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Könyvkereskedés

Bence Erika írásai magukon
viselik az eszmélkedő kritikus
minden erényét: nyílt, őszinte,
lelkes. Ami viszont mindennél
fontosabb: érti és érzi az irodal
mat, s ezt közölni is tudja; vannak
gondolatai és van stílusa.
A Könyvkereskedés első feje
zetébe (Könyvvilág) sorolt dolgo
zatok az irodalmi témákkal s ezek
megformálásával való találkozás
örömét és naivságát egyaránt pél
dázzák. S ha valaki munkáinak
első kéziratát állítja össze, nyújtja
be kiadásra, akkor ez természe
tes, semmiképpen sem elítélendő.
Sőt, ha nem lenne a szónak pejo
ratív jelentése is, nyugodt szívvel
azt mondanám, ez bájos. Persze a
jelenség rokonszenvessége mel
lett ott áll a sokfelé figyelés ténye,
a boldog keresés szépsége.
Kritikáit, könyvismertetőit a
szerző több csoportba, alcím alá
sorolja. A kritika: magatartás cí
mű részben a vajdasági magyar
kritika- és tanulmányírás néhány
könyvét vizsgálja példás fegye
lemmel, s hozza közelebb az olva
sóhoz. A tömb másik három feje
zetének kötőanyaga tematikai; a
tartalmi hovatartozás ténye for
málja őket.
A jó irodalom nélkülözhetet
len követelménye többek között a
jó kritika, a szempontokkal ren
delkező, határozott, a szubjektív
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Az első irodalomról szóló, s aztán nyomtatásban is napvilágot
látott írásomat (egy novellaelemzést) 1985-ben írtam. Az azóta el
telt egy évtized folyamán - folyóirataink, irodalmi lapjaink rovatai
tanúsítják - számos hasonló indíttatású munkám jelent meg a ta
nulmány és a könyvismertető között terjedő műfaji skálán belül. De
az írást (s előtte az olvasást) kiváltó élmény mindig ugyanaz, min
denkorra megmaradt, s ez nem a bírálat, a kritizálás szándéka,
hanem mindenekelőtt a felfedezés öröme, az intellektuális kaland
ígérete.
Az elmondottakból következik, hogy a Könyvkereskedés nem az
áttekintés, nem a felmérés, nem az irodalmi fejlődés sarkalatos
pontjai kijelölésének szándékával jött létre, hanem a szerző, a kriti
kus munkájának tükre. Ezért van, hogy nemcsak a vajdasági magyar
irodalom, hanem a Magyarországon, s azon túl, más irodalmi műhe
lyekben teremtődött és megjelent könyvek világa is egyaránt tárgyát
képezi. A huszadik század irodalmi jelenségei (pl. Ortega esztétikai
szemlélete, a 80-as évek intellektuális irodalmi jelenségei) éppúgy
megtárgyalásra kerülnek benne, mint a XIX. század törekvései (pl.
a magyar irodalmi népiesség, a népszínmű műfaja) és a mindenkori
irodalmi kérdések. A Könyvkereskedés első részébe a tanulmány és
az esszé fogalomköréhez tartozó írásokat soroltam. Közülük az első
négy az irodalomírás különböző momentumaival foglalkozik,
A magyar irodalmi népiesség és a Kérdések a népszínmű műfaja körül
pedig a múlt irodalmi törekvéseit, ezeknek újabb kori szemléletét
tekintik át. Ezek az írások sem kötődnek azonban máshoz, mint a
könyvek gazdag kincstárához.
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A Könyvkereskedés második tömbje a kritika tágabb műfaji meg
határozásán belül recenziókat, bírálatokat, ismertetőket közöl.
Ezeket négy részre osztottam. A Történelemleckék Kelet-Közép-Európából című fejezetben olvasható műbírálatok azokról a köny
vekről íródtak, amelyek a kelet-közép-európai lét esszéisztikus vagy
regényszerű megnyilatkozásai. A kritika: magatartás című fejezet a
tanulmány- és kritikaírás munkáit tárgyalja. Legtöbb írást ^4 múlan
dóság hatalmában tartalmaz. Az itt méltatott művek nemcsak az
elmúlással, hanem a leromlás, a változás, a fejlődés kiváltotta hiány
érzet élményével is foglalkoznak. A Könyvkereskedési öt, szere
lemről szóló könyv, illetve ismertetésük zárja.
Úgy gondolom (s nagyon remélem), hogy e kötet nemcsak rólam
szól, hanem a fiatalabb kritikusi-írói nemzedék irodalomlátását is
reprezentálja, az olvasónak pedig egy sajátos (egyéni) olvasati min
tát mutat fel, mely (talán) olvasásra, irodalmi-szellemi kalandra
inspirál.
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KÖNYVVILÁG

XX. SZÁZADI JELENSÉGEK

A TÖKÉLETES MŰ PÉLDÁI
JÓSÉ ORTEGA Y GASSET ESZTÉTIKAI NÉZETEI

Jósé Ortega y Gasset (1883-1955) esztétikai nézeteire és érték
ítéleteire - miközben határozottan elutasította a romantikát - az
avantgárd művészeti irányzatok hatottak, beleértve a századforduló
művészeinek dekadens életszemléletét, ami aztán a társadalom és a
művészet jövőjéről alkotott felfogásában érhető tetten. E megálla
pításunk lényegi összefoglalója lehet azoknak az Ortegáról, társa
dalom- és művészetfelfogásáról szóló lexikonbeli ismertetőknek,
melyek (az ortegai érvelés szemszögéből) eléggé ingatag logikai
vázra épülnek, s felületes asszociációk képezik anyagukat. „Az élet
rajzíró szorgalmasan összegyűjti az eseményeket - az úgynevezett
tényeket -, melyek bizonyíthatóan megtörténtek az illetővel. De
ezeket az eseményeket úgy szokás tekinteni, mintha mindegyik ön
törvényű és változatlan realitás volna, függetlenül attól, hogy kivel
történik meg. Vagyis külső események, kívülről nézve, méghozzá
úgy, hogy az ál-életrajzíró és az olvasó látja. Pedig az emberi élet
kizárólag belső eseményekből tevődik össze” - olvashatjuk Ortega
véleményét az effajta életrajzírói attitűdről, a kulturális-művészeti
jelenségeknek ilyen felfogású értelmezéseiről. (Jósé Ortega y Gas
set: Goya)
Ortega kritikai szemlélete értelmében, valamely művész, filozó
fus vagy „alkotó” („Az alkotás szót olyan esetekben használjuk,
amikor azt látjuk, hogy egy ember az életnek új formáit hozza létre
- művészetben, gondolkodásban, magatartásban vagy az emberi lét
bármely más területén.”) életművének vagy az általa produkált je
lenségeknek értelmezése - s ez Ortega szerint alkimista kísérlete
zéssel azonos - lehetetlen részleteiben, azok egészét kell magunk
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előtt látnunk. Nem külön-külön a műveiket. Ugyanakkor az alkotó
egész életműve elvonatkoztathatatlan személyétől (tehát az sem
elegendő, ha ismerjük az összes Ortega-művet), attól a fölöttes én
- („Az én tehát nem anyagi és nem is szellemi dolog: nem is dolog,
hanem feladat, egy bizonyos terv, amelynek alapján léteznünk
kell.”) - meghatározta valóságtól, amit embernek nevezhetünk.
Vagyis, ha Ortega esztétikai nézeteit szeretnénk értelmezni, minde
nekelőtt azt a szándékot kell megfejtenünk, ami ítéletei mögött
húzódik, s amely vizsgálat ahhoz a végső kérdéshez vezet el, hogy ki
volt Ortega, mit jelent ez a név.
Paradox módszer lenne épp Ortega esztétikai nézeteit vizsgálva
nem alkimistává változni, s ehelyett az általa elutasított jelenségér
tékelő formákat alkalmazni. Ezért nem az Ortega teremtette eszté
tikai nézetek megfejtésére, hanem csak tettenérésükre, meghatáro
zásukra, ezek összefoglalására vállalkoztunk. Elemzésem homlok
terében mindenekelőtt Goya-könyve, Gondolatok a regényről című
munkája és A festmények életre keltése című tanulmánya állt. Megkerülhetetlenek természetesen a más Ortega-művek idevágó össze
függései, megállapításai (pl. A tömegek lázadása), s a róluk szóló
más szerzőjű értekezések (pl. Németh László munkái).
A művészet hanyatlása: műfajok tökéletesedése. Esztétikai né
zeteinek politikai szempontú magyarázatát Ortega A tömegek
lázadása című művében fejti ki részben pesszimista jövőképet
alkotva a művészeti ágak (egyáltalán a szellemi tevékenységek)
alakulásfolyamatáról. A korjelenség oka - szerinte - a társada
lom összetételének változása, a tömegek előtérbe kerülése a te
remtő elittel szemben. A tömeg, melynek megnőtt az élettere,
tágabbak életének keretei, megfeledkezett az „elit sugallatáról”,
a világteremtés fontosságáról. „Ez a tömeg, mint a barbárok,
természetnek tekinti a kultúrát; élvezni akarja s veszni hagyja az
erényt, mely létrehozta; megszállja Rómát, s vandál módon tábo
roz benne. Aki a palotát lakja, elfelejti az építészetet, aki a vízve
zeték vizét issza, nem tudja többé jó karban tartani” - összegezi
Németh László Ortega idézett művének tanulságát. „... megle
hetősen pesszimisztikusan vélekedem mind a művészetek, mind
a politika - nem a tudom ányok és a filozófia - közvetlen
jövőjéről...”- fejti ki Ortega véleményét a Gondolatok a regényről
Hanyatlás és tökéletesség című fejezetében.
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Az „örök szürkület népei” irodalom és elméleti tudományok
iránti közömbösségéből következik egyes műfajok, sőt hajdan nagy
ra értékelt írók és klasszikus alkotásaik (pl. Balzac Goriot apó című
alkotása), valamint örök érvényűnek hitt esztétikai értékek hanyat
lása. Azonban a regény műfajának alkonyát Ortega épp a „tömeglá
zadás” egyik pozitív vetületéből látja levezethetőnek. Miközben az
embertömegek élvezői lettek a civilizációnak, s tudomásuk a világ
ról szélesebb, egyre csökkent az „elragadtatás képessége” valójuk
ban. Míg régebben a mű tartalma, anyagának újszerűsége, gazdagsá
ga és önfeszültsége elegendő volt értékbeli-esztétikai sajátosságai
nak megmérettetéséhez, addig ma a jó tartalom, a mese egyáltalán
nem meghatározója az esztétikai kvalitásoknak, „...amilyen mérték
ben egyre nehezebb lesz regényt írni, olyan mértékben tűnnek a
híres öregek, a klasszikusok is rossznak...” - olvashatjuk Ortega
megállapításait a jelenségről Gondolatok a regényről című művé
ben. Míg a XX. századi olvasó egyre bonyolultabb, újabb tartalma
kat kíván bele a regénybe, addig az író szemszögéből egyre keve
sebbnek mutatkozik - épp a befogadó fejlettebb áttekintőképessé
ge révén - a felhasználható, újszerű tárgyak száma. Ortega fejtege
tései értelmében azt kell mondanunk, a regény mint műfaj utolsó
fejezetéhez érkezett fejlődésében, alakulásában. Más kérdés, hogy
ez a végső szakasz meddig tart.
A tömegízlés visszahúzó erejére mutat rá a szerző Goya életmű
vének sajátos szempontú (tehát nem megtörtént tényeket sorjázó,
hanem belső szempontokat értékelő) elemzésekor is. A spanyol
társadalom ezen időszakát, azaz a XVIII. századot, amikor a festő
művészetének első szakasza bontakozott ki, hihetetlen mértékű
„plebejizmus” hatotta át; a felsőbb néprétegek azonosultak a nép
szokásaival, az általánosan elterjedt gyakorlattal, az alsóbb osztá
lyok arisztokráciát utánzó készségével ellentétben. Azaz: „a nép
lelkesen, öntudatosan és kimondhatatlan élvezettel élte a maga
által kialakított életformát, nem pedig az arisztokrácia szokásait
leste”. Mindez természetesen nyomot hagyott Goya művészetén is,
méghozzá úgy, hogy 1790-ig, amikor is szemléletváltás következik
be munkásságában és életében (bár megjegyezhető: Goya életében
a kettő többnyire egyet jelent), nem teremt lényeges, maradandó
értéket. Csak 1790 után, amikor megismerkedik a „felvilágosodottak” eszméivel, a magasabb rendű életelvekkel, miszerint „az életet
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bizonyos eszmék alapján kell végigélni”, csak ekkor következik be
alkotómunkájában is gyökeres átalakulás. Hisz Goya megreformál
ja és megrendezi, azaz megtervezi életét: „a terv, amit énnek neve
zünk”, működésbe lép munkásságában. „Goya az énje volt, vagyis az
volt, akivé belső indíttatása szerint lennie kellett. Az én mindig a
jövő felé tör, egy meghatározott cél felé, melyet egy létezés-terv
irányozott elő” - olvashatjuk Ortega véleményét Goya ezen alkotói
periódusáról.
A regény műfajának alkonyáról szóló bevezető fejezetben meg
állapítottakkal látszólag szemben állnak Ortega azon megjegyzései,
melyeket a Gondolatok a regényről utolsó fejezetében fogalmaz
meg, s amelyek a műfaj tökéletesedéséről adnak számot. Ez azon
ban csak látszólagos ellentmondás. Ortega véleménye ugyanis az
ellentétek közelségén alapul. „Eleddig mindig inkább az történt,
hogy a dekadencia, a hanyatló időszak alkotta a legnagyobb értékű
műveket, amikor már ugyanis fokról fokra összegyűjtött tapasztala
tok az alkotóképességet a végsőkig kifinomították” - állapítja meg.
Majd később a következő magyarázatot fűzi az elmondottakhoz: „A
végső tökély, amely szinte minden esetben az utolsó óra tökéletes
sége, még hiányzik a regénynél. Sem forma, sem anyag, sem szerke
zet nem estek még át a végső tisztuláson.”
A mese esztétikai értékhordozó szerepét a modern és értékes
regénynél más elemeknek, a mű formai sajátosságainak, felépítésé
nek, a megformálás tényeinek kell átvenniük. Az elfogadható re
gényanyag hiányát Ortega a lélektan, az alkotó lélektan fejlődésével
látja kiküszöbölhetőnek.
A tökéletes mű két példája. „Fenséges hatalom, amely létünket
megsokszorozza, magánosságunktól megvált és a szabad kóborlás
örömét ajándékozza” - az igazán értékes költői mű, a tökéletes
regény mibenlétét és milyenségét határozza meg ezekkel a költői
hasonlatokkal Ortega. Vizsgált regényelméleti művében két ilyen
nagy alkotót említ és jelöli ki műveiknek azokat az esztétikai kvali
tásait, melyek örök érvényűvé teszik (varázsolják) őket. Ezek:
Dosztojevszkij és Proust művei. Dosztojevszkijt a regényforma
egyik legnagyobb újítójának tartja, Proustot pedig az utolsó nagy
regény írójának.
Hogy Dosztojevszkij műveinek elsősorban formai virtuozitását
dicséri és a rejtett szerkezet értékteremtő hatását emeli ki, beszédes
12

adat. Mindenekelőtt arra mutat rá, hogy Ortega értékítéleteiben,
esztétikai felfogásában csak igen jelentéktelen szerepet kap a művé
szi alkotás tárgya, a festmény témája, a regény cselekménye. Példa
ként az aranyból készült szobor esztétikai értéktelenségét hozza fel.
Ugyanis attól, hogy egy szobor anyaga nemesfém, még egyáltalán
nem lesz művészi szempontból is értékes. „A műalkotás inkább
formájából, mint anyagából és a belőle kisugárzó hangulat szerke
zetének, rendezettségének köszönheti létét” - állapítja meg. Nem
egy Dosztojevszkij-mű is mellőzi a burjánzó eseményt, intenzitása
mégis magas fokú, amit a részletek aprólékos ábrázolásával, elren
dezettségével ér el az író, hogy Proust elnyújtott megformálású, ám
a minimális feszültséget és drámai intenzitást mégiscsak magában
rejtő alkotásairól ne is beszéljünk. „Teljesen lemond arról, hogy az
olvasót cselekményével ragadja magával és tisztán elmélkedő maga
tartásában hagyja” - olvashatjuk róla Ortegánál.
Szembetűnő jellemzője Dosztojevszkij műveinek, s erre, mint
értékteremtő elemre, Ortega határozottan felhívja figyelmünket: fő
rendező elvük leginkább a hiányosság, vagyis úgy rendezi el a re
gényelemeket, hogy zavart kelt velük, s épp a szigorú rendszeresség
hiányával készteti az olvasót arra, hogy produktíve vegyen részt a
mű befogadásában. így például szereplőinek bemutatását egy rövid
életrajzi jegyzettel kezdi, hogy aztán a kibontakozás során e sze
replők még véletlenül se feleljenek meg a definiált tulajdonságok
nak. Emiatt az olvasó szüntelen küzdelmet folytat megragadásuk
érdekében. „E technikai eszközök, mint: a nem-definiálás, hanem
zavarkeltés művészete, a sűrítés térben és időben, röviden: a hoszszúlélegzetűség, a tempó lento különben nem egyedül Dosztojevsz
kijnek sajátsága. Mind a regények, amelyek ma még élvezhetők,
többé vagy kevésbé megegyeznek ebben” - hangzik a Gondolatok a
regényről Dosztojevszkij és Proust című fejezetének egyik legfonto
sabb kitétele.
Értékhordozó és mechanikus elemek. Ortega esztétikai nézetei
nek merész újdonsága, hogy határozottan elutasítja a hagyományos
műbíráló módszerek bizonyos vetületeit, mindenekelőtt a mű témá
jának esztétikai értékhordozó szerepét tagadja. „Aki esztétikai dol
gokban finoman érez, banálisnak találja, ha valaki egy kép vagy
költemény bírálatánál főszempontnak a témát jelöli meg. Nyilván
való, hogy műalkotás nem létezhet tárgy nélkül, amint nincs élet
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kémiai folyamatok hiányában. De amiként az élet nem ezekre kor
látozódik, hanem akkor válik életté, amikor a kémiai folyamaton
túl sajátos kategóriává válik, akként a műalkotás is formaszerkeze
tének köszönheti műalkotás mivoltát, amelybe a reális vagy irodal
mi anyagot önti” - írja ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A mű témája
és a téma teremtette feszültség tehát mechanikus elemek az alko
tásban. Joggal vetődik fel a kérdés: melyek hát azok az elemek,
melyeknek értékhordozó szerepük van a művészeti alkotáson belül.
Ezekre a kérdésekre mindenekelőtt regényelméletében és festészeti
tanulmányaiban (Goya és Velasquez műveinek tolmácsolásában)
keresi a választ.
A műalkotás tárgyi kérdéseinek elidőszerűtlenedésével párhu
zamosan megváltozott a művészi kifejezésmód lényege is. Az elbe
szélést, az ábrázolást felváltotta a megjelenítés művészete. „A jó
festmény a tárgyat, amelyet ábrázol, úgyszólván személyében adja
elő, lényének teljességében és mintegy abszolút önmegjelenítésben”
- jegyzi meg Ortega. „A művészet tehát a közvetettből és elbe
szélőből közvetlenné és megmutatóvá vált.” Ilyen megjelenítő re
génynek nevezi Cervantes főművét és Stendhal Vörös és fekete című
alkotását is. Természetszerű, hogy egy modern regénytől hőseinek
ábrázolását sem várhatjuk el, a jellemekről való szerzői kioktatást is
elutasítjuk, viszont számon kérjük a teljességigényű megjelenítést.
„Ha azt olvasom egy regényben, hogy Károly mogorva volt, akkor
felszólít a költő, hogy képzelőerőmmel építsem fel magamban a
zsémbes Károly életteljes képmását; vagyis helyette költsék én. For
dítva lesz jó regény ebből: ha a költő a szemléltető tényeket adja
meg és én kényszerülök felfedezni és kialakítani Károly mogorvasá
gát” - szemlélteti a szerző példával is kijelentéseinek értelmét.
Ahhoz, hogy valamely mű befogadásakor esztétikai élményünk
keletkezzék, ugyan egész sor mechanikus elemmel kell rendelkez
nie, másrészt több fontos magasabb rendű feltételnek kell eleget
tennie. Ortega ezeket {a mű belső világa, zártsága és tömörsége) a
legfontosabb műteremtő törvényeknek tekinti. Mit is jelentenek?
Ortega a festményt, miként azt A festmények életre keltése című
tanulmányában kifejti, a valós élet egyfajta megvalósulásának, az
emberi cselekedetek tárházának, az „ember egyik létmódjának” tekin
ti. Átélése során sohasem az ecsetvonások elsődleges értelmét kutatja,
hanem a mögöttük húzódó szándékot, a festői Terv, az Én áttételeit.
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A festőművészhez hasonlóan, az igazán jó író regényében ugyan
csak világot teremt. Ez a világ nem az izgalmasságával, a szenzáció
jellegzetességével hat olvasójára, hanem teljességével, hogy képzelt
világmindenség, hogy makrokozmosz. A nagy mű képes arra, hogy
bevonja, becsalogassa olvasóját ebbe a belső szférába, hogy ideigle
nesen vidékivé tegye. Ehhez azt kell elérnie, hogy megjelenített
világával eltakarja azt a valóságot, amelyen alapul. „Hogy ezt elérje,
a szerzőnek be kell vinnie bennünket regényének zárt életterébe s
azután elvágni a visszavonulás útját” - olvashatjuk a regényelmélet
ben. Ez pedig a műalkotás zártságának fogalomköréhez tartozik.
Ortega épp a zártság megfelelő megvalósulásának hiánya miatt veti
el a történelmi regényt, hisz benne az elképzelt világmindenség és a
történelmi valóság elemei konfrontálódnak, miért aztán a mű belső
tartományainak falán keletkeznek rések. „Tisztán esztétikai tör
vény követeli meg a regénynél a zártságot, az erőt, amellyel magát
minden ható valóságtól elzárja.”
Hogy az a mechanizmus jól működjék, mely a mű élvezetét
jelenti, mely az esztétikai élményhez vezet, belső tartományainak
(teremtett világának) zártságát kell szavatolni. „Az aprólékos cse
kélységek sűrű szemű hálóját” kell ehhez megteremtenie az alkotó
nak. A részletek teljességre törő megjelenítését kell elérni, ám a
tömörség mércéinek betartásával. Csak akkor jöhet létre az a va
rázslat, amit Ortega az értékes regény fogalmával azonosít.
Ortega időszerűsége. Ortega regényelméleti nézeteiben - így,
több évtizednyi távolságból való elemzéskor is - kétségkívül fellel
hetjük a mai modern regény műfaji vonatkozásait megsejtő kitéte
leket. Érdekes módon épp a legutolsó évtizedek kitermelte intel
lektuális regény az, amely a legtöbb rokonságot mutatja elképzelé
seivel, s amely típusba Esterházy, Nádas, Tandori művei sorolhatók.
A spanyol szerző esztétikai nézeteit fürkészve, nem lehet fel
nem fedezni a felépítésről, a formai elrendezettségről szóló elmé
letnek és Mészöly Miklós „elemek elrendezettségéről” alkotott né
zetének azonosságait, mely elképzeléseit a magyar író A tágasság
iskolája című művében fejtette ki.
Valószerűnek bizonyultak Ortega azon megállapításai is, me
lyek a lélektan fejlődésének regényre tett hatását előlegezik, s ame
lyek a lélektani regényanyag kialakulását, az ilyen típusú regény
létrejöttét sejtetik.
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Természetesen elhanyagolhatatlan Ortegának az a hatása, me
lyet a magyar írókra, leginkább Németh Lászlóra tett, s amely mű
veikben, így Németh Proust-tanulmányaiban is kifejezésre jut.
(1994)
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A PR Ó ZA
INTELLEKTUALIZÁLÓDÁSA

I.
Expanzív folyamatok. A magyar irodalomban történő változá
sok, melyek egy új, intellektuális beállítottságú prózairodalom ki
alakulásához vezettek, nem függetlenek a világirodalom szintjén
zajló folyamatoktól és egybeesnek az átfogó diszciplínák - mint ami
lyen a művészet és a tudomány - terén végbemenő transzformációk
kal. A „határmódosulás” szükségszerű jelensége nem kerülte el az
egzakt tudományokat és egyértelműen átalakította a művészeteket.
Megszüntette a két diszciplína közötti, korábban lényegesnek és
áthidalhatatlannak vélt különbségeket, megváltoztatta kiterjedésü
ket. Már Camus is hangsúlyozta az abszurd alkotás kérdéskörét
vizsgálva, hogy mennyire önkényes és hamis a művészet és a filozó
fia szembeállítása (ld. Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető
Kiadó, Budapest, 1990). „A művészet éppúgy a tágasság iskoláját
járja, mint a természettudomány; s mindegyikhez olyan közérzet
társul, ami addig elemezhető csak, amíg valamilyen hiánnyal vi
askodik” - írja Mészöly M ik ló s i tágasság iskolája című esszékö
tetében.
A különböző művészeti ágak ismét együttes formájukban jelent
keznek, létrejön a művészetek szimbiózisa (pl. happening). A mű
vészetekkel szövetkező tudomány átmeneti műfajokat, sajátos al
kotásokat hozott létre. Az irodalom és az elméleti tudományok
kapcsolódásából született meg a bölcseleti-intellektuális próza,
mely nemcsak az irodalmi prózától és a filozófiai traktátustól, ha
nem az átmeneti műfajként számon tartott esszétől is különbözik.
A modern intellektuális próza alkotásai ugyanis olyan jellemzőkkel
rendelkeznek, melyek alapján egyszerre van nagyon sok közük
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mind az irodalmi, mind a filozófiai művekhez, ám egyikkel sem
azonosak. A próza intellektualizálódásának folyamatát és az intel
lektuális próza mibenlétét az említett diszciplínákhoz való viszo
nyának szemszögéből érthetjük meg.
A kimondatlanul jelenlevő filozófia. A tudományok tudományá
nak tekintett filozófiát, a gondolkodás tudományát, minden arra
irányuló kísérlet ellenére sem lehet elválasztani az irodalomtól. Az
írás - Barthes szerint - mindig ott van, ahol te nem vagy. Ennek
mintájára azt mondhatjuk, a filozófia mindig ott van, ahol te (már
mint az író) vagy. Camus hangsúlyozza a Sziszüphosz mítoszában:
„Azt szokták felhozni, hogy szemben a művésszel - még egyetlen
filozófus sem állított föl több rendszert. De ez csak annyiban igaz,
amennyiben még nem volt olyan művész, aki ne egy és ugyanazt a
dolgot fejezte volna ki különböző formákban (...). A művész éppúgy
önmagává válik művében. Ez az áthasonulás az esztétika legfonto
sabb kérdését veti föl. Ha azonban meggyőződtünk a szellemi célok
azonosságáról, teljesen értelmetlenné válik a módszerek és a tár
gyak szerinti különválasztgatás. Nincs éles határ azon diszciplínák
közt, melyek segítségével értelmezni és szeretni akar az ember.
Egymásba folynak, egyazon szorongás munkál bennük.” Ugyanezen
felfogáson alapul Sveta Lukié meghatározása is, melyet Diderot
Színészparadoxon című művének interpretációja során fejt ki. E
meghatározás szerint az előítélet „sokáig különválasztotta a művé
szetet és a filozófiát. Olyan különálló területeknek tekintették őket,
melyek önmagukba zártak s egymással nem is érintkezhetnek, tehát
nem a szubjektum és az objektum, vagyis az ember és a világ, illetve
az ember és az ember közötti alapvető, lényegében azonos, ekviva
lens filozófiai-antropológiai viszonynak, habár a bölcseleti iroda
lomnak mindmáig a filozófia a végzete”.
Ha a filozófiát nem csupán ontológiai, gnoszeológiai elvek rend
szerének fogjuk fel, hanem átfogóbb értelmében, egy korszakra,
időszakra s az egyénekre jellemző magatartást, világszemléletet,
életérzést értünk alatta, akkor a filozófia kivonhatatlan (kimondat
lan) összetevője minden alkotásnak. Ha így gondolkodunk, arra a
megállapításra jutunk, hogy tételesen filozófiainak tartott művek
(pl. Platón művei) és szépirodalmi alkotások (Franz Kafka: A per)
között nincs lényeges különbség. Platón művei is vallomássoroza
tok, egy ember viszonylagos-szubjektív világlátása. Ugyanakkor a
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legszélsőségesebb esztétikai törekvéseket megvalósító irodalmi al
kotásoknak is van „öntudata”, egy eszmének, korszellemnek, alko
tói rendszernek felelnek meg. Mind a filozófia, mind a művészet
végső soron leírás. Voltaképpen az író teremtő szerepének leíró
szereppé való módosulásáról van szó. „A tudomány sem tesz mást,
ha már kifogy a paradoxonokból, csak szemléli és leírja a jelenségek
őserdejét” - állítja Camus. Annak felismerése, hogy az irodalom és
a tudomány nem antagonisztikus ellentétpárok, az irodalmi alkotá
sok egyre bonyolultabbá, tudományosabbá, intellektuálisabbá válá
sához vezetett.
A filozófia passzivizálódása. A prózairodalom intellektuálissá
válásához nagymértékben hozzájárult a filozófián belüli rendszerbomlás, a filozófia tudományának passzivizálódása. Megszűnt a
gondolkodás rendszerszerűnek, egy nagy hatású filozófiai iskola alá
rendeltjének lenni. Viszont az előbbiek folyamán már leszögeztük,
hogy életünk nem függetleníthető meghatározott bölcseleti maga
tartástól, életformától. Az intellektuális prózát kétségkívül kapcso
lat fűzi az abszurd irodalomhoz és annak filozófiájához, az egzisz
tencializmushoz. Az emberrel mint nyitott filozófiai problémával
foglalkozik. Az abszurd és az egzisztencializmus azonban túljutott
leghatásosabb korszakán. így a filozófiai művek már nem csupán a
tudományos közlésre, a megformálásra is hangsúlyt fordítanak,
nem a puszta filozófiai traktátus a cél. A hagyományos értelemben
vett szépirodalom fogalma is átalakult. Nem annyira az esztétikai
tökéletesség, hanem a valóság teljességének ábrázolása, az intellek
tuális élmény, a szellemi erőfeszítés a fontos. A modern intellektu
ális próza nem gyönyörködtet, nem szórakoztat. Enigmatikus torla
szoktól terhelt, azaz „meghívás néhány száz oldalas agykirándulás
ra” (Konrád). Thomka Beáta: „A regény nagyfokú intellektualizálódása ma már nemcsak egyes művek, vagy egyes irányzatok velejáró
ja, hanem általános vonása, sőt alapvető követelménye a regénynek.
Ezt a követelményt nem a kritikusok elit kisebbsége támasztotta a
regénnyel szemben, hanem a mai olvasó, aki amellett, hogy korlát
lan mennyiségben fogyasztja a ponyvaregények, sztrippek izgalmas,
pergő történeteit, mind komolyabb szellemi erőfeszítést kér számon.”
A filozófiai iskolák hatásának csökkenésével mind több olyan
kérdés került át az irodalmi művekbe, melyekkel korábban tudomá
nyos tárgyú munkák foglalkoztak. Létrejöttek, elterjedtek és nagy
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hatásúvá váltak a bölcseleti-intellektuális próza mintaalkotásai.
„Az ilyen szövegekben nem az eszmék logikus bizonyítása a cél:
pontosabban nem elégszik meg ezzel, hanem szövege észrevétlenül
átível a költészetbe s az ösztönök révén válik meggyőzővé számunk
ra. A szimbólumok játéka nem tűnik konstruáltnak. A szövegek
hátterében lebegő emberek - a klasszikus irodalmi és drámai ala
koktól és típusoktól eltérően - az író személyes tapasztalatát s a
külső valósághoz való viszonyát képviselik” - írja Sveta Lukié
(A mai intellektuális próza).
A tartalom és a jelentés. A prózairodalom nem esztétikai ele
mekkel való telítődése maga után vonta a tartalom fontosságának
háttérbe szorulását, az „elemek elrendezettsége” révén kialakuló
jelentés került előtérbe. Nem a közvetlen kifejezés, hanem az aszszociatív hatás, a világ jelenségrendszere, a szellemi karakterű kap
csolatok rögzítése és elrendezése jellemzi. A műalkotás cselekmé
nyessége így természetszerűen másodlagos, elhanyagolható kategó
riává vált. A szemlélődés, ami az általános példák konstruálásától
megfosztott alkotó vonása, ellentétben áll a cselekménnyel. A gon
dolati telítettség, az intellektuális „hőfok” a bölcseleti-intellektuális
alkotások domináns vonása.
A z irodalom és metatudománya. A művészetek és a tudományok
közötti határmódosulás jelenségkörét a korábbiakban vizsgáltuk. A
folyamat lejátszódott az irodalom és az irodalomelmélet viszonyla
tában is. Az irodalmi alkotás létrejöttét nem lehet függetleníteni
önnön elméleti törvényszerűségeitől, melyek mindinkább a regény
vagy más műfajú prózai alkotás tartalmi elemeivé válnak. Ebben az
esetben a műalkotás megértéséhez folyamatszerű szemlélete szük
séges, hiszen saját létrejöttéről is szól, tárgya önmagának. Az iro
dalmi alkotás, mely irodalomelméleti tanulmány is egyben (pl. Len
gyel Péter: Macskakő, Konrád György: Kerti mulatság), szükségsze
rűen intellektuálissá lesz.
Az intellektuális-bölcseleti próza és más prózatípusok. A tudomá
nyok és a művészetek közötti elválasztó határ módosulása, a filozó
fiai attitűd univerzális jellege, a filozófia mint tudomány, passzivizálódása, a jelentés fogalmának és az irodalomelméleti törvénysze
rűségeknek előtérbe kerülése azok a jelenségek, amelyek a próza
intellektualizálódásához vezettek. Felmerül a kérdés: ez az új típu
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sú próza, mely a magyar irodalomban is teret hódított magának,
miben különbözik más prózatípusoktól?
Sveta Lukić az intellektuális prózán kívül még két prózatípust
említ: a valóságirodalmat és a költői-fantasztikus prózát. Leglényege
sebb eltérés a három kategóriába sorolt műalkotások között létrejöt
tük logikai alapjaiban mutatkozik. Az intellektuális típusú próza a
szemlélődés - hiszen az intellektuális beállítottságú alkotó lemondott
teremtő funkciójáról - logikáját követve alakul, szemben a valóságiro
dalommal és a költői-fantasztikus prózával, melyek az ébrenlét, illetve
az álom logikáját követik. A bölcseleti próza a világ értelmét kutatja, a
valóságirodalom azt mondja, ilyen az élet. A fantasztikus próza a világ
visszájáról ad képet. Ez a lényeg. S hátra van még annak meghatározá
sa, hogy az általunk vizsgált prózatípusba tartozó alkotások miben
irodalmi és miben filozófiai jellegűek. Sveta Lukié, az elmélet felállítója, a következőképp oldotta meg ezt a dilemmát:
Műalkotás-vonatkozásai:
1. Élményszerűen, konkrétan számol be a helyzetről.
2. Egyes alapvető emberi viszonyokat ábrázol s kifejezésre jut
tatja a szubjektum-objektum kapcsolat totalitásának vízióját.
3. Kielégíti a valóságosságra és a teljességre vonatkozó esztéti
kai kritériumokat.
Bölcseleti-intellektuális vonatkozásai:
1. Az élettények köré nyíltan szövi az eszméket.
2. Az ember problémaként, nyitott filozófiai kérdésként jelent
kezik.
3. Megfékezi a cselekményt.
4. A cselekvés és általában a ténykedés értelmét kutatja.
Azoknak az okoknak a számbavétele után, amelyek a próza
intellektualizálódásához vezettek a világirodalom szintjén is, s a
nyolcvanas évek magyar prózatermésének konkrét vizsgálata előtt,
az új magyar prózairodalom legfontosabb intellektuális jelenségei
nek áttekintése következik.
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II.

