad tanári kiképzését igényli. Ez pedig a túl
korai elkötelezõdés ellen szól, a kölcsönös ismerkedésen és gyakorlati tapasztalatokon
nyugvó kiválasztást támogatja. A kisebb volumenû, de minõségi képzés helye  feltehetõen  az MA szint.
A BA/MA problémához tartozik az a felismerés, hogy bármennyire intenzív és gyakorlati karakterû lesz is a leendõ tanárok felkészítése, e folyamat nem zárulhat le a
diploma megszerzésével (nevezzük ezt az alapképzés/továbbképzés problémának). A hivatás gyakorlásának hatása még alig-alig érzékelhetõ a képesítõ vizsgán, a tapasztala-
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tok halmozódása majd a szakvizsgán mérhetõ le. Számot kell vetnünk azzal, hogy a
szakirányú továbbképzések (és így a szakvizsgára felkészítõ továbbképzés) jelen fogalmaink szerint túlterjednek a második, az MA képzési szinten is. A pedagóguspálya
jellegzetesen az a hivatás, ahol  nem csak a divatos jelszó szerint  szükség van az
élethosszig tartó, ciklikusan megújító tanulásra. Eszerint ennek egy fázisa, egy ugrópontja különösen fontos lesz a szakmai jogosítványok megszerzése és birtoklása szempontjából.
A második kulcskérdés az, hogy törekednünk kell-e a tanárképzés további egységesítésére, vagy részben-egészben megõrizhetjük a szaktudományi felkészítés mai dichotómiáját (nevezzük ezt a fõiskolai/egyetemi problémának). Megengedve, hogy a középiskolai tanárképzés a magasabb egyetemi szintre kerül, nem lehet-e egyidejûleg azt is
megengedni, hogy az általános iskolák szükségleteit a diszciplináris követelményeiben szerényebb fõiskolai tanárképzés vegye célba? Egységes a tanárképzés pedagógiaipszichológiai és gyakorlati modulja, de nem vezet-e indokolatlan túlképzéshez, ha ezt
az egységesítést kiterjesztjük a szaktudományos felkészítésre is? Formális lenne a kérdést csak azzal elhárítani, hogy a szakos képzés a fõiskolán a BA minimumkritériumainak sem felel meg, az azonban érdemi megfontolás, hogy a közismereti tanárok egységes egyetemi diplomája nemcsak igényesebb, de a sokszínû iskolarendszerben nagyobb
mozgásteret is garantál.
A fõiskolai/egyetemi problémához tartozik a regionális értelmiségképzõ szerepet jól
betöltõ intézmények fennmaradásának és kilátásainak kérdése (nevezzük ezt önálló/
integrált fõiskola problémának). A magyar felsõoktatás aligha mondhat le ezekrõl a (ma
tanárképzõ) fõiskolákról, amelyek földrajzilag és szervezetileg elkülönülnek, s önálló
munkájukat emelkedõ szakmai színvonalon végzik. Jövõjük minden bizonnyal a fejlesztés lehetõségeiben rejlik. Egyfelõl a szakos oktatás fejlesztésével és a szakos tanulmányok egyensúlyának kilendítésével elérhetõ, hogy fõiskolai keretben olyan, tanári
képzettség nélküli BA végzettséget nyújtsanak, amely a hallgatók egyetemen folytatható további tanulmányainak rendszerbe illeszkedõ elõfoka. Másfelõl, nem is túl
messze tekintve, ezek az intézmények esetleg több szakon MA képzés indítására nyerhetnek akkreditációt, melynek révén folytathatnak második szintû egyetemi képzést,
nota bene ez esetben tanárképzést is.
A harmadik kulcskérdés az egyetemi tanárképzés két válfaja közti választás, melyek egyike a tanárképzés szabad társítása az úgynevezett tanárképes szakhoz vagy szakokhoz, a másik pedig a kezdetektõl célirányosan specializált tanárszakok kínálata és
szakpárban való látogatásuk kényszere (nevezzük ezt a BTK/TTK problémának). A
bölcsészképzés egy-egy szakon viszonylag nagy választási szabadsággal azonos oktatási
kínálatot nyújt minden hallgatónak, és senkinek nem írja elõ, de mindenkinek lehetõvé teszi a tanárképzési stúdiumokat. Elve, hogy minden szakos alapdiploma egyenértékû, és a tanári képzettség ehhez járuló többlet. A TTK-s képzésben a tanárszakokra beiskolázott hallgatók teljesítményszintje eleve alacsonyabb, mint az úgynevezett
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kutatószakos társaiké, mint ahogy elvszerûen elmarad a kutatószakok diszciplináris
követelményeitõl a tanárszakok követelményszintje is. Ezt a szelekciós rendszert bontja-oldja, amikor a kutatószakos hallgatók egzisztenciális okokból vagy érdeklõdésük
alapján, egyidejûleg vagy pótlólag tanári kiegészítõ tanulmányokat vesznek fel és folytatnak.
A tanárképzés e kettõs egyetemi szerkezetét a BA/MA rendszer belépése  remény
szerint  akár közös nevezõre is hozhatja. Ha a természettudományos képzésben megjelenik a BSc képzés és kimenet, akkor ez talán áthidalja a tanárivá redukált szak és a
garantáltan MSc szintû kutatószak mai különbségét. Ha a bölcsészképzés zömmel emelt
BA szintû szakos képzése és kimenete mellett és felett rendre megjelenik az MA szakos képzés és kimenet, akkor ez utóbbi képzési szinten már elágazhat a tanárnak és a
kutató szakembernek készülõk útja.
A BTK/TTK problémához kötõdik a tanárképzés intézményi gondozásáért viselt
felelõsség kérdése (nevezzük ezt a decentralizált/centralizált tanárképzési koordináció problémájának). A tanárképzés mindig is együttmûködést, több szervezeti egység között
koordinált munkamegosztást igényel. A TTK-s rendszerben szakonként a diszciplína
és a szakmódszertan közös szervezeti kerete a domináns. A bölcsészkari rendszer logikája igényelte volna és igényli a tanárképzés közös összetevõinek és lépéseinek kari
vagy egyetemi szervezését, sõt mintegy a diszciplínák felé forduló megrendelõként is
egy klasszikus értelemben vett tanárképzõ intézet létét. Nem oktalan az az aggály, hogy
a tanárképzés bölcsész szisztémája hogyan képes súlyt adni e képzési feladatnak, de e
fenntartás jogosultsága nem magából a tanulmányok illesztésébõl, hanem a koordináló központ erõtlenségébõl és hiányából fakad. Egy hatékony tanárképzési központ rangos intézményi képviseletet biztosít, fékezi a felelõsség szétforgácsolódását és a képzés
egyenetlenségeit, s a tanárképzés és továbbképzés tartalmi és módszertani megújításának kezdeményezõje lehet.
A negyedik kulcskérdés az, hogy hány szakja legyen a leendõ tanárnak (nevezzük
ezt az egyszakosság/kétszakosság problémájának). A hagyomány szerint a közismeretet
oktató tanár Magyarországon kétszakos, nem úgy, mint az úgynevezett szaktanár, nem
úgy, mint a látványosan prosperáló nyelvtanár, végül, de nem utolsósorban nem úgy,
mint a bölcsész tanárképzési rendszerbõl az utóbbi évtizedben kikerülõk többsége. Ha
a közoktatás igényeire vonatkozó szájhagyományon túl tényszerûen igazolni lehet, hogy
az iskolában a tanár általában több tantárgyat tanít, vagy valószínûsíteni lehet, hogy
a többszakos tanár az esélyesebb az iskolai munkahelyre és munkavégzésre, akkor a
kétszakosságot a tanári képesítés kimeneti követelményeként ki lehet kötni.
Ebbõl egyébként nem szükségképpen következik két további megszorítás. Kizárható lenne, de épp a tudós tanár nosztalgikus eszményére tekintettel nem kellene kizárni a tanárképzésbõl azokat, akik az egyetlen diszciplináris szakukon magasabb egyetemi végzettséget (MA-t, MSc-t) szereznek. Valamint a kétszakosság vélhetõ közoktatási szükségletébõl nem következik, hogy az ezer célt szolgáló vagy öncélúan látoga-

a#'a

tott tudományegyetemi szakokon rendre mind csak kétszakos diplomát lehessen szerezni, vagy aki elõírt idõkeretben elõírt tanegységmennyiséget egy szakon szerez meg,
annak képzését úgynevezett büntetõnormatívával lehetne vagy kellene sújtani. Viszont a kétszakos bölcsészhallgatót (aki tanulmányai eredményes lezárásaként MA végzettséget szerez) akkor sem indokolt kizárni a tanárképzésbõl, ha nem mindkét, hanem csak az egyik szakja tanárképes. A kétszakosság alapkövetelményén túl tehát bizonyos esetekben az egyszakos tanárság is lehet tolerálható.
Az egyszakosság/kétszakosság problémához kötõdik az a kérdés, hogy a hagyományos diszciplináris tantárgyak oktatása mellett a tanárképzés hogyan készítsen fel a
tágabb értelemben vett mûveltségterületek tanítására, az ismereteket más alapon integráló tantárgyak kialakítására és közvetítésére (nevezzük ezt, némileg elnagyoltan, a
diszciplináris/mûveltségterületi felkészítés problémájának). Ezt különösen élesen exponálta és árnyaltan elemezte Ladányi Andor egy friss tanulmányában, s úgy véli, hogy a
NAT revíziója során is tekintetbe vett tíz mûveltségterület közül öt olyan, mellyel
kapcsolatban a hagyományos tantárgyak kínálata elégtelen, és új, nem diszciplináris
tárgyak bevezetése  beleértve a rájuk való felkészítést is  szükséges lehet. Ezzel
kapcsolatban megfontolandó, hogy az egy mûveltségterületen belül és közöttük kialakítható tantárgyak az ismereteknek nem oly sokféle integrációját képviselik-e, melyekre mind specialistát képezni elvben is és a gyakorlatban is lehetetlen. Nem az-e az
oktatásukra való legjobb elõkészület, hogy a leendõ tanár egyetemi szintû tudásra tesz
szert két (vagy legalább egy) releváns diszciplínából, s a tanárképzés szakspecifikus követelményeként (majd a rendszeres továbbképzés keretében) mûveltségterületi kitekintését tágító stúdiumokat végez? Mindezzel együtt nem lehet kizárni, hogy a science
tárgy két természettudományos szakot végzõ hallgatónak, vagy az ember és társadalom tárgy egy történelem és pszichológia szakot kombináló pedagógusjelöltnek is
olyan felkészülési feladatot jelent, melyhez egy önálló képzési modul elõírása célszerû.
Ez azonban csak a kétszakos képzés idõkeretét továbbfeszítõ többlet, nem szükségképp
egy újabb szak.
Az ötödik kulcskérdés annak mérlegelése, hogy mekkora és milyen legyen a pedagógusképzésben a nevelõi ráhatás pedagógiájának-pszichológiájának, illetve a közvetítendõ ismeretanyag diszciplináris hátterének szerepe, egymáshoz viszonyított súlya
(nevezzük ezt a pedagógia/szaktudomány problémának). E tekintetben a tanárképzés közremûködõi között meglehetõsen nagyok a nézetkülönbségek. A TTK-s tanárképzés gyakorolja, Sipos Lajos és Fûzfa Balázs viszont meghirdeti a szaktudományos ismeretek és
oktatásuk szakmódszertana primátusát a neveléstudomány és pszichológia szerintük túlméretezett szerepével, túl ambiciózus szerepvállalásával szemben. A tanárképzõ fõiskolák érthetõen nagyobb hangsúlyt helyeznek az életkorhoz igazodó szakmódszertanra,
mint az oktatás diszciplináris hátterének közvetítésére, nagyobb hangsúlyt az iskolai
kapcsolattartásra és gyakorlatra, mint bármely nevelés- vagy szaktudományi elméletre. A tantárgy és a diszciplína tradicionális kultuszának ellenpontja az a reformpeda-
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gógiai gyökerû felfogás, amely az oktatásban az elsõdleges cél, a kompetenciák és a
személyiség kibontakoztatásának eszközét látja. A tanárképzés modernizálása  melyet az iskola társadalmi funkcióváltozása is követel  ez utóbbi szemlélet térnyerésével jár együtt, megengedve és megtartva, hogy a kompetenciák fejlesztése nem lehet
ismerettartalmak nélküli üresjárat, s a tanár intellektuálisan megalapozott hatásának
alapfeltétele az igényes és kreatív szaktudományos felkészültség.
A pedagógia/szaktudomány problémához kötõdik az a kérdés, hogy mennyiben tartozik össze, mennyiben átfedõ és kapcsolódó, mennyiben lehet egységes az 16. osztályt és az 512. osztályt oktató pedagógusok képzése (nevezzük ezt tanító/tanár problémának). Az összetartozás és kapcsolódás aligha képezheti vita tárgyát, s a sok
vonatkozásban kívánatos átfedésnek a kreditrendszer teret nyit a képzésben. Mindemellett két szempont megfontoltságra int az egységesítésben. Egyfelõl nyilvánvalóan
más a diszciplináris felkészültség szerepe a tanítói és a tanári munkában; ez utóbbi
képességfejlesztõ és mintaadó pedagógiai hatékonyságához alighanem elengedhetetlen a korszerû tudományosságban szerzett saját élmény, gondolati igényesség, biztos
tudás. Másfelõl a tanító, a maga dominánsan pedagógiai-pszichológiai felkészültségével és nevelésmódszertani tudásával az iskolaügy frontvonalában áll, a felnövekvõ
generációk iskolai-társadalmi integrációjáért felelõsséget vállal. Ez a hivatása azonban kétes megvilágításba kerül, ha kontraszelekció révén kerül a pályára és elvetélt
tanárnak érzi magát és/vagy annak látják mások.
Kétszer öt stratégiai problémát igyekeztem egyáltalán érzékeltetni, kijelölni, az õket
összefûzõ sok logikai szál között válogatva sorba szedni. Valamennyi nyitott kérdés,
még ha a szerzõnek és az olvasónak egyesekkel kapcsolatban szilárdabb elképzelése,
több tapasztalata és reménye van, mint másokkal összefüggésben. Ez a sokoldalú és
nagymérvû nyitottság egyszerre mutatja a tanárképzés hazai helyzetének képlékenységét s az elõrevivõ, koncepciózus megoldás sürgetõ szükségességét. Meggyõzõdésem,
hogy az oktatási kormányzat  a maga kettõs, közoktatási és felsõoktatási érdekeltségével  nem kerülheti meg, hogy színt valljon a fejlesztés stratégiájával kapcsolatban. Ezt azonban érvekkel és ellenérvekkel támogatni, a problémákat strukturálni a
szakmai fórumok, a mi feladatunk.
Az útkeresõ pedagógusképzés egy aktuális modellje: az ELTE
Az ELTE az ország legnagyobb, minden jelentõs szakterületre kiterjedõ, egyszersmind a legdifferenciáltabb pedagógusképzõ intézménye. Vállalt szerkezeti-mûködési
reformjainak fõbb vonásai a következõk.
Egyrészt a gyakorlatban is érvényt szerez a 111/1997. kormányrendeletnek, a pedagógiai és pszichológiai stúdiumok, valamint az általános és egyéni gyakorlatok terén
egységes oktatási kínálatot nyújt a leendõ bölcsészettudományi és természettudományos
tanároknak, mind egyetemi, mind fõiskolai szinten. Ennek elõfeltételeként több lépésben egységes szervezeti keretbe vonja  az új Pedagógiai és Pszichológiai Karban in-
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tegrálja -- a tanárképzésben közremûködõ pedagógusokat, pszichológusokat és a közös
feladatok szervezését biztosító Tanárképzési Koordinációs Központot. Szervezeti garanciákat is ad arra, hogy a korábban párhuzamos két képzés értékei (az egyetem elméleti igényessége és a fõiskola iskolaközelsége, gyakorlatorientáltsága) megmaradjanak, ötvözõdjenek és tartalmilag fejlõdjenek.
Másrészt úgy szünteti meg a Tanárképzõ Fõiskolai Kar szervezeti különállását, hogy
a szaktudományi tárgyak egyetemi és fõiskolai oktatói és a szakmódszertan egyetemi
és fõiskolai mûvelõi szervezetileg és térben közel kerüljenek egymáshoz, közöttük a szakmai együttmûködés és munkamegosztás új formái alakulhassanak ki. Ezáltal a Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar ma egyaránt képes fõiskolai és egyetemi tanárképzésben közremûködni, s ha egy belátható idõpontban a tanárképzés
egésze magasabb egyetemi (MA, MSc) szintre kerül, akkor képes lesz oktatási kapacitását racionálisan erre összpontosítani.
Harmadrészt úgy biztosítja a tanárképzés szakszerû és felelõs képviseletét kari és
karközi szinten, hogy nem különíti el azokat és nem metszi el a szakmai szálakat azok
között, akik a diszciplináris szakos képzésben és akik a tanárképzésben oktatnak akár a
pedagógia, pszichológia, akár a többi szaktudomány területén. Ez a beágyazottság is
ellenszere lehet annak, hogy kontraszelekció érvényesüljön a tanárképzésben, s ez valamiféle másodosztályú oktatássá devalválódjon. A kreditrendszer mûködtetése is várhatóan ugyanebbe az irányba hat, elkerülhetõvé teszi a minõségi hátrányt.
Negyedrészt az óvó- és tanítóképzés  abban a négyéves fõiskolai formában, melynek a budai képzõ országos elõharcosa volt  hosszabb távon is önálló, saját pályaidentitást kínáló, szervezetileg elkülönült ága marad a pedagógusok felkészítésének az
ELTE-n. Így fel sem merülhet az a félreértelmezés, mint egy közösen induló tanítótanár szak esetében: hogy a tanító alacsonyabban képzett, tevékenységi körében korlátozott, elvetélt tanár lenne. Ugyanakkor a kétféle pedagógusképzés között az átoktatás és áthallgatás gyakorlatát a kreditrendszer intézményesíteni fogja. A képzés
zsákutcás jellegét feloldja a fõiskolai tanulmányok konvertálható kreditjei birtokában a
pedagógia szak látogatása, magasabb, egyetemi szinten.