Szellemi kihívások sorozata. Egy állandóan transzformálódó je
lenséghalmazból kellene most a magyar prózairodaimat lényegesen
átalakító, a hagyományos prózához mérten újszerűvé, modernné
formáló összetevőket, jellemzőket kiragadni. Valamennyi új jelen
séget, megkülönböztető jegyet nem sorolhatunk fel és vizsgálha
tunk meg e dolgozat keretén belül, másrészt a kérdésnek már eliga
zító elveket felmutató, rendszerező irodalma van (Thomka Beáta:
Narráció és reflexió. Fórum, Újvidék, 1980; Thomka Beáta: Esszéte
rek, regényterek. Fórum, Újvidék, 1989; Balassa Péter: Észjárások és
formák. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.).
Csak azokat az új prózamomentumokat tekintjük át és emeljük
ki, amelyek már túljutottak kialakulásuk, megjelenésük kezdeti fá
zisán, megújultak korábban rögzített állapotukhoz képest és vala
milyen formában már hatottak, „lecsapódtak” a nyolcvanas évek
prózairodalmában.
Mészöly Miklós A tágasság iskolája című esszékötetében össze
foglaló meghatározását adja a jelenségnek: „Egy új realizmus-modell néhány lehetséges szempontja: a szerkezet alárendelése az élet
szerű véletleneknek; az előkészítő előreutalások lehető kiküszöbö
lése; az arányok függetlenítése a végső mondanivaló logikusnak
látszó arányigényétől; a tárgyi észrevételek és érzékelések életsze
rűen valós (és kiküszöbölhetetlen) beugrása és rögzítése; a bioló
giai önérzékelés (szintén valós és kiküszöbölhetetlen) jelzése, a
szabvány ízlésbeli és esztétikai normáktól függetlenül; a tudat-fo
lyam beleszövése az ábrázolt külső és belső történés-folyamatba, s
nem művi különválasztása; a látószög fluktuálása; tiráda vagy natu
ralista mindent beleszorítás helyett a párbeszéd „szerkesztetlen”,
spontán sűrítése.”
Thomka Beáta a Narráció és reflexióban felhívja a figyelmet arra,
hogy „a mai regény szellemi kihívások sorozata, amely már nemcsak
a regénytechnika síkján, s nemcsak a mikrostruktúrák szintjén, ha
nem a regény jelentéstani szférájában vitte végbe az átalakító rob
bantásokat.”
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„Az új prózában a reflexió vált életténnyé, a narráció, az elbeszé
lés módja vált témává” (Balassa Péter: Észjárások és formák).
Átalakító robbantások. A mai intellektuális próza a „mindenkori
másság” prózája. Azok az új prózai eljárások, melyeket a hatvanas
évek vége felé megújuló szellemi igények hoztak felszínre, minde
nekelőtt a regény műfaját érintik. Hagyományos formai alakzatát,
szerkezetét, szabályszerűségeit, tradícióit „robbantották” szét. A
nyolcvanas évek vége felé készült regények a formabontás irodal
mának eredményei. Ezek az átalakító folyamatok a regényforma
különböző szintjein, szféráiban zajlottak, megváltoztatták, meg
kérdőjelezték többek között a regény műfaji vonatkozásait, az ábrá
zolás célját, a szerkesztésmód konvencionális eljárásait, a regény
térbeli és időbeli kategóriáit, a narráció módját és pozícióit, az
irodalmi mű nyelvezetét. A regény különböző szintjein létrejött
változások természetszerűen nem függetleníthetők egymástól, köl
csönösek, mint ahogy prózánk megújulásának egész folyamata is
egy bonyolult összefüggésrendszer.
1. Műfaji kérdések
A saját lehetőségeit, műfaji törvényszerűségeit vizsgáló prózai
alkotás, főleg a regény, nagymértékben telítődik regényidegen ele
mekkel, elméleti tartalmakkal, reflexiók tömegével, minek törvényszerű következménye, hogy megkérdőjelezi önmagát, műfajilag
többértelművé válik. Olykor nem lehet a tényleges regényt és a
prózaelméleti vonatkozásokat egymástól egyértelműen elválaszta
ni, s így az alkotás egy sajátos ötvözetet képez, szándékos műfaji
többletjelentése van (pl. Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalom
ba). Máskor a reflexív tartalmak és a folyamatban lévő alkotás
váltakozik egymással, figyelik, alakítják egymást. Ilyenkor többszö
rös alkotásról van szó, regény és munkanapló, regény és esszé,
regény és tanulmány él együtt, hoz létre egy több műfajú alkotást
(pl. Konrád György: Kerti mulatság). Sajátos mű Mészöly Miklós
Volt egyszer egy Közép-Európa című kötete. Több, műfajában külön
böző és keletkezésük időpontját tekintve is nagy eltéréseket mutató
mű egybeszerkesztése, egy meghatározott koherens tényező általi
eggyé, regénnyé olvasztása.
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Számos műfaji kérdést vetnek fel azok az alkotások, melyek még
formájukat kereső szövegek gyűjteményeként látnak napvilágot (pl.
Nádas Péter: Évkönyv).
2. Az ábrázolás kérdései
A hagyományos regény (prózai alkotás) írójának, talán olvasójá
nak is, könnyebb - ha nem számítjuk a különböző normatív kötött
ségeket - dolga volt (van), mint az intellektuális próza produktív
alkotói kettősének. A valóságirodalom talaján mozgó alkotó a világ
történéseinek szelektív alkalmazásával, tükrözésével új (fiktív) va
lóságot hoz létre, hogy olvasójában ezáltal gondolatokat ébresszen,
megmutassa neki, milyen az élet, milyenné kellene tenni. Az ilyen
alkotások hősei hozzávetőleges emberek, Sveta Lukié szerint „utó
lagos építmények”, azaz bizonyos korra jellemző megjelenések,
megnyilvánulások halmazának megszemélyesítését szolgálják.
Az intellektuális próza alkotásai azonban nem az ébrenlét, ha
nem a szemlélődés logikája szerint működnek, nem a konkrét való
ságot, vagy annak tényeit fejezik ki, hanem ezek lecsapódását az
emberi tudatban, tudattartalmakból, szellemi-intellektuális folya
matokból épülnek fel, ami az ábrázolás fogalmának és kritériumai
nak értelmét kérdőjelezi meg. Mészölyre kell hivatkoznunk ismét:
nem a konkrét ábrázoláson, kifejezésen, hanem az elrendezésen van
a hangsúly.
3. A szerkezet kérdései
Egy regénynek, melynek alapvető műfaji vonatkozásait is nyílt
problémaként szemléljük, s amelynek nincs hagyományos értelem
ben vett tartalma, szerkezete is módosul. A hagyományos regény
úgy közvetíti a kerek egésszé formált tartalmat, hogy azt a cselek
mény folytonosságára, a lineáris előrehaladásra építi. Az intellektu
ális próza ezzel szemben elveti a cselekmény teljességére vonatkozó
elképzeléseket, töredékes, mozaikszerű, asszociatív, cselekmény
helyett legfeljebb állapotokra utal, vagy történésmomentumok buk
kannak elő benne. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a modern
műalkotás nem áll össze egységes kompozícióvá, hogy széthulló
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rćszletek halmaza marad csupán. Minden lazasága ellenére össze
kapcsolja egy kulcsfontosságú szervező elem, ami alatt időbeli vo
natkozásokat, metamorfikus folyamatokat, különböző utalásokat,
iróniát érthetünk.
4. A tér és az idő vonatkozásai
A modern prózairodalom legkézzelfoghatóbb intellektuális je
lenségei: a térbeli elhelyezés konkrétságának felszámolása és az
idővel való szembenállás. Egy olyan regénynek, melynek nincs ha
gyományos cselekménye, térbeli vonatkozásai, helyszínei képzeleti
vé, imagináriussá válnak, leginkább az emberi tudatra koncentrá
lódnak. Az ilyen alkotásnak sajátos időzónái vannak, melyek a re
gény belső törvényszerűségeinek felelnek meg.
5. A narráció kérdésköre
A modern próza egyik legbonyolultabb jelenségköre. A klasszi
kus próza kijelölt, a valóságot egy meghatározott szemszögből lát
tató és elbeszélő narrátorával szemben az intellektuális próza nar
rátora számos átalakuláson ment keresztül, a szerkezeten belüli
funkciói is átlényegültek. Nemcsak a narrátor pozíciója vált többér
telművé, hanem az alkotásban való jelenlétének szükségessége is
megkérdőjeleződött. A látszólagos vagy valós jelenléthiány más ka
tegóriákra is kiterjedő általános érvényű jelensége az intellektuális
prózának. Sajátos példa erre Mészöly Miklós Film című alkotása.
„A statikus, rögzített narrátori hang szerepét a »bedolgozott hang
súlyok« (Mészöly) veszik át, a sugalmazások, melyek felfejtik a
narratív hagyományos felületeit,, (Thomka).
6. Nyelvi kérdések
Az intellektuális próza nyelvezete szükségszerűen alkalmazko
dik ahhoz az öntörvényű világhoz, mely a modern műalkotás belső
közegét jelenti. A folyamatos és a stilisztikai tökéletességre törekvő
elbeszélői nyelv helyett, a tudattartalmak, szellemi intenciók, írói
reflexiók töredékes, asszociatív, sőt nyelv előtti nyelve uralja, vagy a
filozófiai tartalmaknak megfelelő diszkurzív közlés.
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Egy kiragadott részlet:
„O! Itt csak az eshet meg, ami megesik. Kinek hogyan lehetnél
szolgája, hogy rab kedvtelésiének szabadon örvendezhess tágaska
kalodádon belül. Mivelhogy ily óhaj-panaszok is. Elpenegők. így
filozofice a pillanat éppen ezért, hogy mélyebb belátások is megvilágodjanak...” (Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa).
(1991)
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STILUSÉRTELMEZÉSEK
EGY „AGGASZTÓAN” TÖBBÉRTELMŰ
JELENSÉG

Legyen szó akár szűkebb stilisztikai, akár általános nyelvészeti
vagy irodalomtudományi célzatú megközelítéséről a kérdésnek - mi
a stílus? - (s többértelműségéből kifolyólag egyéb tudományágak és
-területek érintettsége is valószínű), a teljes bizonytalanság, illetve
a „több lehetséges elmélet” határozatlansága jellemzi a válaszadást.
„A »stílus« szót annyi értelemben használták már, hogy nagyon
nehéz volna egyetlen definícióba foglalni” - állapítja meg stilisztikai
dolgozatában Heinrich Plett, majd pedig: „mibenléte a nyelvészet
ben sem egészen körülhatárolt”. A kérdéssel foglalkozó más, vagy
azt irodalomelméleti szinten tárgyaló kutatók, tanulmányírók is
jelzik a probléma súlyát. „Aggasztóan sokértelmű” fogalomnak te
kinti a stílust Henryk Markiewicz,2 több önmagában is kérdéses (pl.
hova tartozik a stilisztika mint tudományterület) diszciplína szem
szögéből értelmezhetőnek René Wellek.3 „Látszólag mi sem
könnyebb, mint a stílus mivoltát meghatározni” - olvashatjuk e
gondolatát Terestyéni Ferencnek^ magyar stilisztika vázlata4 című
összefoglaló értékű kiadvány (szerzők még: Fábián Pál és Szathmári István) bevezető szövegében, a stílus mibenlétét általában taglaló
tanulmányában {Stílus és stilisztika). S már a megfogalmazásmód is
egyértelműen sugallja a határozatlanság tényét, hogy a későbbiek
ben ki is térjen a szerző a stílus szó „jelentése kitágulásáéra, illetve
az „egyéb értelmű használatából adódó zavar” jelenségére.
Mindezek a (lényegi meghatározásaikban) változatos stílusel
méletek a végső leegyszerűsítés szándékától (a stílus a megnyilatko
zás, azaz „a közlés és a szólás módja”5) bonyolult összefüggésrend
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szerként való értelmezésein át a jelenség létének tagadásáig (így B.
Gray, 19696) mennek el. Mielőtt a rendelkezésünkre álló anyag
alapján áttekintenénk, összegeznénk és elemeznénk a különböző
stílusértelmezéseket, a stílus definiálhatatlanságának okait, „iskolai” értelmezéseit kell megállapítanunk, a stilisztika („a stílus tudománya”7) dilemmáit és fejlődésének történelmi ívét kell követnünk,
különös tekintettel a magyar stilisztika alakulásfolyamatára.
A STÍLUS HOVATARTOZÁSA
A stílus fogalma meghatározásának nehézségei részben általá
nos érvényűségéből is következnek, nevezetesen abból, hogy a nyel
vészeten és az irodalomtudományon kívül is gyakran alkalmazott
fogalom.
,,...»stílus«-ról szokás beszélni a divatban, a festészetben, a zené
ben, az életvitelben, a konyhaművészetben vagy a politikában is...”
(Plett)8
„A lkalm azási köre nagyon változó: használható nyelvi
képződményekre, de az irodalom, a művészet, a kultúra különböző
területeihez, vagy a kultúra egészéhez tartozó s különböző elvek
szerint megkülönböztetett egyedi vagy kollektív jelenségre is (egy
művész, egy iskola, egy korszak, egy nemzet).” (Markiewicz)9
„Történeti fejlődése folyamán azonban a stílus szó jelentése
erősen kitágult. Gondolatokat, érzéseket ugyanis nem csupán nyel
vi, hanem egyéb eszközökkel is ki lehet fejezni. így például az
építészet, a festészet, a zene stb. szintén arra törekszik, hogy sajátos
művészi eszközeivel gondolatokat és érzéseket fejezzen ki.” És: „így
a stílus szó végső fokon ma a gondolatoknak és érzéseknek nyelvi
kifejezési módján kívül jelentheti bármely művészetnek és techni
kának sajátos - természetének megfelelő - kifejezési formáját, sőt
újabban bizonyos emberi cselekvéseknek - például sportnak - a
megvalósulási módját.” (Terestyéni)10
Ha a stílus szó fogalomkörét a „gondolatok és érzések nyelvi
kifejezésmódjára” szűkítjük, azaz kizárólagosan nyelvi stílusról be
szélünk, újabb ellentmondásokkal szembesülünk. A hagyományos
stilisztikák irodalomközpontúsága, minek alapján csak az irodalmi
művek kifejezésrendszerére és jellegére koncentrált, mára már
meghaladottnak tekinthető. A modern felfogások értelmében a sti
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lisztikai vizsgálat tárgyát a beszélt nyelv különböző formái, annak
társasági, spontán megnyilvánulásai is egyaránt jelenthetik.11 Mi
több, egyes tudósok, mint Ch. Bally, a spontán nyelvi megnyilatko
zások vizsgálatát tartják fontosnak, a stilisztika tárgyának.
További ellentmondásokat vet fel, ha azt kíséreljük meg össze
foglalni, hogy a stílus nyelvi értelmezésén belül mi képezheti
„szubsztrátumát”, azaz „minek van stílusa”.
„Persze senki se gondoljon a stílus szónak régebbi - nem tudo
mányos - értelmére, a beszédnek hagyományos szóvirágokkal való
telitűzdelésére, illetve a helyes és szabatos szóhasználatban meg
nyilvánuló jó stílusra” - szögezi le Max Wehrli,12 mielőtt a stílusku
tatás irányultságának változatosságát szemlélteti. Vossler, Croce,
Spitzer kapcsán a „nemzeti és egyéni nyelvstílus”-nak, Wölfflinnél
pedig a történeti korok (nemzeti) stílusának kutatására mutat rá.
Kayser elméletéből kiindulva a „mű stílusának” kutatási lehetősé
geit és a hozzá fűződő szemléleteket (pl. Ingardenét, Wolff, Heidegger nézeteit) elemzi. Max Wehrli és az általa em lített tudósok
elsősorban az irodalomtudomány szemszögéből vizsgálják a stí
lus fogalomkörét.
H.
Markiewicz is rámutat a stílus fogalmának tartalmi összetett
ségére. Jelenthet „egyedi sajátosságot” vagy szélesebb tárgykört.
„Általában meg szokás különböztetni az irodalmi stílust a nem
irodalmitól, a szóbeli stílust az írásostól, a jó stílust a rossztól” vázolja Plett a stílusra vonatkozó gondolkodás összetettségét.14
René Wellek15 már idézett tanulmányában szól arról, hogy le
tudjuk írni egy író stílusát, egy mű stílusát, a művek csoportjának,
egy műfajnak, kornak, mozgalomnak a stílusát is.
Terestyéni Ferenc16 egész sor példát hoz - Ch. Bally mellett arra vonatkozóan, hogy mire irányulhat a stílusvizsgálat egy nyelvi
irodalmi alkotás esetében. Ezek: „az írónak a nyelvi anyaggal szem
ben tanúsított magatartása” (E. Herzog), „a nyelvi elemeknek a
módszeres felhasználása” (L. Spitzer), „a népnyelv spontán alkotá
sai” (Ch. Bruneau), „a nyelvi elemek a társadalmi érintkezésben”
(E. Riesel, Balázs János). Balázs János szemléletét követve vallja,
hogy „a stílus fogalmát nem szűkítjük le egyetlen nyelvi rétegre”,
vizsgálja a nyelvi kifejezőeszközöknek legváltozatosabb felhaszná
lási módját s az ezt befolyásoló tényezőket is.
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Igen elterjedt a magyar stilisztikai vizsgálatok körében is az írói
egyéni stílus jelenségének értelmezése (pl. Szegedy-Maszák Mi
hály,17 Harsányi Zoltán,18 Láncz Irén19).
Láncz Irén:
a tartalmat a nyelv elemei, a nyelvi jelek továb
bítják. Közülük az író tudatosan válogat, s a választások egymás
utánjából alakul ki egyéni stílusa.”20
Fokozza a stílus fogalomkörének meghatározhatatlanságát a
hozzá fűződő, a benne rejlő jelenségek gazdagsága is. így beszélhe
tünk stílust befolyásoló tényezőkről, stíluseszközökről, stílusréte
gekről, stílusfajtákról és a stílus aszerinti osztályozási szempontjai
ról, hogy mely tudományág (pl. stilisztika, retorika, poétika, ling
visztika) nomenklatúrarendszeréről van szó.21
S végül egy másik tanulmány témája lehetne: mi a stílus adekvát
tudománya?
A STÍLUS TUDOMÁNYA
A stílussal foglalkozó vagy azt vizsgálati tárgyuk, körük révén
érintő tudományok osztályozásáról, értékeléséről szerezhetünk tu
domást és útbaigazító adatokat, ha átnézzük a stilisztikai és esztéti
kai szótárak megfelelő szócikkeit.
22
Szathmári István stilisztikai lexikona stílussal foglalkozó tu
dománynak tekinti a stilisztikát, a retorikát, a poétikát s az iroda
lomtudomány különböző területeit.
A stilisztikát a nyelvtudomány ágának tartja, amely „számba
véve a nyelvi rendszer elemeit, vizsgálja azok nyelvi-stilisztikai
(közlő, kifejező, különféle hatásokat keltő) értékeit. A tudományág
feladatköreihez tartozónak véli még a nyelvi eszközök felhasználási
módjának, a stílusrétegeknek és -árnyalatoknak a tanulmányozását.
Szempontjai közé sorolja a történeti megközelítést is.
A hagyományos értelemben vett retorikát (a prózai műfajok
elméletét) és poétikát (költészettant) a műfajok stílusvizsgálata
kapcsán sorolja a stilisztika kiegészítő tudományágai közé, a kettőt
felváltó és valamennyi műfajjal foglalkozó műfajelmélettel együtt.
Stilisztikai lexikonában Szathmári rámutat arra is, hogy a stilisz
tikai vizsgálat nem képzelhető el irodalomelméleti és -kritikai is
meretek nélkül, mint ahogy az irodalomtudomány e diszciplínáinak
is alkalmazniuk kell stilisztikai szempontokat és eljárásokat.
30

A szocialista ideológia és irodalomszemlélet virágkorában je
lent meg ugyan, de - a Szathmári-féle lexikonhoz hasonlóan - mégis
fontos eligazító adatokkal szolgál az Esztétikai kislexikon.23 Stilisz
tika szócikkében egy az irodalomtudomány fogalomkörébe sorol
ható, „nyelvi stílussal” foglalkozó tudományról van szó, melynek
részei: a stíluselmélet, a leíró stilisztika, a stílustörténet, valamint a
normatív stilisztika. Ugyanakkor a szócikk szerzője megemlíti a
matematikai-statisztikai és az információelméleti módszerek fon
tosságát a modern stilisztikában, ami újabb tudományágakkal való
kapcsolatára világít rá.
A magyar stilisztika vázlata bevezető szövegében a tanulmányíró24 a stílus tudományának egyértelműen a stilisztikát tekinti,
amely „nyelvészeti tudományág” és a „nyelvi rendszer tényeit a ben
nük rejlő stilisztikai értékek mennyisége és minősége szemszögéből
vizsgálja, és igyekszik megállapítani, hogy ezeknél az értékeknél
fogva milyen stílusokban és stílusárnyalatokban hasznosíthatók leg
inkább, és ennek eredményeképpen lerögzíti az egyes stílusokra és
stílusárnyalatokra tipikusan jellemző nyelvi eszközöknek a rend
szerét.”
Ha a stílus „fő” tudományának valóban a stilisztikát fogadjuk el,
nemhogy gátat szabnánk a felvetődő kérdéseknek, de újabbakkal
találjuk magunkat szemben. A kutatók ugyanis nem értenek egyet
abban, hogy vajon a nyelvészet vagy az irodalomtudomány hatáskö
rébe sorolható-e, illetve önálló tudomány-e. Mint e fenti példákból
kiderülhet, a Szathmári szerkesztette stilisztikai adattár a nyelvé
szethez, az Esztétikai kislexikon az irodalomtudományhoz sorolja a
stilisztikát. René Wellekv4 stílus és a stilisztika című említett tanul
mányában a dilemma (stilisztika és nyelvészet - stilisztika és iroda
lomtudomány) levezetését adja.
„A nyelv a szó szoros értelmében az írásművészet nyersanyaga”
- kezdi ezzel a tagadhatatlan és minden irodalomra, nyelvre jel
lemző megállapítással vizsgálódásait a kérdésben Wellek.25 S mert
ez így van („minden irodalmi mű csupán szelekció egy adott
nyelvből”), egyes tudósok messzemenő következtetéseket vontak le
a stilisztika nyelvészeti jellegére vonatkozóan. így Charles Bally, aki
a stilisztikát a nyelvészet alosztályának tekintette, s F. W. Bateson,
aki azt állította, hogy „az irodalom része a nyelv egyetemes történe
tének”. Welek szerint stilisztikát valóban nem lehet általános nyel
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vészeti ismeretek nélkül művelni, ám azok a kutatások, amelyek
egy-egy irodalmi műben a korra jellemző dialektusokat, szójelenté
seket stb. keresik és értelmezik, pusztán forrásanyagként alkalmaz
zák az alkotásokat. Ezzel szemben a stilisztikának a nyelv esztétikai
hatásait kell szem előtt tartania.
Wellek a stilisztika puszta irodalmi alkalmazását is értékeli.
Véleménye szerint az ilyen típusú hozzáállás a stilisztikát az „eszté
tikai funkciója és jelentése szempontjából leírandó műalkotásra
vagy műcsoportra korlátozza”. Az irodalmi stilisztika két lehetséges
elemzésmódját is kijelöli. Az egyik a „mű nyelvi rendszerének szisztematikus elemzéséből indul ki”, s vonásait annak teljes jelentése
ként értelmezi, a másik út pedig az egyedi jegyek vizsgálata, azaz a
más rendszerektől való különbözőség elvét tartja szem előtt. Mind
két megközelítésmód sajátos stílusértelmezést eredményezett,
amelyekről még szó lesz.
Román Jakobson26 Nyelvészet és poétika című tanulmányában,
mely egy stílusról szóló konferencián hangzott el eredetileg, az
irodalomértés nyelvi alapjait hangsúlyozza, s megállapítja, hogy az
irodalomtudomány vezető ága, a poétika azt vizsgálja, „mi tesz egy
nyelvi közleményt műalkotássá”, s mert a „verbális szerkezet átfogó
tudománya”, a nyelvészet szerves része is.
Th. A Sebeok:27 „Az irodalmi elemzés ott kezdődik, ahol a
nyelvészeti elemzés végződik. Az irodalmi stilisztikának minden
nyelvi eszköz esztétikai céljára kell összpontosítani.”
H.
Plett28 a stilisztika rétegezettségére hívja fel a figyelmet:
„beszélnek kontextuális, funkcionális, strukturális, generatívtranszformációs, statisztikai stb. stilisztikáról.”
Ennyi jelenkori ellentmondás és bizonytalanság ismerete után
nem csoda, hogy a stilisztika fejlődésének történelmi ívében is meg
találhatók ezek a vonások, s hogy a sok évszázados fejlődés folya
mán a legkülönbözőbb tudományok része volt, kezdve az ókori
retorikához kapcsolható önállótlanságától a mai kommunikáció
elméleti modellekig.
A magyar stilisztika fejlődéstörténetének kézikönyve kétségkí
vül a Szathmári István szerkesztetted magyar stilisztika útja29 című
kötet, melyben a bevezető írója négy fontos stilisztikatörténeti kor
szakot állapít meg. I. A kezdetektől a 18. sz.-ig; II. A 18. sz. végétől
a 20. sz. elejéig; III. Az Országos Nyelvészkongresszus. A modern
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értelemben vett stilisztika kezdetei; IV. 1954-től, a funkcionális
stilisztika térhódítása.
A stílus fogalma szempontjából rendkívül fontos számunkra ez
a kötet, hisz a magyar stilisztikai irodalom különböző szakaszaiból
közölt szemelvények alapján a stílus fogalmának alakulástörténeté
be is betekinthetünk, Sylvester János fejtegetéseitől Zlinszky Ala
dár stilisztikájáig.30
KLASSZIKUS ÉS MODERN
STÍLUSÉRTELMEZÉSEK
A stílus fogalmának széles alkalmazási köre, összetettsége, vala
mint a tudományát érintő dilemmák egyaránt azt eredményezték,
hogy magának a jelenségnek az értelmezése is változatos, ellent
mondásos, egyazon megközelítésen belül is többértelmű.
Mielőtt a tudományos-elméleti stílusértelmezéseket vennénk
számba a rendelkezésünkre álló forrásanyag alapján, szólnunk kell
a stílus jelenségének elterjedt, iskolai értelmezéséről is. Mintánk a
jelen pillanatban alkalmazott vajdasági magyar középiskolai nyelv
tankönyv,31 annak a stílussal foglalkozó fejezete. Újabb vizsgálódá
soknak lehetne tárgya a különböző (nyelven íródott) iskolai stílusértelmezések összehasonlítása.
A középiskolai tankönyv Mi a stílus? című fejezete a stílus lénye
gére, a stílust befolyásoló tényezőkre, a stílusfajtákra, a stílusele
mekre, a stílusértékre és a stílushatásra világít rá. Emellett a stilisz
tika mibenlétét, a stílusrétegek és -árnyalatok fogalomkörét tár
gyalja. A stílust annak a folyamatnak az eredményeként mutatja be,
melynek során „a tartalom a formával egyesül”, s benne - József
Attilát idézve - „felszín és mély” együtt hat. A nyelvi stílusról két
értelmezést közöl a tankönyv. Egyrészt a „választás, válogatás a
nyelv lehetőségei közül” meghatározást adja, másrészt az „elrende
zés”, a kombináció tényére is utal. Vizsgálódásainak folyamatát
ezután a stílus legáltalánosabb felfogásával zárja a fejezet
szerzője:32 „A nyelvi stílus az a sajátos mód, ahogy közölnivalónkat
írásban vagy szóban kifejezhetjük, kifejezzük vagy ki kell fejez
nünk.”
A stílussal foglalkozó tudományág itt33 a stilisztika, mely „vizs
gálja a nyelvi elemek stílusértékét, a különböző közlések és műfa
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jók stílusát” és „az elemzésre neveléssel abban is segít, hogy formál
juk, csiszoljuk saját kifejezőkészségünket”. A tudománnyal foglal
kozó szűkszavú ismertető azonban egy fontos észrevétellel szolgál,
hisz azt átmenetinek, olyan tudománynak tartja, melyben a „nyelvtudomány és az irodalomtudomány a legszorosabban” összekapcso
lódik.
Az ókortól napjainkig terjedő stílusvita eredményeit egyes
kutatók megpróbálták rendszerezni, tipizálni. így a klasszikus
értelmezések főleg három elemét emelik ki a stílus jelenségének:
díszítő forma, egyéni kifejezésmód, jelentés. Az újabb kísérletek
viszont négy típusba rendszerezhetők: 1. a stílusválasztás, 2. a
normától való eltérés, 3. járulékos többletközlemény, 4. relatív
gyakoriság.
Henryk Markiewicz34 megkülönbözteti „az irodalmi mű irodal
mi stílusát” és „az irodalmi mű nyelvi stílusát”. A nyelvi stílusra
vonatkozó koncepciókat öt csoportba rendezte:
1. A köznyelv egyéni használata; az általános normától vagy az
adott szituációra jellemző normától való mennyiségi vagy minőségi
eltérés eredménye.
2. Az úgynevezett expresszív eszközök rendszere, azaz azoké,
melyek módosítják és kiegészítik a megnyilatkozásban levő alap
vető szemantikai információt.
3. A nyelvi anyag megformálásának módja, rendszere vagy ered
ménye, azaz kiválasztása, transzformációja és elrendezése, geneti
kus-nyelvi, leíró és funkcionális szempontból nézve.
4. A stílus mint az irodalmi szöveg jellemző (bár nem szükség
szerűen individuális) forma-minősége.
5. A művészi alany kifejeződése.
Heinrich Plett a stílus lényegére vonatkozó elképzeléseket négy
típusra osztja:
1. A stílus expresszív vagy genetikus felfogása. „A stílus mint egy
szerző vagy feladó (személyiségének, mentalitásának, szellemi irá
nyultságának) kifejezése.”
2. A stílus receptív vagy affektív felfogása. „A stílus mint a
szövegben rejlő minőségeknek az olvasóra vagy hallgatóra gyako
rolthatása.”
3. A stílus mimetikus vagy reflexív (tükröző) felfogása. „A stílus
mint a valóságnak egy szövegben történő utánzása.”
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4.
A stílus kombinatorikus vagy immanens felfogása. „A stílus
mint a nyelv specifikus kombinációja.”
Alcsoportok:
a) az eltérés stilisztikája
b) a statisztikai stilisztika
c) a kontextuális stilisztika
Mindezen tipizálási kísérletek ellenére sem mondhatjuk azon
ban, hogy átlátjuk a stílus lényegét, hogy definíciójához/meghatáro
zásához közelebb kerültünk volna. Nemcsak a különböző tipizálási
kísérletek ellentmondásai, hanem egyazon osztályozáson belüli át
fedések, tisztázatlan kérdések is bonyolítják a vizsgálatokat. így
például Markiewicz rámutat arra, hogy a stílus fogalmának általa
felsorolt értelmezései részben fedik egymást, „mert például a szö
veg sajátos nyelvi jegyei vagy jellemző strukturális minősége egy
aránt a nyelvi elemek célszerű kiválasztásától és elrendezésétől
függ.”
Bár a Markiewicz és a Plett által kijelölt stílusértelmezés-kategóriák több esetben megegyeznek, nem jelenti ez ugyanakkor azt is,
hogy elemzéseikben és állásfoglalásaikban is azonos kritériumokat
állítanak fel, sőt a különböző értelmezések, tudósok, stiliszták be
sorolása is eltéréseket mutat. Sőt, Plett felhívja a figyelmet arra,
hogy Riffaterre több különböző, több kategóriába is besorolható
stíluskoncepciót hozott létre.
Markiewicz első stílusértelmezés-kategóriája (az „eltérés ered
ménye”) több szempontból is hasonlóságot mutat Plettnek az „elté
rés stilisztikájáéról alkotott nézetével. „Általános normától vagy az
adott szituációra jellemző normától való mennyiségi vagy minőségi
eltérésiről beszél Markiewicz, „a háttérben egy grammatikai nor
ma áll (melyet általában a köznapi nyelvvel azonosítanak), melyhez
képest az eltérés formái egyfajta »második nyelvtant« alkotnak” közli Plett. Plett statisztikai stilisztikája viszont a Markiewicz által
emlegetett „mennyiségi eltérésekére asszociál. Markiewicz Vossler
(„A nyelv egyéni használata az általános használattól eltérően.’),
H. Geartner („Az individuális nyelvi rendszer minden sajátosságá
nak az összege, valamint e sajátosságok olyan viszonylatrendszere,
mely a többi, vele egyenrangú módszertől megkülönbözteti.’),
B. Bloch és Ch. E. Osgood véleményét közli e meghatározás alatt;
Plett, Mukarovsky, Levin, Lotman, Ruwet, Posner, a statisztikai
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stilisztika esetében Guiraud, Fucks, Miles példáját említi. Markiewicznek a „művészi alany kifejeződéséről” vallott nézete (5. cso
port) csaknem teljes egészében azonos Plett első kategóriájával („a
stílus maga az ember” - Buffon), sőt Spitzer nevét mindketten ezen
értelmezés alatt említik. A stílus lehet a „nyelvi anyag megformálá
sának módja”, azaz a kiválasztás, a transzformáció, az elrendezés
gesztusát hordozza magában - állítja Markiewicz. Tétele nemcsak
az általa is emlegetett „eltérés” jegyével, s az „irodalmi szöveg jel
lemző forma-minőségével” függ össze, hanem a kombinatorikus
stilisztika Plett felállította elméletével is. A stílusról mint „exp
resszív eszközök rendszeréiről alkotott markiewiczi koncepció a
Plett leírta kontextuális stilisztika megállapításaival rokon. Az
előbbi tudós Tomasevszkij, Riffaterre és Fónagy Iván elméletéből
idéz, az utóbbi is Rifaterre példájával érvel.
A Wellek által felállított kétféle stílusértelmezés is - melynek
kialakulási folyamatáról a korábbiakban esett szó - besorolható
mind a Markiewicz, mind a Plett által felállított kategóriák rend
szerébe. Wellek szerint a stílus „mű vagy műcsoport egyéni nyel
vi rendszereként jelenik meg” (Markiewicz 5., Plett 1. csoport)
vagy „azoknak az egyedi jegyeknek az összegét vizsgáljuk, ame
lyek révén ez a rendszer különbözik más, vele összemérhető
rendszerektől
(„az eltérés stilisztikája”, Markiewicz 1. cso
port, Plett 4a csoport).
Max Wehrli Kayser „mű-stílus”-elméletét elemzi, miszerint a
stílus: „Az az egységes észlelet, amely alatt költői világ rejlik.”36 Ez
a nézet - tagadva a genetikus stílusértelmezést - Markiewicz „forma-minőség”-elméletével rokon.
A magyar stilisztika vázlatában37 olvashatjuk a következő stílus
meghatározást: „Ezek szerint a nyelvi stílus az írásos vagy élőszavas
megnyilatkozás jellegzetes módja, amely a nyelvi elemeknek a meg
nyilatkozás funkciójától, tárgyától és a megnyilatkozó mivoltától
függő sajátos felhasználása folytán valósul meg.” Ez a meghatározás
önmagában is több stílustulajdonságot sűrít, az elrendezés, az egyé
ni kifejezés tényére utal.
A Wehrli38 által közvetített Kayser-nézet a strukturalista iroda
lomfelfogás stílusértelmezésébe torkollik: „... a stílus kohézió, azaz
egy irodalmi mű több általános kategóriájának formája, struktúrá
ja, totalitása, egyedüli és harmonikus foglalata.”
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A szemiotika mint tudományág fejlődése az irodalmi szemiotika
kialakulásához vezetett, mely a művet jelként fogta fel, amelyben a
„denotatív és konnotatív jelentések egyszerre hatnak”. A stílus a mű
konnotatív, azaz másodlagos, más szóval többlctjelentésének szfé
rájába tartozik.
Seymour Chatman: „a stiláris érték konnotatív is.”
Winfried Busse: „a szépirodalom nyelve mindig konnotatív”.
Zsilka Tibor: „az irodalmi mű stílusa a nyelvi-nyelvtani és a
tematikai szint sajátos együttese.”39
Itt kell megemlítenünk Szegedy-Maszák Mihály nézeteit, melyek
nek értelmében a stílus az írói világnézet hordozója, kifejeződése.
A stílusértelmezések szemléltetése érdekében - a különböző
kategóriákba való besorolás igénye nélkül -, mintegy lezáráskép
pen, tekintsünk át néhány stílusmeghatározást! Valamennyi H.
Markiewicz már vizsgált könyvéből41 származik.
Wolfgang Kayser: „a költői világot formáló erők egységes indivi
duális struktúrája.”
Viktor Zsirmunszkij: „az egységet, azaz az irodalmi műben al
kalmazott összes fogások kölcsönös belső feltételezettsége.”
B. Bloch: „Információ, amit az információ nyelvi sajátosságai
gyakoriságának és valószínűségének az elrendezése által kapunk,
különösen, mikor ugyanezeknek a sajátosságoknak a nyelv egészé
ben vett gyakorisága és előfordulási valószínűsége eltérő.”
Fónagy Iván: „A beszéd-aktusban foglalt érzelmi és dinamikus
jellegű természetes (esetleges és állandó) információk, azaz olya
nok, melyek nem a nyelvi kódon alapulnak.”
V. Vinogradov: „A különböző nyelvi elemek rendezésének és
interpretációjának művészi-esztétikai rendszere.”
W. Gőrny: „A szövegeknek (szövegek együttesének) a nyelvi
lehetőségek elrendezéséből és kiválogatásából adódó strukturális
minősége.”
L. Spitzer: „A stílus az individuális psziché szükségszerű, bioló
giai feltételekből következő megnyilvánulása.”
R. Barthes: „Autarchikus nyelv, mely kizárólag az író személyes
és titkos mitológiájában i:\okerezik, a szó eme »fizikán-alattiságában«, ahol a szavak és a dolgok első kötelékei formálódnak, ahol a
művész egzisztenciájának minden nagy, szavakkal kifejezhető témá
ja egyszer s mindenkorra kialakul.”
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ÖSSZEFOGLALÁS
ÚJ NYELV- ÉS IRODALOMSZEMLÉLETEK
A stílusnak az ókori „Stylus” szóból - amely függőlegesen álló,
hegyes tárgy, oszlop fogalmát jelölte - eredeztetett, a rómaiaknál
íróvesszőt jelölő, majd névátvitellel „az írás módját” megnevező
jelentésköre hosszú évszázadokon át foglalkoztatta a tudósokat,
irodalmárokat, nyelvészeket. Ez a viszonylagosan hosszú (egyes né
zetek szerint az ókor és a XX. század közötti időszakban a stilisztika
nem volt jelentős diszciplína) fejlődésfolyamat azonban nem veze
tett a stílus fogalmának végső tisztázásához, mi több, definiálhatat
lanságára mutatott rá. Pontosabban: lehetetlen egy mindenre, min
den körülmények között, minden megközelítésben alkalmazható
stílusértelmezést, tételt alkotni. Ez ellentmondásosságából, össze
tettségéből, széles alkalmazhatósági köréből, a vele foglalkozó tu
dományos diszciplínák számából és módszereiknek, megközelítési
módjainak változatosságából ered.
Az a tény viszont, hogy a különböző stílusértelmezések típusok
ba sorolhatók, amely típusok aztán sok-sok átfedést, hasonlóságot
mutatnak, arra enged következtetni, hogy a stílus jelensége minden
kor konstans értékeket, állandó tulajdonságokat hordoz magában.
Ezek: a választás, az elrendezés (kombináció), az eltérés (valamely
normától való különbözés), a komplex jelleg, valamint a művészi
alany (feladó) és a kontextus (alkalmazási terület) hatása.
A stílus ma sok szempontból bemutatott és értelmezett (nagy
részt érthető és világos), de leegyszerűsíthetetlen jelentéskor, mi
nek további értelmezésmódjai, új szempontú megvilágításai a mo
dern nyelvészet és irodalomtudomány fejlődésével (pl. kommuni
kációelmélet, szemantika, kontextuselmélet, szemiotika, irodalmi
hermeneutika, konstruktív irodalomtudományok) függ össze, de
nem független más tudományok, így a matematika, az informatika,
a szociológia és a pszichológia alakulásától sem.
(1995)
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SÁR ÉS HÓ
OTTLIK GÉZA ISKOLA A HATÁRON CÍMŰ
REGÉNYÉNEK SZÖVEGHÁTTÉR-VIZSGÁLATA

I.
Ottlik Géza Iskola a határon című regényének látszólag egysze
rű cselekménykerete, amely egy katonaiskola zárt világába nyújt
betekintést, s a katonai drill gyermekekre alkalmazott (szokványo
sán primitív és brutális) átalakító, lélek- s egyéniségölő módszerei
vel szembesít bennünket, egyes kritikusokat felületességre, a mű
jelentésrétegeinek leegyszerűsítésére, jelentésének vulgarizálására
késztette. A regénnyel kapcsolatos legelterjedtebb közhiedelem,
miszerint az „a fasiszta emberformálás modellje”,1 amelyet - felis
merve „posztmonarchikus”2 és „prefasiszta”3 jellegét - Ottlik pon
tosan meghatározott társadalomtörténeti közegbe, a „közép-keleteurópai szoldateszka”4 világába helyez. „A katonaiskola a porosz
drill, a k. u. k. bornírtság, alázatosság, engedelmesség iskolája,5
„embertipró mechanizmus”,6 „az évszázad irtózatos tapasztalatai
nak modellje”7 - olvashatjuk e meghatározásokat, amelyekre akár
rá is bólinthatnánk. Hisz a mindenkori diktatórikus hatalom (így a
fasizmus) emberformáló gépezete valóban olyan, pontosan az, ami
vel a regény szembesít bennünket. Amiért e leegyszerűsítő interpre
tációkkal mégsem érthetünk egyet, az a regényanyag gazdagságából,
jellegéből következik. A regény nem „olyan”, nem „az”. Pontosab
ban nem csak az, nem csak ennyi.
Ottlik regényében természetesen ott van a társadalmi közegre, a
„történelmi hovatartozásra” vonatkozó konkrét utalásrendszer, va
lamint a képi effektusok gazdag tára (pl. helységnevek, földrajzi
behatárolások, tájleírások, pontosnak látszó időmeghatározások
- amelyek egyszeri olvasat révén mégsem egészen világosak, követ
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hetők8 meghatározott tájegységekre jellemző, alig szembetűnő
képi motívumok, „kiszólások” a cselekménymenetből stb.), ám ezek
a regény lényegi „szövete” szempontjából nem domináns fontossá
gú jelenségek. Balassa Péter írja a témáról: „Közép-Kelet-Európa
szociológiai intérieurje, e társadalmak untig ismert, normális és
abnormális mechanizmus-szövevénye, kiábrándítóan kegyetlen és
zavaros uralmi viszonyai, tehát semmi rendkívüli.”9 „Nincs tehát
olyan jelképes többlettartalmuk ezeknek a részleteknek, amelyek
egy történelm ileg meghatározható külvilágra vonatkoztatnák
őket”,10 állapítja meg Győrffy Miklós. Mind Balassa, mind Győrffy
véleményét, mely a regény társadalmi hátterének „semmi rendkívü
li” voltáról tanúskodik, magának Ottliknak11 Musil azonos temati
kájú regényére vonatkozó megjegyzéseivel támaszthatjuk alá:
„... szándékosan megváltoztatta az összes körülményeket, mert nem
volt célja, hogy megreformálja a monarchia katonai nevelésügyét”.
És: „Musil csakugyan kihagyott mindent, ami a katonaiskola »rette
netességét«, jellegzetesen k. u. k. mivoltát képviselte volna...”
A katonai kiképzést bemutató - rendkívüli részletességgel fel
tárt, ezért hatásfeszítő - cselekménymenet, az iskolatörténet képezi
a regény szemmel látható, primer jelentésrétegét, a külső világot,
amelyet Ottlik minden más elbeszélői eljárás mellett apró utalások,
képi effektusok beépítésével tesz erőteljessé (pl. sár-motívum, köd
motívum). Mögötte egy belső, más értelmű világ húzódik, tudati
szinten jön létre, a növendékek védekező mechanizmusának funk
cióját tölti be („pszichés államalapítás” - mondja Poszler);12 több
rétegű, többjelentésű. A jelen idő vonzáskörébe tartozó negatív
élmények és kellemetlen események (a katonai hierarchia megalázó
rendszere, s az azt leképező Merényi-terror) sorával szemben, az
elszenvedők és az áldozatok ösztönszerűen (Medve és Bébé tudatos
előhívó mechanizmus által) a múltban, az emlékek jelentette ellen
képben keresik a maguk menedékét. A jelen és múlt ezen érték
meghatározó kettőssége végigvonul a regényen. A jelen idő szinte
mindenre a kellemetlen, az elviselhetetlen érzését vetíti, míg a kel
lemes, a kedves, a jó képzete a múltból származik. A sár-motívum
különböző kontextusú alkalmazása az egyik legfontosabb jelen vilá
got ábrázoló effektus. Pl.: a cipőtisztítás kényszerében, a menetgya
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korlatok következményében állandó tényező. Nem véletlen, hogy
Bébé is erről elmélkedik még évtizedekkel későbbi elbeszélőjeként
is az eseményeknek. „Rosszfajta, agyagos, tapadós sárban menetel
tünk, de olyan önfeledt voltam, hogy pillanatnyilag nem is gondol
tam a sár következményeivel. Pedig Schulze volt szolgálatban. Esté
re ez az agyag úgy rászárad a bakancsunkra, hogy késsel sem lehet
levakarni. A nedves ronggyal viszont úgy szétmázoljuk rajta a sarat,
s úgy átvizesítjük a bőrt, hogy nincs isten, aki kifényesítse utána...
Az egész évfolyamunkban mindössze három-négy pár olyan - fino
mabb bőrből készült - bakancs volt, amelyet nedvesen is ki lehetett
fényesíteni; mint például Merényié, amelyet Formestől szedett
el...”13 Merényi tette ez esetben nemcsak hatalmat és erőt fitogtató,
de összeforr a sár-motívum külső világot prezentáló jelentésével is.
E világban Merényiéké a hatalom, ám uralmuk - amely szükségkép
pen primitívebb mintájánál, így elviselhetetlenebb a drillnél, amely
a kiképzést jellemzi - meginog, amikor már nem képesek a MedveBébé teremtette másik világot, a realitásokkal kevésbé összefüggő
belsőt, a képzeletit ellenőrzésük alá vonni. Nem véletlen, hogy le
csapnak az újoncok mindenféle baráti csoportosulására, így a Feke
te Kéz-szövetségre, s hogy Medvééktől a kockás füzetet, amelybe
színdarabjukat írták, szeretnék mindenekelőtt megszerezni - a ba
rátság, az érzelmi kötődés veszélyes képződmény uralmukra nézve.
„Sár és hó” - fejezi ki a regényvilágnak e domináns kettősségét a
második rész címe is. S valóban, szinte ütemszerűen bukkannak fel
ezek a látszólag jelentéktelen, de a regény szekundér jelentéstartal
ma szempontjából fontos motívumok, olykor a címhez hasonló
közvetlen szembeállításban. „Mégis megjött a hó, januárban.
Először elolvadt, sár lett. Baj volt a köpeny, nadrág, bakancs keser
ves tisztogatása este a mosdóban, amíg tartott.” 14 A sár a megalázás
eszköze is: „Huszonötször kellett belevágnia magát a pocsétába,
hogy csattanjon: a tiszthelyettes jóformán felmártogatta vele, mint
egy felmosóronggyal.”15 Vagy: „Esett. Csupa sár volt minden. Bele
kellett térdelnünk, bele kellett hasalnunk a sárba. A kitisztíthatatlan bakancsokhoz csatlakoztak esténként a kikefélhetetlen köpe
nyek, nadrágszárak.”16 És: „Majdnem mindig átázott a cipőm. Volt
úgy, hogy cuppogott a lábam a nedves szivaccsá gyűrődött kapeám-
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bán; volt, hogy csak egy kis undok nyirkosságot éreztem; de min
denképpen ebben taposhattam aztán egész nap. Sáros volt a két
gyakorlótér, sáros a városka sok külső utcája, sáros a szelíden hajló
domboldal, s ez a sok sár rátapadt a nadrágunkra, köpenyünkre,
bakancsunk beleragadt a lucsokba...”17
A köd-motívum szintén állandó, de önmagában is kétarcú jelen
ség. Egyrészt elválaszt, másrészt elrejt. Bébé valósággal megretten
töménysége, áthatolhatatlansága láttán az első alkalommal. Egy
világ, a „köd, a sötét, a sár” világa választja el immár attól, ami
valaha a biztonságot, az értést és a kellemest jelentette számára.
(„Sűrű köd volt kint. Határozottan emlékszem, hogy aznap olyan
sűrű köd volt a csuklógyakorlaton, amilyent még soha nem lát
tam.”18) Nem véletlen, hogy ezek az effektusok, a sár, a köd, az eső,
a hó jelensége összefügg az egész regényt, a történet minden egyes
szegmentumát, a visszaemlékezés menetét is átható „bizonytalansá
gi tényezőivel, amely képzet a mű igen fontos rétegét teljesíti ki. Az
említett természeti jelenségekhez fontos tartalmak fűződnek (pl.
Bébé félelmet érzett a sűrű ködben, felébredt az esőben, Medve
ledobta Merényi fehérneműjét stb.), tehát az időrendi tájékozódás,
a „kiismerés” eszközei is. („Hiszen lehetséges, hogy ez a három
dolog nem egy napon történt... nem tudom kifogástalan időrendbe
szedni az eseményeket.”19) Ugyancsak a ködképzet jelentőségéről
olvashatjuk: „De ha leszállt néha ez a vastag, ólmos köd, a kedvün
kért szállt le, és nem a rajparancsnokok kedvéért. Ezt én is megta
nultam azon az őszön;20 s azóta soha nem érzek pánikot sűrű kö
dökben, általános zűrzavarban, világfelfordulások idején, bombá
zott, sötét városokban és vesztett háborúkban, hanem csak zsebre
vágom a kezem, és nyugodtan ácsorgók egy helyben, az egekből
alábocsátott ólomfüggönyök alatt.”21
Érdekesmód, az eső (leszámítva persze sártámasztó következ
ményét) és a hó képe inkább a regény második jelentéskörébe, a
belső világ képzetei közé sorolható, a valamikori „értett” világ em
lékét idézik. Pl.: Bébét megnyugvással tölti el az eső, örömet vált ki
benne, ha Schulze lábnyomait látja elmerülni a havazásban, vagy
Kovách Garibaldit veszi észre, amint a Netter-kapu felé tart a hó
esésben. A hó-képzettel összefüggésben érez meg bizonyos törvény
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szerűségeket, szabályokat (pl. „itt nem lehet ugrálni”) a külső világ
ra vonatkozóan: „Aztán mégis, leesett a hó, kirajzott a jéghideg
világ némely kontúrja. Megtanultunk élni a tájban és egymagunkban a többiek közt.”22 Ottlik későbbi műveiben is előfordul ez a
hó-képzet: „S mi volt még? Ha volt még ezekben a háborús esz
tendőkben, ami fontos, lényeges élmény, ami az életem titkos tartal
ma, legvégső valósága? Például: sok hó is volt.”23 Az eső-víz jelensé
géhez egyfajta őskép-jelleg is fűződik; a tisztaság, a szennytől men
tes érzés, s az újat hozó változás reménye. így nem véletlen, hogy
Merényiék fölháborodottan reagálnak, amikor Formes észreveszi,
hogy jár a szökőkút. Minthogy a megérzés nem az övék, azaz For
mes általuk ellenőrizhetetlen érzések szféráját idézte fesztelen, el
fogulatlan érdeklődésével.
A valóság és az emlékképek, a múlt és a jelen kettősségét és
szembenállását erősítő effektusok körébe tartoznak a természeti,
táj- és városképek. A regény egyik grandiózus metaforája is földraj
zi fogalom: a Tieszti-öböl. Medve teremti magának, s a külső világ
szörnyűségei (nem is annyira a kiképzés szigora vagy a Merényi-ter
ror, inkább a személye felé irányuló „értetlenség”) elől menekül
oda. „A Trieszti-öböl irodalmi fogalom. Veszélyeztetett emberek
menedéke. Kiterjedése térben nem mérhető. Egyéntől függően
mély.’24 Hasonló kontextusban nyernek említést más valóságos és
képzeletbeli földrajzi, illetve urbanisztikai fogalmak is: tavak, váro
sok, utcák, terek neve. Mind-mind kellemes érzést, élményt lopnak
a katonaiskola világába, szép emléket idéznek fel: Bébé egykori
barátságát Halász Péterrel, a villamos „vakációs” csengését, lányo
kat, asszonyokat a pesti tereken, a vonat füttyét, mely szabadságra
visz, filmrészleteket, hajnali háztetőket...
A múltidézés eszközéül szolgálnak bizonyos hangok, dallamtö
redékek. „Nem tudott azonnal rájönni, pedig ezeket a dolgokat
szerette volna rögzíteni az ismerős dallammal - »Bob úrfi... Bob
úrfi«...?”25 A világ zavartságát, az állandó bizonytalansági tényezőt,
volt világképük elérvénytelenedését is e dallamtöredékek eltűnése
jelenti tudatukban, illetve visszatértük a lelki újjáépülés tényét mu
tathatja.
A katonaiskolában a női nem képviselője igen ritka jelenség;
emlékének, megjelenésének többlettartalma, fontos jelentése van.
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így Júlia levele a bizalmas megszólítással („Édes Bébé!”) egy hajda
ni cinkosság emlékét, Medve anyja a szavak és a magyarázkodás
nélküli értés készségét (e folyamat nehézkessé válása új fent a világ
vesztés tényére utal), a nyugalmazott tábornok özvegye egy otthoni,
civil nyájasság létét (nem véletlen Schulze és Merényiék megsem
misítő reagálása), Kovách Garibaldi felesége, amint karöltve halad
a férjével, az üldöző-üldözött viszonynál különb emberi kapcsola
tok meglétét, Majvaid néni az anyás, feltétlen jóságot jelenti.
Külön jelentésmezeje van a regényben a kenyér szónak; a „min
dennapi kenyér” értelmében kelt asszociációkat Medve valóságos
kis szertartással veszi birtokába nap mint nap („De a kenyeret
mindig nagyon szerette. Egész életében mindent, nemcsak a húst,
hanem a levest is, túrós csuszát, csokoládét, szilvát, mindent kenyér
rel evett. Máskülönben nem érzi igazán az ízüket, magyarázta egy
szer.”26), s a kenyér miatt (földhöz csapja a zsíros kenyeret) kerül
bajba.
A könyv, az irodalom is titkos kilépő a szabadságba. Értéke van,
ajándékozni, kölcsönadni nem véletlen gesztus. Az sem, hogy
Schulze épp a könyveket, újságokat kobozza el az újoncoktól. S az
sem érdektelen összefüggés, hogy mind Bébé, mind Medve a művé
szet (a festészet, az irodalom) világát választja, amikor kilép a kato
nai szolgálatból. A véglet, a kontraszt nyilvánvaló.
Az Iskola a határon kettős világú, csak látszólag zárt eseményte
ret bemutató regény. Lengyel Balázs 27 az iskolatörténet külső réte
gébe a „látható események sorát”, „a mindennapok szörnyű és
mégis banálisnak ható történetét” helyezi, míg a második réteg
legfontosabb jelentését a világ elérvénytelenedésének, a korábbi
valóságkép megváltozásának, a belső megsemmisülésnek, illetve
újraépülésnek a történetében jelöli meg. „Kívül működni kezdő,
embertipró mechanizmus”, mondja a mű felszíni rétegéről Poszler György,28 míg a mögöttesről azt, hogy „félénken épülő, töré
keny illúzió”.
Hogy milyen, miből áll, s miképp élhető át e világ - összefoglalva
valamennyi jelét, jelentését és gesztusát -, maga Medve Gábor tuda
tába, gondolataiba építi az elbeszélő: „De hát össze vagyunk kötöz
ve, s még csak nem is úgy, mint a hegymászók vagy a szeretők, nem
azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, s
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tesz-vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazában a nagyobbik
részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav
vagy gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hó
ból, életünk gyalázatából és csodáiból; valami kenyérízű, ami nélkül
most már nehéz volna meglenni. Pedig nem erről volt szó eredeti
leg, nemcsak kenyérről.”29
II.
Ottlik Géza Iskola a határon című regényének sok-sok jellel,
képi motívummal, szövegeffektussal nyilvánvalóvá tett, érzékelte
tett kettős világa, ahol a rejtett, a lélektani értelemben megnyilvá
nuló a lényeges, a fontos, arra a következtetésre juttatta némely
kritikusát, hogy ez egyúttal minta is, életrecept, a „túlélés filozófiá
ja”. A megállapítás helytálló, de kiegészítést kíván. Való igaz, hogy az
iskolatörténet arról szól, hogy „ki lehet-e bírni az emberi társadalmat
30
még szélsőségesen őszinte kedvében is, a civilizáció nélkül.
Az újoncok kezdeti zavarodottsága és rémültsége is jól érzékel
teti, mennyire váratlanul és felkészületlenül - hisz a civil világ, a
polgári rend és a logikus észjárás felől érkeztek - érte őket a kato
naiskola kegyetlen, igazságtalan, s - főleg pszichikai értelemben szörnyűséges rendszere: „... hozzá kell szokni, hogy együtt élhessen
vele az ember.”31 Maga Bébé írja le: Szeredynek köszönheti, hogy
megtanult „lélegzetvételhez jutni” ebben a lélekfagyasztó világban.
Ez leghamarabb Czakónak sikerül, legnehezebben - nem véletle
nül, hisz a legérzékenyebb, a legelvontabb képzetek birtokosa Medve Gábornak.
Az alkalmazkodó, túlélésükért küzdő „áldozatok” szükségkép
pen megteremtik a maguk illúzióit, továbbélést, kitartást segítő
téveszméiket. így Medve úgy véli, Kovách Garibaldi ezredes jóindu
lattal lehet irányában, mások úgy gondolják, az iskolaparancsnok
nem is tudja, mi történik velük, és egyszer csak átveszi a hatalmat
Schulzétól. Mások Schulzéban vélnek felismerni „katonás embersé
get”. Bébé a barátság útvesztőiben tévelyeg. Persze sok-sok kiábrán
duláson, megaláztatáson keresztül jutnak el az igaz felismerésekig,
miszerint Kovách Garibaldi sem különb alattvalóinál, csak a „fino
mabb módszerek” kiváltságosa, Schulze korlátolt és kegyetlen a
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valóságban is, s igaz barátságra nagyon nehéz szert tenni. S szinte
hátborzongató következtetésekhez is vezethet gondolatmenetük:
„lehet mélyebbre esni a földnél.”
A kérdésben - miszerint az Iskola... a túlélés regénye-e vagy
sem - talán Tandori Dezsőnek van igaza, aki a „nem életrecept”elméletet állítja fel tanulmányában,32 azaz úgy véli, az Iskola... nem
arról szól (vagy nem csak arról szól), hogy egy végsőkig embertelen
környezetben hogyan maradhat az ember talpon; egyenes gerinccel
továbblépegető. Azaz: „... nem hihetünk benne, hogy az Iskola...
példázat lenne, miszerint az élet közös gyalázatát átélők okvetlenül
- minőségi, lélektani, alkatbéli, egyébfajta különbségek ellenére lényük mélyrétegeiben összefonódnak/ Nem egy „derekasság”mintáról, nem a „jóban-rosszban barátság” szép példájáról van szó.
Vagyis az embertelen környezet hatását nem lehet kikerülni, nem
lehet túlélni, pontosabban: „nem úgy” lehet túlélni. Egész rendsze
rét, az utalások finoman elhelyezett teljes hálóját fedhetjük fel e
regényben annak, hogy miként, miért, milyen ütemben, mivé alakul
át a szereplők korábbi valóságképe, hogyan törődnek bele a rend
szerbe, hogyan adják fel önmagukat, végső soron hogyan alázkodnak meg, s hogyan alakul ki tudatukban a „rossz természetesség”
felfogásmódja. Tandori szerint: „az embertelen környezet elembertelenít . Némi árnyalással: „lelkünk tisztasága igencsak sokszínű”.35
Bébé csodálkozik azon, hogy Czakó Pali milyen nyugodtan
nyújtja át Merényinek különleges tollszárát, vagy hogy Medvével
ellentétben azonnal leveti magát a földre Schulze parancsára. Pedig
csak arról van szó, hogy Czakó ösztönszerűen felismeri az ellenállás
lehetetlenségét, a mcghunyászkodás hasznát. Aztán Bébénél is kez
detét veszi az önfeladásnak, az alkalmazkodásnak e folyamata persze több zökkenővel, mint Czakó esetében (kezdetben tévelyeg a
barátság ösvényein; Halász Péter barátságában hisz, másoknál pró
bálkozik), de könnyebben, mint Medvénél. „Csak az a lényeg, hogy
itt nem a derekasság életelveinek hirdetéséről van szó, hanem az
emberi integritás megőrzésének összetett, fájdalmas, önmegalázá
sokkal járó útjáról.”36 Annak az egyszerre érvénytelenítő és új elve
ket érvényesítő folyamatnak, amelyen a regény szereplői tehetetle
nül, akaratlanul (de nem passzívan) átesni kénytelenek, s amelyet
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különbözőképp élnek meg, már a kezdet-kezdetén (ha egyáltalán az
ottliki bizonytalan időmeghatározások közepette tájékozódni le
het) jelei mutatkoznak. Bébén furcsa sutaság vesz erőt, amikor
legjobbnak hitt barátját, Halász Pétert üdvözli, mert már az első
napokban megsejt valamit a kaszárnyái világ másságáról. Ugyan
ilyen érzések kerítik hatalmukba, amikor nem segít Formes Attilá
nak, akitől Merényi és társai elveszik jó minőségű bakancsát. „Azon
töprengtem, hogy vajon miért nem mentem Formes Attila segítsé
gére. Legjobb tudomásom szerint bátor és lovagias ember voltam
mindig, s szerencsémre a testi erőm sem hiányzott ehhez a velem
egykorúak között. Vajon mit fogok csinálni, ha nekem is ledobja a
ruhámat Burger? - gondoltam nyugtalanul. Nem tudtam pontosan,
hogy meddig terjed ez az újszerű gyávaságom.”37 Csakhogy itt - s ezt
helyesen regisztrálja - nem „az”, nem „olyan” a barátság, mint a civil
életben; a lovagiasságnak, a jóindulatnak pedig a Merényiék terem
tette erőszakuralomban nincs értelme. Az alkalmazkodás motívu
ma vegyül Bébé több tettébe is ez idő tájt, így amikor a tisztességes
Colaltó helyett a Merényiék külső köreihez tartozó Szabó Gerzsonnak ajándékozza „gyönyörű, sárga csomagolópapírját” s gesztusába
a hízelkedés nyílt szándéka vegyül. Ezért is förmed rá Medve. Med
ve még nem egészen érti a helyzetet. Szabó Gerzson „hálája”: a
rajzszöges tréfa. Bébé - a civil logika szerint értetlenül - dühös
Medvére: „minek ugrál, miért nem fogja be a száját, ha ilyen gyalá
zatosán rosszul viseli el a sérelmeket.”38 (A sérelmekhez jó képet
kell vágni!? - pl. Czakó esete az olajos vizeldefallal). És még szám
talan, csak a növendékek görbe tükrében logikus cselekedet: eltűrik
a pofonokat, még ha jóval erősebbek is a pofozkodónál („az áldo
zattá válás különös szertartása”); Bébé részt vesz Medve folytonos
ülepen rúgásában, hogy jó pontot szerezzen magának Merényiék
nél; megpróbálja Schulzénak is tenni a szépet (Medve például ebbe
soha bele sem kezd); szinte könyörög Szeredynek a barátságáért
(amit Szeredy a maga módján egész életre szólóan meg is ad);
igyekszik Merényiék konc-gesztusainak is örülni (pl. beveszik a
futballcsapatba, felviszik a tetőre, vagy mehet velük uzsonnát rabol
ni). „... a sár, a hó, az élet gyalázata, a rossz és a még rosszabb végső
soron nem hagyta torzítatlan ezeket az érzékeny életkorban lévő
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személyiségeket, akik azután a létezés legszebb mozzanatait - mint
mondottuk, egyedüli vigaszukat - szintén mintegy »kozmikus kincs
táriéként kapják, menekülésként, pótszerként; ugyanazok az élmé
nyek érik őket szabadságos állapotukban, mint rég, ők azonban
nem ugyanazok”39 - állapítja meg Tandori. Ők nem ugyanazok.
Vagyis már mindent az iskola helytelen viszonylatrendszerén ke
resztül látnak. Hogy mégsem válnak egészen azzá, amivé az iskola,
az iskolát működtető erők igyekeznek alakítani őket, az épp „koz
mikus kincstáruk”, „pszichés államalapításuk” eredménye. Az állan
dó áldozat-szerepet és félelmet, a feltétlen engedelmességet és meg
aláztatást csak rejtett, egyszemélyes (bizonyos ponton azonban
érintkező) világaik segítségével viselik el. „Másképp hogyan érthet
nénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehet
séges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel,
rúgásokból, otromba, elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást?
Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk? Hogy felfog
juk azt is, ami nincs benne, ami bele sem férhet kifejezőeszközeinkbe?>4° _ frja művében Medve erről az összetartozásról.
Merényiéket kicsapják az iskolából (ez a „lányos képű” Tóth
Tibor és Monsignor Hanák „műve”), de ez már csak a kegyelemdö
fés számukra. Uralmuk már sokkal korábban megingott, s bár ezt
nem mondja ki senki, mégis nyilvánvaló, mégis „benne van a le
vegőben”. „Merényiék játszva kidobathattak volna bárkit, Tóth Ti
bort, Öttevényit, őket azonban senki, hiába csináltunk volna akár
milyen összeesküvést. Valami mégis aláaknázta lassan Merényiék
hatalmát, ez csak most kezdett látszani, utólag. Tóth Tibor, akár
mennyit szenteskedett, csodákra nem volt képes. Inkább csak a
kegyelemdöfést adta meg egy ingó rendszernek, s elég csúnya, szinte
igazságtalan, kegyetlen kegyelemdöfést.”41 Merényiék hatalma tu
lajdonképpen leképezése, egy kisebb közösségre való átvetítése a
mindenkori terrorisztikus uralmi rendszereknek, s mint olyan, nem
a szótlan együvé tartozáson, hanem a hierarchián, a megfélemlíté
sen, erőszakon alapul. Sebezhetősége is itt kereshető. Még legszű
kebb köreik (erre utal Varjú esete) megbízhatatlansága is ebben
mutatkozik meg. Merényi köre bizonytalan. Kegyeiből - minthogy a
parancsolás-kiszolgálás reláció áll fenn közöttük - bárki átmenet
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nélkül kieshet, illetve elnyerheti „védelmét”. Emiatt azonban Meré
nyit is az állandó árulás veszélye fenyegeti (mint ahogy az Tóth
Tibor esetében be is következik), ezért mindenkit (minden sértett
egyént) igyekszik „letaposni”, „hogy eszébe se juthasson a lázadás
gondolata”.
Hogy az iskola belső hatalmi struktúrája mennyire kívülről
adott és gerjesztett, egy Merényiék bukása utáni epizód jelzi egyér
telműen, s egyúttal a szabályok megkövült voltára is utal: valaki
parancsol, valakik engedelmeskednek. A „hatalmi klikk” távozása
után néhányan - mert aljas módszerűnek érzik Merényiék kicsapá
sát az iskolából - meg akarják verni Tóth Tibort, amire Szeredy és
Medve közbelép. „Hogy mersz így beszélni Medvével?”42 - inti
Matej Lackovicsot. Más dolog, hogy Medve - hála intellektusának sohasem foglalná el Merényi pozícióját, s főleg nem élne uralmi
módszereivel. Mint ahogy azt nem is teszi meg soha.
A földközeli sötétség (amelyről annyiszor szól az elbeszélő) vilá
gából végül is (itt is, mint annyiszor az életben) a szárnyaló intellek
tus találja meg a kivezető utat.
III.
Az Iskola a határon két jelentésrétegéből (a kettős világ és a
túlélés regényéből) egy harmadik következik: a „látás” regénye.
Ottlik regénye számos pontosnak látszó időmeghatározást, év
számot, dátumot tartalmaz, ám ezek ahelyett, hogy tájékoztatnának
bennünket az idő folyamatos múlásáról, inkább a bizonytalanság
érzését váltják ki az olvasóból. Maga az elbeszélő is küzdelmet
folytat az idő rekonstruálásával. Bizonyos jelek alapján próbál meg
tájékozódni: még fekete újonczubbonyban voltak, leesett az első
hó stb. „Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket.
Pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez s még sok más is, amit
majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes, egy időben.”43 A
katonaiskolában ugyanis a klasszikus időfogalmak is módosulnak, s
érvényét veszti az a civü meggyőződés, hogy az idő múlása a napok
múlásával meghatározott, s hogy az események egymás után történnek.
Az iskola falain belül csak kétféle idő létezik: a Bognár-féle és a
Schulze-féle. Szolgálatuk ütemesen váltakozik, ha valami megbont
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ja a rendet (pl. Schulze nem adja át a szolgálatot), a növendékek
rögvest kizökkennek szokásrendjükből, változást, váratlan esemé
nyeket sejtenek. Vannak, akik kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek
időérzékük (a polgári időfelfogás) megőrzése érdekében, így szá
molják a napokat, naptárban jegyzik a napok múlását. Minden
hiába, zavarodottságuk, „látászavaruk” egyre több jelben mutatko
zik meg. Látásuk és felismerőkészségük leépülése, majd regeneráció
ja, azaz a „többet látás” készségének elsajátítása az Iskola a határon
című regény egyik elvont értelmű jelentésrétegét alkotja, amelyet a
szövegháttér elemei, jelek, utalások tesznek világossá előttünk. Ez
(a látás képességében megmutatkozó „bizonytalansági tényező”)
nemcsak az idő folyamatának érzékelésére, de a világ egyéb jelensé
geinek felismerésére is érvényes. A látás készsége a civil élet sajátja.
Bébé és Halász Péter barátsága is ezen alapul („Ismertük a Kemenes
utcát, ismertük a Ménesi út fáit, ismertük az évszakokat, ismertük
egymást és az egész világot.”),44 s ezért nincs többé érvénye az
iskolában. „M. nézte az eget, és látta is, amit néz. Közel kilencszázszor fog még így leszállni a nap az Alpok nyúlványai mögé, de ő soha
többé vagy legalábbis rettenetesen sokáig nem fogja látni, amit
néz^5 - érzékeli a változásokat Medve már az első napon, amiről
művében is beszámol. Bébé, Medve kéziratának recenzense is be
számol a „létezés természetes kereteidnek felbomlásáról: „Még ér
tettem az életet. Akkor reggel még tudtam a világ rendjét, és értet
tem az egész életet; csak estefelé kezdtem először nem érteni.”46 Az
ezt érzékeltető motívumok sora után, a kilencedik fejezetben buk
kan fel először a „zűrzavar kezdetéinek tényszerű megállapítása:
„Ezzel (m árm int Schulze belépőjével - B. E. megjegyzése)
kezdődött életünk igazi zűrzavara. Ha eddig nem értettem egyetmást, hát most aztán olyan sűrű köd szállt le - igaza van Medvé
nek -, hogy ettől fogva minden összezavarodott; s napokba, hetekbe
telt, amíg annyira tájékozódni tudtam, hogy megtaláljam a saját
orromat. De ez már nem az én orrom volt. Én sem voltam már
önmagam. Nem álltam egyébből, mint szakadatlan szűkölésből és
görcsös figyelemből, hogy megértsem, mivé kell válnom, mit kíván
nak tőlem. Mert sokáig ezt sem értettük meg; s Medve értette meg
a leglassabban és a legnehezebben.”47
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Az iskolában kiismerhctetlenül lassan telik az idő. Nemcsak
utólag lehetetlen időrendbe szedni az eseményket, de a történések
idején sem lehet elválasztani egymástól az időegységeket: „Lassan
telt az idő. Hosszú volt a szeptember. Nem tudok rá hasonlatot,
hogy milyen lassan telt, és milyen hosszú volt, és nincs is kedvem
felelőtlen hasonlatokhoz.”48 És: „Hétfő volt körülbelül - írja Med
ve -, de hogy hányadik hétfő, s hogy milyen kevés hét, sőt milyen
kevés nap telt el a bevonulásunk óta, azt menet közben bizony nem
tudtuk volna megmondani... Már akkor kezdtek elmosódni a napok
közti különbségek, amikor negyedszer-ötödször vonultunk le
ugyanígy a délutáni parancsfelolvasáshoz.”49
A félelmen és a bizonytalanságon kívül nincs állandóság az isko
la keretében: „Három napig madarat lehetett volna fogatni velem
akkor este az étteremben. Csak sajnos lassan telt az idő. Mire
elérkezett a másnap vagy akár a következő félóra, már minden
másképpenvolt.”50
„De nem így telt velünk az idő. Rosszul mondtam az egészet. S
ráadásul ugróm egyet a végén, és három évet emlegetek, számszerű
adatokkal, mintha lemérhető, egynemű valamiről beszélhetnék. S
mintha ez a valami események összefüggő egymásutánja lenne.”51
A hatalmi érdekeknek megfelelően, a növendékek először az
elvont gondolkodás készségét „felejtik” el; beleérzőkészségük, az
összefüggések felismerésének képessége vész el az iskolai menet
rendben. Csak így válhatnak alkalmassá a parancsok teljesítésére, a
feltétlen engedelmességre. Szerencsére működni kezd tudatuk ösz
tönszerű védekezőmechanizmusa, s vulgáris-otromba jelekből
ugyan, de megteremtik a maguk összetartozás-rendszerét, a világ
értelmezésének és elrendezésének, a veszély kivédésének módsze
rét. „Kommunikációs rendszerük” a külvilág számára nehezen ért
hető, sőt érthetetlen, de lehetővé teszi számukra, hogy szavak nél
kül is értsék egymást („a néma gyerek szavát is”), hogy összetartoz
zanak, s hogy az „ő világuk”, azaz a katonaiskola rendszere és Meré
nyiék hatalma ellenében új világot építsenek ki, hogy a nyers
erőszakkal szemben módszeresen hozzanak létre új „világrendet”. S
ez végül is Merényiek bukásához vezet. Ahogy Kovách Garibaldi
vezetésével Schulze és Bognár is megtorol minden személyeskedést,
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reguláktól való eltérést, úgy Merényiék is lecsapnak minden látható
szövetségre, együvé tartozást mutató jelre. Világukban csak a magá
nyos, felettestől, parancsnoktól, az erősebbtől függő lét elképzel
hető. Ám korlátoltságuk folytán nem látják be, hogy szellemi szö
vetség is létezik, nem tudják, hogy az hosszú távon erősebb a fizika
inál. Nem tudják, hogy Bébé egyszer együtt ment Medvével a Kecs
keméti utcában, s hogy ez nem tényszerűsége, hanem szavakkal csak
nehezen kifejezhető mögöttes tartalma miatt fontos. A hatalmat
tartók nem tanulnak meg „látni”, mint Bébé, mint Medve és a
többiek. A növendékeknek szinte szükségük volt arra, hogy elve
szítsék korábbi világképük, hogy megsemmisüljön bennük minden
tudásuk a világról, hogy elfelejtsenek látni és gondolkodni időlege
sen, hogy aztán (a „pokoljárás” tanulságait követve) maguk építsék
fel újra önmaguk, s hogy megtanulják ne csak „látni” a világot,
hanem többet látni belőle. „... nem az egyén »szabadsága« a sarkala
tos pont, hanem a világ érdemleges-jellegének érzékelése, a több
letminőség meglelésének, kiszűrésének képessége, a lehetőség
- végső soron: írói - kamatoztatása.” (Tandori Dezső)52
Az iskolatörténet nagyobb hányadát az első napok leírása jelen
ti: a katonai dresszúra hirtelensége és a Merényiék hatalmaskodása
kiváltotta riadalom aprólékos ábrázolása a felszínen, a világvesztés,
a tudás leépülésének, a „belső egész” felbomlásának folyamata a
háttérszövegben. E folyamatban azonban mind több jel utal a nö
vendékek új látásának megszilárdulására. Ilyen jel például, amikor
Medve és Bébé üleprúgásokból kezdi érteni egymást, Szeredy go
rombának ható jóindulatú figyelmeztetésekkel segíti Bébé világra
eszmélését, Zsoldos kimenőre kéri Medvét és Bébét, s amiért ők
ketten még a vele járó megaláztatások ellenére sem haragszanak
(nem véletlen Schulze gúnyos reagálása: „Jó barátok!”). Még nyil
vánvalóbb utalások: Medve és Bébé füzetet vezet, szerkeszt, kabarét
rendez (nem véletlenül akarják Merényiék mindenáron megszerez
ni a kockás füzetet), Szeredy kockázatos módon figyelmezteti Bébét
a veszélyre, majd megvédi mások zaklatásával szemben, ami azért
fontos, mert - bár nagyon erős fiú - hideg közönnyel szemlél és tűr
mindent. Sportolnak, legyőzik Merényieket, sőt Medve párbajban
is legyőzi a vezért, erkölcsi értelemben legalábbis. Amikor a való-
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Ságban az tö rtén ik , h o g y az e g é sz század id ejéb en k ijön a m e d e n 
cé b ő l és fe lö ltö z ik , h ogy B alab án tisz th e ly e tte s n e k (aki n em é lv e z i a
n ö v en d ék ek zak la tá sá t, ez é r t úgy tű n ik , n in cs te k in té ly e ) n e leg y en
em ia tt k e lle m e tle n sé g e , az a sz ö v e g h á tté r vilá g á b a n azt je le n ti: új
világren d érvén yes.

a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem
újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni min
dig...”53 - idézi Bébé Medvét.
Az iskolaéveket lezáró hajóúton Medve arra gondol, hogy még
sem fogadta el az „ő világukat”, s hogy Bébével és Szeredyvel meg a
többiekkel „összeköti valami”, hisz gondolkodás nélkül utánuk vet
né magát a vízbe, ha arra kerülne a sor. S aztán hárman - mintegy
szertartásosan - elszívják Bébé utolsó cigarettáját.
„Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális le
hetőségeinkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható való
ság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli,
nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egy
mással valahol. Indáink metszik a világot, aztán továbbnyúlnak ki,
egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakítatlan köldökzsinór, s ott
vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljes kontinuumban.
IV.
Az Iskola a határon-nzk még egy nagyon fontos jelentésrétege
van: az olvasás regénye. „Az Iskola a határon a legmívesebben meg
munkált életanyag fontos alaprétegéből sugárzó tanulságos olvasói
élmény prózája” - állapítja meg Tandori Dezső.
Bébé 1957-ben kézhez kapja Medve 1942-ben keletkezett kéz
iratát, s megírja olvasásának regényét, egy regényszerű nagy recen
ziót. írói reflexiói meg-megbontják az iskolatörténet szövetét.
„Medve azt írta”, „úgy írta le”, „szó szerint idézem”, „nem úgy volt”,
„hogyan lehet ezt elmondani” - hangzanak ezek a beékelések. Az
eseményeket láttató szemszög gyakran kettős, Bébé és Medve átélé
sét is láthatjuk. A regény főbb jelentésrétegeinek domináns elbe
szélője azonban mindvégig Bébé, azaz Both Benedek. Legfontosabb
írói problematikáját a kifejezés, az elmondhatóság, a látás kérdése
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kćpczi. Feleletet Medve kéziratában, az iskolatörténetben keres és
talál: hogyan (túl)élni, látni a világot (jót és rosszat), hogyan szerez
hető meg a mindenkori szabadság?
Bébé többször él az „időkizökkentćs,, módszerével: amikor el
mondja Szeredyvel való esetét az uszodában 1957-ben (mintegy a
regény kerettörténetének első része), vagy az 1944-es történéseket
ugyancsak Szeredy Danival kapcsolatban. Valamennyi külső epi
zódnak fontos többlettartalma van. Arról szól, hogy „milyen jó
átélni a választás lehetőségét, még ha lépcsőfokról is van szó”, azt
mutatja, hogy milyen örök érvényű a „szótlan” barátság, hogy a vilá
gon mindenkor létezik egy ellenőrizhetetlen szellemi szabadság, s hogy
Szeredy minden kérdésére (hogyan kell élni, mit kell tenni?) ott van a
válasz abban, amit átéltek, amit együtt megéltek, s amit Medve leírt: a
kettős vüágról, a túlélésről és a látásról szóló regényben. „Majd megné
zem, hogy mit írt Medve. Majd odaadom. Majd lesz valahogy.”56
A kerettörténetnek nincs is második fele. Ottlik úgy véli, benne
van minden Medve kéziratában, Bébé regényében. És így folytatha
tó természetesen. Nincs semminek sem vége...
Ottlik Géza Iskola a határon című regénye 1959-ben talán nem
is volt olyan szelíd olvasmány, ha szöveghátterét vesszük figyelem
be, mint amilyen ártalmatlannak látszott az aktuális hatalom sze
mében akkoriban. Lényegét azonban csak azok láthatták, akik a
másféle „látás” képességét elsajátították.
(1995)
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XIX. SZÁZADI MEGÁLLÓ