Ötödrészt az ELTE szakos és programszintû, alapképzési és posztgraduális specializációi a leendõ tanárok számára karon belül és a karok között különösen tág teret
nyitnak a szakmai tájékozódásra, sokszínû ismeretanyag gondolati összerendezésére.
Ezen a kedvezõ adottságon túlmenõen a képzés tartalmi fejlesztésének tudatosan vállalt célja, hogy a gyakorlóiskolák, a külsõ vezetõtanárok, a módszerspecifikus képzõhelyek bevonásával életszerûbbé tegye a tanár szakos hallgatók szakmai tapasztalati
anyagát. A felkészítés fontos eleme, hogy a hallgatók ne csak ismereteket szerezzenek
a gyógypedagógia, az iskolapszichológia, a tanácsadás területén, hanem együttmûködési tapasztalatot is ezek specialistáival és hálózataival.
∗∗∗
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Önmagában figyelemre méltó, ha a kiterjedt és összetett ELTE 2002-ben újra kezdeményezõen lép fel, s tömegénél fogva is kecsegtet vagy fenyeget azzal  ez nézõpont
kérdése , hogy nekilendülése messzire gyûrûzõ hatásokat válthat ki a felsõoktatásban, joggal vagy ok nélkül másoknak is modellt kínál. Mindemellett gondolatmenetünk kiindulópontja is az volt és végkövetkeztetése sem lehet más, mint hogy egyetlen intézmény mégoly átfogó vagy átütõ szervezetfejlesztési törekvése sem kínálhat
önmagában megoldást a hazai tanárképzés ma még nyitott kulcsproblémáira, amelyek
általános rendezést igényelnek, beillesztést általános keretekbe.
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MANHERZ KÁROLY
PEDAGÓGUSKÉPZÉS A XXI. SZÁZADBAN
Hozzászólás*

Az ELTE eddigi gyakorlatában fontos szerepet játszott a tanárképzés. Ezt bizonyítja
az is, hogy az egyetem szerkezeti átalakítása során, több más kar mellett létrejött a
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, melynek egyik feladata a tanárképzésnek a 111/1997.
(VI. 27.) kormányrendelet szerinti biztosítása. Az ELTE már egy jó évtizeddel ezelõtt
állást foglalt az egységes tanárképzés mellett, és a Tanárképzõ Fõiskolai Kar egyetemi
karokba való integrálásának is ez volt a motivációja.
1990-ben vezették be azt a modellt, melynek elsõdleges célja gyakorlatorientált
nyelvtanárok képzése volt, fõleg a nagy nyugati nyelvek szakjain. Mivel a finanszírozással kapcsolatos kérdésekhez kívánok hozzászólni, ki kell emelnem, hogy az elõbb
említett képzésre mint állami feladatra az akkori minisztérium biztosította a finanszírozást. Kevésbé látszik ez a mostani finanszírozási tervekbõl, fõleg a CSEFT anyag tanárképzési elképzelésébõl. Az olvasónak az a gyanúja, hogy a tanárképzés három évre,
egyszakos képzésre való tervezése kevésbé indokolható szakmai érvekkel, azonban
magyarázható finanszírozási oldalról. A kérdés természetesen változatlanul az, hogy a
tanárképzés moduljait kívánja-e az oktatási kormányzat finanszírozni. Láttunk már
olyan terveket, amelyek a normatíva felosztását  a meglévõ összegek keretén belül
 átcsoportosítani kívánták és nem többletfinanszírozást biztosítanának, pedig a tanárképzés feladatainak maradéktalan ellátása finanszírozási biztosítékok nélkül nem
elképzelhetõ. Csak utalni szeretnék a mostani rendeletek ellentmondásosságára. Véleményem szerint változatlanul nincs összhang a bölcsész képesítési követelmények, a
kreditrendelet, a finanszírozási kormányrendelet, a 111/1997. (VI. 27.) kormányrendelet, valamint a bolognai folyamattal kapcsolatos elképzelések között. A CSEFT
anyagból is kitûnik, nem valószínû, hogy a tanárképzési feladatok finanszírozására rendelkezésre fog állni költségvetési többlet. Feltétlenül tisztázni kellene az ezzel kapcsolatos kérdéseket.
Az ELTE-n az egységes tanárképzés gondolata, a tárca korábbi megerõsítésével, egy
folyamat, amely szakmai pedagógiai és pszichológiai érvekkel és több évtizedes gyakorlattal alakult ki, alkalmas arra, hogy a tudós tanár elvárásainak megfeleljen, és a
bolognai folyamat kapcsán is megtalálja a helyét az átalakuló magyar felsõoktatásban.

* A Pedagógusképzés a 21. században. Az ELTE modell címû, az ELTE-n 2003. szeptember 11-én
megtartott vitaülésen, Az ELTE modell és a CSEFT pedagógusképzési elgondolás témában elhangzott hozzászólás szövege.
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KENYERES ZOLTÁN
PEDAGÓGUSKÉPZÉS A XXI. SZÁZADBAN
Hozzászólás*

A Bölcsészettudományi Kar 1989-ben reformbizottságot állított fel Hunyady
György professzor vezetésével. Ebben a bizottságban azokat a terveket próbáltuk kidolgozni, amelyek azt szolgálták, hogy a kilencvenes években a kor kívánalmainak
megfelelõen újuljon meg a bölcsészképzés. Az elképzelések között szerepelt az egyetemi oktatás háromlépcsõs átalakítása: BA, MA és PhD kimenettel. A karon akkor ötéves volt a szakképzés; hogy a saját szakomról beszéljek, nálunk, a magyar nyelv és
irodalom szakon ötödéven még szakórák voltak, szemináriumok, elõadások (például a
legújabb magyar irodalom fejleményeit akkor tanítottuk). A hallgatók negyed-, ötödévben a diszciplináris órákkal párhuzamosan végezték a tanárképzés elõírt feladatait.
Akkor készítették szakdolgozatukat is, amelyet a tanév végén, az államvizsgán védtek
meg. A reformbizottság mindezeken változtatni kívánt a háromlépcsõs oktatás bevezetésével. De az volt a kiindulópont, hogy az addig érvényben lévõ ötéves intervallumot fel kell emelni hat évre, és ezen a hat éven belül lehet négy plusz kettes osztást,
BA és MA kimenetet megalkotni. A kilencvenes évek elején az akkori kultuszkormányzat aztán evvel az elképzeléssel homlokegyenest ellenkezõleg cselekedett, és nemhogy nem emelte fel a képzési idõt, hanem a diszciplináris képzést illetõen az öt évet
is csökkentette négy évre. Így aztán amikor néhány évvel késõbb bevezették a doktoriskolákat (ami önmagában helyes volt!), mindnyájan, akik foglalkozni kezdtünk a
doktoranduszokkal, éreztük a tudáshiányt, azt a lukat, amely a megfelelõ MA-modul megvalósulatlanságából következett.
A magam és irodalomtörténész kollégáim nevében (akikkel megbeszéltük a szakértõi bizottság ajánlásait) mondhatom, hogy örömmel üdvözöljük az anyag arra vonatkozó tervezetét, hogy háromlépcsõssé váljon az egyetemi oktatás, és végre megvalósuljon az alapképzés és a doktoriskola között eddig hiányzó MA szint. Vitánk, súlyos
ellenvetésünk van azonban a szakértõi bizottság által összeállított anyagnak minden
olyan kitételével, amely a két elsõ szintet három plusz kettes osztásban képzeli el. Tiltakoznunk kell az ellen, hogy a kilencvenes évek elején bekövetkezett öt mínusz egyes
redukciót most egy további négy mínusz egyes redukció kövesse. Tiltakoznunk kell
ez ellen, mert szemben áll tudományunk mai igényeivel: az irodalomtudomány és a

* A Pedagógusképzés a 21. században. Az ELTE modell címû, az ELTE-n 2003. szeptember 11-én
megtartott vitaülésen, Az ELTE modell és a CSEFT pedagógusképzési elgondolás témában elhangzott hozzászólás szövege.
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nyelvtudomány (hiszen szakunk, az úgynevezett magyar szak két nagy tudományágat
oktat) az elmúlt egy-két évtizedben hatalmas változásokon ment át világszerte, s ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni még akkor sem, ha az úgynevezett humboldti
modell már csakugyan nem megvalósítható.