A MAGYAR IRODALMI NÉPIESSÉG
HORVÁTH JÁNOS SZEMLÉLETE

KULCSFOGALMAK KERESÉSE
Németh G. Béla állapítja meg Horváth Jánosról, hogy azoknak
a tudósoknak a körébe tartozott, „akiknél a kulcsfogalmak keresése
(vagy amint ő mondja: »vezéreszmék« keresése) és rangrendbe állí
tása fölötte eredményes módszer lehet”.1 Irodalomtörténészi mun
kásságáról - a műveinek közzétételét és (gondolatainak, elveinek)
elterjedését követő elemzések, valamint a halálát követő értékelő
vizsgálatok során - eltérő megállapítások, vélemények nyertek köz
lést, ám ezek mégis azonosmód fedezik fel és fejtik ki az általa
alkotott irodalomtörténeti fogalmi apparátus: a „vezéreszmék”
összefüggéseit, elválaszthatatlanságát, hierarchiáját. „Ami arról ta
núskodik, hogy szemlélete, fogalomrendszere igen erősen összetar
tó, koherens, reflektált és értékvonatkozású.”2
Horváth János műveit nem lehet - az elmondottak természetes
következményeként - egymástól függetlenül szemlélni. Gondolati
megalapozottságuk, vizsgálati módszerük és „vezérelvük” is azonos.
Rögzített tényként állíthatjuk Horváthról, hogy műveiben alig hi
vatkozik az őt ért vagy az általa elfogadott filozófiai-tudományos
hatásokra, tudósok vagy írók munkáira, elméleteire. Viszont törté
neti szemléletében, irodalomfelfogásában és -értelmezésében is ha
tározottan kimutatható jelenlétük. Ezek: Herder történetszemléle
te (a „nemzetegyéniség” és a „belső nemzeti fejlődés fogalma”),
Friedrich Schlegelnek a nemzeti és a világirodalom kapcsolatáról
alkotott nézete, Hegel korszellem-felfogása, Gervinius, Taine és
Dilthey elméletei.3 Önelvűséget^ hirdető kutatói módszerének
- Gerviniusra utaló - célmotívuma az, hogy fel kell fedni, „miként jut
el egy nemzeti tudat és művelődés klasszikus magaslatáig”.4 E tö
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rekvésének legteljesebb kibontakozását A magyar irodalom fejlődéstörténete5 fejezeteiben követhetjük, amelyektől lehetetlen külön
tárgyalni népiességről szóló monográfiáját,/! magyar irodalmi népi
esség Faluditól Petőfiig6 című művét, hisz ez valójában az előbbi
szerves folytatása. Mind a Fejlődéstörténet, mind a népiesség-monográfia későbbi kiadásához fűzött szerkesztői jegyzetben felmerül
olyan adat, mely az előbbi töredékes Függelékét az utóbbi bevezető
szövegével azonosítja: a monográfia Bevezetéséi a Függelék átdolgo
zásának tekinti. Horváth János e két azonos tárgyú írásában az irodal
mi fejlődés szempontjából kulcsfogalmakat tárgyal és magyaráz:
„...a népiesség áramlata az, mely a nemzeti politikumnak ízlés
belivé csiszolását előkészítette. Ezért kell vele mostan foglalkoz
nunk, mint a klasszikus ízlés egyik legnevezetesebb nevelőjével” írja a Romantikus előzmények (népiesség és politikaiság) című Füg
gelékként ismert tanulmányában.
„Alig van a modern európai irodalomban nemzeti klassziciz
mus, mely a naiv népiből oly sokat s oly mélyről merített volna, mint
a miénk” - olvashatjuk a Bevezetésben.
Tehát a nemzeti klasszicizmus (mint a Horváth János-i történetszemlélet csúcsfogalma) és a népiesség (mint a klasszicizmus forrásvidéke) nem tárgyalható egymástól függetlenül. Mielőtt a nemzeti
klasszicizmus mibenlétét mint az irodalmi népiességgel elválasztha
tatlanul egybetartozót, mint annak egyik végső kiteljesedését tekin
tenénk át, magának a népiességnek a lényegét, fejlődésfolyamatát,
de mindenekelőtt mozgatórugóit, „előhívó” elemeit kell meghatá
roznunk és behatárolnunk e dolgozat keretében.
NÉPIESSÉG, HAGYOMÁNYMENTÉS,
NEMZETI VESZÉLYEZTETETTSÉG
A népiesség mint egységes és a korábbi (a nemzeti történet
előbbi korszakaira tehető) megnyilvánulásainál korszerűbb, tuda
tosabb törekvésű mozgalom időbeli kiterjedése elsősorban a XIX.
századot érinti, bár kezdeményei az előző század második felére,
Faludi Ferenc magyaros énekköltészetének időszakára tehetők. A
XIX. századot Horváth a magyar nemzeti irodalom nagy korszaká
nak tekinti, mely nemcsak önfejlődése szempontjából kezdődött
megújhodással és teljesedett ki a nemzeti klasszicizmus ízlésvilágá-
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bán, hanem a nemzeti élet nagy változásait is előkészítette. A népi
esség elsősorban irodalmi áramlatként vált tényezőjévé e kornak,
bár tárgya (miként időbeli koordinátáit sem lehet mereven kijelöl
ni) ennél tágabb körű, „nemcsak a költészet, hanem a nemzetnek
mindenféle, népfajilag különleges műveltségi hagyománya”. Ugyan
ezekre a gondolatokra bukkanunk a monográfia-előzményként em
legetett Függelékben: „tárgya nem csupán a népköltészet, hanem a
magyarság történeti etnikumának mindennemű élő megnyilatkozá
sa.” Mindezek ellenére Horváth a monográfia bevezető szövegének
záró mondatában kijelenti: „Én az irodalmi népiességgel foglalko
zom, de nem szigetelem el attól a teljesebb értelmű: hagyomány
mentő mozgalomtól, melynek csak részjelensége volt.”
A népiesség (Horváth János szemlélete értelmében) a Bessenyei
felléptétől Arany János haláláig terjedő egységes irodalomtörténeti
korszak több jelenségét is érinti, illetve feltételezi, bár ezek jelenté
se nem mindig azonos a maival. így a népiesség „népe”, melynek
költészete és hagyományai forrásává és megtermékenyítőjévé vál
tak a hivatásos irodalomnak, nem osztályfogalmat jelölnek, nem a
társadalmilag alávetettet jelentik, hanem azt a réteget, mely nem
teremtője és csak ritkán olvasója az irodalomnak. Ez az irodalmi
fejlődés európaibb irányzatát követni nem tudó falusi és vidéki
középnemesség, mely így közvetítő rétegként tevékenykedik a hiva
tásos irodalom „leszállt” rétegei és a népköltészeti hagyomány kö
zött. Ez a társadalmi réteg ugyanakkor „kiváló fiakat adott irodal
munknak”,7 Csokonait, Katona Józsefet, Petőfit, Arany Jánost.
A műköltészet és a népi közötti kölcsönhatás természetesen
nem Faludi és nem Bessenyei korával kezdődött. Megnyilvánulásait
Horváth (miként Arany János) mégsem tekinti népiességnek, mert
hiányzik belőle a szándékosság motívuma. Elmélete értelmében az
irodalmi népiesség fejlődésfolyamata akkor veszi kezdetét, amikor
művelői „öntudatosan” keresik a népköltészettel való érintkezést,
amikor szándékosan veszik át formáit és témáit, s a műköltészet
elemei is eljutnak a „néphez”. E törekvés leginkább Petőfi költésze
tében teljesedhetett ki. Legnagyobb hatású a dalköltészetben volt,
de más műfajokat (pl. ballada, mese) is érintett, tágabb értelemben
pedig magatartásmintát is sugallt.
A népies mozgalom kiváltotta (nemzeti) magatartásminta öszszefügg annak kiváltó okaival, melyekről az áramlat öntudatlan és
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öntudatos képviselői (Apor Pétertől Berzsenyin át Aranyig) egy
aránt nyilatkoztak, s az elméletírók (Erdélyitől Horváth Jánosig) is
kifejtették véleményüket. A magyar irodalmi műveltség ugyanis a
XVIII. század második felében (némely hasznos érdeklődési terü
lettől eltekintve) egyre inkább a nemzeti hagyományoktól való el
idegenedés, az „elnemzetietlenedés”8 jegyeit (pl. a latin nyelv és a
külföldi műveltség iránti ragaszkodás a főnemesség körében) mu
tatta, amit a Kazinczy és a köre hirdette egyetemesebb érvényű,
európaibb felvilágosodás-eszmék fokoztak a későbbiek során. A
népiesség a „gyökeres magyarosság” értékének hirdetésével szinte
szükségszerűen szembekerül a kor idegent követő felvilágosultságával. Mindezek a körülmények a természetes hagyományféltés
érzését ébresztették fel némely írástudó és művészetpártoló em
berben, ami a népköltészet, a hagyományok felé irányította fi
gyelmüket. A nemzeti hagyománymentés szükséglete így fonódik
össze a népiesség mozgalmával, így lesz annak egyik fő mozgató
rugója.
„Oka pedig e konzerváló ösztön felgerjedésének, a nemzeti kü
lönlegességhez való e fokozott ragaszkodásnak: az idegen hatás
beszivárgásának észrevétele” - állapítja meg tanulmányában Hor
váth János, a legváltozatosabb megnevezéseit („a nemzeti azonos
ság biztosítása”, „nemzeti érzés”, „a népfaji örökség biztosítéka”,
„hagyományistápoló ösztön”, „hagyománymentés” stb.) alkotva a
népiesség e fő életre hívó és szervező elemének. Közben kimutatja
e hagyománykultusz jelenlétét a kor íróinak törekvéseiben, s idézi
ennek ritka szövegszerű megnyilatkozásait is, így Apor Pétert
(„... látom minden esztendőben új új mód... vagyon’) 9 vagy Berzse
nyi Dánielt („... maga a nemzet őrlelke, mely különösen veszélyezte
tettsége idején fejti ki erejét...”).10 S végül a magyar irodalmi népi
esség lényegi meghatározását fogalmazza meg:
„Azt mondhatnám: egy nemzeti közösségben élő népfaj naiv
történettudata, vagy mikor főképp a nyelv segítségével megőrzött
hagyományokra szorítkozik, naiv filológiája és irodalomtörténete.
A korszakos nagy nemzeti áramlatnak egy népszerűbb, többeknek
hozzáférhető áramlata ez.” (In: Függelék)
És a monográfiában:
„A nagy nemzeti mozgalom egészében, mely a XVIII. század
közepe tájától kezdve forr, buzog, áramlik: a népiesség a hagyo
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mánytartalék számontartója, a népfaji örökségek biztosítója, őre és
propagálója...”
Horváth János Csokonai Vitéz Mihályt nem tartja az öntudatos
népiesség képviselőjének, bár az újabb kutatások11 azt bizonyítják,
hogy a népiesség hagyománymentő gesztusa épp Csokonainál
tetőzik a költészetét és írói magatartását egyaránt átható „nemzeti
veszélyeztetettség” érzésében. Idézhetnénk e gondolat költői kife
jeződéseképp a Marosvásárhelyi gondolatok idevágó sorait, s belete
kinthetünk levelezésébe, melynek darabjaiban a magyar nemzet
kulturális határhelyzetét elemzi, a nemzeti sajátosságok fenyege
tettségét veti fel, és a kultúrának (a literatúrának) olyan jellegzetes
ségeket és szerepet szán, mely igen sok rokonságot mutat a népies
ség törekvéseivel és azokkal a jellemzőkkel, melyek a - Horváth
által nemzeti klasszicizmusnak nevezett - XIX. századi irodalmi
kiteljesedés jegyei is.
Az elmondottakból megállapítható, hogy a Horváth János ku
tatta és definiálta magyar irodalmi népiesség három szervező elven
alapszik. Előhívója a felvilágosodás korától mind nyilvánvalóbb
nemzeti fenyegetettségérzés, megkülönböztető jellemzője az a
szándék, amellyel képviselői a népköltészet és a hagyományok felé
fordulnak, végeredménye pedig egy sajátos és összetett tartalmú
nemzeti ízlés.
FEJLŐDÉSI ÍVE
A magyar irodalmi népiesség leghatásosabb szakasza egybeesik
a XIX. század irodalmának korszakával. Ennek a nagy lendületű,
egységes irodalmi fejlődésnek az ívét Horváth Bessenyei felléptétől
Arany János halálának évéig rajzolja meg, azaz 1772-től számítva
százévnyi fejlődést ért alatta. (Az irodalmi korszakhatárok itt ter
mészetszerűen nem felelnek meg az évszázadok határainak.) A né
piesség mozgalmának kezdetei visszanyúlnak a magyar irodalom
Horváth által réginek nevezett korszakába, a XVIII. századba, amit
ugyan többször nemzetietlennek vél az irodalomtörténet, bár a lát
szólagos csendben nagy kezdemények érlelődnek. Nem véletlen
- figyelembe véve a műköltészet hagyományoktól való eltávolodá
sának tényét, de a nagy készülődés hangulatát is -, hogy az irodalmi
népiesség mozgalma is innen, a századközépről indul. Horváth Já
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nos e fejlődésfolyamatot három dinamikus szakaszra osztja a ha
gyományokhoz, a nemzeti-népi örökséghez való viszonyulás szán
dékát, annak spontán vagy tudatos jellegét véve osztályozási szem
pontul. Megkülönböztető vonása továbbá ezeknek az eltérő típusú
népiesség-korszakoknak, hogy sem a mozgalom által érintett „nép”,
sem pedig a népi vagy hagyományos költészet fogalma nem azonos
értelmezésükben és használatukban. Kezdetben - s ez alatt Faludi
Ferenc munkássága és a nyomában kibontakozó költői irány, vala
mint Révai Miklós tevékenysége értendő - a népi és a régi költészet
fogalma jobbára fedte egymást, s Horváth szerint nem, mások sze
rint legfeljebb Csokonai tett közöttük rendkívüli beleérzőkészsége
révén különbséget. „Petőfi előtti irodalmunk, mikor a népköltészet
bűvkörébe került, némiképp illúziókban ringatta magát, noha el
méletben már a »köznépet«, az »alj népet«, a városi kultúrától
érintetlen falut és pusztát jelölte ki figyelme tárgyául. Mert csak
igen kis részben merítette az említett forrásokból a maga hite sze
rinti népköltészetet, sokkal többet merített a saját olvasóközönsé
gének azon távolabbi és alsóbb rétegéből, melyről mint közvetítőről
szólottam az imént...”12 - állapítja meg a kérdéssel kapcsolatban
Horváth. Faludi Ferenc magyaros énekköltészetét mindemellett
igen jelentősnek ítéli meg a népiesség kialakulása szempontjából a
magyar dalköltészetben, mivel a költő tudatosan keresett és alkal
mazott „nemzeti formahagyományt”, s a magyaros műdal első műfa
ji mintaképévé váltak művei. „E tudatos és az irodalom javára űzött
népiesség más szempontból is nevezetes s oly magaslaton mutatja
Faludi kezdeményét, amelyre a mozgalom egésze még nagyon soká
ig nem tudott felemelkedni.”13 Faludi nyomába egész sor jelentős és
jelentéktelen énekszerző lép, akik azonban a népi iránti tudatos
érdeklődés hiányában, vagy mert nem a valódi népköltészet formáit
és témáit építik saját alkotásaikba, kívül esnek a népiesség Horváth
János értékelte jelenségén. Fontosnak ítéli még e korszakban Révai
Miklós és Ráth Mátyás felhívását, mely „elegyes” énekek gyűjtésére
ösztönzött, bár a köztudatban az irodalmi ének és a szájhagyomány
hasonló műfaja még nem különült el.
Nem érdektelen megvizsgálni, hogy az irodalomtörténész által
felállított és következetesen alkalmazott vezérelvek alapján hogyan
kerül kívülre a népiesség fogalomkörén Csokonai Vitéz Mihály
költészete, még a Szegény Zsuzsi, a táborozáskor, vagy a Szerelemdal
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a csikóbőrös kulacshoz-íé\t költemények is. A Horváth János-i
szempontok értelmében csak igen kevés versét sorolhatjuk a tuda
tos népiességhez, költői egyénisége, származása mégis utat biztosí
tott számára annak irodalma felé? A népies koncepció Siralom c.
dalában teljesedett ki; ez nem a későbbi műdalköltők stílusában, de
a „naivság belső formáiban” mutatkozik meg. A Szerelemdal... Hor
váth szerint nem magyar formákhoz igazodik, a Szegény Zsuzsi..
valóban népies hangulatú versszakai viszont idegen modorosság
felé ívelnek. Emellett színműveiben népi alakokat szerepeltetett,
népmesét mondatott el és népdalt énekeltetett, ám ezek „elterjed
tek”, azaz nem a saját, népköltészeti hagyományokat érvényesítő
alkotásai, mint amilyeneket majd Petőfi vagy Arany János képes
teremteni. Csokonaival kapcsolatban megállapítást nyer még a mo
nográfiában, hogy kortársai - pl. Kazinczyék, majd Kölcsey - sokkal
népiesebb modorúnak vélték, mint amilyen valójában volt.
Horváth János a Faluditól Horváth Ádámig megnyilatkozó
énekszerzőkről és a népiesség korai szakaszáról állapítja meg a
következőket:
„... e korszakban a dalköltészet terén tudatos népiességről alig,
csak magyarosságról s a népdallal legfeljebb esetleges érintkezésről
lehet szól.”
A magyar irodalmi népiesség második szakaszát a népdalközlé
sek megindulásától Kisfaludy Károly haláláig jelölte ki. A korszak
fontos vívmányának tekinti azt, hogy a népdalgyűjtők figyelme a
köznép alkotásai felé irányul, és a „régi és népi elegyes fogalma”
világosan elkülönül egymástól. Érdemes megvizsgálni, miként érvé
nyesíti elveit (a nemzeti hagyományféltés szándékosságát) a magyar
irodalom rendkívüli tehetségű alkotói (Kisfaludy Károly, Kölcsey,
Vörösmarty) népiességenek megítélésében. Kisfaludy tudatosan
„népinek” teremtett dalait eleve szembeállítja Kölcsey dalaival, az
utóbbi valódibb népies költészetében bizonyosodva meg. Kisfaludy
népdalairól úgy véli, bennük „nem tudja levetkezni a maga irodalmi
modorát”, s csak az egykorú elidegenedő németes műköltészettel
szemben népiek. Kölcsey viszont, megmaradva műköltői szerepé
ben, a népdal műfaji esztétikumát igyekezett érvényesíteni költői
tevékenységében. „... nem önmaga elidegenítésével kezdi, hanem mű
kőitől egyéniségének hozzátörésével az új feladathoz, saját lírai
hajlamainak olynemű szelekciójával és összeegyeztetésével, amely
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lehetővé teszi neki, hogy önmagát a könnyű dal olyannyira megiri
gyelt tónjában fejezhesse ki.” Vörösmarty Mihály költői pályája
jeles állomása a magyar irodalmi népiesség fejlődésének. Kivételes
tehetsége lehetővé tette számára a népies formában, témában és
hangulatban való kifejezés mindenkoriságát, amit aztán egyéniségé
vel, eredetiségével gazdagított. Horváth véleménye szerint Petőfi
népiességét előlegezi, mi több: magyaros zamatát tekintve még ő
sem múlja felül Vörösmartyt.
„Az áttekintett korszak döntő jelentőségű a magyar irodalmi
népiesség történetében. Régi és népi világos szétválasztása, a ko
rábbi énektípusnak a magyar dallamú népdallal való felváltása, ez új
dalműfajban különböző poétikai változatok kiképzésének megin
dulása, a népdalgyűjtés állandósítása, iránta a közönség érdeklődé
sének megnyerése, a közízlés megfelelő befolyásolása: e - mintegy
másfél évtizednyi korszak főbb eredményei” - foglalja össze a népi
esség második korszakának lényegi összetevőit.
A magyar irodalmi népiesség harmadik szakaszát, a mozgalom
virágkorát Petőfi fellépte fémjelzi. A népköltészet elbeszélő műfa
jai iránt is meghozza az érdeklődést, kibontakozik a népiesség el
méleti irodalma, s a fejlődés felfelé tartó íve a nemzeti klassziciz
mus teljességébe torkollik.
A Petőfi előtti kor elméletírói nem vélekedtek azonosmód a
művészi népdal fogalmáról, követelményeiről és értékeiről. Élesen
szemben állt egymással Bajza József (részben az elmélkedő Köl
csey) és Toldy Ferenc véleménye. Amíg Bajza műköltői gondot és
megnyilatkozást várt el népi-naiv formába öntve, addig Toldy a
néphez való lelki idomulás követelményét állítja a műnépdalok
szerzői elé. A gyakorlatban (Petőfi fellépte előtt) a Toldy-féle válto
zat érvényesült, bár elméletileg Bajzának volt igaza: a műnépdalszerzés nem a népköltészet, hanem a hivatásos irodalom, a „nemze
ti esztétikum” szempontjából, annak megújítása értelmében fontos.
1841-ben a Kisfaludy-Társaság Mit értünk nemzetiség és népiesség
(Volksthümlichkeit) alatt a költészetben?s különösen a magyar költé
szetre mennyi és milly befolyást gyakorlott a nemzeti és a népi elem
címmel jutalomtételt tűz ki, s a pályázat eredménye főleg a Petőfi
előtti felfogásokról tájékoztat.
1842-ben hangzik el Erdélyi János székfoglalója a Kisfaludy Tár
saságban, s tanulmányát a népiesség fogalomkörének szenteli: a
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magyar népiességre nagy hatású Herder elméletétől, a népköltészet
és a nemzeti költészet viszonylatán át, a népköltészet erejének,
műfajainak teljes körű vizsgálatát adja. Persze Petőfinek nem kel
lett Erdélyi tanulmányára várnia ahhoz, hogy költészetében az igazi
népiességet megvalósítsa, a saját lelkiségével gazdagítva azt a for
mai, tárgyi, költészeti és anyagi „magyarságot”, amit addig a gyűjtők
megőrzésre felhalmoztak. „... s a fiatal nagy költő átvette megőrzé
sét annak, mit a nép eddig megőrze és a teremtő lángelme sugalmából valósággá alkotta meg azt a költészetet, melynek lényege körül
még a legelőrehaladottabb elmélet is csak homályos sejtésekkel
tapogatózott.” A nemzeti ritmus „kifürkészése” pedig Arany János
érdeme. De ez már a nemzeti klasszicizmus korszaka.
Hogy mit értett Horváth János nemzeti klasszicizmus alatt, ami
nek előkészítője volt a népiesség mozgalma, amellyel elválasztha
tatlanul összefügg, s ahol végső kiteljesedését éri el - csak nehezen
definiálható fogalom. Bár a Fejlődéstörténetben a leírását és megha
tározását maga adja: „Minthogy pedig a hagyományos, a régi ízlés
»népiesség« színben volt a közönség tulajdona, érthető az a neveze
tes szerep, mely a klasszikus ízlés előkészítésében a népiesség prob
lémájának jutott. Ösztönszerűleg sodortatott a korszerű problémák
sorában központi helyre a népiesség, mihelyt az ízlés, sőt általában
a szépirodalmiság követelménye derengeni kezdett; s hogy az az
irodalmi társaság, mely elsőül nevezte magát nyíltan »szépirodalmi
intézet«-nek, a népiesség kérdésének megvitatására még Petőfi fel
lépte előtt pályázatot hirdetett, majd pedig a népdalok gyűjtését
szervezte meg országosan - az már az idők teljességének a jele volt.
A népiességnek kellett műköltői színvonalra fölemelkednie, a mű
költészetnek kellett a népiesség életszerűségéhez alább ereszked
nie, hogy a mondott összeegyeztetés: hagyományosnak és újnak,
alsóbb és felsőbb rétegnek, írói rendnek és közönségnek - más
szóval: irodalomnak és életnek - egybetalálkozása egy megállapo
dott közízlésben megtörténhessék” - közli a Fejlődéstörténetben,15
A klasszicizmus tehát ízlés, mely nem stílust jelöl, hasonlít az irány
zat fogalmához, legközelebbi meghatározása az, hogy „közös lelki
forma”, kulcsfogalma pedig a harmónia és az összeegyeztetés. „... de
specifikus magyar fejlődményeknek is az összeegyeztetése: tehát
magyar klasszicizmus.”16 Nem szabad összekeverni a felvilágosodás
nemzetközi klasszicizmusával. „A magyar klasszicizmus ellenben
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csak a miénk, s nálunk is csak egy korszaknak a közvetlen sajátja:
ízlésbeli eredője az összes addigi magyar irodalmi fejlődésnek, fel
fogója s részrehajlás nélküli összeegyeztetője minden, eladdig ma
gát kizárólagosnak tudó magyar irodalmi specifikumnak.”17 Petőfi
költészete az első, mely megvalósulása ennek az új ízlésnek, Arany
János pedig a végső kiteljesítője. A nemzeti klasszicizmus ugyanak
kor „gondolati-erkölcsi kategória”,18 válaszadás a magyar társadal
mi fejlődés nagy kérdéseire („merre az irány, ami a magyarság és a
magyar kultúra fennmaradását és egészséges fejlődését biztosítja”)
a bukott forradalom tanulságai után, s áttételesen (az összeegyezte
tést hirdető, megfontolást és mérsékletet pártoló tendenciájával)
Horváth János korában is háború előtt és után.
A NÉPIESSÉGRŐL ÉS A NEMZETI KLASSZICIZMUSRÓL
MÁS SZERZŐK
Horváth János Beöthy Zsolt irodalomtörténetével szemben ala
kítja ki a maga szintézisét. A Petőfi és Arany költészete fémjelezte
népiességről azonban nem tér el lényegesen a véleményük: a népköltészet sajátosságait látja mindkét szerző Petőfi és Arany költé
szetében „a műköltő tudatos művészetével” megújulni és megneme
sedni. „Petőfi is, Arany is a magyar nép tanítványa. Arany a népköl
tés nyelvét, kifejezésbeli fordulatait, mondatfűzését és epikus szer
kezetét tanulja el; Petőfi a népdal sajátságait alkalmazza és alakítja
át sajátos tehetsége szerint” - olvashatjuk a Beöthy-féle irodalomtörténetben.
Szerb Antal Magyar irodalomtörténetében véleményt mond ko
rának népiességszemléletéről éppúgy, mint Horváth János klasszi
cizmus-elméletéről. Szerinte rendkívül sok visszaélés történt a né
piesség fogalmával, s egyik ezek közül az, hogy „a magyar irodalom
fejlődésvonalát eltorzították, hogy népi gyökerét igazolják, és ha
mis értékmérőt vezettek be, amikor a népiességet, ezt a szociológiai
fogalmat esztétikai értékké kiáltották ki”. Ugyanakkor szemlélete
sokban rímel Horváth Jánoséval, amikor Faludi népies líráját, Bessenyeiék hagyományőrző vonulatát és Petőfi népiességét elemzi.
Szövegszerűen is említi Horváth János nemzeti klasszicizmusról
alkotott véleményét, amikor maga a következő gondolatokat fogal
mazza meg: „Egy ki nem mondott, nehezen megfogalmazható belső
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kódexhez alkalmazkodik minden alkotó, mélységesen komoly ha
tárérzéssel áll meg ki nem mondható dolgok előtt. Ez a klassziciz
mus már a romantikában is megvan, sajátos magyar ízt adva neki, és
teljességre érik a századközép nemzedékében, különösen a legfőbb
magaslaton, Arany Jánosban../’19
„Magyarországon a népiesség a 18. század utolsó harmadában, a
konzervatív nemesi ellenállás jegyében jelentkezett elsőként, hogy
a 19. század közepére olyan kimagasló költőink kifejezésmódjává
váljék, mint Petőfi S. és Arany J.; a 19. század végére azonban a
»népnemzeti iskola« epigonjainak idejétmúlt formanyelvévé zül
lött” - olvashatjuk az 1969-ben, a szocialista ideológia virágkorában
kiadott Esztétikai kislexikonbóli20 a magyar népiességről. A nemzeti
klasszicizmusról meg a következő tagadást: „A magyar irodalom
történet-írásban Horváth J. »nemzeti klasszicizmus«-nak nevezte el
Petőfi-Arany-Gyulai népi-nemzeti irányát, mint olyant, amely a né
pi eredetű nemzeti műformákat a legnagyobb művészettel valósí
totta meg. Újabb irodalomtörténet-írásunkban ez a terminus nem
szerepel.”21 A marxista irodalomtörténet-írás által túlzottnak vélt
„nemzeti jelleg”-hangoztatást, amely a népiesség mozgalmát jelle
mezte, Révai József Petőfi költészetében feloldottnak látja („Petőfi
nem kozmopolita, hanem nemzeti, de úgy nemzeti, hogy egyben a
szabadságért küzdő népek nemzetközi szolidaritását is vallja.”),22 s
aztán elharsogja a kor ideológiai közhelyeit arról, hogy mire okítja
az olvasót az igazi népiesség.
Tudományosság és konzervativizmus - legtöbbször ezzel a két
szóval jellemzi a mai kritika Horváth János történetszemléletét. Ez
a konzervativizmus azonban a régi értékek igenlésével, szellemi és
erkölcsi normák védelmével azonos.23
(1995)
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KÉRDÉSEK A NÉPSZÍNMŰ
MŰFAJA KÖRÜL

STILIZÁLTSÁG, NÉPIESSÉG, MELODRÁMA
A XX. század első évtizedeiben, azaz a népszínmű ún. fénykorát
követően keletkezett összefoglaló irodalomtörténetek (köztük
Horváth János és Szerb Antal munkái) már nem annyira a műfaj
lényegi meghatározására, értelmezésére törekedtek, mint inkább a
magyar drámairodalom fejlődésfolyamatába történő értékelő elhe
lyezésére. Ahhoz a megállapításunkhoz, miszerint Horváth János
csak részben (a népiesség szemszögéből), míg az urbánus beállított
ságú és műveltségű Szerb Antal nem értette meg a népszínmű vilá
gát, több - a társadalom változásaiból következő - magyarázat
fűződik. A népszínmű fejlődése szempontjából fontos, teremtő re
formkor, a nemzeti tartalmú darabokat igénylő elnyomatás és a
különlegességet kedvelő kiegyezés időszakát (valójában a magyar
romantika korszakát), a kilencvenes évek Jó zan és prózai le
vegője”1 követte; a naturalizmus „élethűséget” követelő látószöge,
majd a realizmus „szemüvege” 3, amelyen keresztül „nagyon torzul
festett a népszínművek idealizált parasztvilága”,4 hogy a XX. század
modern irodalmi törekvései még annyira se kedvezzenek a műfaj
létének és alakulásának.
Szerb Antal szerint a népszínmű olyan darab, melyben „népi
alakok enyhébb drámai mese keretében népdalokat énekelnek”.
Ugyanitt5 utal a mese fontosságát meghaladó zenei betétek szere
pére („Eleinte a mese volt fontosabb, később az ének.”6), s a népi
alakok valótlanságára e művekben: „A népi alakoknak nincsen más
bánatuk, mint ami nagyon jómódú embereknek is szokott lenni:
szerelmi komplikációk, féltékenységek, házassági háromszögek,
melyekbe csak itt-ott keveredik valami adomaszerű korrajz mozza
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nat, obsitos és hasonló alakok. Olyan népszínmű nincs, ahol a nép
nek ne lenne pénze, ahol a nép másként, mint egyszerű, de nyugodt
megélhetési viszonyok közt élne.”7 Úgyhogy Szerb véleménye sze
rint a népszínmű (Móricz falusi témájú drámái kivételével) értékte
len és érdektelen, hamis népi jelleget bemutató (pl. Bartók és Ko
dály népdalai helyett műdalokat felvonultató) alkotásokkal azonos,
ahol a magyar paraszt egy „boldog Árkádia”8 lakója. Azért furcsa
számunkra az irodalomtörténész ezen sarkított ítélete, mert esszé
jében épp Hevesi Sándorra hivatkozik, aki tanulmányaiban kimu
tatta ugyan a népszínmű műfajának negatívumait, idegen elemeit,
ugyanakkor elmélyült kutatásai révén a műfaj belső törvényszerűsé
geire is rámutatott, melyeknek fényében a művek műparaszt világa
másként hat ránk, s a betoldott dalok szükségszerűségét is megértjük.
Hevesi S á n d o rt régi népszínmű és a magyar nóta, a Parasztok és
műparasztok a színpadon, valamint A drámaírás iskolája9 című ta
nulmányaiban foglalkozik a kérdéssel. Itt a népszínművet a francia
melodráma leszármazottjának tekintve rámutat arra, hogy az ilyen
típusú színpadi mű alakjai „nem élő organizmusok, hanem a szituá
cióhoz megszerkesztett mechanizmusok”.10 Következésképpen pa
rasztábrázolásában sem az a lényeges, hogy népi alakjai valósághűek-e, hanem hogy igazi emberek-e („A színpadról a parasztot csak
akkor hisszük el, a parasztban csak akkor tudunk gyönyörködni, ha
embernek érezzük és látjuk, nem pedig csinálmánynak, sőt csoda
bogárnak.”11), s hogy a néző őket saját magával szemben parasztfigurának érzi-e. E színpadi műveknél - s eredetük Shakespeare-ig
vezethető vissza - a környezet - miként azt Hevesi megállapította nem megfigyelési objektum, hanem ürügy. A népszínmű falusi-pa
raszti világa például ahhoz szolgáltat alkalmat, hogy a népköltészet
értékei, mindenekelőtt a népdal (vagy a népies műdal) színpadon
előadhatóvá váljék. Ha e műfaj meghatározó sajátosságának fogjuk
fel stilizáltságát, irreális természetét, akkor a zenei betétek - még
ha semmi közük is a cselekményhez - nyomban kifejezővé válnak.
„A régi népszínművek általában csak a maguk stilizáltságában eleveníthetők fel, s ma sem szabad megkívánni tőlük azt, ami sohasem
volt meg bennük, de nem is szabad kiirtani belőlük azt, aminek
hatásuk egy nagy részét köszönhetik: a népdalt, a magyar nótát.”12
Mind Hevesi, mind Horváth János a magyar népszínmű dalbeté
teit a „népies magyarság ideáljához” 13 kapcsolja, azaz Horváth a
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romantikus kor drámairodalma „legmagyarabb ágá”-nak14 mondja
a műfajt, amely magyar népi hagyományokra támaszkodik. A Hor
váth János-i értelemben vett népiesség pedig összefügg a népi ha
gyományokhoz (mit nagyon sokáig nem különböztettek meg a régi
fogalmától) fordulás szándékával, a tudatos hagyománykeresés és
-teremtés költői tettével.
Stilizáltsága és népiessége mellett a népszínmű melodramatikus
eredetének is - bár áttételesen - van köze dalbetéteihez. A legtöbb
(talán a Piros bugyellárisi kivéve) csak mellékalakjaiban és epizódja
iban népi természetű, míg a főszereplők és a hozzájuk fűződő cselek
ményszál inkább melodrámára emlékeztet; cselszövésekkel, intri
kákkal, féltékenységgel, érzelmi kitörésekkel telt történetük ugyan
is a melodráma eszköztárából építkezik, s érzelmi-lírai telítettségük
a dalszerű beszéd felé veti a szereplőket. Ezért van, hogy Göndör
Sándor, Feledi Boris, Kis Rózsi, Andris, Veres Ilon, Laci és a többi
ek vagy énekelnek, vagy pedig „prózába tördelt népdalokban”15
beszélnek.
E dolgozatban a népszínművek - stilizált-irreális jellege, hagyo
mánytisztelő népiessége és melodrámai előzményei eredményezte népdalbetéteinek dramaturgiai szerepe kerül vizsgálat alá, s ez a
következő népszínművek példáján történik:
Szigligeti Ede: Szökött katona
Szigligeti Ede: Csikós
Szigligeti Ede: Cigány
Szigeti József: A vén bakancsos és fia, a huszár
Csepreghy Ferenc: Sárga csikó
Abonyi Lajos: A betyár kendője
Tóth Ede: falu rossza
DALBETÉT ÉS DRÁMA
A népszínművek dalainak legnagyobb része nem népdal, hanem
népies műdal, melyeknek sokszor szerzője is ismert (pl. Egressy
Béni, Szerdahelyi József, Szentirmay Elemér, Doppler Károly stb.),
s vagy népszerűségük folytán kerültek a darabba, vagy általa lettek
közismertté (pl. mert Blaha Lujza énekelte őket).
„Nem baj, ha e népszínművek parasztjairól nem tudjuk elhinni,
hogy valaha is dolgoznak. Nem azért születtek, hogy dolgozzanak,
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hanem azért, hogy daloljanak nekünk és elbájoljanak bennünket,
mint a régi pásztorjátékok kecses alakjai, akik selyem-mezőkön
gondosan fésült bárányokat őriznek” - írja Hevesi Sándor már idé
zett, A régi népszínmű és a magyar nóta című tanulmányában. A
dolgozatban vizsgált zenei betétek nagyobb hányada valóban in
kább gyönyörködtet, hangulatot ébreszt, azaz nem a helyzetekből
következik, s inkább megállítja a cselekménysort, mintsem tovább
építi. Különösen vonatkozik ez a népszínművek egyes szereplőinek
elbeszélés-értékű (tehát a drámaisággal antagonisztikus) közléseit
oldó daltöredékekre, amelyek átmenet nélkül következnek a szö
vegből és olvadnak ismét beszéddé. Pl. Laci A vén bakancsosban
(I. felvonás, 6. jelenet), amikor azt beszéli el, hogy mit tenne, ha
katonának kellene mennie, akkor a „Csillagok, csillagok, szépen
ragyogjatok...” kezdetű népdalra fakad, majd prózai kérdésekkel
folytatja. Ugyancsak daltöredékeket iktatnak beszédükbe a sze
replők, amikor valamely tanmese, jó tanács, utalás elbeszélését,
terjedelmes elmondását kerülik el. így: Lajos a Szökött katonában
(megkörnyékezve Julcsát) a „Három alma, meg egy fél...” kezdetű
dallal figyelmezteti, ha válogat, pártában maradhat, amire Julcsa
ugyancsak dalban felel. Szerelmi vágyakozását, szerelmének mérté
két fejezi ki, beszéli el és bizonyítja dalban a Csikós Andrisa a
„Repülj, fecském, ablakára...” kezdetű dalban, majd prózában fordí
tott, de lírai telítettségű, a népdalszövegek fordulatait felvonultató
vallomásban folytatja (pl. „Aztán bele-belekiáltottam a szélbe édes
nevedet, mert azt hittem, meghozza azt ide falutokba. Mikor aztán
éppen nem tudtam, mi lel, s repülni szerettem volna hozzád, angya
lom: a legvadabb csikó hátára vetettem magamat...”). Ugyancsak ezt
a szerepet tölti be a Sárga csikóban Laci anyjához intézett éneke („Dom
bon van a házam...’), melyben szerencséjét ecseteli (I. felvonás, 5. jelenet).
Az előbbi példákhoz hasonló (tehát a hangulati-érzelmi szférá
ba lendítő) szerepet töltenek be a színművekben azok a dalok,
amelyekben egy-egy szereplő önnön lelkiállapotára utal, így fejezi
ki érzéseit. Számos példa között, ilyen Andris dala („Végigmentem
az ormódi temetőn...”) a Csikósban (II. felvonás. 10. jelenet), Gön
dör Sándor terjedelmes, a szerelmi csalódás, a magányosság érzését
kifejező (az előbbivel együtt a sírva vigadás magyaros szokását is
sugalló) éneke A falu rosszában (II. felvonás, 5. jelenet). Ide tartoz
nak azok a dalok is, amelyek egy-egy drámai szituációt zárnak le,
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nyomatékosítják következményét (természetesen a fordítottja is ér
vényes, a jelenetet kezdő és az eseményeket sejtető dal), ugyanak
kor meghatározott érzelem (a vélt hűtlenség miatti csalódottság, a
búcsú, az elválás, a szerelmes távolléte kiváltotta epekedés) fűződik
hozzájuk: a Szökött katonában Gergely és Julcsa búcsúja az első
felvonás végén, amibe Lajos gonoszkodó, szám ító rigmusa
ékelődik; a „Magasan repül a daru...” című (Szerdahelyi által szer
zett) dal a szerelmesek elválását nyomatékosítandó (II. felvonás,
2. jelenet) a Csikósban, s Rózsi búcsúzkodása falujától és szerelmi
fogadalma („Édes falum határa, / Itt hagylak nemsokára, / De itt
marad a szívem / Kedvesemnél bilincsen.”) a 6. jelenet végén; Peti
búcsúja A cigányban, amikor katonának megy (I. felvonás, 11. jele
net, „Seprik a pápai utcát...”); Ilon lemondóan szomorú éneked vén
bakancsos....-bán, amelyben a halál gondolata is felvetődik („Este
felé, ha lefekszem kilenckor...”); Sándor dala a vándor úton („Meg
átkozott engem az édesanyám...”, III. felvonás, 4. jelenet) A falu
rosszá bán stb.
Az általunk vizsgált népszínművek főszereplői valamennyien
akadályozott szerelmesek, akik csak külsőségekben (pl. viselet) né
piek, cselekedeteik, gondolataik, érzelmeik a melodráma színpadá
ra sorolja őket. így Hevesi16 megállapítja, hogy Szigligetinek a ko
rabeli kritika által népszínműként értékelt darabja, A lelenc, felvo
nultatja előttünk a francia melodráma valamennyi alakját és kellé
két: úri csábító, kitett csecsemő, törvénytelen gyermek, jó családból
való haramia, az üldözött ártatlanság stb. Kivételnek csak A falu
rosszát tekinti. Az „üldözött ártatlanság” motívuma szinte minden
jelölt népszínművünkben felmerül a Szökött katonától A falu roszszáig. S mint a melodrámák hősei, e darabok szerelmesei sem be
szélgetnek másról, mint a szerelemről, s ezt kivétel nélkül dalban
teszik, vagy dalszerű beszédtöredékek formájában. így vall szerel
met Gergely Julcsának a Szökött katonában, így mondják el egymás
nak érzelmeiket Andris és Rózsi a Csikósban, s üzennek egymásnak
az együttlétben megakadályozott fiatalok a Cigányban, amely jele
net (Peti és Évi énekes párbeszéde az I. felvonás 8. jelenetében) az
egyik legteljesebb, legtalálóbb az ilyen típusúak között. Az említett
célnak felel meg Laci és Ilon szerelmi kettőse A vén bakancsos...bán (I. felvonás, 8. jelenet), ilyen a Sárga csikó bán Erzsiké és Laci
szerelmi vallomása (II. felvonás, 4. jelenet). Ez utóbbi dalait
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Szentirmav Hlemér szerezte, mint ,4 falu rossza címadó dalát is.17
Bátki TercM és Feledi Laci is dalban évődik egymással, de még
érdekesebb e szempontból Göndör Sándor és Finum Rózsi találko
zása a színműben, amikor a dalokban rejlő szekunder jelentéstartal
mak „kibontása” által szakítanak egymással.
D ram aturgia szem pontból fontosabb a népszínm űvekbe
ékelődő nép- és műdalok18 tér- és időjelző szerepe, amely a drámai
cselekményfolyam lehetőségeit is meghatározza. Zenei betét a vizs
gált népszínművekben csak falusi környezethez kötődik, csak a népi
miliő teremthet alkalmat a daloláshoz. Jellemző példája ennek
Abonyi Lajos A betyár kendője című színműve, ahol a cselekmény
nagyobb része városi környezetben játszódik, s ahol nem hangzik el
ének még a falusi környezet nevelte szereplők szájából sem. Ugyan
ez vonatkozik Szigligeti Szökött katonájává is. A térjelző szerepnél
még hangsúlyosabb a dalok időjelző szerepe, különös tekintettel
azokra a dalokra, amelyek a drámai mű un. kettős idejéből a valósá
gos időre vonatkoznak, mi több, annak előzményeit mondják el
dalban, mivel a színpad nem tűri az epikus elbeszélést. Ezek a dalok
rendszerint jelenetnyitó helyet töltenek be. Utalnak a főszereplők
közötti szerelem kialakulására vagy meglétére, az akadályozottság
okára, a szereplők társadalmi hovatartozására, anyagi helyzetére.
Ilyen dalokból (Rózsiéból és Petiéből) szerzünk tudomást a cigá
nyok alávetett helyzetéről a Cigányban, ismerjük meg Andris és
Rózsi szerelmének előzményeit a Csikósban, s Finum Rózsi erköl
csi bukásának ok ál A falu rosszá bán.
A cselekményfolyamhoz szorosabban kötődnek azok a dalbeté
tek is, amelyek egy-egy szereplő jellemét sugallják, mutatják be,
hisz ebből drámai helyzetek következhetnek. Példaként említhet
jük Gémesi önjellemző dalát („Fehérvári hármas határ, / Magam
vagyok benn a betyár...”) a Szökött katona I. felvonásának 7. jelene
tében, vagy a cigány kovács dalát Szigligeti másik népszínművében.
Különösen fontos e szempontból A betyár kendőjének néhány dal
betéte, amelyet Zsófi énekel magáról, s szeszélyéből, kacérságából
érezzük ki Bandi bűnös tettének motivációját.
Olyan dalbetét, mely organikusan kötődik a drámai cselekmény
hez, abból szövődik, illetve tetté válik, csak igen kevés van ezekben
a színművekben. Ezek közül ki kell emelnünk a megtébolyult Rózsi
dalait, amelyek Gyuri és Évi kézfogójának megakadályozásában
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játszanak szerepet, hisz Évit cselekvésre (a menyasszonyi koszorú
letépésére) ösztönzik (Cigány). Gesztussá alakuló „szó”, beszéd
szöveg szerepét töltik be azok a dalok is, amelyeket Göndör Sándor
hall ki Felediék házából, minthogy a gyilkosság szándékát érlelik
benne (A falu rossza), s a fonóba igyekvő lányok gyilkosságot meg
idéző dala A betyár kendőjében, amely közvetlenül hat Bandi lelkiis
meretére. Csak részben jellemezhető így az a játékdal, mely a Csi
kósban hangzik el, s amelynek ürügyén Asztolf meg akarja csókolni
Rózsit maga ellen fordítva így Andrist. Ilyen szerepet játszanak
ugyanebben a darabban a vénasszonyok kocsmai dalai is, amelyek
magukra vonják Andris figyelmét, s így tudhatja meg, mi történt
szerelmének családjával.
Egyes dalok komikus hatást keltenek, karaktercsúfoló funkciót
töltenek be. Legjellemzőbb e szempontból A vén bakancsos... „A
kincs, a kincs, a mindenünk...” (ez ugyanakkor előreutaló szerepet is
betölt a drámai cselekménysort illetően), „A kocsmáros haragos,
dum”... kezdetű dal, s Frici katonadala ugyanebből a darabból. Fe
szültséget old a Csikósban Rózsi'„Azért, hogy kend kicsinyt ra
gyás...” kezdetű dála is.
Meghatározott helyhez és alkalomhoz kötődő dalok: toborzók a
Szökött katonából és A vén bakancsos...-ból, munkadalok az elsőként
említett színműből és a Cigányból, valamint a Csikós játékdala.
DALBETÉTEK - A NÉPSZÍNMŰ ELŐZMÉNYEI
ÉS A FALUSI DRÁMA
Csokonai Vitéz Mihály 1793-ban, tehát jóval a népszínmű létre
jötte előtt, Tempefőijében „felülmúlhatatlan remekléssel” népme
sét meséket el, s egy hajdúval dalt énekeltet („Dorog hajdúváros
Tiszán túl”). A Karnyóné Boris szolgálója is énekel („Csurgói kin
csem! hallod-é”), Kuruzs pedig népi rigmusokat mond. Mindezt
Csokonai népiességének bizonyítására éppúgy szokás érvként fel
hozni (mit aztán Horváth alaposan meg is cáfol), mint az említett
művek népszínmű-előzményként való bemutatásához is alkalma
sak. S ha a költő nem is volt tudatos népies alkotó, s színdarabjai is
csak nagyon korai előzményei a dalos népszínműnek, azért mindkét
jelenség fejlődési lehetősége benne volt Csokonai költészetében,
művészetében.
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A népszínmű közelebbi előzményének tekintetté peleskei nótá
rius, Gaál műve, már több rokonságot mutat a Szigligeti teremtette
műfajjal, s nem egy dala a későbbi népszínművekbe is bekerült.
Az irodalom fejlődéstörténetében bekövetkezett változások, így
a naturalizmus térhódítása, a népszínmű sorsát is megpecsételték.
Főleg a zenei betétek („az indokolatlan nótázás”) vált alkalmazha
tatlanná. Mindezek a folyamatok új jelenségekkel váltották fel a
népszínmű műfaját: megjelent a népies daljáték (Kacsóh Pongrác:
János vitéz) és a falusi dráma (Gárdonyi Géza: A bor és Móricz
Zsigmond: Sári bíró). A zenei résznek itt már új, más jelentősége
van, a gyönyörködtetés és a hangulatkeltés helyett a cselekmény
sodrás organikus része. Kár, hogy szinte egyiknek sem, sem a népies
daljátéknak, sem a falusi drámának nem akadt folytatója. S az utób
bi még a közönségnek sem tetszett túlságosan, s Szerb Antal szerint
azért, mert az „igazi magyar népet” mutatják be, mert kevésbé ha
sonlít A falu rosszá hoz és a Piros bugyellárishoz, de semmiképp sem
a nagy „cigányprímásokhoz”.
(1995)
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AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁRÓL A
LEHETSÉGES VILÁGOK
KONCEPCIÓJA ALAPJÁN 1

Arra a lcnyegi (kutatásainak tárgyát is jelentő) kérdésre, hogy
„mi az irodalom” (az „irodalmi mű”, az „irodalmi szöveg”), a tudo
mányos meghatározottságú válaszok, elméletek, hipotézisek válto
zatos, hosszú sorát hozta létre fejlődése során az irodalomtudo
mány. Ha a tudósok nem is teremtettek egy minden helyzetben
alkalmazható definíciót e tárgyról, az irodalom és a valóság közötti
kapcsolat meghatározásában - leszámítva persze a különböző ön
kényes, dogmatikus törekvéseket és ezek képviselőit - egyazon
alapműre vezethető vissza gondolatmenetük. Ez Arisztotelész Poé
tika című műve, melyben az ókori szerző az irodalmi szöveget „va
lósághoz való viszonya” alapján határolja el a nem irodalmi szö
vegtől. Ezek szerint: a történetírói szövegek a „valóságot mint egye
di tényállásokból felépülő világot utánozzák”, míg az epikai vagy a
drámai művek a „valóságra vonatkozó általánosról szólnak”. „A
történetírót és a költőt ugyanis nem az különbözteti meg, hogy
versben vagy prózában beszél-e (mert Hérodotosz művét versbe
lehet foglalni, versmértékben is történetírás maradna, mint versmérték nélkül is), hanem az, hogy az egyik megtörtént eseményeket
mond el, a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének.”
A lehetséges világok elmélete, létrehozóinak, képviselőinek és
alkalmazóinak felfogása, valamint az arisztotelészi nézet közötti
közvetlen összefüggés nemcsak egyértelműen kimutatható, hanem
- az elmélet létrejötte és léte szempontjából - meghatározó is.
„Az irodalomtudomány tárgya a szövegvilág, szemben a termé
szet- vagy a társadalomtudománnyal, amelynek tárgya, még akkor
is, ha csak szövegek közvetítésével lehet tudomása róla, a tapasztalativilág.”4
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„... míg az elscv esetben a szövegvilágot próbáljuk valóságké
pünkhöz illeszteni, a második esetben a szövegvilágot tekintjük
adottnak, s ehhez igyekszünk felépíteni egy adekvát magyarázó
rendszert.”5
„Az imaginárius közléshelyzetben létrejövő irodalmi műnek
nincs (közvetlen) referenciája az aktuális világban. A mű mint tuda
ti tárgy mentális úton keletkezik, és ezen a módon teremthető meg
újból a befogadáskor.”6
Az (arisztotelészi értelemben) irodalminak tekintett alkotások
megértési folyamatának a lehetséges világok elméletével, egy ilyen
típusú magyarázattal való megtoldása, belső terükbe enged bepil
lantást, önszerveződési elveiket világítja meg, s hagyományos mű
elemzési eljárások által megválaszolhatatlan kérdésekre adhat vá
laszt. A lehetséges világok elmélete e nagyon fontos célkitűzés mel
lett még két szempontból gazdagítja lényegesen a szövegolvasás, az
irodalmi befogadás aktusát. Egyrészt lehetővé teszi a különböző
„befogadások”, a tudati szinten konstruált műértések közötti párbe
szédet, másrészt az intertextuális kapcsolatok erősítéséhez vezet,
hisz a vizsgált művet „lehetséges világok” összefüggésében, azonos
modellhez kapcsolható alkotások sorában láttatja. Akkor is így van
ez, ha a különböző szövegmagyarázatok közötti párbeszéd csak
tudati, tehát nem a valóságos beszéd szintjén zajlik.
Madách Imre főművének, Az ember tragédiájának gazdag irodal
ma keletkezett „tudati tárgy”-ként való megnyilvánulása, egyszóval
a létrejötte óta eltelt majd másfél évszázad alatt. Természetesen ez
alatt az idő alatt rendkívül sok olvasó, irodalomtörténész és elméletíró teremtette meg a maga - hogy a lehetséges világok elméletének
fogalomkészletével éljünk - „magyarázó rendszerét”. A szakirodalom bősége ellenére mégis maradtak a műnek megvilágítatlan rész
letei, így az Ádám és az Úr, az Ádám és Lucifer, az Adám és Éva
közötti relációk, Lucifer szerepének, az Úr akaratának többértel
műsége. Amikor a Madách-műre a lehetséges világok modelljét
vetítjük, nem vállalkozunk a fentiekben említett kérdések megvála
szolására, sem a mű részletezőbb igényű magyarázatára, csak bizo
nyos összefüggéseit, változásait vizsgáljuk közelebbről. A műről
való beszédünk kiindulópontját a már idézett „irodalmi sz ö v e g é r
telmezések képezik. A használt megnevezések a lehetséges világok
koncepciójának terminuskészletéhez tartoznak.
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Az ember tragédiája létrehozta szövegvilágok spontán rekonst
rukciói is egyértelműen tükrözik számunkra, így elfogadott s megin
gathatatlan tényként kezelhető az a megállapítás, hogy ez a mű
irodalmi szöveg, szövegvilágának magyarázata irodalmi hozzáállást
kíván. így: „nincs olyan a szövegvilágtól függetlenül létrejött világ,
amely interpretánsul szolgálhatna a szövegvilág értelmezéséhez”;
Csűri értelmezésében: az adott szövegvilághoz kell felépítenünk
egy adekvát magyarázó rendszert.
Az irodalmi művek szférájában Az ember tragédiája narratív szö
veg, azaz események vannak benne: egy adott állapota sorozatos
változásokon megy keresztül. A szövegvilág tárgyai (személyei) kö
zött a legváltozatosabb, s igen bonyolult reláció-halmaz figyelhető
meg. A tárgyak attribútumainak másik eleme, a tulajdonság-halmaz
is megváltozik, kivéve egy lényeges tulajdonságot, amelyre majd
kitérünk. A hagyományos drámaelemzések is rekonstruálták a mű
vet meghatározó átalakulási folyamatot, de nem adtak teljes magya
rázatot arra, hogy mi váltja ki egy tényállás láncszerű változását, s
miért zárul le az eseménysor. Hipotézisünk szerint erre akkor adha
tunk megközelítő választ, ha a tárgyak közötti relációkat figyeljük meg.
Magyarázatunkhoz egy történetet konstruálunk, melynek lénye
ge a modellállapotok közötti változásrelációkban adható meg. Tör
ténetünket Madách-történetnek, szimbólumokkal Mt-nek nevez
zük. Az Mt-t felépítő A1 két kulcsfigurája Fa és Fb. Az Fa és Fb
közötti reláció a „szembenállás”. Az Mt-hez tartoznak Fm-mel je
lölhető mellékfigurák is, melyeknek nincs jelentőségük az állapotváltozásokat illetően. Az Mt A1 állapota sorozatos átalakulásokon
megy keresztül A l-től A14-ig, hogy az előtörténeteket záró történet
zárja, mely ismét az A l, azaz vele ekvivalens lesz (A l’). Modellünk
sajátos abból a szempontból, hogy az Fa kulcsfigura attribútumai
nem változnak, s nincs is jelen a variánsállapotokban és tényállá
sokban. Az Fa és Fb figura közötti reláció A2-ben Fb és Fc viszo
nyára vetítődik át. Fd figura és Fb között a „szembenállás”, Fc és Fd
között pedig a „társ” reláció valósul meg. Fc és Fd Fb által (tehát
közvetetten) Fa-val is szemben áll. Fb konfliktusfigura. E tárgyak és
relációk fölött két (szövegszerűen meg nem nevezett) erő, a szemé
lyek és tulajdonságaik meghatározta anyagi világ és egy másik, az
elvont, szellemi tulajdonságok képezte magasabb rendű szféra egy
másnak feszülését figyelhetjük meg.
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Mt A1 állapota a Madách-dráma első színével ekvivalens. Fa
figura az Úr, akinek attribútumai nem változnak. Tulajdonságai:
hatalom, uralkodás, mindenekfelettiség, hiúság. Meghatározója a
két fölöttes erő egyikének, a szelleminek. Köréhez Fm mellékfigu
rák (Angyalok kara, Gábor főangyal, Mihály főangyal és Ráfael
főangyal) tartoznak, s közöttük a „parancsolás-kiszolgálás” (egy
mást feltételező) relációk valósulnak meg. Ám az Úr és Lucifer
között a „szembenállás” jelenti a kitüntetett relációt. Lucifer
elsődleges tulajdonsága a lázadás. „Csak hódolat illet meg, nem
bírálat” - fogalmazza meg az Úr (a „Nagy Hiú”) a Lucifer és közte
megvalósulható, s általa egyetlennek elképzelt relációt. Lucifer vá
lasza által azonban egy másfajta, hozzá kapcsolódó attribútum vilá
gosodik meg: a szembefordulás, a tagadás. „Nem adhatok mást,
csak mi lényegem.”7 Majd következik tulajdonságainak és az Úrhoz
való viszonyának kifejtése:
„Dicsér eléggé e hitvány sereg
És illik is, hogy ők dicsérjenek
Te szülted őket, mint árnyát a fény,
De mindöröktől fogva élek é n ”S
Lucifer tehát a szellemi világ egyenrangú urának tartja magát, s
az Úrral szemben a „társ”, a „partner” relációt tartja elfogadható
nak. Az Úr reakciója, amellyel Lucifert a szellem világából az anya
géba taszítja, mindennek forrása, a konfliktus magja, a tényállások,
az állapotok megváltozásának kiváltó motívuma, azaz az eseménye
ket indukáló tényező.
Az anyagi világ attribútumait tekintve negatív előjelű mása a
szelleminek, a szellemmel szemben az anyag, a szabadsággal szem
ben a korlátozottság, a halhatatlansággal szemben a múlandóság
jellemzi. Az anyagi világot meghatározó figura Fc, azaz Ádám (a
„Kis Hiú”), köréhez Éva (modellünkben Fd), s a változások szem
pontjából lényegtelen mellékfigurák tartoznak. Ádám és világa fö
lött áll az Úré, amelyhez Ádámof A2 állapotban a „tisztelet” vagy a
„kiszolgálás” relációja kapcsolja. Lucifer kitüntetett tulajdonsága,
hogy oppozícióban áll Ádám és az Úr között létrejövő „úr-szolga”
relációval s az Ádám és Éva közötti „társ” relációval is. Lucifer
azzal, hogy a „tagadás lábát megveti”9 az anyag világában, az ese
ménysorozat manipulátora lesz. Ádámmal szemben a „hamis se
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gítő” relációt fejleszti ki. Manipulációinak következtében nemcsak
saját viszonya változik meg a szellem irányában (a tagadás szintje a
megsemmisítés vágyává fokozódik), de az Úr és Ádám közötti relá
ciót is (tisztelet -> szembefordulás), s a figura szellemi világhoz
fűződő kapcsolatát is (az elérhetetlenség beletörődése -> a meg
szerzéséért folytatott küzdelem) átalakítja. Tulajdonságaival, tette
ivel (amelyek nem egészen elítélhetők, sőt sokszor a hagyományos
műértelmezések által is igazolhatók) a szövegvilág egy adott állapo
tának láncszerű átalakulását teljesíti ki, Ádám és Éva variánsainak
sorát eredményezi, helyszínvariánsokat hoz létre, s maga is megvál
tozott alakban tűnik fel az A4 állapottól az A12 állapotig. Ami nem
változik: Lucifer és az Úr közötti „szembenállás” reláció, az anyagi
világ és a szellemi világ közötti „negatív tükörkép” reláció, Ádám
kitüntetett tulajdonsága (hiúság), az Úr kitüntetett tulajdonsága
(hiúság), Lucifer lényege (tagadás), Ádám törekvése (megszerezni a
szellemi világba tartozás jogát), Lucifer törekvése (megsemmisíteni
az anyagi világot, mely ugyanakkor feltétele a szellemi világnak). Az
Úrnak nincsenek variánsai, attribútumai nem változnak. Lucifer
nek több alakváltozata van, de attribútumai lényegükben megma
radnak. Ádám tulajdonságai, a hozzá fűződő relációk is megváltoz
nak, s tíz alakváltozatban tűnik fel. Ezek: Fáraó, Miltiádész, Sergioíus, Tankréd, Kepler, Danton, az „élemedett férfiú”, „falanszterru
hában”, „mint öreg”, „megtört aggastyán”. Ezek közül négynek
(Miltiádész, Tankréd, Kepler és Danton) az aktuális világban is
létezik referenciája, bár irodalmi műről lévén szó, a drámaalak csak
a „kivonható általánosat” tükrözi belőle. Sajátos, hogy a cselek
mény két állapotában (3. szín és 4., azaz A3 és A4) Lucifernek,
Ádámnak és Évának is csak attribútumai változnak, figuraként
ugyanazok maradnak. Lucifer tulajdonságainak megváltozása is
korlátozott szintű. Meghatározó még a változásrelációkra, azaz az
eseményekre, hogy egy variánsnak (Kepler) is van változata (Dan
ton), majd (Keplerként) ismét feltűnik. Azaz:
Fc5 -> F c6 (Fc5')-> Fc5”. Éva alakváltozatai: a rabszolga neje,
Lucia, Júlia, Izóra, Müiler Borbála, a márki testvére („felgerjedt
polgárnő”), polgárlány, anya a falanszterből, az eszkimó neje. Közü
lük egy (Müiler Borbála) történelmi személyiség, a IX. színben
pedig kél változást is képvisel egyszerre (a márki testvére, pol
gárnő), a XIII. színben nincs variánsa. Lucifer variánsai: miniszter,
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harcos, Milo, fegyvernök, famulus, bakó, „munkásruhában”, „fa
lanszterruhában”. A XIII. és XIV. színben Lucifer nem képvisel
alakváltozatokat. Az Ádám és Éva közötti kitüntetett reláció
(„társ”) lényegében nem, csak minőségében változik, Éva ugyanis
hol őszinte segítő fél Ádám mellett, hol ellenség, visszahúzó erő. így
pl. igaz társ a rabszolga nejeként, korlátozó Prágában, Londonban.
Lucifer végig Ádám társaként mutatkozik meg előttünk, ám ezt a
relációt a „hamis” jelzővel kell illetnünk, hiszen manipulációi
Ádámnak a célból történő felhasználását jelentik, hogy megsemmi
sülése által az isteni tettet, tehát a szellem világát kérdőjelezze meg.
Elgondolkodtató, hogy események zajlanak előttünk, holott
eseményről, azaz egy szövegvilág adott állapotának megváltozásá
ról csak akkor beszélünk, ha a tárgy (személy) attribútumai megvál
toznak. Mint láthattuk, Lucifer lényege (lázadás) nem módosul,
Ádám kitüntetett tulajdonsága (hiúság) is végig változatlan (minek
alapján Lucifer kihasználja), Évának nincs közvetlen hatása a válto
zásokra. Igaz, hogy Ádám néhány tulajdonsága megváltozik és az
Úrhoz fűződő viszonya is mint reláció, ám ezekről azt kell monda
nunk, hogy bizonyos szekunder események következményei. Sokkal
közelebb kerülünk az igazsághoz, ha változásokról az ún. fölöttes
erők szintjén beszélünk, azaz az Úr képviselte szellemi világ és az
Ádám személye jelölte anyagi világ közötti relációk módosulásáról.
A két világ közötti ellentét moduláló tényezője Lucifer, aki kilép
(és kiléptetik) a neki kijelölt körből, s bár szellemi szférába tartozó
ként az anyagi világban ténykedik, ez utóbbihoz a „megsemmisítés”
vágya kapcsolja, a másikhoz a „visszaszerzésé”. Ádám, bár határo
zottan az anyagi világ része, igyekszik hovatartozását megtagadva,
meghaladva a szellemi világba jutni, így a két világ közötti relációk
állandóan módosulnak. Fejtegetésünk azt a hagyományos drámamagyarázatot látszik alátámasztani, miszerint a kísérő (esetünkben
konfliktusteremtő) e drámaközegben maga az Úr, méghozzá a Lu
ciferhez fűződő viszonyában (esetünkben reláció) válik azzá a „két
sudár fa” felállításával.
Sok vita övezte irodalmunkban a Madách-dráma XV. színét, az
ismételt paradicsomi színt (A25 és A3’), annak is a zárómondatát
(„Mondottam, ember: küzdj’ és bízva bízzál!”).10 Hogy az előtörté
neteket hogyan követheti egy zárótörténet, mely leginkább az A2vel és az A3-mal mutat ekvivalenciát, de ha a fölöttes világok szint
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jén gondolkodunk, akkor az Al-gyel azonos, azt leginkább a fenti
ekben kifejtettek érvényében magyarázhatjuk meg. A1 zárja az ese
ménysort, mert közben nyilvánvalóvá válik, hogy az Úr attribútu
mai változatlanok, s ezekhez ellentéte (mint a világosságnak a sö
tétség) is hozzátartozik, azaz Lucifer. Lucifernek oda kell tartoznia
a szellem világához, mert másként nincs annak sem értelme. Ádám
(az anyagi világ) beérheti a „küzdés” biztatásával, mert időközben
rátalált egy, a szellemi szférába átlépést engedő szintre, az érzel
mek, a gondolat, a képzelet világára.
Végezetül meg kell még jegyeznünk, hogy Az ember tragédiájá
ban létrejövő szövegvilágoknak léteznek interpretánsai, az intertextuális kapcsolatok kimutathatók, gondoljunk csak a bűnbeesést
(akár konkrét, akár átvitt értelemben) reprezentáló narratív szöve
gekre, vagy magára a Biblia szövegvilágaira.
Kétségtelen az is, hogy a dolgozat, mely a Tragédia néhány aspektu
sát próbálta meg átvilágítani a lehetséges világok koncepciója alapján,
maga is „párbeszédet” folytat több magyarázó célzatú művel Madách
Imre Az ember tragédiája című drámájának egyes kérdéseiben.
(1995)
JEGYZETEK
1 „Abból indulunk ki, hogy minden szöveg - irodalmi és nem irodalmi
egyaránt - létrehoz legalább egy világot, amelynek az olvasó által
történő rekonstruálását az olvasói szövegfeldolgozás első szakaszá
nak tekintjük, és a szöveg megértésének nevezzük. A szöveg által
létrehozott világot szövegvilágnak nevezzük. A szövegvilág - mint
minden lehetséges világ - tényállásokból épül fel, azaz tárgyakból,
amelyeket számos reláció kapcsol össze. (A továbbiakban esetenként
a tárgyak tulajdonságait és a tárgyak közötti relációt közös névvel
attribútumoknak fogjuk nevezni.) A szövegvilág tényállásait ismét
relációk kötik össze, így a szövegvilág végül maga is egy komplex
tényállás.” (Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata.
Szegedi Bölcsészműhely, Szeged, 1978. Különnyomat.)

9

Bernáth Árpád: A risztotelész Poétikája és magyar fordítása. ItK,
1979., 5 -6. 648-654.

3 Arisztotelész: Poétika. Magyar Helikon, Bp., 1974. IX. 22.
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Bernáth Árpád: Műértelmezés, irodalomtörténet, irodalomtudomány.
Studia Poetica 9., 1990. 103-108.

5 Csűri Károly: Lehetséges világok vizsgálata mint műértelmezés. Studia
Poetica 9., 1990.109-120.
6 Kovács Kristóf András: Balladaelemzés a lehetséges világok koncepci
ója alapján. Studia Poetica 9., 1990. J 51-160.

7

Madách Imre: A z ember tragédiája. In: Katona József és M adách Imre
válogatott művei. Magyar Remekírók. Szépirodalmi Könyvkiadó,
Bp., 1 9 7 4.1. szín 108. sor.

8 U o. 109-112. sor.
9 U o. 151. sor.
10 U o. X V . szín 4117. sor.
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KONYVTUKOR

TÖRTÉNELEMLECKÉK
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBÓL

LECKÉK A LEGÚJABB KORI
TÖRTÉNELEMBŐL
Síawomir Mrožek: Leckék a legújabb kori történelemből
Pesti Szalon, Budapest, 1992
A történelem a leckeformálás legérzékenyebb anyaga, hiszen
áttekintése, értelmezése és feldolgozásának módja legtöbbször sze
mélyes hozzáállás és még rosszabb, ha dogmatikus parancsszemlé
let függvénye. Különösen vonatkozik ez a legújabb kori, azaz az idő
szelektív hatásán még át nem esett történelmi időszakra. Síawomir
Mrozek lengyel író nem kis feladatot vállalt magára, amikor a
legújabb kori kelet-európai események értelmezésére és a belőlük
való leckeadás tettére vállalkozott. A leckékhez ugyanis - legyen
szó akár iskolai formájukról, akár a hétköznapi élet megleckéztető
történéseiről - a tanulás és a tanulságlevonás szellemi tevékenysége
kötődik. A leckéket meg kell tanulni, különösen ha tanulságukkal
saját kárunk-bajunk által szembesülünk. A kelet-európai történe
lem is ilyen. Mindannyian részesei voltunk és vagyunk: hangoskodók és csendesek, cselekvők és szemlélődök. Kénytelen-kelletlen
megtanultuk szabályait, megismertük lényegét, kialakult helyünk s
szerepünk benne, hiszen - miként az Mrožek leckéiből kitűnik nem lehet úgy élni és közlekedni a világban, hogy „profilunkat
semmilyen szögből ne láthassa senki”.
A könyvet az író önéletrajzi jegyzete vezeti be: nyílt és személyes
állásfoglalás: „A kommunizmussal való elszámolnivalóim magántermészetűek. Romantikus forradalom hősének képzeltem magam,
pedig csak kosztos voltam a legundorítóbb, mert hazug hatalomnál
(a hitlerizmus ebből a szempontból tisztességesebb, mert nem volt
hazug), ami valaha is létezett. Becsaptak. De miért haragudjék az
ember a csalóra, amiért csal? Aki hülye, az hagyja, hogy becsapják,
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a csaló csak teszi a dolgát. Akkor hát miért tegyek szemrehányást
másoknak?” - írja. Hamu? Gyémánt? című esszéjéhez is személyes
jellegű mondatokat fűz: „Nem vagyok sem történész, sem iroda
lomkritikus. Öregedő úr vagyok, aki már szükségét érzi annak, hogy
számot vessen életével. Ezt nem tudom elvégezni, ha nem vetek
számot azzal, ami formált és kis híján deformált. Bizonyos dolgok
nemcsak énrám tartoznak, hanem a nemzetre is, amelyből szárma
zom. Tehát nem csak engem érintenek, hanem még sok hozzám
hasonlót. Ezért nem tartom meg ezeket magamnak. Ezért és csak
ezért írtam ezt meg.”
Síawomir Mrozek művei - így a Leckék...-ben szereplő kispró
zák is - egy abszurd világba, a kelet-európai (volt) diktatórikus
rendszerek működési mechanizmusába nyújtanak betekintést. Be
mutatásra kerül bennük mindaz - méghozzá a maga félelmetes,
döbbenetes, tragikus, banális, vulgáris stb. mivoltában -, ami e világ
szerves része, állandó jellemzője: a hazugság mindenható szerepe a
társadalom működésében, az aljas uralomvágy teremtette hatalmi
hierarchia, a megfélemlítés eszköztára, őrült eszmék, elvek, frázi
sok, agyalágyult nevelési módszerek. A Hamu? Gyémánt? (Jerzy
Andrzejewski Hamu és gyémánt című regényét A. Wajda filmesítette meg) című esszéjében mutat rá legélesebben a totalitárius rend
szerek lényegére: „A múlt év december tizenharmadika óta nincs
menekülés attól a képtől, hogy az egyik ember fut, a másik meg
üldözi. Az egyik fegyvertelen, civil ruhás, a másik fegyveres, egyen
ruhában van. A másik rálő az előbbire, megöli vagy megsebesíti, és
gumibottal veri, még akkor is, amikor az előbbi már fekszik és nem
tud mozdulni. E kép állandóan ismétlődik, monotóniája ezért is
egyre fájdalmasabb, mert az efféle kép rendszerint a kivételességhez
és a különleges esetekhez, nem pedig a szabályokhoz, az állandó
sághoz és az ismétlődéshez kötődik” (Hamu? Gyémánt?). Egy ilyen
világban minden lehetséges: a tragédia nevetséges, az üdvözülés
kárhozat, a magas intelligencia átok, az értelmi korlátoltság bol
dogságforrás. Csak azok boldogulhatnak, akik nem kérdezik a dol
gok miértjét, akik önállóan nem cselekszenek és nem gondolkodnak.
Mrožek egy fiatalember megrendítő példáját idézi fel: „Nem min
dennapi intelligenciájával rögtön felhívta magára a magasabb kö
rök figyelmét, villámgyors karriert futott be, és a különleges perek
ügyésze lett. Ez azt jelenti, hogy halálra ítélte az embereket (igen, az
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ügyész gyakorlatilag bíró is volt), és jelen volt a kivégzéseken. Intel
ligenciája segítségével, amely hirtelen magasba röpítette a kommu
nista hierarchiában, hamar átlátta azt az ideológiai csalást, amely őt
is hatalmába kerítette. Hát hiába gyilkolt, a lelkiismeretét nem
tudta kiirtani? Mindenesetre intelligenciájával nyilván nem járt
együtt a cinizmus, hiszen öngyilkos lett” (Önéletrajz).
A totalitárius rendszerek jellemző vonása még, hogy a hatalom
kiváltságosai azt hirdetik, azaz azt igyekeznek (legtöbbször erőszak
kal) elhitetni alattvalóikkal, hogy más társadalmakkal szemben a
világok legjobbikában, paradicsomi állapotok közepette élnek. A
kommunista paradicsomban - miként azt^lz Utolsó ítélet című no
vellából megtudjuk - a Legfelsőbb Lénynek „kolosszális” szakálla
van, mögötte foglal helyet az „érdemes vice” (rövidebb és kevésbé
göndör szakállal), de mellette van a Kopasz (hegyesre nyírt szakál
lal) és természetesen a bajuszos is. Az ítélőszék előtt a feudális
elnyomásról, a társadalmi termelés és a magántulajdonban levő
eszközök ellentmondásáról, a kizsákmányolásról, a nemzeti moz
galmakról s a „szentek szentjéről” (a neve Sz betűvel kezdődik) kell
véleményt formálniuk az odakerült szerencsétlen „lelkeknek”.
Mondanunk sem kell talán, hogy ebből a világból a Sartre-félék
kiutasíttatnak, s a Mrožekok is zavarják a rendet. A maga „elkárho
zásáról” Mrožek rendkívül groteszk képet fest: „Mennydörgés,
meghasadtak a poklok, elnyelték a káromlót. A lángban és füstben
egy kövér alak pislogott rám, egyik kezében szivar, a másikban
vasvilla - Churchill? - valaki röhögött, feltehetően Harry Truman,
fekete farkát csóválta, égtem a szurokban a Wall Streeten, fulladoz
tam a Pentagon kénköves bűzében. Akkor hát, mindörökké,
Ámen? - csak gondolni mertem, még most sem mertem elhinni,
hogy sikerült megmenekülnöm: lezuhannom a Kapitalizmus poklá
ba” (Az Utolsó ítélet).
A Leckék... harminc kisprózái írást tartalmaz, jegyzeteket, no
vellákat, parabolisztikus történeteket, állatmeséket. Legérdeke
sebb s ugyanakkor a legmegrendítőbb közülük Az orr című. Egy a
maga gyermekkorából merített iskolai példa kapcsán („... az iskolai
életben is különféle módjai vannak az üldözésnek, akár a laktanyák
ban és a táborokban...”) az üldözés és az üldöztetés pszichológiája
kerül bemutatásra. Ebben az állapotban három alapvető szerepkör
létezik, azaz három helyre lehet (kell) állni. Legrosszabb helyzetben
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az üldözött van (Mrožek írásában egy Cwibelsztajn nevű zsidó fiú),
hiszen „soha nem lehet biztos a napban, az órában és a percben”. A
vele ellentétes szerepkör az üldözőé (antiszemita eszmék által elva
kított tanulók - horda), aki viszont, bár meg akarja semmisíteni,
elismeri az üldözött létezését - így az antiszemita a zsidóét -, hiszen
benne találja meg létének, cselekedeteinek értelmét. A harmadik
szerepkör a kívülállóé. A kívülálló csak a legritkább esetben áll az
üldözött oldalára. Igyekszik „elhúzni” az események, a dolgok mel
lett, azaz úgy igyekszik eljárni, hogy profilja semmilyen szögből ne
látsszék. Az ilyen ember valójában nem veszi emberszámba az üldö
zöttet (esetünkben a zsidót), megvan nélküle, mint ahogy „halpik
kelyes madarak és madártollas halak” nélkül is megvan. „Ha egy
ember vérzik, segíteni kell neki és el kell látni a sebét. Ha viszont
egy zsidó vérzik, mondjuk egy antiszemita csínyt követően, az olyan,
mintha egy tollas hal véreznék. Ez a vérzés tehát nem emberi, még
csak nem is állati, hanem zsidó, vagyis semmilyen” - írja ezzel az
állásfoglalással kapcsolatban Mrožek, úgy ítélve meg ezt, hogy ez
még az antiszemita állásioglalásnál is rosszabb. Személytelenül el
menni a negatív törekvések és eszmék mellett azonban nem mindig
lehetséges. Tegyük fel, hogy a mások üldözőttségét tétlenül szem
lélőnek a dühöngő antiszemitizmus idején zsidó orrá alakul a ko
rábban egészen normális orra! S mert az üldözők csak a külső
jellemzőket veszik figyelembe...
A címadó írás {Leckék a legújabb kori történelemből) parabolisztikus történet a diktatórikus hatalomról. A mindenható Tábornok,
akit semmi sem bánt jobban, mint az imperializmus és „egy bizo
nyos testrész” látványa, a cukorgyárakért és a vegyi üzemekért cseré
be egy majmot kap ajándékul a testvéri nemzettől. Egy nap a majom
magára ölti a Tábornok ruháját, s mert mundérja nélkül a tábornok
nem tábornok, s a majom egyenruhában tábornok, az előbbit kivégzik, az utóbbi magához kaparintja a hatalmat. A tanulság: „így hát
új kurzus kezdődött, de, őszintén szólva, semmiben sem különbö
zött a régitől.”
Síawomir Mrožek írásai rólunk szólnak; Kelet-Európáról, a
diktatórikus rendszerekről, a hatalmasokról és az alattvalókról. Le
kell vonni a tanulságot.
(1993)
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DEAR BOHUMIL
Bohumil Hrabal: Zsebcselek.
Kalligram, Pozsony, 1992