A tudományok oktatása nem redukálható, nem szelektálható és nem sûríthetõ egy
bizonyos fokon túl. Nem szabad és nem is lehet tovább redukálni a diszciplináris (szakági, tudományos) szempontokat. Nem lehet Európába menni, amirõl annyi szó esik,
úgy, hogy közben nem veszünk tudomást az euroamerikai társadalomtudományok fejlõdésérõl, az elméleti, módszertani ismeretek nagyarányú bõvülésérõl. Nem lehet cél,
hogy félmûvelt, félig képzett fiatalokat bocsássunk ki az oktatás területére. Egyáltalán: nem szabad és nem is lehet elválasztani egymástól a pedagógusképzést és a diszciplináris oktatást. Nem igaz a hírhedt pánpedagógiai tétel, hogy nem kémiát, magyart, matematikát stb. tanítunk, hanem gyerekeket. A pedagógia szintetikus
tudomány, a pedagógia mozgásformája a szintézisképzés, de a semmit nem lehet szintetizálni. Csak az lehet jó tanár, aki a szaktárgyában is széles körûen és mélyen tájékozott, csak az lehet jó tanár, aki nem generálpedagógus, hanem szakember is. Summa
summárum: csak a négy plusz kettes egyetemi oktatási rendszer felelhet meg mind a
tanárképzés, mind a diszciplináris oktatás mai igényeinek. Az ilyen rendszert nemcsak elfogadjuk, hanem támogatjuk is, és szívesen részt veszünk kidolgozásában.
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200; Hans Castorp Egerbõl. Kálnoky László, 201210; A lélek kertországa. Sõtér István tanulmányai, 211214; Az Alligátor-ballada. Sõtér István elbeszélése, 215257; Homo mensura.
Kormos István: N. N. bolyongásai, 258261; Az aranyszín metafizikája. Jegyzetek Juhász Ferencrõl, 262276; III. Medúza-lebegés. Weöres Sándor a Nyugattól önmagáig, 279290; Az
elkötelezõdés egyik mélyáramában. Weöres Sándor irodalomszemlélete, 291335; Fuvolaátiratok. Weöres Sándor: Ének a határtalanról, 336341; Elvek, távlatok. Tamás Attila könyve, 342
353; Belsõ körön. Bata Imre könyve, 354371; IV. Vívócsörte a kritikáról. Somlyó György: A
költészet vérszerzõdése, 375381; Tények és jelképek. Prózánk egyik jelensége az 1950-es évek
végétõl az 1970-es évek elejéig, 382398; Tavasztól õszig. Olvasónapló 1977. Zilahy Lajos: A
lélek kialszik, 399402; Tandori Dezsõ: Itt éjszaka koalák járnak, 403405; Vámos Miklós:
Váltás, 405406; Dobai Péter: 1964. Sziget, 406407; Hajnal Anna: Ének a síkságon, 407
408; Szabó István: Iskola a magasban, 408409; Konrád György: A városalapító, 409410;
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!, 411; Illyés Gyula: Embereljük meg magunk, 412
413; Szabó Magda: Régimódi történet, 413414; Karinthy Ferenc: Harminchárom, 414415;
Örkény István: Rózsakiállítás, 415416; Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal, 416
417; Temesi Ferenc: Látom, nekem kell lemennem, 417418; Németh László: Homályból homályba, 418419; Az önarcképkeresés poétikája. Lengyel Péter: Cseréptörés, 420431; Újra a
lelki szegénységrõl. Balázs József regényei, 432438; Jelentés egy püspöklila könyvrõl, avagy Kritika püspöklilában. Esterházy Péter: Termelési regény, 439468; Talajminta. Új költõk és régi
gondok, 469488.]
POMOGÁTS Béla, Könyvvilág, 1983/2, 8; TARJÁN Tamás, Népszabadság, 1983. június 21., 7; ALFÖLDY Jenõ, Élet és Irodalom, 1983. július
1., 4; POMOGÁTS Béla, Új Tükör, 1983. július 30., 2; DÉRCZY Péter,
Magyar Nemzet, 1983. augusztus 25., 8.
FÁBIÁN László, Új Írás, 1984/1, 119122; FÜLÖP László, Alföld,
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1984/1, 8385; RÓNAY László, Kritika, 1984/1, 3233; SIPOS Lajos, Mûhely, 1984/2, 6769; BODNÁR György, Új Írás, 1984/3, 73
74; OLASZ Sándor, Tiszatáj, 1984/5, 8385; SZILASSY Zoltán, Kortárs, 1984/8, 13131314; CSÛRÖS Miklós, Jelenkor, 1984/9,
815819.
SZÉLES Klára, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/2, 252254;
OLASZ Sándor, Hungarológiai Értesítõ, 1985/34, 9091.
14. Tündérsíp. Weöres Sándorról, Budapest, 1988, Szépirodalmi, 354 oldal.
[Csöngétõl Pécsig. Az elsõ verseskönyvig: A felfedezés pillanata; Gyermekkor; Elsõ versek, elsõ
írások; Vonzások és vonzódások, 949; Az elsõ kötetek és a harmadik nemzedék: Az öttorony
városában; Hideg van; A kõ és az ember; A nemzedék szárnyán, 5082; Az Elysium-tól a
Tûzkút-ig. Költõi fordulat: A személyiség fölött (Az orpheuszi költészet próbája, A tiszta meditáció bölcselete, A kozmikus harmónia esztétikája); Szürrealizmus és visszavétele (A logikai láncolat felbontása, Egy verstípus mûhelytitka: A sorsangyalok, A kiegyensúlyozódás és a dalforma),
85123; Hosszúénekek: Érzelemelbeszélés vagy érzelemsugárzás? (A költõi érzelemkifejezés nehézségei, A tárgyi-érzéki közvetlenség, A kísérlet irányai): A verssé vált szemlélet (A mítoszi ihlet
jellegzetességei, Feloldás a tragikus közelében, A Mária-motívum nagy versei, A cselekvés változatai), 124159; Játékversek: A ritmus szövettana (A Magyar etûdök szerepe, Sorképzések, Hangzásérzékelés és ritmusfokozás, Szimultán ritmusok, Ritmus és kép: a belsõ ritmikai tér); A ritmus
jelentési határhelyzete (A meghatározhatatlan jelentés, A ritmus szervezõ szerepe és feltáró jellege,
Játékosság és derû), 160207; Szonettek: Rögtõl szívig minden dalol (Weöres pályaszakaszai és
a Tûzkút, A szonett mélyszerkezete, A modern magyar szonett útja, Weöres korai szonettjei);
Rejtett kincsek századát (A Marsyas és Apollón és a Hephaistos, Mallarmé és a Mallarméhatás. Az Ünnepélyes szónoklat); A próteuszi élet jelentése (Az alakcsere kritikai fogadtatása, Költészet és szabadság, A Proteus, A ciklus íve: alászálló és fölemelkedõ ága); A derû megteremtett
harmóniája (Az animus-anima motívum, Haláletika, A szintézis verse), 208334; Pillantás a
Psychére, 335341.]
POMOGÁTS Béla, Magyar Hírlap, 1983. december 10., 8.
RÓNAY László, Kritika, 1984/1, 3233; ALEXA Károly, Könyvvilág,
1984/2, 9; TARJÁN Tamás, Népszabadság, 1984. február 21., 7; OLASZ
Sándor, Somogy, 1984/3, 101103; BODRI Ferenc, Hungarológiai
Értesítõ, 1985/34, 9193; BODRI Ferenc, Mûhely, 1984/4, 73
74; FÜLÖP László, Irodalomtörténet, 1984/4, 10031006; KRISTÓ
NAGY István, Élet és Irodalom, 1984. április 13., 11; KISS Ferenc,
Kortárs, 1984/5, 805814; TÜSKÉS Tibor, Tiszatáj, 1984/5, 8688;
TOLDI Éva, Híd, 1984/10, 14081410.
HATÁR Gyõzõ, Új Látóhatár, 1985/1, 120122; SZÉLES Klára, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/3, 370375.
TAMÁS Attila, Alföld, 1986/5, 8689.
15. Irodalom, történet, írás, Budapest, 1995, Anonymus, 343 oldal.
[Elõszó helyett címszó: A magyar irodalomtörténet-írás története, 514; Múlt. Vázlat Horváth
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Jánosról, 1755; Lukács György magyar tanulmányai 1945-ig, 5690; Félmúlt. Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdésérõl, 93143; Portré villanásnyi háttérrel. Béládi Miklós és a háború
után indult nemzedék néhány vonása, 144158; Jelen. Összefoglalás menet közben, 161174;
Ezüstkor? Vaskor?, 175196; Modern próza  modern prózatörténet. Bodnár György: A mese
lélekvándorlása, 197203; Vers és varázs. Tverdota György: József Attila versesztétikája, 204
209; A visszatért Márai nyomában. Rónay László: Márai Sándor, 210217; Folytatódó párbeszéd. Kabdebó Lóránt: A magyar költészet az én nyelvemen beszél. A kései Nyugat-líra összegzõdése Szabó Lõrinc költészetében, 218222; Nagy László és akiknek nem kell. Görömbei András:
Nagy László költészete, 223229; A jelen mint az irodalomtörténet provokációja. Kulcsár Szabó
Ernõ: Az új kritika dilemmái, 230241; Az étosz és a formák. Tarján Tamás: Egy tiszta tárgy
találgatása, 242246; Pillanatképek 19901994. Irodalomtörténeti olvasónapló, 247288.]