Sajátos műfajú alkotás a Zsebcselek. A szerzői meghatározás
értelmében: interjúregény. írója, elbeszélője és hőse Bohumil Hra
bal. A hármas szerepet vállaló cseh író mellett Szigeti László szlo
vákiai magyar újságíró működött közre létrejöttében. A kérdező fél
szerepét töltötte be a beszélgetésben. „Ez az interjúregény tehát
elsősorban és mindenekfölött Bohumil Hrabal könyve, jómagam
csupán az a kérdező voltam, aki örömest hagytam, hogy érvényesül
jön alanya mesélőkedve” - jegyzi meg Szigeti László a Zsebcselekhez fűzött utószavában. Hrabal írói munkásságában gyakoriak a
szokatlan formai megoldások. Nem egyszer olvasói leveleket szer
keszt novellává, miáltal az írásmű szerzője, szereplője és elsődleges
olvasója is egyúttal (1. Véres történetek és legendák). A Zsebcselekből
pedig arról szerezhetünk tudomást, hogy egy - a formáját tekintve
ugyancsak különleges - trilógiája van készülőben. Önmagáról ír e
könyvében is, de a róla szóló történeteket a feleség mondja tollba,
azaz írógépbe. Az interjú készítése óta eltelt évek folyamán már
bizonyára el is készült, meg is jelent a könyv. 1990-ben látott napvi
lágot Esterházy Péter Hrabal könyve című regénye, melyben a cseh
íróval magyar regényhősként szembesülünk. Dear Bohumil - idézet
a regényből.
A Zsebcselek másik jellegzetessége, hogy bár először cseh nyel
ven jelent meg Prágában, mégis inkább „magyar könyv”. S ez nem
csak azért van így, mert Szigeti László mindenekelőtt a magyar
olvasó érdeklődésének és gondolkodásmódjának megfelelően ve
zette a beszélgetés fonalát, hanem mert Hrabalra is hajlamosak
vagyunk úgy tekinteni, mint egy „csehül író írónkra”. Művei párat
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lan népszerűségnek örvendenek magyar nyelvterületen is, ami a
hrabali írás- és közlésmód egyszerűségével, őszinteségével, az írói
élmények és az olvasói életérzések rokonságával magyarázható. A
Hrabal-művekben (novelláiban, elbeszéléseiben, regényében vagy
filmjeiben) elénk táruló világ a miénk is. Otthon vagyunk benne:
Kelet-(Közép)-Európában. Ahova születni - és ezt épp Hrabalra
hivatkozva szokás emlegetni - pech, tragédia, komédia, dráma...
„És kihívásnak elég volt az, hogy itt, Közép-Európában néhanapján
úgy méregetik egymást a népek, mint a kényszerházasságban élő és
válni képtelen házastársak, néha irigyen, néha féltékenyen, néha
agyonszeretve egymást, ám leginkább úgy, hogy gyakrabban tekinte
nek a távolba, mintsem egymásra” - írja a kötethez fűzött jegyzeté
ben Szigeti László.
Hrabal a beszélgetés során többször is kifejti, hogy magát nem
szépírónak, hanem krónikusnak tekinti: „Korábban is említettem,
hogy hosszabb ideje krónikásnak vallom magam, mert csak leírom
azokat a történeteket, amelyeket az egyszerű emberek mesélnek, de
nem ám úgy, ahogy mi tesszük, üldögélve a magnetofon előtt, egyál
talán nem. Tíz-húsz éve ismerjük egymást a kocsmából, ahol egy
pillanat hatása alatt vagy a helyzetből adódóan egy egyszerű ember
csak mond valamit...” A novelláiban, elbeszéléseiben (magyar fordí
tásban pl. a Véres történetek és legendák vagy a Harlekin milliói című
kötetben olvashatjuk őket), az Őfelsége pincére voltam című regé
nyében vagy a Jifi Menzellel készített filmjeiben feldolgozott törté
neteket tehát egyszerű emberek mesélték, amiből az következik,
hogy igazak s a bennük szereplő emberek is valóságosak. A nagy
hangú Pepin bácsi a Sörgyári capriccioból, a dobrovicei állo
másfőnök a Szigorúan ellenőrzött vonatokból, Metek úr, Iontek úr,
Ružička úr, a pincérek, a vasutasok, a házalók, a nagyevők és nagy
ivók, Isten báránykái, mindannyian valóságos, egykorvolt, létező
személyek, mint ahogy a helyszínek (pl. sörgyár) is valóságosak. S
hogy a történetek elbeszélői a prágai Arany Tigrisben vagy a krušovicei
sörözőben iszogató emberek, az „egyszerűek”, az sem véletlen. „Az entellektüel rendszerint csak tudja, az egyszerű ember viszont mélyen meg
is éli a dolgokat, és számomra éppen ez az élmény az írói elrugaszkodás
szilárd pontja”- közli ezzel kapcsolatban az író.
Szigeti László mindvégig jól megválasztott kérdésekkel igyek
szik „sarokba szorítani” beszélgetőtársát. Ezek a kérdések a műve
iből még elő nem villant Hrabal-arcra, az elátkozott költőkkel (pl.
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Baudelaire és Verlaine), Örkénnyel vagy Kafkával rokon írói port
réra vetnek fényt. Azonban Hrabal sem volna Hrabal, ha nem igye
kezne társát bravúros cselekkel (mint amilyenek az író által mélysé
gesen tisztelt Hidegkúti produkált a futballpályán egyetlen zsebkendőnyi terület felhasználásával) „átejteni” Mert „az írónak is bír
nia kell némi szeméremmel és tapintattal”, vagy mint a kötet mottójául
választott idézet közli: „Visszavonok mindent, amit valaha is mond
tam, nehogy elveszítsem, amihez még nincs kulcsom: a telkemet.”
Hrabal és Szigeti interjúkötete kezdetben az Interjúregény mun
kacímet viselte, majd amikor a cseh író észrevette a Hidegúti-cselek
egységteremtő szerepét a szövegben, a Zsebcselek címet adta a kö
tetnek. A beszélgetéssorozat - minek eredményeképp végül is
összeállt ez a könyv - viszonylag régen, még a csehszlovákiai rend
szerváltás, a bársonyos forradalom előtt készült. Persze Hrabalnak
nem volt szüksége az értékrendváltás útmutató szerepére ahhoz,
hogy az igazi értékek, a mindenkori emberiesség szempontjából
ítélje meg a dolgokat. S abban, hogy mind teljesebb képet kapjunk
az íróról, akit szentnek és szenilis trottynak egyaránt címeznek
olvasói, amennyiben levelet írnak neki, Hrapka Tibor fotói segíte
nek bennünket. Hrapka Tibor a legkülönbözőbb helyzetekben örö
kítette meg az írót. Ezek a fotók képezik a kötet képanyagát.
A könyv elolvasását követően - s ez jellegéből következik feltesszük magunknak a kérdést: vajon hova, milyen tudás birtoklá
sához vezet bennünket, s milyen élmény következik belőle? Szigeti
László a „kiszámíthatatlan, szüntelenül cselező, bujdosó, szélsősé
ges gondolati párosításokat produkáló írót” s mindemellett az
„együttérző, szeretetre méltó, panaszkodó, különböző gondokkal
küszködő idegembert” látja e szövegből elénk lépni, kinek neve és
munkássága egyet jelent a prágai iróniával, melynek megértését
ugyancsak segíti ez a könyv, a beszélgetés. Ám aközben, hogy Bohumil Hrabal a nemzetről, a hazáról, városokról, írókról, filmekről,
rendezőkről, művészeti értékekről stb. beszélt, bizonyos értelem
ben, másokról, mindenkiről, rólunk szól, miként a műveiben is
mindig így van. S ezek után nem túlzás azt mondani, hogy a hrabali
életművön keresztül önmagunk, világunk jelenségeinek, világbeli
helyzetünknek a megértéséhez is útmutatót nyújt a Zsebcselek.
(1992)
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VAN-E MÉG ÁLOM
KÖZÉP-EURÓPÁRÓL?
Konrád György: Európa köldökén.
Magvető, Budapest, 1990

Műfaji szempontból már a Kerti mulatság, Konrád egy évvel
korábban megjelent könyve sem egyértelmű alkotás, hanem regény
és munkanapló sajátos ötvözete. Az Európa köldökén - a szerző
meghatározása értelmében - politikai, stratégiai és paranoid esszék
gyűjteménye. Politikai esszék, mert „keletkeztek egy politikai ál
lamban (Magyarországon) és ide vannak kötve a kiinduló kérdéssel:
hogyan szerezhetnénk magunknak és társainknak több szabadsá
got”. Stratégiai esszék, mert „céljuk megérteni azt, ami szembejön”,
és paranoidok, mert „a szerző rajta tartja a szemét a fegyvereseken,
mivelhogy már meg akarták ölni, csak úgy, mert olyan, amilyen.
Hátha ezek a rosszposztók megint ilyesmivel állnak elő, hátha más
jómadarak elsütik a hidrogénbombát. Az átfogó műfaji meghatáro
zás - esszék - alatt azonban margináliák, naplójegyzetek, reflexiók,
meditációk értendők. „Hogyan is nevezzem őket?”, teszi fel az író is
ezt a kérdést, hogy aztán a „mondatok, bekezdések egy ember folya
matos, hangtalan magánbeszédéből” meghatározással oldja meg a
dilemmát.
A részben időrendi, részben tematikai szempontok alapján há
rom tömbre osztott írásokat egy 1990 márciusában keletkezett
előszó vezeti be, melyben Konrád esszéinek keletkezési körülmé
nyeiről, megírásuk motívumairól, saját egzisztenciális és írói prob
lémáiról szól, azaz mindarról, ami a kötet írásaival összefügg. Az
írások műfaji jellegéből kifolyólag (ha figyelembe vesszük, hogy a
mai intellektuális próza szinte megfosztotta befogadóját az olvas
mányosság élményétől) különösen hat az írói nyilatkozatok közvet
lensége, a „személyes világkép” erőteljes hangsúlyozása, annak
100

egyértelműsítése, hogy személyes tapasztalatokról van szó. (Pl. A
cinkos és a Kerti mulatság című alkotásában Konrád az elbeszélő
szerepét, de még a szerzőség fogalmát is igyekszik magától elvonat
koztatni.)
Az esszék egy évtized (1979-1988) folyamán keletkeztek, annak
„áruló jeleit” hordozzák, ezért egészen a közelmúltig Magyarorszá
gon csak szamizdatban jelenhettek meg. Az 1989-es politikai válto
zásokkal a felvetett problémák egy része „üveg alá került”, s most
„az olvasó dolga eldönteni, vajon túlélték-e azt a magányt, amely
ben egy évtizeden át keletkeztek”.
A kötet írásait összekapcsoló szervező elem a szabadság kérdés
köre, amely egyetemes érvényű, ám ugyanakkor személyes is. Kon
rád szerint: „Nem tudom, helyes-e a kérdéseket odatűzni a földgo
lyó egyetlen pontjához. Mindenesetre ez történt, s a szerző kérdése
az volt, mi kellene ahhoz, hogy állandó lakcímén, Budán, amely egy
négyszáz éves spanyol térkép tanúsága szerint a fekvő Európa-dáma
köldöke, egyszóval saját otthonában is szabad lehessen”. A szabad
ság átfogó kérdéskörén belül a jelölt évtized ismert sajátosságai
kerülnek górcső alá: kommunizmus, háború, béke, cenzúra, zsidó
dilemmák, a közösségi és a személyes viszonya, az irodalom és a
regény kérdésköre, földrajzi viszonylataink, kulturális állapotunk
stb., mindaz, ami miatt Konrád szerint nem lehetünk szabadok.
Vagyis fordított mechanizmust alkalmaz, amikor a lehetséges sza
badság kritériumainak felsorolása helyett a „nem-szabadság” ismér
veiről rántja le a leplet. A „nem-szabadság” állapotának pedig egyik
legsúlyosabb következménye az, hogy a „mesterséges kiskorúság
állapotába” kényszerít, azaz „aki nem szabad, az nem felnőtt, a
tekintélyuralom emberei éppoly éretlenek, mint alattvalóik”
(A harmadik reformkor elé. Naplójegyzetek.).
Konrád György esszéi a társadalom, a politika, a közösség és az
egyén rendkívül szövevényes viszonyrendszerét, a hatalom mecha
nizmusát tárják fel az olvasó előtt egy olyan kötetben, melyet nem
szükséges okvetlenül sorrendben, de nem lehet felületesen olvasni.
Már a Kerti mulatságról is megállapította a kritika, hogy esetében
többszörös naplóról, illetve regénysokszorozódásról van szó. Nem
csak az író jegyzetelt, hanem a szereplők is egytől egyig naplót
vezetnek benne, ezért az áttekinthetőség érdekében az olvasó is
kénytelen jegyzetelni. Ugyanez vonatkozik esszékötetére is. „Ab
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bán, hogy én: te is benne vagy”, hirdeti Konrád, vagyis esszéinek
megértéséhez nemcsak olvasói, hanem alkotói hozzáállás szüksé
ges. „Kíváncsi vagyok erre a könyvre: hogy járja be egy ember öntu
datának tartományait (...) Semmilyen tudást nem kínálok az olvasó
nak, legföljebb ezt a szemgyakorlatot, amely tekintetünket kopo
nyánk belseje felé fordítja”, olvashatjuk Mondatok egy képzelt re
gényről című esszéjében.
A kötet írásainak „személyes kerete” van. Ahogy az előszóban,
úgy a kötet utolsó írásában is a közvetlen, önmagáról valló írói én
áll előttünk. A Kérdésekre válaszok című írás ugyanis egy interjú,
melyben Kartal Zsuzsa költőnő kérdéseire válaszol Konrád.
Az Európa köldökén egyik legérdekesebb írása a Van-e még álom
Közép-Európáról? című. A címbe foglalt kérdésre az író azonnal
meg is adja a választ: „Van. Kell hozzá némi műveltség, történelmi
belátás és filozófiai elfogulatlanság.” Közép-Európa fogalma itt po
litikai és kulturális feladatként áll előttünk, mert „személyes öntu
datunk tágulásának erre a koncentrikus körére szükségünk van”.
Szükségünk van rá, hisz „adva van a sokféleség; ha valóságtisztelőek
vagyunk, akkor tiszteljük sokféleségünket. A közép-európai kultú
rában kinyújtóznunk természetes bővülési kör. Minél jobban ismer
jük egymást, szomszédainkat, annál inkább vagyunk közép-európa
iak; nem annyira a születés, mint inkább a tanulás révén. Aki nem
akarja megismerni szomszédait, az kulturálisan elgyengül”.
Konrád Európa köldökén című esszékötete az elmúlt időszak
(1979-1988) rendkívül sok motívumra kiterjedő elemzése, döbbe
netes és kíméletlen szembesülés önmagunkkal, világunkkal. Ugyan
akkor lehetséges fejlődésünk esélyeinek taglalása, út- és válaszkere
sés létfontosságú kérdésekre Kelet-Európában. Egyébként: „egy
kelet-európai, államkórban szenvedő páciens házipatikája.”
(1990)
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MAI MAGYAR PORCELÁNBOLT
Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból
Magvető, Budapest, 1991

„A mostani helyzetünknek talán az az alapproblémája, hogy
egyszerre kellene elvekről megállapodásra jutni és ezen elvek alap
ján cselekedni. Magunkat a hajunknál fogva fölemelni. E bravúr
kötelessége alól nem fog fölmenteni senki” - fogalmazza meg Ester
házy Péter (könyvének mintegy záróítéleteként) a magyarországi
rendszerváltást követő időszak lényegi dilemmáját. A meghaladott
rendszerrel együtt az általa diktált kommunista értékrend is össze
omlott, s miután még nem alakultak ki új eligazító elvek (egy mo
dern és igazságosabb értékrend), az ember (a politikus és a civil
egyaránt) kicsit magára maradt ebben a metamorfózisát élő, ezért
működésében a porcelánbolt instabilitásához mérhető társadalmi
rendben. Miként az a könyvben megfogalmazást nyer: értékzavar,
aránytévesztések, átállások és alakváltozások tömege jellemzi ezt az
időszakot, ezért az Esterházy-jegyzetek (háromflekkek, ahogy az író
nevezi őket) a „magyar porcelánboltban” alaphangjuk, stílusuk, tár
gyuk miatt is „elefántként” hatottak. A Hitel című hetilap közölte
őket kéthetenként, 1988. október 13-ától 1990. szeptember 25-éig.
Kötetbe szerkesztetten is a „folyamatos történés” ismérveit viselik
magukon. „Bizonyos drámája is van a könyvnek, finoman szólva íve.
Én személyesen kevesebb ívvel is beértem volna. De hát: ívek jön
nek, ívek mennek... Az írások által homályosan láthatjuk, ahogyan
éppen nagyot fordul országunk sorsa, s megtörtént az, amit remélni
sem reméltünk, afféle független európai ország lettünk. És ez a
függetlenség - erre viszont nem gondoltunk - nehéz teher. Öreg itt
mindenki. Tehát elkezdtem írni ezeket, írtam, majd abbahagytam,
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és közben eltelt egy kis idő: ez történt” - írja a könyv bevezető
jegyzetében Esterházy.
A magyar társadalom átmeneti időszakának eseményeit az író
„elefántcsonttoronyból” szemléli, ám ez a torony (a toronyba vonu
lás) nem jelenti egyúttal - mint a múlt század végén - a társadalom
ból való kivonulás, a művészi alkotásfolyamatba temetkezés tettét
is. „Azt tudni kell, butaság nem tudni, a torony nem véd meg sem
mitől (előírásszerűen rés ez a bástya); mondanám, hogy betonbun
ker, az véd meg, de az se. Egyáltalán, itt semmi sem véd meg sem
mitől. Illetve mindentől” - tartja Esterházy a toronyszemléletről
(A tárgy dicsérete). A z elefántcsonttorony ez esetben inkább egyfajta
belelátó részvételt, fölülnézetet, olyan helyzetet jelent, ahonnan
mindennél tárgyilagosabban, reálisabban ítélhetők meg a jelenkor
történései: a rendszerbeli változások, a társadalom működési elvé
nek átalakulása, személyek és közéleti szerepük, politikai esemé
nyek, rendezvények, irodalmi történések, a rég- és közelmúlt képe,
s természetesen az elkövetkezendő korszak (a jövő) esélyei. Szó
esik az ország, a rendszer, a haza dilemmáiról, a szocialista társadal
mi rend botrányairól, a jelen időszak tévelygéseiről, írókról (pl. Bo
humil Hrabalról -Hrabal meg én, két valaki), könyvekről (pl. Ottlik
Géza Iskola a határon c. alkotásáról), magánéletről, más dolgokról,
írás közben az ironikus távolságtartás módszerével közelít tárgyá
hoz (ahogyan az csak egy elefántcsonttoronyból lehetséges), s ezzel
nagyfokú hitelességet ér el. Jegyzeteivel (a háromflekknyi „elefán
tokkal”) és eljárásával Esterházy lényegi kérdésekben foglal állást, s
mutat ezzel egy lehetséges magatartásváltozatot ebben a felgyorsult
időszakban, melyben a polgár szilárd értékítéletek hiányával küsz
ködik. Természetszerűen felvetődik ugyanis a múlt megítélésének
kérdése, a jelenkori „helyes és helytelen” mibenléte. Ebben nyújta
nak (nyújthatnak) segítséget, mutatnak (mutathatnak) eligazító el
veket a kortárs írók, alkotók. Mert „akik nem tudnak beszélni azok
helyett annak kell beszélni, aki tud” (A te országod), s a történelem
problémáit lehetetlen vállra nem venni, hiszen akkor „a történelem
vesz téged, pihét, a vállaira, vagyis hát kétes tisztaságú mancsaiba”
(A tárgy dicsérete). Az író-könyv-olvasó kapcsolatát, egymásra
utaltságukat a társadalomban Esterházy az Am i változik, és ami nem
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című jegyzetében vizsgálja legteljesebben. Ottlik Géza Iskola a ha
táron című művéből indul ki, amely az „országos bosszúk, gyilkossá
gok, a takargatott terror (egyik) évében jelent meg”. Értékelése
szerint „radikálisan szelíd” könyv. Azonban mégsem mondhatjuk el
róla és írójáról, hogy teljes mértékben kitér a társadalom aktuális
problémái elől. „Ha nem lehet - teszem azt - 1956-ról nyilvánosan
beszélni, csak hazudni, akkor Szeredy az uszodában 1957-ben (Nyel
vészeti és egyéb bonyodalmak. Kitérő felelet) - fejezetcím, ill.
összefoglalás egészen mást jelent, más súlyozást és izgalmakat, mint
talán most, amikor ez a korlátozás megszűnni látszik” - állítja Es
terházy a kérdéssel kapcsolatban. Az értékes irodalmi alkotásoknak
ugyanis mindig van egy „fölülete, szintje, dimenziója, egy oldala,
ami mutatja magát, ami él, ami nézhető”. Ami másként olvasható.
Az elmúlt időszakban ugyanis ^ kelet-európai olvasásnak is megvolt
a maga különössége. A magyar olvasónak „görcs állt a gyomrába
egyes szavakra”. Léteztek ugyanis olyan dolgok, események és igaz
ságok, amelyekről nem volt szabad beszélni, amelyek tiltottak, tilo
sak voltak. Az irodalom azonban áttételesen ezekről a dolgokról is
szólhatott. Esterházy: „Volt a tényeknek és álmoknak egy sávja,
ahová a köz, a közírás, a közgondolkodás, a társadalmi cselekvés
nem léphetett be, részint ki volt tiltva, részint nem mert, megijesz
tették és megijedt és el is fáradt, viszont az irodalom, némi maszkírozással, hírt hozhatott onnét.” Mindez: azok a tények és momentu
mok, melyeket az író A z elefáhtcsonttoronyból jegyzeteiben pellen
gérre állít, a rendszerváltással talán örökre feledésbe merültek.
„Mindez most másként lesz. Vége, az irodalom más, súlytalanabb,
kevésbé kitüntetett helyzetbe fog jutni (már ott is van, csak még
eltart egy kis ideig, míg észrevesszük). Ez tulajdonképpen jó, de
legalábbis rendben levő dolog, mert igaz, bár nem túl vidám, ha a
művelt Nyugatra pillantunk, ahol mindez már lezajlott” - jósolja.
Esterházy Péter azonban nemcsak írásaival, hallgatásával is példát
kíván mutatni. Jegyzeteit a Hitelben akkor szüntette be ugyanis
közölni, miután megjelent Csoóri Sándor zsidókról szóló írása.
„Egyszerűen nem akarok olyan mondatok közelében lenni, mint
amilyeneket ott olvasnom kellett. Az ott számomra egyszerűen
»zsidózás«” - foglal állást és okolja meg elhatározását.
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Esterházy Péter Az elefántcsonttoronyból című könyvét megjele
nése óta bizonyára nagyon sokan olvasták, forgatták. Az elmúlt
évben a sikerkönyvek listájára is felkerült. Jobbkor meg sem jelen
hetett volna Magyarországon. Egyszerre nagyon szórakoztató, s
rendkívül komoly olvasmány.
(1991)
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A KRITIKA: MAGATARTÁS

ELMELETI IGÉNYŰ ÁTTEKINTÉS
Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok.
JMMT, Újvidék, 1992

Narráció és a reflexió című, a modern magyar próza intellektuális
jelenségeit tárgyaló, 1980-ban megjelent tanulmánykötetében tesz
említést Thomka Beáta kritikai-poétikai értékrendszerünk revízió
jának szükségességéről. Prózairodalmunk új törekvései, a „sze
münk előtt végbemenő folyamatok” ugyanis csak az irodalomvizs
gálat elméleti szempontjainak megújítását („felfrissítését és kitágí
tását”) követően váltak érvénnyel vizsgálhatóvá és magyarázhatóvá.
Ugyanakkor az előzményekről való képalkotás, a modern magyar
intellektuális próza alakulási ívének megrajzolása is újszerű meg
közelítést követel.
Thomka Beáta elméleti munkái - a Narráció és reflexió című
em lített,^ pillanat formái című, 1986-ban napvilágot látott, műfajtörténeti tanulmányokat közreadó és Esszéterek, regényterek című
irodalom történeti, kritikai értelm ezéseket tartalm azó kötete
(1988), de a Prózatörténeti vázlatok is - az általa képviselt és alakí
tott új poétikai vizsgálati módszernek a szellemében, az irodalomel
méleti kategóriáknak a narráció módozatairól a stilisztikai formá
kig terjedő átértelmezésével jöttek létre. Módszerének alapját az
elbeszélést teremtő eljárások komplex, azaz az írásmű minden réte
gére kiterjedő vizsgálata képezi; a specifikumok leírása és az általá
nos érvényű törvényszerűségek meghatározása. Bori Imre A jugo
szláviai magyar irodalom rövid történetében (1993) A z esszéíró nem
zedék cím alatt tárgyalja Thomka Beáta munkásságát és többek
között megállapítja: „Tanulmányai, kritikái a strukturalista iroda
lomvizsgálat szempontjainak érvényesítésével tűnnek ki.”
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Prózatörténeti vázlatok című új tanulmánykötetében egy ez ideig
csak részjelenségeiben vitatott terület, a két háború közötti jugo
szláviai magyar elbeszélő próza uralkodó vonásainak feltérképezé
sére vállalkozott. Az irodalomtörténeti jelenségek és formák leírá
sához - miként azt Barthes-ra hivatkozva bevezető tanulmányában
megállapítja - elengedhetetlenül szükséges a vizsgált korszakban
keletkezett alkotások tipológiai besorolása, hiszen az elbeszélések
nagy tömege így kisebb csoportokban válik áttekinthetővé. A jugo
szláviai magyar irodalom 1918-tól 1945-ig terjedő időszakában ke
letkezett elbeszélő szövegek elemzése a tipológiai rendszerezések
és a közvetlenül felhasználható típusalkotó elvek hiánya miatt ne
hézségekbe ütközik. „Hogy a fenti problémákat némiképp áthidal
hassuk, megfigyeléseinket azoknak az elbeszélést szervező té
nyezőknek a feltárására összpontosítjuk, amelyek globálisan meg
határozták az adott korszak rövidprózai formáinak alakulástenden
ciáit. Tekintettel arra, hogy a teljes anyag áttekintése túlnőne dol
gozatunk keretein, az elemzés előterébe negyven elbeszélői szöve
get állítottunk. A fentiekben említett rendező elvekként néhány
olyan formális-strukturális mozzanatot választottunk ki, amelyek
- vázlatosan ugyan - lehetővé teszik a domináló jellegzetességek
megvilágítását” - fogalmazza meg tipologizáló módszerének lénye
gét és célját a kutató.
A vizsgált korszak rövidprózai formái a legváltozatosabb struk
túratípusokat mutatják, a legtudatosabban megszerkesztett elbe
széléstől a megkomponálatlanul hagyott szövegekig. E változatos
szövegtermésen belül Thomka Beáta három domináns alaptípust
különít el: az elbeszélést, a novellát és a rövidtörténetet. Az elem
zett szövegek - Szirmai Károly, Herceg János, Szenteleky Kornél,
Majtényi Mihály, Sinkó Ervin, Kristály István és Börcsök Erzsébet
alkotásai - e műfajok jellemzőinek felelnek meg. Az elbeszélések és
novellák értékei, m egállapított törvényszerűségei mellett ér
deklődésünket leginkább a rövidtörténet típusába sorolt alkotások
keltik fel, melyeknek műfajelméleti leírásával és meghatározásával
Thomka B eátád pillanat formái című említett kötetében foglalko
zik. Ezek a szövegek állnak legközelebb a mai olvasó beállítottságá
hoz, szemléletéhez, ugyanakkor a modern magyar intellektuális
próza formai előzményeinek is tekinthetjük őket.
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E hangulati, vizionáló, irracionális és szimbolikus elemeket sű
rítő forma reprezentáns darabjai Szirmai Károly életművében lel
hetők fel, s csúcsteljesítményük a Veszteglő vonatok a sötétben című
rövidtörténet, melynek elemzését a kötet külön tanulmánya tárja
elénk. A formai-strukturális vizsgálatok a korszak elbeszélő prózá
jának egyéb domináns vonatkozásait is felfedték. így megállapítást
nyert, hogy tematikai szempontból az elemzett prózai szövegek két
motívum, végső emberi dilemma köré szerveződnek. A korszak
prózaíróit leginkább a halál és a magány kérdésköre foglalkoztatja.
A kutató figyelme a cselekménystruktúrát meghatározó jelenségek
re is kiterjed, miközben a novellaindítás, a novella alapszituációja
és a cselekményszinten megjelenő ellentétek közötti összefüggése
ket vizsgálja. Egyebek között felhívja a figyelmet Herceg János
Szülőföldem című novellája cselekménymozzanatot tartalmazó
kezdőmondatának („Egy ember jött bukdácsoló léptekkel a sötét
éjszakai utcán.,,) funkcionális szerepére a novella szerkezeti felépí
tésében is. A további kompozíciós vizsgálatok viszont arra enged
nek következtetni, hogy az írók akkoriban leginkább a lineáris,
előrehaladó szerkezet mellett döntöttek élményük novellává for
málása során. A szövegfelszín elemzése két domináns nyelvhaszná
lat jegyeit mutatta ki: „az egyik a vizionáláson, szimbólumokon,
sejtetésen, asszociatív társításokon, érzéki megragadáson, exp
resszív eszközökön alapuló nyelvhasználat..., a másik pedig tárgyilagosabb, célratörőbb, a közlő szándéknak alárendelt puritánabb
nyelvhasználat...” A kötet második tanulmányában Thomka Beáta a
korszak rövidprózáját meghatározó stílusirányok, stiláris törvényszerűségek megállapítására vállalkozik. Vizsgálati kiindulópontját
Wellek gondolata képezi: „Az irodalmi stilisztika minden egyes
stíluseszköz esztétikai céljára összpontosít, arra a módra, ahogyan
az a totalitást szolgálja, és óvakodni fog attól az atomisztikus és
izoláló szemlélettől, melynek kelepcéjébe legtöbb stíluselemzés be
leesik. Az irodalmi stilisztika megkülönbözteti a műalkotás stílusát
és innen halad tovább az olyan kérdésekhez, mint a szerző stílusa, a
műfaj stílusa, a korszak stílusa. A stílus történeti jelenség, a törté
nelem arcán együtt alakul ki és változik a társadalommal.”
Az elemzés előterében három mű áll. Szirmai Károly Veszteglő
vonatok a sötétben című, 1927-ben keletkezett alkotása, amelyet a
kutató „a szimbolikus-látomásos közlésforma egyik legtipikusabb
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darabjaiként jellemez. A másik szöveg Herceg János Szülőföldem
című realista megformálású, 1932-ben íródott novellája. A harma
dik elemzett mű Majtényi Mihály Jakab, a késes című reflexív,
pszichológiai motívumokkal telített szövege (1939). Mindhárom
novella jól ismert alkotás a mai olvasó számára is, iskolai tananyag
az oktatás valamely fokozatán. Esztéták és kritikusok által is feldol
gozott művekről van szó. Thomka Beáta tanulmánya azonban még
is új felismerésekkel szembesíti az érdeklődőt, az elemzés menetét
követve és eredményeit összegezve korábban nem látott összefüg
gésekre derül fény: a mondatok megformálásának, a leírás szerepváltásainak, a kompozíció szintjeinek, a költői képek alkalmazásá
nak művészi értékére, megvalósított többlettartalmára. Amellett,
hogy a novellák formai-tartalmi lényegébe nyerünk betekintést,
Thomka egy olvasati-elemzési modellt állít elénk. Ugyanakkor - mi
ként summázza munkájának eredményét - képet kapunk a harmincas
évek irodalmi fejlődését átható szellemi-gondolati áramlatokról.
A Prózatörténeti vázlatok egy-egy tanulmányában vizsgálja
Thomka Beáta Szirmai és Majtényi novellisztikáját, valamint Her
ceg János harmincas években keletkezett prózáját. A kijelölt
időszakban le nem zárult opusokról, Herceg János esetében pedig
ma is alakuló életműről van szó. Mint a Stílusirányok a korszak
novellatermésében című fejezetből kiderül, a három írói opus igen
sok eltérést, természetes különbözőséget mutat, de hasonlóságok is
felfedhetők az írók alkotói tevékenységében. Ilyen megegyező motívum
a harmincas években íródott prózájuk esetében a végzetszerűség
jelenségének központi szerepe, kitüntetett stílusmozzanat-funkciója
novelláik megformálásában. Az egyes alkotói korszakokat egy meg
határozott aspektus értelmében követi, így Szirmai Károly korai
novellisztikájában a látomásos, a magyar irodalomból hiányzó vagy
csak ritkán felbukkanó fantasztikus rövidpróza reprezentáns darab
jait véli felismerni. „Közelebb hajolva a fantasztikus irodalom típu
saihoz, témáihoz, motívumaihoz, egy igen általános megfigyelés ér
telmében a halál ténye, élménye, megidézése, sejtése, előrevetítése
stb. képezi azt a történést, élmény- és képzeletanyagot, mely leg
gyakrabban jelentkezik ebben a művészeti vonulatban” - állapítja
meg. A Szirmai-novellák elemzése (példáuM holló, Veszteglő vona
tok a sötétben, Elvándorol az erdő, Marionett-kert) több érdekes
következtetéshez ad alapot. Az is feltételezhető, hogy ha „Szirmai
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rövid prózája nem fért volna bele egy kötetbe”, a magyar próza
alakulástörténete is módosul, hisz „egy olyan prózavonulat vált
volna kiterebélyesedettebbé, mely karakterének alapvonásait lé
nyegében módosíthatta volna”. A Majtényiról szóló dolgozat tár
gyát az 1929-ben kiadott Kokain című kötet képezi. Thomka azokat
a strukturális-formai tényezőket vázolja fel, s jelöli ki az elemzés
során, melyek az egyes novellákat maradandó értékű művészi telje
sítménnyé növelték. „Herceg János prózája a leggazdagabb s mind
máig legértékesebb elbeszélői életműve a jugoszláviai magyar iro
dalomnak” - olvashatjuk Herceg János prózája a harmincas években
című tanulmányában, melyben az író 1933 és 1943, azaz a Viharban
és a Gyászoló kőművesek című köteteinek megjelenési évei között
eltelt időszakban írt novelláit elemzi. E szövegek különlegessége,
hogy különböző sajtóorgánumokban jelentek meg, ami kihatott az
írói élmény megformálására. Herceg Jánost a kijelölt időszakban a
legváltozatosabb rövidprózai műfajok, témák és eljárások érdeklik.
Kutatójuk az értékbeli csúcspontot a Bolond a nagyvárosban című
elbeszélésben jelöli ki, mely „a helyzetek változása és fordulatossá
ga ellenére nemcsak a feszültséget tartósítja, hanem olyan szerkezet
megkomponálására teszi alkalmassá a közlést, melynek nyitottsága
jelentésteljessé válik”. Megállapítja továbbá, hogy Herceg János
alkotói tevékenysége ebben az időszakban két alapvető irányvételt
mutat, melyeknek termékei a lírai-fantasztikus és a társadalombírá
laton alapuló elbeszélések. Ugyanez a gondolatmenet vezet el az író
Tó mellett város című regényének vizsgálatához, miáltal új értelme
zési szempontokat kapunk a Herceg-regény új ráolvasásához.
A Prózatörténeti vázlatok két tanulmánya foglalkozik Sinkó E r
vin műveivel. Az egyikben az író korai regényeit vizsgálja a kutató,
melyek a főmű, az Optimisták megírásához képeznek bevezetőt.
Ezek közül az alkotások közül {Egy történet, melynek még címe sincs,
Tenyerek és öklök, Sorsok, Aegidius útra kelése) a tézisregényként
értelmezett Aegidius útra kelése című regénye érdemel különös fi
gyelmet, hisz az „esszéregénnyel tart kapcsolatot, melyre a húszas
évek magyar prózájában igen kevés példa akad”. Egzisztenciális for
materemtés című munkájában Thomka Beáta Sinkó Ervin Áron
szerelme című regényéhez állít fel új olvasási mintát.
A harmincas évek jugoszláviai magyar prózairodalmának átte
kintéséből Szenteleky Kornél munkássága sem maradhat ki. Thom111

ka a „jobb olvasó volt, mint író” megállapítással jellemzett író pró
zai munkáit lírai verstermésének fényében elemzi, s mutat rá mara
dandó értékeire. Kötetének záró tanulmánya műfaji kérdésekkel
foglalkozik; Milkó Izidor irodalmi és publicisztikai jellemzőket
egyaránt produkáló „határműfaja” képezi tárgyát.
Thomka Beáta módszere, mellyel az irodalmi jelenségek miben
létét világítja meg, lényegre törő és érdekfeszítő. Nyelvezete tömör
és világos, bár elrettentőén bonyolultként hathat azok számára,
akik nem szereztek még jártasságot befogadásában, akár korábbi
könyveinek, akár egyetemi előadásainak tanulmányozása, illetve
meghallgatása során. Vázlatok és adalékok a kultúra múltjához állapítja meg a kötet írásairól Thomka Beáta, mivel tanulmányait
kiindulópontnak tekinti a további kutatásokhoz.
(1993)
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A KRITIKA: MAGATARTÁS
Utasi Csaba: Vér és sebek.
Fórum, Újvidék, 1994

„A költőn átráng egy pillanat, és ezt versstruktúrává szervezi. A
kritikusnál nem így van. Nem akkor ül le kritikát írni, ha ilyen vagy
olyan érzelmek, hangulatok kerítik hatalmukba. Mindig is az egész
irodalmat, az egész szellemi életet tartja szem előtt, és egyetlen
vezércsillaga van, az, hogy minél magasabb rendű, minél teljesebb
értékű művekkel gazdagodjék az irodalom” - fejti ki véleményét a
kritika mindenkori feladatáról Utasi Csaba egy vele készült interjú
során, melynek szövegével zárja tanulmányokat és kritikákat tartal
mazó Vér és sebek című kötetét. Véleménye szerint a kritikusnak
nem azért kell írnia, mert „megjelent húsz könyv, s milyen áldásos,
hogy húsz könyvről írhatok”, hanem erkölcsi kényszerből, hogy „né
ven nevezze a dolgokat”. A kritikaírás nemcsak véleménynyilvání
tás, nemcsak írásbeli kinyilatkozás, hanem szilárd és tartós meg
győződésen, szemléleten alapuló tett: magatartás. Példaképp az
ókori Antiszthenészt említi, aki azt mondta: „Legyek bolond in
kább, semmint megelégedett.” Utasi szerint: „Nem véletlen, hogy
kevés az olyan kritikusunk, aki huzamosan folytatni tudná az antiszthenészi értelemben vett munkásságot. Nem lehet. Kisezer ellensége
támad, aki nem tudja és nem is akarja belátni, hogy a kritikus magasztosabb eszmények és célkitűzések parancsára veszi elő a műalkotáso
kat. Ha viszont a kritikus enged a nyomásnak, és lemond az antiszthenészi magatartásról, máris eltévedt ember.” Ez a felfogásmód érvénye
sül a Vér és sebek valamennyi tanulmányában és kritikájában.
A kötet négy tömbjét pragmatikai, időbeli, tematikai és műfaji
jellemzők alakították. A Tanácskozni jó című fejezet valamennyi
írása előadásként hangzott el tudományos tanácskozásokon. A má
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sodik fejezet {Akácok alatt) a két világháború közötti jugoszláviai
magyar irodalom jelenségeivel foglalkozik. A Sinkó Ervinről szóló
tanulmányokat közreadó harmadik fejezetet {Triptichon Sinkó Er
vinről) Utasi Csaba Kritikai naplója követi, mintegy prezentálva
kritikusi munkásságának (antiszthenészi magatartásának) utolsó
két évtizedét. A Kritikai napló három része verses kötetekről, prózai,
illetve értekező prózai művekről szóló kritikákat tartalmaz.
Bár a Vér és sebek (az interjú szövegét is beleértve) öt jelölt
részre tagolódik, olvasói tudatunk - az írások jellegét, a „vállalko
zások” arányát tekintve - mégis két tömbre osztja. Az első tömböt a
Tanácskozni jó anyaga képezi. Kilenc tanulmánya színvonalas (el
mélyült hozzáállást, széles kutatói-kritikusi látókört kívánó) vállal
kozás: a tudományos kutató munkájába nyújt betekintést. Babits
Mihály, Tersánszky J. Jenő, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szir
mai Károly, Gelléri Andor Endre, Kodolányi János és Mándy Iván
művei kerülnek „górcső” alá. Babits Mihály korai novellái és A gó
lyakalifa összefüggéseit, közös szemléleti alapját az író „múlt iránti
nyitottságának” tényében véli felismerni. Ez a látásmód Bergson
„teremtő időről” alkotott elméletével is összefügg, programszerű
kinyilatkoztatása pedig ott van Babits esszéiben és tanulmányaiban,
így a nagy vihart kavart Petőfi és Aranyban, illetve Irodalom és
társadalom című felszólalásában. Ezek szerint - állapítja meg Uta
si - „a legnagyobb szellemek ismételten visszatérnek a múltba, de
nem azért, hogy definitíve ott maradjanak, hanem hogy kilássanak a
jelenből”. Novelláinak (pl. Odysseus és a szirének, Kezdődik Éliás
testvér hiteles története, Karácsonyi Madonna, Mese a Decameronból)
és vizsgált regényének múltidéző jellege ugyanakkor az irrealitásba,
az álom és a fantasztikum világába való kilépés lehetőségét teremti
meg. „A múltbéli környezetet rendszerint visszafogottan, kevés
részletre kitérően rajzolja meg, hogy aztán annál nagyobb kedvvel
kinagyítson, hangsúlyossá tegyen valamely életutat megszabó lelkiállapotot, vagy pillanatot, amelynek nemcsak a múltban volt vagy
lehetett relevanciája, hanem a jelenben is.”
Tersánszky J. Jenő regényei közül a Viszontlátásra, drágá...-1
elemzi a tanulmányíró. Ady Endre emlékezetes kritikájának azon
tételéből indul ki, miszerint Tersánszky e műve az első magyar
háborús regény. Ebben a felfogásban, a regény „kárhozatos, nyomo
rult háború”-t bemutató jelentésrétegének hangsúlyozásában, „sok
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az igazság”. Mindemellett azonban Utasi a mű egy másik domináns
jelentésére mutat rá. Ennek értelmében a Viszontlátásra, drága... a
biológiai determináltság regénye is. Nela tragédiájának kiteljesítője
az, hogy „elfogyott körülötte a levegő, hogy az érzékek pőre játéká
nak rabszolgája lett. Cellába szorult, ahonnan nincs kiút.”
Létélmény-variációk Csáth Géza műveiben című tanulmányában
Utasi Csaba a „természettudományi alapozású világszemlélet” je
lentőségére mutat rá. A szépíró Csáth Gézát tehát akkor érthetjük
meg teljesebb érvénnyel, ha az eszmélkedő Csáth Gézát is megis
merjük. Rövid írói pályájának felívelését és megtörését is ennek
fényében közelíthetjük meg eredményesen.
A Vér és sebek két tanulmányt is tartalmaz Kosztolányi Dezső
műveiről, az Aranysárkányról és az Esti Kornélról. Mind a regény
ben, mind a novellaciklusban a „viszonylagosság” szövegszervező
jelentőségére mutat rá a tanulmányok szerzője. Véleménye szerint
Novák Antal tragédiáját nem a világ gonoszsága, nem az idézi elő,
hogy képtelen vele megbirkózni, hanem az, hogy „makacsul védett
eszméit, etikai elveit lépésről lépésre el kell veszítenie, s épp ezért,
miután a »nem lehet semmit sem elintézni« felismeréséig eljut,
teljesen értelmetlenné és céltalanná válik számára az élet”. Ugyanez
a világlátás határozza meg Esti Kornél életét is.
Szirmai Károly novelláiban a „lét és nemlét kérdései” jelentik
Utasi elemzésének fő szempontjait, míg Gelléri Andor Endre A
nagymosoda című regényében a „születésben, halálban egyaránt
véletlen élet” felismerésének élményét követi.
A Vér és sebek egy-egy tanulmányának tárgya Kodolányi János és
Mándy Iván regénye. Az előbbinek Boldog Margit, az utóbbinak
Francia kulcs és Mi az, öreg? című művét boncolgatja.
A Vér és sebek második fejezete irodalom- és kapcsolattörténeti
kutatások eredményeit tárja föl; a két világháború közötti jugoszlá
viai magyar irodalom jelenségeiről szóló tanulmányokat fogja
össze. Dettre János, Boschán Sándor, Tamás István, Börcsök Erzsé
bet munkásságával, a Kéve és az Akácok alatt című antológiákkal
foglalkozik itt Utasi, illetve Jovan Dučić, Veljko Petrovié és Miroslav Krleža irodalmunkra tett hatását, irodalmunkban való jelenlétét
vizsgálja. „Az irodalomtörténet-írás csak akkor »értelmes cseleke
det«, ha nem azért söprögetjük a múltnak udvarát, hogy egyszerűen
leírjuk az egybekotort anyagot, hanem ha ugyanakkor legjobb mai
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tudásunk szerint újra megmérjük az egykori produkciót” - fogal
mazza meg a már említett interjúban irodalomtörténészi szemléle
tének lényegét is.
A Sinkó Ervinről szóló tanulmányokat az író naplói (Sinkó
Ervin: Az út. Naplók 1916-1939. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990)
indukálták, amelyekben Utasi korábban ismeretlen vagy tévesen
értelmezett jelenségeket, tényeket fedez fel. Ezeknek hatására (pl.
milyen arányban volt köze Sinkónak a szocrealista irodalomhoz)
Sinkó háború utáni irodalmi tevékenységét is közelebbről vizsgálni
kezdi. Eredményeit két tanulmányában, a Sinkó Ervin intermezzója
a negyvenes évek második felében és A hontalanság változatai című
ben teszi közzé. „Ha ötven, száz vagy kétszáz év múlva könyveit
előveszik a kései utódok, mert nyilván elő fogják venni, hitem sze
rint épp az ember létbeli hontalanságából táplálkozó sinkói kíván
csiság lesz az, ami a legtöbb örömmel ajándékozza meg őket” állapítja meg a fejezet végén Sinkó Ervin gazdag és ellentmondásos
életművéről.
A Vér és sebek olvasói számára kétségkívül a Kritikai napló szá
mít a legizgalmasabb résznek. Utasi Csaba azt mondja: „a kritikus
dolga éppen az, hogy kertelés nélkül megfogalmazza észrevételeit
és ítéleteit”. S ennek fényében úgy érezhetjük, a könyv utolsó fejeze
te reprezentáció: magatartásminta. Amikor a vajdasági magyar iro
dalomról mond kritikusi véleményt, „egyetlen vezércsillaga van, az,
hogy minél magasabb rendű, minél teljesebb értékű művekkel gaz
dagodjék az irodalom”. Azt mondják, egy irodalmat mindenkor a
kritikája fémjelez, az teszi igazán nagykorúvá. Az itteni magyar
irodalom szempontjából Utasi Csaba kritikusi munkássága bizo
nyára mérföldkő.
(1995)
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A MODERN REGÉNY
METANARRATÍV FELÜLETEI
Csányi Erzsébet: Szövegvilágok: a fikció fölénye.
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete,
Újvidék, 1992

A két világháború között, azaz a 20-as, 30-as évek irodalmi
folyamataiban keletkezett, illetve ehhez az időszakhoz előzmény
ként vagy következményként kapcsolódó prózaművek: világirodal
mi, magyar és szerb regények képezik Csányi Erzsébet irodalomel
méleti kutatásainak tárgyát. Vizsgálatainak fő hangsúlya a narráció
új eljárásainak feltérképezésére irányul, mindenekelőtt a metanarráció jelensége foglalkoztatja. Könyvének bevezető szövegében és
A polihisztorikus regény problémavilága című fejezetben ismerteti
azokat az irodalomelméleteket, amelyek kiindulópontot, keretet
biztosítanak munkájához, amelyeknek tételeit és műszavait alkal
mazta, esetleg megújította vagy kiegészítette, minthogy kutatásai
ban effajta célzatosság is vezette. Zsirmunszkij „stadiális-tipológiai
párhuzamokéról szóló elmélete, Viktor Žmegač^4 regény történeti
poétikája című műve és Hermann Brochnak a polihisztorikus re
gényről kidolgozott elképzelései jelentik kutatásainak fő irányelve
it, de az egyes irodalmi jelenségek számbavételekor számos más
- olykor egymásnak ellentmondó, a későbbiekben általa szinteti
zált - elméletre is hivatkozik, kezdve az irodalomelméleti klasszi
kus Henryk Markiewicz poétikai nézeteitől az orosz formalistákon
át a modern magyar szövegelemzés eredményeiig. Őt magát - a
Szövegvilágok... tanulságait összegezve - bízvást érezhetjük az utóbbi
csoportba, azoknak a modern szemléletű irodalomtudósoknak a sorá
ba tartozónak, akik az irodalmi műveket meghatározott eljárások te
remtette szövegvilágként, „konstruált egészként” tartják elemezhetőnek.
Műelemző munkáját az összehasonlító irodalomtudomány már
említett - Veszelovszkij nyomán Zsirmunszkij kifejlesztette - „iro
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dalmi analógia”-elméletének szellemében végezheti sikerrel. Arról
van ugyanis szó, hogy a „társadalmi fejlődés ugyanazon fokain az
anyagi és szellemi kultúra jelenségei egységesek és állandóak, füg
getlenül a külső időrendiségtől és a földrajzi kiterjedés körzetétőr,
azaz egyes sajátosságok az irodalom alakulásfolyamatának megha
tározott szintjén kölcsönhatások, átvételek nélkül is törvényszerű
en jelentkeznek. így lehetséges egymástól teljesen független, más
időszakban, más kulturális közegben keletkezett művek azonos
szempontú vizsgálata. Az előzményként számon tartott Lermontov,
valamint Ivó Andrié, Kassák Lajos, Alfréd Döblin, Krúdy Gyula,
Rastko Petrovié, Füst Milán, Virginia Woolf, Miloš Crnjanski és
Tersánszky J. Jenő nagyprózai alkotásairól van szó, melyeknek metanarratív felületeit elemzi a kutató. Ezek a - 20-as évektől a 40-es
évek végéig terjedő három évtized kitermelte - művek műfaji szem
pontból az „anarratív”, „önreflexiós nyelvet kialakító” regények vo
nulatához tartoznak, melyeknek ugyan nagy hagyományuk van az
irodalomban, de egészen a századelő átalakító gyakorlatáig, a „fabuláris vonulataként emlegetett regénytípus mögé szorultak. Žmegač regénypoétikai elméletéhez kapcsolódik Hermann Brochnak a
polihisztorikus regényről szóló tézise, melynek modelljével a Csányi által vizsgált művek is több részazonosságot mutatnak, bár
egyikről sem mondható el, hogy teljes egészében megfelel a brochi
mintának. A polihisztorikus regény számos formabontó, a mai mo
dern regény lényegéhez tartozó elemmel gazdagította saját eszköz
tárát: regénytechnikai kísérletezés, a tudományok és a lételemzés
iránti fogékonyság jellemzi, a műként való létezés és a totális alko
tás problematikája foglalkoztatja az írókat. Ilyen körülmények kö
zött természetszerű, hogy kialakult a regény metanarratív nyelveze
te, azaz „a saját eszköztárára rákérdező irodalom” jelensége, az
„irodalom az irodalomban” dilemmája.
„A polihisztorikus regény modellje a század eleji próza átalaku
lási törekvéseit fogja egybe, s a modern regény egyik legalapvetőbb
tüneteként tartja számom a metanarratív, önreflexiós nyelvezetet.
A jelen kötet fejezetei több szempont köré csoportosítva emelik ki
a megújulás módozatait, ám a metanarráció kérdése bizonyul a
legkomplexebbnek” - mondja a kutató, majd néhány sorral később
a következő megállapítást teszi: „A két háború között létrejött
világirodalmi, magyar és szerb prózaművek, amelyek elemzéseink
tárgyául szolgáltak, még csupán előrevetítik a későbbi regények
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fikcióit és valóságot teljesen elmosó jellegét, amelyek széles utat
nyitottak a metatextualitásnak és az intertextualitásnak.”
A kiválasztott tizenegy mű - köztük olyan remekművek, mint
Ivó AndritH íd a Drinán, V. Woolf Orlando vagy Füst Milán Felesé
gem története című alkotása - igen sokoldalú, komplexitást célzó
vizsgálatát végzi el Csányi Erzsébet. Egyik fő törekvése, hogy elkü
lönítse a regénytémára vonatkozó reflexiót a mű létrehozásának
módjára, a műként való létezésre vonatkozó narrációtól. E metanarratív felületeknek többször igen burkolt, rejtett vonulatát fedezi
fel, gondoljunk csak a Híd a Drinán műközpontúságának sajátos
értelmezésére vagy Tersánszky J. Jenő Margarétás dal című regénye
metanarratív kettősségének kimutatására. Füst Milán Feleségem
története című regényének viszont nagyon tanulságos és - nem elha
nyagolható sajátosság - érdekes elemzésével, értelmezésével ismer
kedhetünk meg. Csányi a mai regény szempontjából igen aktuális
jelenségre, az ún. beszédmű problematikájára, a „beszédben élő
regényhős” kérdésére érez rá a mű vizsgálatakor. Egy olyan alkotás
ról van szó, amelyet a modern prózairodalom fejlődésével foglalko
zó tanulmányírók rendszerint elemzésük tárgyául tűznek ki, mint
hogy egy újfajta regényteremtő attitűd hozta létre, s mérföldkövévé
vált a modern intellektuális próza fejlődésének. A mű teljességére
mutat, hogy még mindig vannak megfejtésre váró jelenségei. Ezek
egy rétegét sikerült most Csányi Erzsébetnek is felfednie.
A társadalmi és kulturális fejlődés meghatározott szintjén - s ezt
a nyolcvanas-kilencvenes évek irodalomelméleti dolgozatai tanúsít
ják - nemcsak az egyes irodalmi jelenségek, hanem a velük való
elméleti foglalkozás igénye is törvényszerűen jelentkezik. Az emlí
tett időszak egyik komplikált kérdését képezik a narráció újszerű
jelenségei, az intellektuális próza térhódítása, a regényforma átala
kulásának problematikája stb. A magyar irodalomtudomány is ki
termelte nem elhanyagolható értékű elméleti igényű dolgozatait,
áttekintéseit, tanulmányait, gondoljunk csak Balassa Péter, Poszler
György, Thomka Beáta és mások munkáira. Persze ez a felsorolás
nagyon esetleges, egyáltalán nem teljes és még korántsem befeje
zett. Most is kiegészült egy érdekes kiadvánnyal: Csányi Erzsébet
Szövegvilágok: a fikció fölénye című könyvével.
(1993)
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ÚJ KRITIKUSOK
Piszár Ágnes: Kisesszéfc, Utasi Csilla: A fekete hold.
JMMT, Újvidék, 1994

Piszár Ágnes és Utasi Csilla kritikakötete, a JMMT két kiadvá
nya, a legújabb magyar (a kilencvenes évek elején jelentkező) iro
dalmi és kritikai törekvések szellemében jött létre. Ugyanis a nyolc
vanas évek végén, olyan korszakzáró művek megjelenését követően,
mint a Bevezetés a szépirodalomba és az Emlékiratok könyve, mind
jobban kirajzolódtak egy „új magyar irodalom” körvonalai. Ezek az
új jelenségek ma még váltakozó-alakuló folyamatukban, az irodal
mi hagyományokhoz, azaz a korszakelőzményekhez (megegyező vé
lemények szerint ez a Mészöly-Nádas-Esterházy-Krasznahorkai
terem tette vonulat) való kötődés és a tőlük való elszakadás
kettősségében mutatkoznak meg. Ez természetesen az egyetlen le
hetséges állapot, hiszen egy rendszerezhető és teljességében belát
ható fejlődési folyamat, épp a leírhatóság kritériumából követ
kezően, annak végét is jelenti. De, mint minden új jelenség, a leg
újabb magyar irodalom konstituálódása is maga után vonta a kritika
revíziójának, új kritikai nyelv és eljárások megteremtésének szüksé
gességét, hiszen az újat csak a legritkább esetben lehet a régivel (egy
korábbi irodalmi áramlat fogalmi apparátusának segítségével) ma
gyarázni. A kilencvenes évek irodalmának és létjogosultságának
bizonyítási vágyát tükrözik azok az antológiák, kritika- és tanul
mánygyűjtemények, melyek az elmúlt évben láttak napvilágot, s
amelyekben fiatal írók és kritikusok mondják el véleményüket kor
társaik műveiről, s próbálják meg azokat egy új elmélet szemszö
géből interpretálni. Ezeknek a kiadványoknak (pl. Csipesszel a lán
got, Üvegezés) és törekvéseknek a vonzáskörében alakult Utasi Csil
la kritikusi tevékenysége, Piszár Ágnes pedig Mese Oszinak című
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Balázs Attila-tanulmányával szerepel is a Csipesszel a lángot című
tanulmánygyűjteményben {Nappali ház, 1994).
A kritikaírás e kibontakozó gyakorlata nemcsak azt jelenti, hogy
a szerzők új szempontokat állítanak fel a műértelmezéshez, hanem
azt is, hogy a régiekre, a magyar irodalom klasszikus alkotásaira is
(pl. Berzsenyi költészete Utasi tanulmányaiban) másként tekinte
nek: új elveket érvényesítve tárnak fel még megvilágítatlan össze
függéseket. Az új irodalom és kritika számos lényegi törekvése
közül (bemutatásuk bizonyáré meghaladná ennek az írásnak a kere
teit) most csak egyet, azt szeretném említeni, amely Piszár és Utasi
köteteire, írásaikra is maradéktalanul rányomja bélyegét. Ez pedig
az „önérték” követelménye, vagyis az az írói attitűd, mely a kritikát
is műalkotásnak (nem pusztán irodalomtörténeti vagy elméleti
szempontokat érvényesítő dolgozatnak) fogja fel, ami a kritika
nagyfokú poétizáltságát eredményezi. „Az esszéíró egy új tudomá
nyosság vagy egy új irodalmiság hírnöke mindig, melyről a jól szer
kesztett szövegének többletével beszél” és: „... a lírai esszéket kö
vető prőzatanulmányok, a prózába fokozatosan behatoló líra tágítja
és elmélyíti a könyv belső terét és perspektíváit, és a végén az egész
kötet a bensőségesség nagyszabású terévé, egyetlen hatalmas esszé
vé nő”. Mindkét idézet Piszár Á g n e st kritika költészete című írásá
ból származik, amelyben Thomka Beáta Esszéterek, regényterek (Fó
rum, 1988) című kötetéről alkotva bírálatot, a saját kritikaírói
szemléletét is megfogalmazza.
Piszár Ágnes Kisesszék című kötete (terjedelmét tekintve inkább
füzet) tizenhárom esszét tartalmaz, amelyek időszerű reagálások
irodalmunk (s a vele összefüggést mutató jelenségek) alakulásfolya
matára. A kisesszé fogalomköre esetében igen tág, az esszé külön
böző változatait, kritikát és könyvismertetőt egyaránt jelenthet. Az
elemző-értékelő eljárások terén is ezt a vegyességet figyelhetjük
meg, amely - ritkán ugyan - irodalomtörténeti szempontú elhelye
zést, elméleti szintű áttekintést, de fragmentális elemzést is magá
ban foglal. Még a legelméletibb igényű munkájába is behatol erősen
lirizáló hajlama, amelynek legmagasabb fokát a Tolnai-esszékben
éri el. Igen telítettek írásai különböző szakirodalmi-elméleti hivat
kozásokkal, amelyek csak akkor nem emelik dolgozatainak színvo
nalát, csak akkor válnak fölöslegessé, amikor a vizsgált művel való
összefüggés-teremtés helyett hosszadalmas taglalásuk, idézésük ke
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rül előtérbe, leginkább talán a Lovas-kritika esetében. Másrészt, a
kitekintés gesztusa, az intertextuális összefüggések feltárása gaz
daggá, sokoldalúvá teszi elemzéseit.
Piszár könyvét ismertetve nehéz helyzetben érezheti magát a
recenzens, hiszen a kritika új (igaz, még kialakulóban lévő) gyakor
lata értelmében a Kisesszékxe is (minthogy a kritika művészi-eszté
tikai jegyekkel rendelkező mű) a műértelmezés szándékával kellene
tekinteni. Többletjelentésű például a látszólag tagolatlan, igazából
jól megszerkesztett esszétömb előrehaladó gondolati íve úgy, hogy
az esszék egymásmellettiségükben két párhuzamos gondolatsor ki
teljesítői. Egyik a megnyilatkozó kritikus szemléletének, az esszéíró
személyiségének tükre, a másik gondolati ív pedig a felmért-elem
zett irodalmi fejlődés tényeit (pl. a Tolnai-költészet és -próza, Danilo Kiš, Mészöly Miklós, Milorad Pavié művei, Nádas Péternek az
Emlékiratok...-at követő prózai művei, Balázs Attila prózája, Lovas
Ildikó novellái, az esszéíró Thomka Beáta könyve, a Nappali ház
című folyóirat képviselte kritikai irány) reprezentálja. Természete
sen a kettő nem független egymástól, egyik a másikat feltételezi: a
legújabb magyar irodalom előzményeit, kibontakozásának útját, s
vele Piszár Ágnes olvasásának ars poeticáját, a kritikába való „meg
érkezésének” folyamatát világítják be.
„Mi vezet át a nagyváros »kültelepére«, amely az irodalom és a
művészetek, valamint a hétköznapok közé mintegy harmadik való
ságként ékelődik napjainkra? Hogyan lehetséges az, hogy a kultúra
ezen elárvult területe, és éppen ez, a szegénység, az elesettség, az
együgyűség, a teremtés hulladék anyagainak világa képes arra,
amiről a modern művészetnek le kellett mondania: a folytonosság
ra, a történetre egyáltalán? Ezek az én kérdéseim az Ön szövegeit
olvasván” - teszi fel kérdéseit a kritikus a Levél Tolnai Ottónak című
lírai hangvételű esszéjében, amely kérdésekre (s vele a megszólított
író prózapoétikájának mibenlétére) a Prózák könyvének egyéni jel
legű olvasata révén kíván választ találni. Ugyanis Piszár szerint
Tolnai szövegeinek (a Prózák könyvébe foglalt rövidtörténeteknek)
létezik egy visszafelé történő olvasata; „visszalépegetés” a könyvek
ben „elszórt” tárgyakon („Talán egy Duchamp-párhuzam keretében
megoldhatónak látnám az esztendők során könyveiben fölhalmozó
dott használati tárgyak kérdését is.”) az élményforráshoz, a „törté
netbe fordulás” percéhez. Tolnai egyes szövegei, így A tékozló fiú
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hazatérése című fejezet történetei e vezérelv szerint olvashatók
eredményesen. A Fragmentumok Tolnai Ottó költészetének értelme
zéséhez - a címhez igazodva - a „tolnaias” vers néhány motívumát,
vetületét veti vizsgálat alá (pl. a köztes lét hangsúlyai a versekben,
ezek líraisága és formája) a Prózák könyve ikerdarabjának, a Versek
könyve fényében, mely a „70-es évek végétől írott versei egyféle
összegezésének tekinthető”. A Tolnai-dolgozatokat (talán nem vé
letlenül) két Danilo KiSről szóló írás követi. Az egyik emlékezés
jellegű (A halál megkísértése), míg a Danilo Kis a kertben a mitikus
tudat bűvkörébe helyezve („Érdekes, hogy az elveszett paradicsom
ra kertként emlékezik vissza a mitikus tudat, míg a visszaszerzett
éden város lesz, a Mennyei Jeruzsálem.”) vizsgálja az író Kert, hamu
című regényét. A regény maga, rejtélyes-rejtett tartalmaival azon
ban páratlan lehetőséget jelent számára a mitológiák, legendák, a
művészetek világába való irodalmi kitekintéshez, a legváratlanabb s
legmeglepőbb összefüggés-teremtéshez. „Nem tudok betelni Dani
lo Kiš Kert, hamu című regényének olvasásával, amely szinte egy
csapásra szünteti meg a kert és a város között tátongó hatalmas
szakadékot: egy édenkerti kohézió uralkodik ebben a könyvben.
Vannak írók, akik egész életükön át egy édenkertet cipelnek a
lelkűkben, és ezek közé tartozik Danilo Kiš prózaíró is...” - fogal
mazza meg így egyik asszociációját. A Kisesszé a vonatokról I. és II.
című tanulmányokban a metaforikussá s ugyanakkor töredékessé
(végleges vázlatokká) alakult Mészöly-prózát elemzi, s ezek egyben
a könyv legteljesebb, legérettebb munkái. Az elemzés előterében
három Mészöly-mű áll: a Merre a csillag jár? és a Bolond utazás az
első részben, míg a másik kisesszé a Wimbledoni jácint című elbeszé
léskötettel foglalkozik. E művek - Piszár elemzése értelmében csak látszólag mutatnak eltérést a történelmi-földrajzi tematika, a
történet- és narrációközpontúság meghatározta Mészöly-művekhez
viszonyítva. Igazából ezekben az elbeszélésekben is a „történet válik
központi fontosságúvá”, ami metaforikussá teszi az elbeszélést. Pi
szár itt a metaforikusság, illetve a metonimikus építkezés elve alatt
- a jacobsoni tipológia értelmében - nem a metaforák és a metonímiák előfordulási arányát érti, hanem: „míg a metaforikus elbeszé
lés a hasonlóságra vagy az azonosságra épül (szelekció), addig a
metonimikus az egymásmellettiségre (kombináció)...” A történet
metaforájává a vizsgált elbeszélésekben az utazás, a vonat válik, s a
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kritikus ebből a perspektívából („a hely, az idő, a szereplők megválogatása nem a megszokott térbeli-időbeli érintkezéseken alapul,
hanem más elvek irányítják, melyek lehetővé teszik többféle világ
összehasonlítását vagy szembeállítását, akár egy utazás”) elemzi az
elbeszélések alapvető összetevőit (hely, idő, szereplők). A kritikus
végkövetkeztetése értelmében a Merre a csillag jár? és a Bolond
utazás egy olyan alkotói folyamat „szélső pontjai”, amely során a
„fokozatosan felgyülemlő történelmi-földrajzi tematika hatására” a
metonimikus elbeszélést felváltja a metaforikus, aminek kiteljese
dései majd a Megbocsátás és a Sutting ezredes tündöklése című mű
vek lesznek. A Kisesszék a vonatokról II. folytatása e gondolatsor
nak. A Wimbledoni jácint című elbeszéléskötetben a metaforikusság
elvéhez a töredékesség elbeszélés technikai eljárása párosul. „A Volt
egyszer egy Közép-Európa (1989) című elbeszélésgyűjtemény ennek
az első belátása: lemondás a nagyregény lehetőségeiről másféle
kompozíciós és elbeszéléstechnikai eljárások javára, ahol is egy nagy
szabású történelmi-földrajzi panorámát már csak a »töredékek megkomponálásával« lehet nyújtani”- olvashatjuk a tanulmányban.
A Kisesszék következő dolgozata a könyv XX. századi élményé
nek (a könyv, amelyben évezredek tapasztalata halmozódik fel:
„múltunk jelene”) átélésében és jegyében a szótárregény műfajával
foglalkozik Milorad Pavié Kazár szótár című műve kapcsán, megta
lálva annak világirodalmi és magyar vonatkozásait (Borges és Temesi Ferenc munkássága). A Mese Oszinak című Balázs-tanulmánya az a munkája Piszárnak, amellyel a Csipesszel a lángot című, a
legújabb magyar irodalom jelenségeivel foglalkozó tanulmányköte
tében szerepelt, s mely kontextusba az (mert a Balázs-próza inkább
a nyolcvanas évek korszakzáró folyamataihoz tartozik) csak feltéte
lesen illeszthető. A Kisesszékntk azonban színvonalas és érdekes
darabja. Következő írásai, így Lovas Ildikó novelláskötetének bírá
lata, Thomka Beáta esszékötetének interpretációja, a két Nádas
jegyzet és folyóirat-ismertető (Nappali ház) Piszár Ágnes olvasó
naplójának egy-egy lapjára, egységére engednek oda-, illetve bete
kinteni.
Utasi Csilla irodalomkritikusi munkássága - s ez A fekete hold
című első kötetének nem várt tanulsága - sokkal gazdagabb, mint
azt irodalmi lapjainkból és folyóiratainkból, ott megjelent munkái
alapján feltételezhettük volna. Utasi a ritkán megszólaló, de úgy
124

látszik, a sokat dolgozó irodalmárok körébe tartozik. Vélhetően
több dolgozata első kötetében lát napvilágot először, legalábbis
nyomtatásban.
Irodalmi érdeklődésének tere igen tág, Berzsenyitől napjaink
irodalmi jelenségeiig terjed, az összevetés, a más irodalmakba való
kitekintés gazdag példatárával. A keletkezési idejük szempontjából
igen nagy különbséget mutató művek vizsgálati „eredményeit”: ta
nulmányait, esszéit és kritikáit négy tömb formájában rendezte kö
tetbe. Könyvének első blokkját a lírai alkotásokból íródott munkái
képezik, így kerülhet egymás mellé Emil Cioran A könnyek és a
szentek és A bomlás kézikönyve című műveiről íródott esszéje, Ber
zsenyi Dániel elégiaköltészetéről szóló tanulmánya, Nemes Nagy
Ágnes költészetéről és esszéiről, Domonkos, Tolnai és Danyi Mag
dolna versvilágáról készült írásai. A nem létező című fejezet legna
gyobb igényű munkája a Berzsenyiről szóló, amelyben az irodalomtörténész szemével próbálja meg a költő lírai életművét láttatni, s
felfedni, „költészetében mekkora az a terület, amelyet a korra álta
lánosan jellemző vonások jegyeznek, és mekkora az, mely a költő
korán és minden koron túlmutat”. Amikor a kor (a XVIII. század
vége és a XIX. század eleje) stílusirányzatainak vonzáskörében vizs
gálja Berzsenyi líráját (Szauder József, Horváth János és Szerb
Antal nézeteit követve), az irodalomtörténeti vizsgálódás, illetve
elhelyezés határozott szándéka vezeti munkájában. Beleérző kész
ségére vall, amikor Berzsenyi és Csokonai, Berzsenyi és Vörösmarty
költői munkáiban fedez fel párhuzamokat. Az utóbbi hasonlóság
nak például a múltszemlélet az alapja, amelyre példaként Berzsenyi
Fohászkodásban című költeményét, illetve az Ej monológját említi
Vörösmarty Csongor és Tündéiéből A nem létező című fejezet da
rabjait, Utasi esszéit, nemcsak a lírai művek iránti érdeklődése, de
többször saját lírai hangvételű megnyilatkozásai is összefűzik.
A múlandóság szürkesége című fejezetbe sorolt dolgozataiban - a
dolgok logikájából következik - az epikai alkotások vizsgálata do
minál. Kosztolányi Dezső novelláit, regényírását, s az Esti Kornéltörténeteket elemzi, majd a verses epika felé irányul figyelme, ami
kor Kálnoky Lászlónak „az elbeszélő költészet új formában való
életre keltésére” tett kísérleteit értékeli. Mészöly Miklós Megbocsá
tás című műve, Danilo Kiš/4 holtak enciklopédiája című alkotása és
Svetislav Basara mitikus látásmódja képezi érdeklődésének tár
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gyát még e fejezet keretében. Figyelmünket, mert a legnagyobb
összefüggő-vállalkozások, a Kosztolányi-esszék és -tanulmányok
kötik le, melyekben Kosztolányi prózáját kíséreli meg feltárni
előttünk több szemszögből és összefüggésben megvilágítva.
A Betörés a fájdalomba című fejezet Utasi Csilla öt könyvkriti
káját foglalja magában. Weöres Sándor Posta messziről, Hervay
Gizella Lódenkabát Kelet-Európa szegén, Gömöri György Búcsú a
romantikától, Szijj F e re n c i lassú élet titka és Darvasi László Horger
Antal Párizsban című könyvét veti vizsgálat alá. Ezek az „olvasói
jelentései” nem is annyira - legalábbis kötetének keretében - a
művek irányában kifejtett értékítéletei miatt, hanem kritikusi látás
módjának kibontakozása, a kritika egyedi alkotássá való minősítése
miatt érdekesek számunkra.
A fekete hold negyedik fejezete egy nagyszabású vállalkozás, ki
forrott mű, tudomásom szerint Utasi Csilla valamennyi kötetbe
foglalt munkája közül a legújabb. A tragédia születése című fejezet
ben Friedrich Nietzsche esztétikai nézeteiről értékezik. Vizsgálata
inak kiindulópontját a filozófus azonos című alkotása, A tragédia
születése képezi. Figyelemre méltó vállalkozás munkája, hiszen
Nietzsche nem hozott létre esztétikai rendszert életművében. Ha
„esztétikán a művészet létmódjáról kifejtett rendszeres gondolato
kat értjük”, akkor - állapítja meg Utasi - A tragédia születése sem e
gondolat jegyében íródott. A filozófus művészetfelfogását tehát
magának a szerzőnek kellett a mű elemzése, tanulmányozása, saját
vázlatai alapján szövegszerűen felállítani. E gondolatok lényegét
Nietzschének a dionüszoszi és az apollóni életelvről kifejtett néze
teinek „levezetésében” leli meg.
Piszár Ágnes Kisesszék és Utasi Csilla A fekete hold című kritika
kötete, bár egyik sem a teljes képformálás szándékával fordult iro
dalmunk jelen alakulásfolyamata, hagyománya és története felé,
jelentős, az irodalomértés fontos könyvei.
(1995)
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A MÚLANDÓSÁG HATALMÁBAN