16. Ady Endre, Budapest, Korona, 1998 (Klasszikusaink), 199 oldal.
[Elõszó, 57; A modern romantikus: A készülõdés ideje (Versek, Még egyszer, Az Új versek);
A kibontakozás kötetei (Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, A MindenTitkok versei); A középsõ korszak (A menekülõ Élet, A magunk szerelme, Ki látott engem?
Margita élni akar); A végsõ szó változatai (A halottak élén, Az utolsó hajók), 9123; A kockára tett élet, 127166.]
BATA Imre, Élet és Irodalom, 1998. augusztus 7., 13; PAPP István
Géza, Magyar Napló, 1998/8, 4851; SZIGETI Lajos Sándor, Irodalomtörténet, 1998/4, 655666.
MÓROCZ Zsolt, Új Forrás, 1999/1, 6672; GÖRÖMBEI András, Kortárs, 1999/9, 106110.
HAVASRÉTI József, Holmi, 2000/1, 95102; KÁLMÁN C. György,
Élet és Irodalom, 2000. július 21., 17.
17. Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Budapest, Anonymus, 2001 (Nyugat Könyvtár, 3), 244 oldal.
[Egy korszak genezisérõl, 520; Epimétheusz változásai. Esztétizmus és a közép-európai századforduló, 2131; A Nyugat periódusai. Áttekintés, 3262; A kettészakadt irodalom és Az
írástudók árulása. Babits és a Nyugat irodalomszemlélete, 6371; Babits és a metafizikai hagyomány, 7280; Balázs Béla Dialógusa, 8195; Két uralkodó stílusmoduláció a premodern prózáig, 96107; Elfelejtett regények a Nyugat könyvespolcán. Szini Gyula: Profán szerelem. Bíró
Lajos: A Serpolette. Kassák Lajos: Misilló királysága. Kádár Endre: Balalajka. Schöpflin Aladár:
A pirosruhás nõ, 108148; Nyugat-legendák és az etikai esztétizmus, 149154; Kérdések az
etikumról és esztétikumról, 155185; Függelék  Értékek túl az esztétikumon. Beszélgetés Rónay
Lászlóval a Vigiliában (1986), 189199; Coincidentia oppisitorum. Beszélgetés Szirák Péterrel
az Alföldben (1997), 200217; Nincs üdvözítõ megoldás. Beszélgetés Varga Lajos Mártonnal a
Népszabadságban (1998), 218229.]
18. Korok, pályák, mûvek. Válogatott tanulmányok, Budapest, 2004, Akadémiai, 405 oldal.
[Korok. Egy korszak genezisérõl, 921; Két uralkodó stílusmoduláció a premodern prózáig,
2231; Kérdések az etikumról és az esztétikumról, 3257; A Nyugat periódusai, 5883; Nyugat-legendák és az etikai esztétizmus, 8488; A harmadik nemzedék fogadtatása, 8999; Az
újholdas költészet, 100106; Ezüstkor? Vaskor? Jegyzetlapok a mai költészetrõl és költészetkritikáról, 107124; Pályák. Thuróczy János, 127140; Kazinczy Ferenc, 141147; Széchenyi
István, 148158; Vázlat Horváth Jánosról, 159192; A kettészakadt irodalom és Az írástu-
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dók árulása. Babits és a Nyugat irodalomszemlélete, 193200; Babits és a metafizikus hagyomány, 201207; Lukács György magyar tanulmányai 1945-ig, 208238; Weöres Sándor irodalomszemlélete, 239261; Mûvek. Balázs Béla Dialógusa, 265275; Kassák Lajos: Misilló
királysága, 276282; Schöpflin Aladár: A pirosruhás nõ, 283292; A Proust-recepció körül,
293310; Három Weöres-vers, 311327; Szabó Pál: Talpalatnyi föld, 328334; Sõtér István: Alligátor-ballada, 335358; Juhász Ferenc: A megváltó aranykard, 359363; Tandori
Dezsõ: Töredék Hamletnek, 364399; Lengyel Péter: Cseréptörés, 367373; Esterházy Péter:
Termelési regény (Kisssregény), 374390; Kertész Imre: Jegyzõkönyv  Esterházy Péter: Élet és
irodalom, 391392.]
RÓNAY László, Vigilia, 2004/5, 396398.

III. Szerkesztések
1. Önállóan

19. Shakespeare a változó világban, vál. SZENCZI Miklós,  , Budapest, Kossuth, 1964,
275 oldal.
20. LUKÁCS György, Gondolatok a magyar irodalomról. Szemelvények hat évtized munkásságából, összeáll.  , Kritika, 1965/4, 4347.
21. Mérföldkõ, 19451965. Egy emberöltõ a magyar irodalom tükrében, szerk. SZABOLCSI
Miklós, közread.:  , Budapest, Corvina, 1965. [Megjelent spanyolul, franciául és oroszul
is.]
22. LUKÁCS György, Magyar irodalom  magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, vál., szerk.
FEHÉR Ferenc,  , Budapest, Gondolat, 1970, 695 oldal.
23. Literatura v izmenjajuscsemszja mire. Aktualnüe problemü szovremennoj idejnoészteticseszkoj borbu, redaktor.  , Lajos NYÍRÕ, Moszkva, Hudlit, 1975, 251 p.
24. Esszépanoráma. 19001944, vál., szöveggond., jegyz.  , Budapest, Szépirodalmi,
1978 (Magyar Remekírók), 1088, 1149, 1075 oldal.
25. Nyugat. Válogatás. Viták, programok, kritikák, 1. 19081929, 2. 19301941, vál. 
, Budapest, Szépirodalmi, 1988, 677, 567 oldal. [A második kötetben az 19081941 közötti évfolyamok tartalommutatójával.]
26. In honorem Czine Mihály, szerk. GÖRÖMBEI András,  , Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999, 338 oldal.
27. Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk.  , GINTLI Tibor, Budapest, Anonymus, 2002, 503 oldal.

2. Sorozatok
NYUGAT KÖNYVTÁR (UNIVERSITASANONYMUS)
28. A Nyugat tartalomjegyzéke, 19081941, szerk., összeáll. DULA Borbála, MAJOROS Etelka, L. SIMON László, Budapest, Universitas, 1997 (Nyugat Könyvtár, 1), 412 oldal +
flopymelléklet.
29. A Nyugat-jelenség (19081998), szerk. SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998
(Nyugat Könyvtár, 2), 198 oldal.
30.  : Etika és esztétizmus, lásd a 17. tételt.
31. Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról, szerk. GINTLI Tibor, Budapest,
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Anonymus, 2001 (Nyugat Könyvtár, 4), 268 oldal.
KLASSZIKUSAINK (KORONA)
32.  : Ady Endre, lásd a 16. tételt.
33. RÓNAY László, Márai Sándor, Budapest, Korona, 1998, 239 oldal.
34. NYILASY Balázs, Arany János, Budapest, Korona, 1998, 200 oldal.
35. EISEMANN György, Mikszáth Kálmán, Budapest, Korona, 1998, 199 oldal.
36. NAGY Miklós, Jókai Mór, Budapest, Korona, 1999, 188 oldal.
37. MARGÓCSY István, Petõfi Sándor. Kísérlet, Budapest, Korona, 1999, 312 oldal.
38. TVERDOTA György, József Attila, Budapest, Korona, 1999, 285 oldal.
39. BÉCSY Ágnes, Berzsenyi Dániel, Budapest, Korona, 2001, 255 oldal.
RÓNAY GYÖRGY MÛVEI (SZENT ISTVÁN TÁRSULAT)
40. RÓNAY György, A párduc és a gödölye, Budapest, Szent István Társulat, 2003, 296 oldal.
41. RÓNAY György, Lázadó angyal, Budapest, Szent István Társulat, 2003, 251 oldal.
IV. FOLYÓIRATOKBAN ÉS GYÛJTEMÉNYEKBEN MEGJELENT ÍRÁSOK
1957
42. Füst Milán: Ez mind én voltam egykor, A Könyvtáros, 1957/7, 563564.
1959
43. Egy téma, két költõ. Burns A zsellér szombatestéje és Arany Családi kör-e, Filológiai Közlöny, 1959/12, 189194.
1961
44. Az elsõ lovashadsereg. V[szevolod Vitaljevics]. Visnyevszkij színmûve, Élet és Irodalom,
1961. június 24., 8.
45. Messze a front mögött. Borisz Polevoj regénye, Élet és Irodalom, 1961. május 12., 8.
46. Velük, értük. Révész Béla elbeszéléséibõl, Élet és Irodalom, 1961. szeptember 9., 6.
1962
47. Friss szélben. Papp Lajos verseskötete, Élet és Irodalom, 1962. január 20., 6.
48. Három kiáltás. Fábián Zoltán könyve, Élet és Irodalom, 1962. február 3., 6.
49. Idegen mezõkön. Hegedüs Géza válogatott mûfordításai, Élet és Irodalom, 1962. április
28., 7.
50. Villámok balladája. Baranyi Ferenc versei, Élet és Irodalom, 1962. június 23., 6.
1963
51. Földön, égen. Szemlér Ferenc regénye, Élet és Irodalom, 1963. február 2., 7.
52. Thurzó Gábor: Bárány az akolban, Kortárs, 1963/12, 19061907.
1964
53. A tisztaság szimbóluma: a falu, s a gyár. Végh Antal: Kékszemû élet. Barát Lajos: A díszhal,
Élet és Irodalom, 1964. február 8., 6.
54. Az író, a munka és a halál. Remenyik Zsigmond: Az idegen, Élet és Irodalom, 1964. április
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11., 4.
55. Magyar költõi antológiák angolul, Nagyvilág, 1964, 11031106 [Tótfalusi Istvánnal].
1965
56. Egy elfelejtett regény. Török Gyula: A porban, Élet és Irodalom, 1965. március 20., 6.
57. Garai Gábor: Nyárvég, Kritika, 1965/5, 5557.
58. Lukács György útja a forradalomig, Kritika, 1965/10, 4146.
1966
59. A dísztelenség póza. Kövek. Újgörög líra, Élet és Irodalom, 1966. július 9., 4.
60. Angol költõk antológiája, Kritika, 1966/10, 4648.
61. Az egzisztencializmus, Valóság, 1966/5, 9596.
62. Egy friss klasszikus. Virginia Woolf: Orlando, Élet és Irodalom, 1966. október 8., 4.
63. Lukács György = A magyar irodalom története 1919-tõl napjainkig, szerk. SZABOLCSI Miklós, Budapest, Akadémiai, 1966, 113145 [Tóth Dezsõvel].
64. Poszler György: Szerb Antal pályakezdése, Kritika, 1966/7, 64.
1967
65. A harmadik nemzedék fogadtatása, Irodalomtörténeti Közlemények, 1967/3, 275289.
66. Az étlap tartalma. Illyés Gyula irodalomszemléletének összefüggései, Kortárs, 1967/2/,
198205.
67. Bajomi Lázár Endre: A Montmartre, Kritika, 1967/7, 6061.
68. Berkesi András: Pisztrángok és nagyhalak, Népszabadság, 1967. szeptember 10. 8.
69. Majtényi Erik: Örökösök. Szabó Gyula: Szerelmünk havában. Vári Attila: A véges nap,
Népszabadság, 1967. december 8., 7.
70. Milyen vers írassék? József Attila kritikai szemléletérõl, Kritika, 1967/11, 5054.
71. Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón, Kritika, 1967/9, 5556.
72. Szatíra és mûhelytanulmány. Elsa Triolet: Sohanapján, Élet és Irodalom, 1967. január 21.,
4.
73. Tudós Bóka László, Kritika, 1967/8, 1928.
1968
74. A hétköznapok pátoszáért. Jegyzetek fiatal írókról, Népszabadság, 1968. február 25., 8.
75. Az olvasás minõsége, Kritika, 1968/9, 36.
76. Csurka István: A ló is ember, Népszabadság, 1968. szeptember 17., 7.
77. Elsõ ének. Költõi antológia, Népszabadság, 1968. július 13., 8.
78. Geneviève Tabouis: Elsodort diplomácia, Kritika, 1968/1, 6263.
79. Gerelyes Endre: Ki vagy te?  Ábel!, Népszabadság, 1968. január 10., 7.
80. Kamondy László: Ádám apja, Népszabadság, 1968. május 28., 7.
81. Képes Géza: Kõ és festék, The Hungarian P. E. N., 1968/9, 5556.
82. Keszi Imre: Babiloni vályog, Népszabadság, 1968. augusztus 29., 7.
83. Kritika és illúzió. Jegyzetek a nemzeti tudat szerkezetérõl, Kritika, 1968/3, 4546.
84. Még egy-két szó az ontológiáról, Kritika, 1968/7, 3335.
85. Somlyó György: Mesék a mese ellen, Népszabadság, 1968. január 25., 7.
86. Szeberényi Lehel: Napsugár utca, Népszabadság, 1968. augusztus 29., 7.
87. Thurzó Gábor: Egy ember vége, Népszabadság, 1968. június 11., 7.
88. Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond, Kritika, 1968/4, 58.
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1970
89. Bertha Bulcsu: Át a Styx folyón, Népszabadság, 1970. május 21., 7.
90. Elérhetetlen föld. Költõi antológia, Népszabadság, 1970. január 11., 7.
91. Gál István: A napimádó, Kritika, 1970/7, 4950.
92. Hubay Miklós: Úton és itthon, Népszabadság, 1970. június 16., 7.
93. Két halál ellen  az emberért. Juhász Ferenc: Anyám, Új Írás, 1970/5, 96101.
94. Költõi mûfordításunk negyedszázada. Részlet, Kritika, 1970/2, 1325.
95. Költõk egymás közt. Antológia, Népszabadság, 1970. június 11., 7.
96. Lukács György és a magyar kultúra [I], Kritika, 1970/12, 110.
1971
97. Az Újhold költészete, Kritika, 1971/1112, 2229.
98. Hagyományokon át az újításhoz [A regény jövõjérõl], Kritika, 1971/8, 1113.
99. Jegyzetek Tandori Dezsõrõl és Marsall Lászlóról, Mozgó Világ, 1971/1, 7071.
100. Jegyzetlapok Lukács Györgyrõl, Új Írás, 1971/8, 69.
101. Juhász Ferenc: A halottak királya, Könyvvilág, 1971/6, 9.
102. Király István: Ady Endre, A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei, 1971/34, 507514.
103. Lukács György és a magyar kultúra [II], Kritika, 1971/3, 415.
1972
104. Déry Tibor: Alkonyodik, a bárányok elvéreznek. A napok hordaléka, Könyvvilág, 1972/
12, 11.
105. Illyés Gyula irodalomszemlélete = Illyés Gyula. Tanulmányok a költõrõl, szerk. ILLÉS László, Budapest, Petõfi Irodalmi Múzeum  Népmûvelési Propaganda Iroda, 1972, 93111.
106. Illyés Gyula új évadja [Illyés Gyula: Hajszálgyökerek], Kritika, 1972/1, 1920.
107. Illyés Gyula: Abbahagyott versek, The Hungarian P. E. N., 1972/13, 99100.
1973
108. A Szárnyas csikó nemzedéke, 19451948, Tiszatáj, 1979/4, 5463.
109. Költészet és avantgarde. Adalék Kassák lírájának értelmezéséhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1973/23, 347351.
110. Mándy Iván: Mi az, öreg?, Könyvvilág, 1973/1, 9.
1974
111. Örkény István: Idõrendben, Kritika, 1974/1, 2324.
112. Pillanatkép a Jelenkorról, Baranyai Mûvelõdés, 1974/3, 119123.
1975
113. A harmónia keresése.  nál [Riporter: ERKI Edit], Élet és Irodalom, 1975. július 26.,
7.
114. A sas és a serleg. Sõtér István könyvérõl, Új Írás, 1975/5, 9395.
115. Egy regény értékorientációs vázlata. Kolozsvári Grandpierre Emil: Harmatcseppek, Jelenkor, 1975/6, 559566.
116. Irodalom és értékorientáció. Programvázlat, Literatura, 1975/2, 8893.
117. Kormos István: N. N. bolyongásai, Kritika, 1975/7, 2526.
118. Megtartó, szép üzenet. Juhász Ferenc: A megváltó aranykard, Új Írás, 1974/4, 8286.
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119. Sõtér István: A sas és a serleg. A 150 éves Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudomány, 1975/56, 363365.
1976
120. Illés Endre: A só íze, Könyvvilág, 1976/6, 8.
121. Jegyzetlap Hamvas Béláról, Új Írás, 1976/11, 96100.
122. Kormos István: N. N. bolyongásai, The Hungarian P. E. N., 1976/17, 140141.
123. Versekkel a világ körül [Weöres Sándor: Egybegyûjtött mûfordítások], Jelenkor, 1976/12,
11361137.
1977
124. A Jelenkor legutóbbi évfolyamairól. Részletek egy nagyobb tanulmányból, Baranyai Mûvelõdés, 1977/1, 5969.
125. Dobai Péter: 1964  Sziget, Új Tükör, 1977. július 3., 2.
126. Egy régi hõs visszatér. Jegyzetlap a lelki szegénységrõl, Jelenkor, 1977/78, 736738.
127. Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!, Új Tükör, 1977. augusztus 28., 2.
128. Hajnal Anna: Ének a síkságon, Új Tükör, 1977. július 10., 2.
129. Humanista történetírók, Új Tükör, 1977. december 4., 2.
130. Illyés Gyula: Drámák, Új Tükör, 1977. szeptember 18., 2.
131. Karinthy Ferenc: Harminchárom, Új Tükör, 1977. november 6., 2.
132. Kolozsvári Grandpierre Emil: Változó felhõzet, Új Tükör, 1977. június 12., 2.
133. Konrád György: A városalapító, Új Tükör, 1977. augusztus 14., 2.
134. Kritikus számadás. Komlós Aladár válogatott írásai, Jelenkor, 1977/5, 470472.
135. Lukács György: A történelmi regény, Könyvvilág, 1977/5, 6.
136. Magyar elbeszélõk XX. század, Új Tükör, 1977. május 22., 2.
137. Örkény István: Rózsakiállítás, Új Tükör, 1977. november 13., 2.
138. Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal, Új Tükör, 1977. november 20., 2.
139. Pomogáts Béla: Radnóti Miklós, Új Tükör, 1977. augusztus 7., 2.
140. Somlyó György: A költészet vérszerzõdése, Kritika, 1977/7, 2627.
141. Sõtér István: Werthertõl Szilveszterig, Jelenkor, 1977/2, 184185.
142. Szabó István: Iskola a magasban, Új Tükör, 1977. július 24., 2.
143. Szabó Magda: Régimódi történet, Új Tükör, 1977. szeptember 25., 2.
144. Szép versek, 1976, Új Tükör, 1977. május 1., 2.
145. Tandori Dezsõ: Itt éjszaka koalák járnak, Új Tükör, 1977. június 5., 2.
146. Temesi Ferenc: Látom, nekem kell lemennem, Új Tükör, 1977. november 27., 2.
147. Vámos Miklós: Váltás, Új Tükör, 1977. június 26., 2.
148. Weöres Sándor irodalomszemlélete [Három veréb hat szemmel], Jelenkor, 1977/12,
11251138.
149. Weöres Sándor: Válogatott versek, Forrás, 1977/11, 90.
1978
150. A hûség természete. Takáts Gyula: Vulkánok, fügefák, Új Írás, 1978/9, 115117.
151. A kulturális sajtó Látóhatára [Riporter: JÓZSA György Gábor], Magyar Nemzet, 1978.
augusztus 26., 4.
152. A szókimondás tisztessége. Bornemisza Péter: Ördögi kísirtetek, Új Írás, 1978/4, 113
115.
153. Déry Tibor: Újabb napok hordaléka, Kritika, 1978/9, 25.
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154. Illyés Gyula: Különös testamentum, Kritika, 1978/4, 23.
155. Justh Zsigmond naplója és levelei, Új Írás, 1978/6, 114116.
156. Lukács György: Az ész trónfosztása. Az esztétikum sajátossága. A modern dráma fejlõdésének története, Könyvvilág, 1978/6, 1.
157. Lukács György: Ifjúkori mûvek, Könyvvilág, 1978/1, 3.
158. Medúza-lebegés. Weöres Sándor és a Nyugat költészete, Literatura, 1978/34, 6167.
159. Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyûjteménye, Új Írás,
1978/10, 7980.
160. Riasztó látomások. Csáth Géza: Ismeretlen házban, Új Írás, 1978/2, 106108.
161. Vázlat Lukács György Ady-képérõl, Jelenkor, 1978/11, 10521057.
162. Weöres Sándor irodalomszemlélete. Egy antológia tanulságai, Jelenkor, 1978/1, 6974.
1979
163. Az önarckép-keresés poétikája [Lengyel Péter: Cseréptörés], Kortárs, 1979/2, 313318.
164. Érték és szükséglet. Kétféle magyar irodalom?, Magyar Hírlap, 1979. augusztus 26., 9.
165. Értelem és szenvedély. Vas István tanulmányai, Új Írás, 1979/1, 8286.
166. György Lukács und die ungarische Kultur = Wir kämpfen treu für die Revolution.
Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur, Hrsg. Miklós SZABOLCSI, László ILLÉS, Farkas JÓZSEF, Budapest, Akadémiai, 1979, 487515.
167. Irodalom és társadalmi érték. Bevezetés az értékorientációs novellaelemzés módszertanába,
Literatura, 1979/4, 421428.
168. Juhász Ferenc: Versek és époszok  Époszok és versek, Kritika, 1979/2, 25.
169. Lukács György pályaképe a felszabadulás után, Literatura, 1979/23, 255278.
170. Mélység fölött. Jegyzetek Széchenyi István Naplójáról, Jelenkor, 1979/2, 177185.
171. Mélység fölött. Jegyzetek Széchenyi István Naplójáról, Látóhatár, 1979/4, 132149.
172. Peri hodosz. Jegyzetek a Jelenkorról, Somogy, 1979/2, 7779.
173. Pilinszky János norvégül, Élet és Irodalom, 1979. február 17., 10.
174. Széchenyi István: Napló, Könyvvilág, 1979/1, 1.
175. Velikij Oktjabr i vengerszkaja literatura nasih dnej = Velikij Oktjabr i literaturnüj proceszsz
szovremennoj epohi 19171977, Moszkva, Isdatelsztvo Nauka, 1979, 226231.
1980
176. A mostoha klasszikus. Jegyzetlap Kazinczy Ferencrõl, Látóhatár, 1980. június, 121131.
177. A mostoha klasszikus. Jegyzetlap Kazinczy Ferencrõl, Új Írás, 1980/5, 8792.
178. Földényi F. László: A fiatal Lukács, Könyvvilág, 1980/6, 3.
179. Fuvolaátiratok. Weöres Sándor: Ének a határtalanról, Új Írás, 1980/9, 102104.
180. Hans Castorp Egerbõl. Kálnoky László: Összegyûjtött versek, Jelenkor, 1980/78, 753
757.
181. Ívelõ pályán. Bata Imre: Weöres Sándor közelében, Jelenkor, 1980/10, 931938.
182. Jelentés egy püspöklila könyvrõl avagy kritika püspöklilában. Esterházy Péter: Termelési
regény, Kortárs, 1980/4, 641653.
183. Lukács György: A fiatal Hegel, Könyvvilág, 1980/6, 3.
184. Medúza-lebegés. Weöres Sándor és a Nyugat költészete = Mégis gyõztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat megjelenésének hetvenedik évfordulójára, szerk. R. TAKÁCS Olga,
Budapest, Akadémiai, 1980, 131141.
185. Nagy Péter hatvan éves, Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/4, 556557.
186. Talajminta avagy új költõk és régi gondok. Pátkai Tivadar: Otthonról haza, Mozgó Világ,
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1980/4, 6270.
187. Tamás Attila: Weöres Sándor, Alföld, 1980/4, 9094.
188. Thuróczy, Kortárs, 1980/12, 19611970.
189. Történelmi jelen idõ. Kerekasztal-beszélgetés a felszabadulás utáni magyar irodalomról.
Béládi Miklós, Bodnár György és   beszélgetése, Alföld, 1980/4, 6876.
190. Vázlat Lukács György Ady-képérõl = Akarom: tisztán lássatok Tudományos ülésszak
Ady Endre születésének 100. évfordulójára, szerk., elõszó CSÁKY Edit, Budapest, Akadémiai,
1980, 129136.
1981
191. A Galilei-csillagkép [Király Istvánról], Tiszatáj, 1981/7, 5864.
192. A kibõvített alapviszony. Az irodalomtörténet elmélete [Konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézetében], Literatura, 1981/34, 349360.
193. Alligátor-ballada. Sõtér István elbeszélésének szövegdinamikai elemzése, Kortárs, 1981/9,
14781492.
194. Alligátor-ballada. Sõtér István elbeszélésének szövegdinamikai elemzése, Hungarológiai
Közlemények, 1981, 335358.
195. Cholnoky Viktor: Trivulzió szeme, Könyvvilág, 1981/3, 12.
196. Czine Mihály: Nép és irodalom, Könyvvilág, 1981/5, 6.
197. Csák Gyula: Glemba, Könyvvilág, 1981/5, 7.
198. Elsõ kötetek  az elsõ antológia [MARGÓCSY István,  , ISZLAI Zoltán, SPIRÓ
György, ACZÉL Géza, KÖNCZÖL Csaba írásaiból, összeáll. R. TAKÁCS Olga], Látóhatár,
1981/1, 175189.
199. Földényi F. László: A fiatal Lukács, Bücher aus Ungarn, 1981/1, 1617.
200. Lukács György levelezése, 19021917, Könyvvilág, 1981/11, 21.
201. Lukács György: A fiatal Hegel, Bücher aus Ungarn, 1981/1, 1617.
202. Új költõk, 19781979 = Pályakezdõ költõk, 2, 19751980, szerk., bev. FODOR András, Budapest, Magyar Írók Szövetsége, 1981, 7195.
203. Weöres Sándor: A teljesség felé, Literatura, 1981/12, 198202.
1982
204. Írók a folyóiratokról [ , CSERES Tibor, FODOR András, GARAI Gábor, HUBAY Miklós, IMRE László, NAGY Gáspár, riporter: ZELEI Miklós], Magyar Hírlap, 1982. december 31.,
6.
1983
205. A Második Dánia  és az elsõ humanizmus. Weöres Sándor köszöntése, Kortárs, 1983/6,
918921.
206. A Második Dánia  és az elsõ humanizmus. Weöres Sándor köszöntése, Látóhatár, 1983/
7, 1116.
207. A próteuszi élet jelentése, Alföld, 1983/6, 4753.
208. A ritmusjáték jelentése. Weöres Sándor, Mûhely, 1983/4, 1524.
209. Az Elysiumtól a Tûzkútig. A romantikus-esztéta szemlélet és a nem-reflektív líra kibontakozása Weöres Sándor költészetében, 15, Jelenkor, 1983/78, 668676; 9, 795805; 10,
919926; 11, 10361040; 12, 11151120.
210. Csöngétõl Pécsig. Weöres Sándor pályakezdése, 14, Jelenkor, 1983/3, 201209; 4,
292302; 5, 462468; 6, 492500.
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211. Weöres Sándor pályaképe 1945 után, Literatura, 1983/14, 329342.
1984
212. Határ Gyõzõ hetvenéves, Élet és Irodalom, 1984. november 9., 7.
213. Sándor Weöres  poet of cosmic harmony, The New Hungarian Quarterly, 1984/93,
3853.
214. Szerdahelyi István: A esztétikai érték. Az irodalomelmélet mûhelyeiben, Könyvvilág, 1984/
7, 4.
215. Töredék Béládi Miklósról, Jelenkor, 1983/3, 193204.
216. Weöres Sándor pályája a felszabadulás után, 2, Literatura, 1984/1, 7688.
1985
217. A mû és a cselekvés egysége [Lukács Györgyrõl], Mûhely, 1985/2, 2630.
218. A mû és a cselekvés egysége = Kortársak Lukács Györgyrõl, szerk., bev. KLOSS Andor,
Gyõr, Mûhely, 1985, 3542.
219. Facts and symbols. New bearings in Hungarian prose from the late 1950s up to the early
1970s, Acta Litteraria, 1985/34, 395405.
220. Zrínyitõl Adyig
József Attiláig. Lukács György magyar tanulmányai 1945-ig, 13,
Jelenkor, 1985/4, 371379; 5, 471479; 6, 566574.
1986
221.  irodalmunk néhány jelenségérõl [Riporter: VARGA Lajos Márton], Könyvvilág, 1986/
9, 4.
222. Epimétheusz változásai. A közép-európai századforduló kérdései és tanulságai, Jelenkor,
1986/10, 867873.
223. Epimétheusz változásai. A közép-európai századforduló kérdései és tanulságai, Látóhatár,
1986/12, 3849.
224. Lukács György tanulmányai a magyar irodalomról 1945-ig = Az élõ Lukács, szerk. SZIKLAI
László, Budapest, Kossuth, 1986, 232241.
225. Rónay László beszélgetése  nal, Vigilia, 1986/12, 933941.
1987
226. Mûhelyek és alkotók: a Jelenkor [Kerekasztal-beszélgetés Szederkényi Ervin emlékére:
BODNÁR György,  , PARTI NAGY Lajos, SZABÓ B. István], Jelenkor, 1987/6, 494513.
227. Sándor Weöres, The Hungarian P. E. N., 1987/28, 1213.
1989
228. A Nyugat története rövid elõadásokban, Látóhatár, 1989/5, 131166.
229. A Nyugat története rövid elõadásokban, Új Írás, 1989/2, 326.
230. Búcsú Weöres Sándortól, Élet és Irodalom, 1989. január 27., 1415.
231. Die ungarischen Studien von Georg Lukács bis 1945 = Lukács-aktuell, Hrsg. László SZIKLAI, Budapest, Akadémiai, 1989, 379393.
232. Egy politikai parainézis. Lukács György: A demokratizálódás jelene és jövõje, Élet és Irodalom, 1989. március 10., 1011.
233. Király István-nekrológ, Új Fórum, 1989/14, 40 [Szerdahelyi Istvánnal].
234. Weöres Sándor-nekrológ, Amerikai Magyar Szó, 1989/7, 8.
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1990
235.   beszélgetése Bisztray Györggyel, Vigilia, 1990/12, 947950.
236. A Nyugat könyvespolcára. Bíró Lajos: A Serpolette, Új Írás, 1990/9, 8084.
237. A Nyugat könyvespolcára. Schöpflin Aladár: A pirosruhás nõ, Új Írás, 1990/10, 6876.
238. Kádár Endre: Balalajka, Vigilia, 1990/4, 283285.
239. Kassák Lajos: Misilló királysága, Vigilia, 1990/3, 175180.
240. Szini Gyula: Profán szerelem, Vigilia, 1990/5, 360363.
1991
241. Rendezetlen könyvespolc. Kamondy László: Ismerkedés tükörben, Vigilia, 1991/3, 233.
242. Rendezetlen könyvespolc. Mészöly Miklós: Ballada az úrfiról és a mosónõ lányáról. Végleges
változatok a szerzõ hagyatékából, Vigilia, 1991/8, 635636.
243. Rendezetlen könyvespolc. Szabó Lõrinc: Vers és valóság, Vigilia, 1991/12, 954955.
244. Rendezetlen könyvespolc. Szathmári Sándor: Hiába. Jövõ, Vigilia, 1991/8, 634.
245. Vas István Azután. Visszaemlékezések, Vigilia, 1991/2, 153.
1992
246. Biblia Kazinczy Ferenc szavaival, Vigilia, 1992/1, 72.
247. Devecseri, Vigilia, 1992/4, 312.
248. Esterházy Péter: A halacska csodálatos élete. Elsõ megjegyzés. Második megjegyzés. Harmadik megjegyzés, Vigilia, 1992/1, 73; 74; 7677.
249. Verebek, lovak és az ügyetlen utazó [Tandori Dezsõ kötetérõl], Vigilia, 1992/4, 260
261.
1993
250. A befejezetlen múlt. Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdésérõl, III, Irodalomtörténet,
1993/12, 1838; 3, 451507.
251. Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikai öröksége, Vigilia, 1993/3, 237.
252. Ezüstkor? Vaskor? Jegyzetlapok a mai költészetrõl és költészetkritikánkról = Az élõ magyar
líra, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár  Új Forrás, 1993, 528.
253. Kemény a menny. Szabolcsi Miklós: József Attila élete és pályája, 19271930, Vigilia,
1993/10, 797798.
254. A kettészakadt irodalom és az írástudók árulása. Jegyzet Babits és a Nyugat irodalomszemléletérõl, Irodalomismeret, 1993/3, 1620.
255. Kölcsey és a magyar világ [Taxner-Tóth Ernõ: Kölcsey és a magyar világ], Vigilia, 1993/
5, 394395.
1994
256. Istar pokoljárása [Weöres Sándor versének elemzése] = Irodalomtanítás, 2, szerk. SIPOS
Lajos, Budapest, Pauz Kiadó  Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 293303.
257. Kerekasztal-beszélgetés Pilinszky János költészetérõl [Résztvevõk: JELENITS István,  ,
KULCSÁR SZABÓ Ernõ, LATOR László, SZIRÁK Péter], Vigilia, 1994/2, 123124.
258. Mindeközben [Pomogáts Béláról], Vigilia, 1994/12, 958.
259. Szemfényvesztések kora [Török Endre kötetérõl], Vigilia, 1994/2, 156.
260. Világ világossága mögöttem [Siklós István kötetérõl], Vigilia, 1994/9, 715716.
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1995
261. A Nyugat és kora. Vázlat egy korszak genezisérõl, Irodalomtörténet, 1995/23, 369
383.
262. Emlékezéseim [Keresztury Dezsõ kötetérõl], Vigilia, 1994/3, 237.
263. Láthatatlan párbajok [Bárdos László kötetérõl], Vigilia, 1995/3, 238239.
1996
264. József Attila: Tanulmányok és cikkek, 19231930, Vigilia, 1996/1, 71.
265. Nemes Nagy Ágnes összegyûjtött versei, Vigilia, 1996/2, 155.
1997
266. A modern-romantikus Ady, Kortárs, 1997/8, 112128; 9, 118128; 10, 119.
267. Babits és a metafizikus hagyomány, Alföld, 1997/10, 6268.
268. Coincidentia oppositorum [Riporter: SZIRÁK Péter], Alföld, 1997/10, 6981.
269. Hét évszázad magyar költõi [A Kovács Sándor Iván, Lakatos István, Németh G. Béla
által szerkesztett antológiáról], Vigilia, 1997/4, 317318.
270. Irodalomtudomány, -történet, -írás = Magyar nyelv és irodalom, fõszerk. SIPOS Lajos,
Budapest, Dunakanyar, 1997, 438443.
271. Márai Sándor: Napló 19841989, Új Ember, 1997. november 30., 8.
1998
272. Balázs Béla Dialógusa, Irodalomismeret, 1998/34, 7887.
273. Istar pokoljárása [Weöres Sándor versének elemzése] = Irodalomtanítás az ezredfordulón,
fõszerk. SIPOS Lajos, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998, 745755.
274. Nincs üdvözítõ megoldás [Riporter: VARGA Lajos Márton], Népszabadság, 1998. április
18., 10.
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