A MÚLANDÓSÁG HATALMÁBAN
HERCEG JÁNOS UTOLSÓ KÉT KÖNYVE

Herceg János könyveiről sohasem lehetett (csak) egyszerű kriti
kát, bírálatot, ismertetőt írni, mert esztétikai kvalitásaikon, művészi
tartalmukon túl (tehát mindazon sajátosságok mellett, amelyek egy
szöveget teljessé, irodalmivá, művészivé varázsolnak) mást is, min
denekelőtt magatartást, szerepmintát, állásfoglalást, s a mindenkori
emberiesség melletti kiállást képviselik ebben a valós és szellemi
határokon egyaránt kívülrekedt kisebbségi magyar irodalomban: a
Vajdaságban, ahol ő volt az az író, aki nem csak irodalmi körökben,
hanem az egyszerű emberek körében is példát és tekintélyt jelen
tett. Most, amikor a két utolsó könyvéről (a Régi dolgainkról és a
Múlandóságról) kellene írnom - a halála ténye és a temetésének
eseményei kiváltotta megrázó élmények mellett -, az a keserű felis
merés nehezíti meg a mondatformálást, hogy az a „minden”, ami
számunkra a Herceg János-i életművet és követhető magatartást
jelentette, s amiben hittünk, már befejezett, múlt, emlék.
Nem csak az író halott, de az a város sincs meg többé, amely
annyi művének, regényének, novellájának, esszéjének képezte tár
gyát és helyszínét, ahol született és élt, ahol emlékezéseinek meg
idézettjei, hivatalnokok, tanárok, írók, fordítók, festők, művészetpártoló urak, széplélek nagyságák, cselédek és diákok bandukoltak
a körúton, sétáltak a korzón, s ahol novellahőse, Kekez Tuna vívta
harcát a Pálinka Ördögével vagy - mint a Múlandóságban - a kisem
berek megpróbáltatásokkal telt hétköznapjait élte, s ahol a - vajda
sági magyar irodalomban egyáltalán nem ismeretlen - Körgalléros
megjelenése teszi hátborzongatóvá a derűsnek ígérkező kocsmai
mulatozást.
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Persze Zombor megvan még. Állnak középületei, lakóházai és
mindennapjaikat élik lakosai. Csak a valamikori kultúrváros tűnt
el, ahol - ha volt is efféle elválasztó vonal közöttük - mégis megve
tették a vérig menő gyűlöletet az emberek, s a nemzeti különbsége
ken felülemelkedve voltak képesek megteremteni városuk gazdagí
tó sokszínűségét, egyedi hangulatát. „Csak” ez a város merült el a
múlt évtizedek leromlástörténetében és jelenünk súlyos politikai
kavalkádjában.
Alkotói munkássága során Herceg János kialakította a maga
emlékező műfaját: az esszé múltidéző, csak általa formált, egyeditett változatát. Ezen írásainak kincsestára a Régi dolgainkról című
kötete is. Esszéinek kiinduló helyszínét (s egyben elbeszélői folya
mattá alakító elemét) Zombor jelenti itt is, miközben a térbeli és az
időbeli korlátokat nem ismerő írói képzelet szárnyán kalandozza be
(a beleérzőkészség páratlan intenzitásával) a hajdani Bácskaságot.
A XV. századba kalauzol bennünket, amikor Váradi Péter püspök
alakját festi le számunkra, mint a bácsi vár uráét, amikor vendégül
látja Báthory Miklós váci püspököt, akit majd a Mosztonga vizének
megtisztításáról és hajózhatóvá tételéről tudósít episztolájában. Ez
a humanista műveltségű ember az, aki Janus Pannonius műveit
gondozza, „kódexbe másoltatja”, s irodalmi hajlamainak, valamint
rokon lelkületének jóvoltából a lázadó költő eszméit is magáévá
teszi. Műemlékromok nyomán a török világba vezet vissza bennün
ket az írói érdeklődés, majd a muzulmán birodalom európai csilla
gának lehulltát követő újjáéledés korát idézi meg, a határperek, a
megyei rendelkezések, az oda- és visszacsatolások idejét, s bele
törődéssel nyugtázza: „Amikor 1901-ben Bács-Bodrog vármegye
Történelmi Társulata összeírta a megye műemlékeit, csaknem kizá
rólag romokat vett nyilvántartásba.” Mária Terézia uralkodásának
korát, a nagy birtokadományozások idejét is felvillantja előttünk
egy esszé erejéig, idézve a - háta mögött „copfos kancádnak csú
folt - királynénak - a Magyarország területét szabdaló féktelen
adományozás miatti elégedetlenkedőket leintő - nem egészen iró
niamentes szavait: „Megengedhetjük magunknak!” Aztán 1948-ig
halad előre a történelmi idő vezérfonalán, s a forradalmi tavasz
zombori eseményeiről szól; hiteles tudósítás után keresgélve talál
Thim József történetíró soraira: „Fenséges ünnep volt. Uroš Simić
városi alügyész, kezében magasra tartva a nemzeti lobogót, elindult
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a vármegyeháza felé, ahol az egybegyűltekhez lelkes beszédet intéz
ve köszöntötte a szabadság hajnalát.” A történelmi tapasztalat, a
végkifejlet azonban annál szomorúbb, de jellemző erre a vidékre:
„Aztán éket vertek a forradalom soraiba, s a szabadságharcot már
egymással szembefordulva küzdötték végig az ország népei. S jött
Világos, majd az aradi Golgota és a minden népet kegyetlenül
elnyomó Bach-korszak.” Egy villanásnyira Hiador (Jámbor Pál)
alakja is feltűnik a megyegyűlésen - akit, jóllehet nem volt jelentős
költő, Petőfivel szemben játszottak ki a konzervatív körök (igaz,
Arany az ő biztatására olvassa el A z ember tragédiáját) -, az európa
iság attitűdjét állítva szembe az itteni vidékiességgel. S a történelmi
idő folyamát követve I. Ferenc József uralkodásának - a birodalom
népeinek sorsát megpecsételő - korához érkezünk, s Herceggel
együtt tűnődhetünk el azon, „mi lett volna, ha valami csoda folytán
nem a kormánypárt győz, hanem a függetlenségi ellenzékiek”, lévén
1910-ben az utolsó magyar választás. „Elhangzott volna-e a 84 éves
király ajkáról a végzetes mondat 1914-ben: »Mindent meggondol
tam és mindent megfontoltam!« Lett volna-e bátorsága a soknem
zetiségű birodalom népeivel háborút indítani? De hogy egy függet
lenségi magyar kormány semmiképpen sem ment volna bele a hábo
rúba, több mint biztos.”
A Régi dolgainkról három fejezete, a Táj és irodalom, a Zomborról szólva és A város, csodálatosan gazdag irodalmi breviárium,
kisvárosi tabló. Politikusok, közéleti emberek, híres városlakók, de
mindenekelőtt írók és művészek vonulnak el a színen. Papp Dániel,
akinek novelláiban lovakért és lányokért bicskázzák meg egymást a
szállási Rómeók, Veljko Petrovié, aki Ravangradnak nevezte el
Zombort, Miloš Crnjanski, aki a városról szólva leginkább egy
asszonyt emlegetett, aki „úgy tudta megfordítani a város főterén a
négyes fogatát, mint valami legyezőt”. S ez az asszony is többször
elsuhan az irodalmi színpadon, vagy mint előkelő úrhölgy, vagy
mint a főispán erélyes felesége, s végül mint a szegényház utcán
tévelygő lakója. Ő volt Krónits Mici, akinek szépsége még Ferenc
Józsefet is elbűvölte Ischlben, s akinek ma egy (a történelem vihará
ban rossz hírűvé vált) épület őrzi a nevét. Néprajzkutatók, -gyűjtők
is megjelennek: Cziráki Gyula, Gombos monográfusa, a népdal
gyűjtő Kiss Lajos, Bellosics Bálint, aki a bácskai babonákról írt
könyvet és mások is. Fordítók, akik a szerb népköltészetet ültették
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át magyarra, s (a vidéki álmából ébredező Zombor törvényszékének
élén) Gozsdu Elek, aki sértődött magányában, a száműzöttek hon
vágyával élt és írt kilenc évig a városban, s visszahúzódottságában is
jelentős hatást gyakorolt az irodalmi életre. Újdondászok és
igyekvő külmunkatársak népesítik be a szerkesztőségeket, s olyan
különös szerzetek teszik színessé a művészéletet, mint Juhász Ár
pád „festész”, aki megalkuvás nélkül élt a művészetnek mindvégig, s
úttörő volt ebben ezen a vidéken. S Szenteleky Kornél sem hiányzik
a megjelenítettek sorából, aki pedig a Sárszeg nevet adta a város
nak, s jól ismert szerepét töltötte be a vajdasági magyar irodalom
ban. S nem lehet a városról beszélni úgy, hogy Laza Kostié különös
alakja és múlhatatlan értékű alkotásai említést ne nyerjenek, min
denekelőtt „a szerb költészet legmagasabb csúcsát érintő szerelmes
verse”, &Santa Maria della Salute, de az úri világot megbotránkozta
tó magányos futóversenyeit sem lehet elhallgatni. Szinte végelátha
tatlannak látszik ez a sor. Herceg János meg is jegyezi: „A
költőknek egész serege megfordult a szerb körút fái alatt, s ha igaz,
hogy a régi szerb irodalom bölcsőjét Magyarországon ringatták,
akkor hát ez a bölcső néhány lökést itt is kapott, Zomborban.”
A Régi dolgainkról következő fejezete a csatornaépítő Kiss Jó
zsefnek állít emléket, míg a Kisebbségben című utolsó fejezetben, az
1929. január hatodika utáni diktatúra világát festve le előttünk, így
a cenzúra, a kisebbségi jogtiprás idejét, úgy érezhetjük, hogy intő
sorai leginkább jelenünk sokban hasonlatos történéseire hívják fel
a figyelmet. Valahogy úgy, mint ahogy a Múlandóság borító
belsőjéről int felénk a róla készült utolsó fotón.
Nem újszerű felismerés, csak idézni tudom kritikusait és monográfusát, amikor azt mondom: Herceg János utolsó alkotásai a
múló idő élményének jegyében fogantak, amelynek végső kiteljese
dése lett Múlandóság című kötete. S bár műfajukban eltérnek a Régi
dolgainkról szövegeitől, novellái is ugyanahhoz a helyszínhez kap
csolódnak erősen, a városhoz, Zomborhoz, amelynek utcáin ezek
ben az írásokban is furcsa-tarka „embersor” hömpölyög, akik ezút
tal is a hétköznapok viadalait élik, megmagyarázhatatlan esemé
nyek történnek velük, válaszút elé kerülnek, elmennek és visszatér
nek, otthontalanok, de mindenekfelett kiszolgáltatottak a múlan
dóságnak, az enyészetnek. Köztük Kekez Tuna is feltűnik több
novellában, s ezúttal a Pálinka Ördögénél is erősebb ellenféllel, a
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hatalommal fordul szembe tüntetőként, sztrájkolóként, kicsit ne
vetséges szónokként a háztetőről, bilincsbe verten, kisemberként, s
a városszéli szegények képviselőjeként. De a művészélet súlyos kér
dései sem hiányoznak a novellákból, s az értelmiségi szerepvállalás
dilemmái sem, amelyeket főleg a Múlandóság című fejezetben fo
galmaz meg, Csóka doktor vagy a festő alakja köré fonva, így adva
központi jelentőséget a novellaciklusnak. Azt hiszem, nem vagyok
egyedül a Múlandóság olvasói között azzal a véleményemmel, hogy
utolsó fejezete, az Atlantisz, szimbolikus érvénnyel zárja a kötetet, s
mert egy egész világ (a gyermekkor, egy hagyományos pannon lét
forma, művészi értékek, s mi már tudjuk, hogy a Herceg János-i
életmű) merül el benne, zárul le végérvényesen, mélységesen meg
rendít bennünket.
Úgy másfél évtizeddel ezelőtt olvastam először egy irodalom
könyvben, hogy az 1848-as forradalmat követő súlyos megtorlás
idején, amikor Vörösmarty Mihály meghalt, temetése hatalmas,
néma tüntetés volt a hatalommal szemben. Kisgyermekként főleg a
szöveg pátosza ragadott magával, s elképzeltem a történteket, majd
később azt hittem, hogy értem is a lényeget, de csak most, a Herceg
Jánost utolsó útjára kísérő tömegben, közéletünk és irodalmunk
eminens képviselőivel és töpörödött, kendős nénikékkel - akik nem
irodalmi dolgokhoz, de talán a betűvetéshez is alig értenek - együtt
éreztem meg, hogy nem csak egy nagy író temetéséről van szó.
(1995)
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HÁZAK ÉS ARCOK
NÉMETH ISTVÁN PRÓZÁJÁRÓL

„Évtizedek óta keresgélem Hetintől Vörösmartig, Udvarszállás
tól Szabadkáig, keresem a helyemet, a házamat, a hazámat Pátriám
ban, egyetlen és fölcserélhetetlen Pátriámban” - olvashatjuk Né
meth István Jegykendő című, „vasárnapi írásokat” (ilyen különös
műfajú alkotásokat) közreadó kötetének utolsó „darabjában”, A fe 
hér házban. Ha csak ezeket a sorokat vizsgálnánk, már akkor is
több, meghatározó érvényű információra tennénk szert az író tö
rekvéseit, szemléletét illetően. Mindenekelőtt a hazát a házzal, bé
kés s meleg otthonnal („családi fészek”-kel, „emberfészek”-kel, mi
ként az a Jegykendőben szerepel) azonosító, ezért hazátlan, elkese
redett (kisebbségi) ember érzései és élményei olvashatók ki
belőlük, másrészt a földrajzi koordináták: a Vajdaság határai, a
pannon síkvidéki ember sorsának determináltsága.
Nemcsak a kötetet zárják, ennél sokkal többet, hisz az egész írói
életműre vonatkozóan összegező érvényűek A fehér ház utolsó so
rai: „Keresem, nem a washingtonit, nem a belgrádit, itt, a magam
FEHÉR HÁZÁT... De ez a FEHÉR HÁZ nem álombéli kép, egy
lélek - egy nép lelkének - tiszta tükre. Igen, tiszta tükre volt. Ezt a
voltat keresem, ezt a múló fehéret.”
A „keresés” (miként az író nevezi meg munkássága fontos alakí
tó tényezőjét) folyamata több mint négy évtizedet jelent esetében,
ha alkotói pályájának ívét első könyvének, a Parasztkirályságnak a
megjelenésétől, azaz 1954-től napjainkig rajzoljuk meg. Élső elbe
széléskötetét lehetetlen az évtized végén, 1959-ben napvilágot lá
tott másodiktól, az Egy ember ül az udvaron címűtől függetlenül
tárgyalni, mint ahogy a Jegykendő írásai sem vonhatók ki Németh
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István jelenkori publicisztikájának és novellisztikájának fénykö
réből. A második prózakötet már jelzi az író témakörének és szem
léletének változásait, az új tendenciákat alkotómunkájában, ugyan
akkor a konstans elemek is határozottabban rajzolódnak ki benne.
A legmeglepőbb olvasói élményünkre azonban akkor teszünk szert,
ha a négy évtizednyi távlat ürügyén azt az első kötetet, a Parasztkiráfyságot, az utolsóval, a műfajában eltérő, de sok más jellemzőjé
ben rokon Jegykendővel vetjük össze, s a megfelelések, így az „örök”
változatlan jegyek gazdag tárházára lelünk. Sőt, ha a Jegykendő
„vasárnapi írásaidnál messzebbre, az író újabb publikációira, no
velláira, családi krónikájának folyóiratainkban megjelent részletei
re gondolunk, véleményünk csak megerősítést nyerhet. A Németh
István-i próza természetszerűen változott, alakult, módosult témá
jában, formájában, stílusában, sok más jellemzőjében, csak alapjai
ban nem. Az íróvá avató és alakító életélmény maradt változatlan,
örök érvényű. Mint annyi más írónál. Mindvégig.
„Novellavilágának központi hősei a falusi életforma évszázados
kereteiben küszködő, abból kitörni akaró parasztok”, olvashatjuk
Németh István írói indulásáról a jugoszláviai magyar irodalomtör
ténetben. Ugyanitt nyer megállapítást, miszerint az ötvenes évek
végén íródott elbeszéléseiben és a későbbiek folyamán „már nem az
évszázadok szentesítette parasztélet állóképeit találjuk, hanem a
változó világ mozgásban levő emberét, aki a maga helyét keresi a
világban”. Magyarázó érvényű lehet e kontextusban az a két recen
ziórészlet is, mely a Németh István teremtette prózavilág - annak
alakulásfolyamataiban is kifejezésre jutó - konstans értékeire mu
tat rá. Az egyik az írói élményvilág milyenségét taglalja, s annak
„végleges szubjektivitására” mutat rá az 1980-ban megjelent kötet, a
Kertmozi kapcsán: „... semmiképp sem kerülhető meg az a végleges
szubjektivitás, az az érzelmi kötődés, ami Németh Istvánt a témájá
hoz fűzi.” (Fekete J. József) A másik megállapításunk viszont az Egy
ember ül az udvaron című Németh-könyvhöz fűzött ajánlás szöve
géből származik: „S az író téma- és szemléletkörének ez a bővülése
magával hozta kifejező eszközeinek szembeötlő lombosodását is.
Valami azonban nem változott Némethnél: megmaradt a kisembe
rek pártfogójának. Sokszor szomorúan, búskomoran szól róluk, de
nagyon igaz, amit elmond.”
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Falusi (vagy kevésbé urbanizált) környezetből indulnak el tehát
hősei (parasztok, napszámosok, munkások - egytől egyik kisembe
rek) az élet ama jelképes útján (bár sokszor a valóságban is vándo
rok), s a változó világ történéseivel, az otthonteremtés, a helykere
sés küzdelmeivel, társadalmi igazságtalanságokkal, nincstelenséggel, pusztulással és az elmúlás tényeivel találják magukat szemben.
Rendszerint nem jutnak messzire sem a távolság, sem az anyagi
boldogulás értelmében. Legfeljebb valamely város kültelkéig érnek
el (ahol sohasem találják többé helyüket), vagy házat építenek,
amelyre rámegy egész életük. Minden küszködésükhöz ez a jelleg
zetes vajdasági táj képez hátteret a maga történelmével és sorssze
rűségével.
A síkvidéki ember életének egy-egy epizódja, jelenete, fordulója
nyer irodalmi formát a Parasztkirályságban; életképek, amelyeknek
jelképes keretét a kisemberi akarattól független erők zsugorítják
(osztálykülönbségek, állami terror, vagy akár a falusi elidegenedés),
majd tovább vonulnak ők a Németh-művekben (az Egy ember ül az
udvaron, a Hűtlen este, a Zseb tükör, a Kertmozi és más könyvek
lapjain át) egészen a Jegykendőig, miközben elmondják életük tör
ténetét, de visszaemlékezéseik által az egész vidék élete, egy nép
lelkisége nyer kifejezést. A Jegykendő egy-egy szövege azért is hat
úgy, mintha a Parasztkirályság valamely történetét összegezné, von
ná le belőle a tanulságot négy évtized távlatából.
Tájak és arcok elevenednek meg előttünk szüntelen érvénnyel
és időszerűséggel a Németh-prózában, s e képeket az író mély át
éléssel és rokonszenwel közvetíti felénk. írói szubjektivitása a cseh
prózaírók, mindenekelőtt Bohumil Hrabal módszerét idézi, aki
ugyancsak nem konstruál történeteket, hanem az emberek közé
vegyülve megértéssel várja, hogy egyszer „valaki mondjon valamit”,
valami megtörténtet, igazat, hiteleset, prózában feldolgozhatót.
Nincs más hátra, mint szemügyre venni ezeket a Németh István
megjelenítette tájakat, arcokat, oly sok munka teremtette „fehér
házakat”, hajlékokat, melyeket ez a „nagy bácskai föld” övez, az,
amely egyáltalán nem kegyes lakóihoz. „Az éjjelek forrók és hár
ma ttalanok. A föld tüzel és szikrázik őrült szomjúságában. A búza
nem fizetett. A kukorica nem tudott megkötni, sok helyen képtelen
volt az üstökét kihányni. Levelei összepöndörödve, megfonnyadva
kókadoznak lefelé. A kender semmilyen, a cukorrépa semmilyen,
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minden semmilyen. Semmi sem lesz! Ha szél kerekedik, mintha
kemence torkából fújna, olyan forró. Az ember szemét égeti ki.
Átkozott bácskai nyár!” - olvashatjuk a Parasztkirályság címadó el
beszélésének mondatait, amelyeket akár a Jegykendő valamely mesélője is megfogalmazhatott volna, olyannyira megfelelnek a másik
könyv „sárba taposott szegénységről”, a vidék nem időjárás terem
tette „nyomott levegőjéről”, sivár szántóföldjeiről („Olyan a határ,
mint a kialvatlan, borzas ember arca: elnyűtt, gondozatlan. Friss
szántást szinte alig látni. Elég sok a betakarítatlan, sőt kivágatlan
kukoricaszár.” - Üres határ) szóló sorainak. S az emberek arca,
küszködése sem más, ugyanaz már évtizedek óta: „kilábalni a sze
génységből”. Életük meghatározó törekvése ezért végenincs, kímé
letlen munka, amelyet többen csak végórájukban hagynak abba,
mint Tatár János, Vágó Péter, Víg Ignác, Bacsó György és a többiek
a Parasztkirályságból; hajdani béresek, kétkezi munkások, kopott
fekete ruhás férfiak és asszonyok a Jegykendőbői: kosárban alvók,
kemény pádon fejet lehajtók, kora gyermekkoruktól fogva munká
ban részesek, akiknek boldogsága kevéssel mérhető. Elesettségük is
e „kevés” (saját hajlék, néhány hold földecske, becsülettel fölnevelt
gyermekek) hiányában mutatkozik meg. így a Parasztkirályságban:
„Mégis Víg Ignác házát, vagyis azt a házat, ahol ő lakik, mert nem az
övé a ház, hiszen Ignác bácsi egész életén át gazdáknál csőszködött,
honnan ért volna rá akkor házat szerezni -, azt a házat tehát, ahol ő
házbérben nyomorog, szerencse nem érheti.” (Sorsok). Még egyes
motívumaiban is folytonos Németh István prózája. E motívumok
leginkább a természet jelenségeire utalnak. „A konyhaajtóban az
asszony kötényébe temette arcát, rongyos, síró fiai meg úgy lógtak a
szoknyáján, mint egy-egy árva gyümölcs a villám sújtotta almafán” olvashatjuk a Gyilkosok című elbeszélésben. Az alma mint szimbó
lum, az itteni lét egyik metaforája végigvonul munkásságán (hozzá
hasonló még a „lepkelánc-élet”) és a Jegykendő több darabjában is
előfordul. így: „Valamikor fürödtünk a Krivaja vizében, mert még
tiszta volt, selymes tapintású, a partján álló almafákról belehullott a
termés, mi kihalásztuk, és ettük az almákat, milyen jó Krivaja-ízűek
voltak! ”(Krivaja-ízű alma).
Az „ideszületés” révén („Európa félhomályos zugában’7) sorsverte
vajdasági ember gondolkodásmódjának, életmódjának fő irányelvét
a Parasztkirályság és a Jegykendő hősei egyaránt megfogalmazzák:
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„Nekem különben az a mindenségem, ha fát ültethetek. Nincs ennél
szebb valami a világon. A munkába se fáradtam még bele, pedig
több mint hatvan esztendeje gyakorlom.” (Téli munkák. Jegykendő)
és „magam is rájöttem, hogy nem a diploma szerez, hanem a verej
ték. És a tisztesség. Mert egy tisztességes embernek mindenütt van
becsülete, az mindig kap kölcsönt és munkát is.” {Levél Simogyra.
Jegykendő) Ha ezeken az embereken múlna a világ dolga, bizonyára
Európa félhomályos zugából is Tündérkert lehetne, miként az író
fogalmaz Hamlet a szülőföldünkön című írásában {Jegykendő). Csak
hogy a „műutakra sem traktorok és kukoricát vagy cukorrépát szál
lító pótkocsik hordják föl a sarat, hanem katonai járművek” és
„jövőnket is elsivatagosították azok az analfabéták, akiknek egyet
len képesítésük csupán a fegyverforgatás”.
(1995)
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MEGINT ŐSZ VAN
Brasnyó István: Szokott-e ősz lenni Paraguayban?
Fórum, Újvidék, 1992

Egy nagyon szomorú s az embert végsőkig lehangoló világ képe
bontakozik ki előttünk Brasnyó István Szokott-e ősz lenni Paraguay
ban? című regényében. Regény- és novellahősei, illetve nem egé
szen meghatározható figurái, *így az alakját és lényegét megannyi
szor változtató Árvaházi Fiú vagy Gyöngyéletünk története című novelláskötetének vágyak és tettek, ősz és tavasz, tanyasi és urbánus
világ között hánykódó szereplői, de e regényének főhőse is mindun
talan és végérvényesen elvágyódik ebből a furcsa történésektől, vá
ratlan eseményektől, kivehetetlen jelenségektől, érthetetlen félel
mektől terhes világból. Ez a vajdasági magyar (s egyáltalán az egész
kelet-európai) irodalmat teljes mértékben átható elvágyódás-motí
vum a regény domináns jegye. Paraguayt ebben a kontextusban nem
földrajzi tényként, hanem elvonatkoztatott, asszociációs értelmé
ben kell felfognunk. A dél-amerikai ország itt a vágyakozás célja:
ismeretlensége és elérhetetlensége révén egy „más”, vonzóbb világ
jelképe, távolság, mely itteni földhözragadtságunkból ragad ben
nünket messzire. Miként a recenzens megállapítja: „Paraguayról
voltaképpen szó sincs a regényben. Egyszerűen egy másik konti
nenst jelent, egy »álomvidék«-et, melynek nincsenek határai, se
népessége.”
Brasnyó prózai munkáinak állandó jellemzője egy különleges,
az emberi lélekben lecsapódó, annak állapotát érzékeltető időjárás
motívum. A cím is ezt sugallja: megint ősz van, végeláthatatlan tél,
tikkasztó-lélekölő nyár. Ilyen körülmények között az ember min
den vágya és bizonytalan akarata felmorzsolódik az „idő hátán”.
Ebben a térségben csak vereség terem, „...egyszersmind megverten
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érkezünk e helyre, s esetleges távozásunkkal tovább hurcoljuk a
vereségünket” - fogalmazza meg az elbeszélő ezen érzés mibenlétét.
„Álomköd”, állapítja meg a mű atmoszférájáról a recenzens: „vala
mi áttörhetetlen lebegése a létezésnek.” S a „nincs menekvés” álla
potához szinte törvényszerűen az elmúlás, a pusztulás, a leromlás
élménye párosul, aminek a tényeit kíméletlen aprólékossággal áb
rázolja az író. Itt nemcsak a menekvés, de a lázadás lehetősége is
kizárt, a regénynek szinte minden fejezete, szövegegysége, mondata,
szava, az elsőtől az utolsóig ezt sugallja, s közli velünk már-már
önpusztító őszinteséggel. Még a tehetetlen dühkitörés is (Brasnyó
regényeiben, novelláiban érthetetlen cselekedetekben nyilvánul ez
meg) csak a képzelet szintjére korlátozódik. Ősz és tavasz, vágyak és
tettek, képzelet és való közt áthidalhatatlan a szakadék. Nincs esé
lyünk a győzelemre.
Akár a magam jegyzeteit, akár a könyvről íródott recenziókat,
ismertetőket tekintem át, szembetűnő, hogy Brasnyó István Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című regényéről (s ez vonatkozik
korábbi prózai munkáira is) nincsenek olvasmányélményeink, csak
asszociációink. Mindamellett, hogy nyelvi megformálása, gazdagsá
ga elbűvöl bennünket, tartalmi vonatkozásainak megértése nehéz
feladatnak tetszhet. Azonban a modern intellektuális próza egyik
jellemzője épp ez: enigmatikus torlaszok az olvasó előtt, melyeknek
megoldása, megfejtése révén juthat csak el a mű lényegéig, s a
befogadói-intellektuális élményig.
Brasnyó István Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című regénye
olyan modern alkotás, mely nemcsak a műformálás hagyományos
eszközeit, a nagyívű mese kialakításának és a lineáris cselekményve
zetésnek a módszerét kerüli el - ami a modern próza legjellemzőbb
formabontó sajátossága, de a lehető legkevesebb, sőt lehetetlenül
kevés fogódzót nyújt a befogadó számára a művel való kapcsolatte
remtéshez, megismeréséhez, megértéséhez, befogadásához. Pedig a
ma leginkább intellektuálisnak nevezett prózatípus teljességéhez,
műként való létezéséhez is szükség van az olvasóra: befogadói át
élésére, közreműködésére, miáltal beleegyezik a mű dekódolásának
feltételeibe. A mű belső tartományaiba csak akkor léphet, ha elfo
gadja szabályszerűségeit, s ha lehetősége van egy vagy több felfed
hető szervező motívum szerint haladni olvasásában. Mindez igen
nagy feladatot ró a befogadóra, alkotói hozzáállást követel, ugyan
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akkor nagy szabadságot jeleni. Probléma csak akkor adódik, amikor
az író a modernség, az intellektuális próza fedőneve, fedezéke mö
gött nem teremt olyan kohéziós erőt, mely egybefogja, művé for
málja szövegegységeit, s belső, személyes indíttatású élményeiben,
mondanivalójában - ha ezt a már elavult irodalomelméleti fogalmat
használjuk - az olvasó nem talál előzetes tudása, valós és intellektu
ális élményei alapján megfejthetőt, átélhetőt. Ilyenkor lesz a mű
„öntörvényű”, miről elméleteket lehet szerkeszteni, de az igazság
csak az, hogy magunkra maradtunk megfejthetetlen enigmáival.
Brasnyó István regénye izgalmas, intellektuális kalandokkal kecseg
tető, hatalmas, áradó lírai monológ, melyben a külső világ történé
sei redukált formában, tudati átélés alakjában vannak jelen. Azon
ban egy széthulló, széteső regénykísérlet, ha az előbbiekben tárgyal
takat vesszük figyelembe. Persze ez nem jelenti azt, hogy olvasha
tatlan is. Az olvasók megteremtik a maguk olvasati verzióit kép
zelőerejük s a mű esetleges kitapintható részletei alapján, de áthi
dalhatatlan szakadék marad mégis az olvasói élmény és az írói
szándék között, még akkor is, ha a modern próza jellemző vonása
ez: az olvasati többszínűség. És ott vannak Brasnyó korábbi művei,
azok átívelő momentumai, a hasznosítható tapasztalatok, a specifi
kus regényvilágról szerzett korábbi élmények. Ám mert kísértetie
sen megismétlődnek az új regényben, ki is ábrándíthatják az új
élményre vágyó olvasót.
(1993)
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KÜLÖNÖS REGÉNYVILÁG
Brasnyó István:Az írmag.
Fórum, Újvidék, 1992

Brasnyó István irodalmunk legegyedibb regényopusát hozta lét
re termékeny írói munkássága során. A z írmag e specifikus regény
folyam különös befogadói élményekkel kecsegtető darabja. Intel
lektuális, bölcseleti, esszéregény - kínálkoznak az alternatívák, mi
ként ezt a részben valamennyivel, egészében egyik típussal sem
rokonítható regényvilágot megnevezhetnénk. Inkább a megnevezé
sük, mintsem a meghatározásuk problematikus ugyanis azoknak a
jellemzőknek, melyeknek rendszerében regényei kibontakoznak.
A Brasnyó-regény az anarratív típusú, asszociatív szöveganyagra
épülő forma. Benne a hősök, azaz a személyiség világa megválaszo
latlan filozófiai kérdésként, a táj (térség) pedig az emberéletet sú
lyosan determináló tényezőként van jelen. Mindez igen összetett
időben, egymással össze nem kapcsolható korszakok (századok)
egységében bontakozik ki. így .4z írmagban a XX. századi ember
kommunikációs problémái és regényelméleti kérdések kerülnek
XVII. századi feljegyzések mellé. Az „időtlenség pincéje” ez, miként
Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című regényének domináns meta
foráját szokás gyakorta idézni.
A megírás, a regényformálás dilemmái képezik A z írmag metanarratív felületeit. A Brasnyó-regények mozaikkockaként egészítik
ki egymást. Elvont szereplőik, alakjaik mintha csak átsétálnának az
egyik kockából a másik regénykockába. Meghatározó vonásuk a
metamorfózis, az alakváltás sajátossága, s hogy garabonciásként,
céltalan utazóként ténferegnek az időtlenség, a kietlenség, a lepusztultság, s mindebből következően az embertelenség jegyét mutató
világban. Ha csak az utolsó néhány évben napvilágot látott regénye
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it vesszük alapul, máris tömérdek „idézet-választ” reprodukálha
tunk az elmondottakra. Kezdve a Maculából az Árvaházba tovább
botorkáló (vagy inkább alakuló) fogalmazó (bár ez is csak egyik, az
írói alanyara hatásosan visszamutató megjelenési formája a sze
replőnek) alakjától a Szokott-e ősz lenni Paraguayban? külső-belső
űzöttség terhelte, alig megnevezhető Julianusán át A z írmag elvont
hőseiig; megnyilatkozásaik és megnyilvánulásaik, tudatviláguk, vá
gyaik, űzöttségük, megvertségük azonos forrásból, egy pokoli világ
ból fakad. „... a várakozás érzése kifejezhetetlenül ott lappangott
bennem anélkül, hogy tudhattam volna, mikor kerül sor feloldásá
ra, milyen alakot kell ahhoz öltenem, pontosabban formálódásom
mely pillanatában fog bekövetkezni, mikor éri el bennem az idomu
lás azt a szintet, mikor óhatatlanul átömlik, belecsordul ebbe a
másik minőségbe, öntudatlan kísérleteim nyomán végül is ered
ményre jutok, illetve nagyobb eredményre a puszta várakozásnál és
vonszolódásnál, mielőtt végleg elhatalmasodna rajtam, pusztai
szerzet lennék és a végtelenben fürkészném majdani otthonomat...”
- olvashatjuk a Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című Brasnyó-regényben, mire Az írmag sorai ekképpen rímelnek: „A szakadatlanul
tartó hidegtől örökké álmosan sík lapályokon vágok át, valójában
tévelygek, kóválygok, s ha itt-ott föl is tűnik egy-egy szánkó, hoszszabbra sikeredett hó! vagy hahó! kiáltással intéznek el, lehet, hogy
nem is nekem szánták, hanem a lovaknak, különben is kerülöm az
utakat.”
A regény lebontott, de történés jellegű részletei becketti környe
zetben godot-s monológként hatnak (pl. Krause a vonaton). A sze
replők úgy tárgyalnak egymással, mintha átjárhatatlan válaszfal zár
ná el előttük a gondolatcsere, a szóbeli közeledés lehetőségét. Egy
személyes világban élnek, s ezek között igen ritka és valószínűtlen
az érintkezési pont. Magányos, értelmet hiába kereső vándorok
valamennyien. A realitásoktól elszakadva, lelassított mozdulataik,
elvont megnyilatkozásaik révén lebegő alakként süppednek bele az
egyszerre valótlan és rémisztőén hatalmas térbe, időbe. A regény
anyagát így a szétforgácsolódott valóságkép, a megfoghatatlan él
ményszilánkok és az egykor valós történetek mozaikdarabjainak
összeolvasztása, „konfúzus leírása” képezi, mit a hozzákapcsolódó
elbeszélői közlések, reflexiók teljesítenek ki, szerveznek formai
egésszé.
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Nyelvi tökéletessége és szépsége ellenére sem kedves-kellemes
olvasmány a Brasnyó-regény. Nem egy „regényajtón” túli érdekfe
szítő kutatás. Ehelyett szüntelen küszködés az olvasói tájékozódás,
a befogadói élmény reményében. Munka, mit a személyes hozzáál
lás ítél meg. Kinek feledhetetlen intellektuális-alkotói élmény, ki
nek (főleg a sokadik Brasnyó-mű olvasása után) elpazarolt, értel
metlen idő és küzdelem. Az az igen banális megállapítás kívánkozik
e sorok végére, hogy az idő hatásosan szelektál, s eldönti egy életmű
anyagán belül is, mi grafomán közlésvágy eredménye, s mi az alko
tói mérföldkő.
(1994)
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KISVÁROSI TABLÓ
Bordás Győző: Fűzfasíp.
Fórum, Újvidék, 1992

Bordás Győző Fűzfasíp című regényének kerettörténete van.
Hogy a keretnek csak a fele, a kezdő része olvasható e könyvben, az
csak akkor nem furcsa és értelmetlen, ha tudjuk, hogy a Fűzfasíp egy
készülő trilógia része, s a folytatása a Híd aktuális számaiban követ
hető Csukódó zsilipek címen. De más funkciója is van ennek a fél
keretnek. Az elbeszélő kettős utazást tesz benne: egy térbeli valósat
és egy időbeli irreálisát. Először Zágrábba megy, ahol „gyermekko
ra Bellájával” találkozik, akinek nem elhanyagolható köze van a
regénybeli történethez: a családjáról van szó benne. Ugyanott egy
felvétel is előkerül a családról, s a fénykép különös sajátossága
révén, mármint hogy az idő menetéből szakít ki egy pillanatot,
időben is nagy utat tesz meg visszafelé. Ugyanezzel az olvasót is
átlendíti a reálisból a regényidőbe.
Regényében Bordás Győző a századelő világát, hangulatát vará
zsolja elénk rendkívüli szuggesztivitással. Ú.-ba, egy jellegzetes (félparaszti-félurbánus) bácskai kisvárosba kalauzol bennünket. Dá
tumszerűen meghatározott időszakot állít elénk: 1910. augusztus
22-én érkezik meg Sauer Jakab földrajz-természettan szakos tanár a
városba, s a regény utolsó mondata 1914. június 28-áról ad számot.
A nagyvilágban zajló történések, az utolsó békeévek eseményei
persze távol esnek Ú.-tól, de híreiktől korántsem mentesek napjai.
A készülődő háború előszele a helybeliek életét is átjárja. Az alap
helyzetet, melybe Sauer Jakab, a regény főhőse kerül tanulmányai
befejezését követően, Székely igazgató foglalja össze találóan a
gimnáziumban, abban az épületben, mely a regény cselekményének
központi helyszíne. „A diákok több mint a fele német, de ön magyar
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nyelven fogja őket tanítani. S közben nagyon toleráns lesz minden
gyerekkel szemben. Remélem, ehhez lesz elég tapintata. A német az
ön számára nem gond, a magyar sem, természetesen, de ahhoz, hogy
minden diákot meg tudjon érteni, meg kell tanulnia szerbül, tótul és
ruténul. A gyerekek anyanyelvükön gondolkoznak, és önnek az is a
dolga, hogy ezt fejlessze bennük és kifejlessze. Ezt az egyetemen
nem tanították, tudom, ezt itt fogja megtanulni. A tudást meg kell
követelni, itt nincs pardon, de mindenki gondolkozhat és beszélhet
az anyanyelvén.” A soknyelvű közösség életét a gimnázium mellett a
várost átszelő csatorna határozza még meg: mint Majtényi Mihály
regényeiben, az Élő vízben és a Császár csatornájában. Ugyanarról a
csatornáról van szó, mely a történelem meghatározott szakaszaiban
különös jelentőséget nyer a két partján élő emberek életében, de
mindennapjaikban is szerepet játszik: vele együtt, vele kapcsolat
ban zajlik az életük.
Minthogy egy tipikusan hagyományos eszközökkel felépített re
gényről van szó, a hősei is ilyenek. Pichler Józsefban - nevének
hangalakja is sugallja - Pechán József festőművészre ismerhetünk,
de felbukkan a regényben Molter Károly író is Maiéter néven.
Szárits János repülőbemutatót tart a városban, ami ugyanolyan
szenzációt kelt, mint Bosnyák Ernő vándormozija, s remek epizód
jai a regénynek. Sauer Jakab azonban fiktív alak, jellegzetesen szá
zad eleji, a világ jelenségei, a művészetek és a technika vívmányai
iránt érzékeny, fogékony ember. Alakja többek jellemvonásait sűrí
ti, így sokkal igazabbra és életesebbre sikeredett, mint Pichler vagy
Maiéter, kiknek létező személy volt „mintájuk”, s ami megkötötte
az író fantáziáját. Mellettük a hajdani kisvárosi polgárság jellegze
tes-színes kis tablója tárul elénk. Rajta Kochán Alice úrnővel, s
lányával, az anyja szépsége miatt frusztrált Bórával, Kovács doktor
ral, Wagner jegyzővel, Vécsei mérnökkel, Székely iskolaigazgató
val, a gyáros Weisékkel és Baloghékkal együtt képez teljes képet
Wili, a falu bolondja. Sauer ebben a tarka környezetben kezd pályá
ja építéséhez, de nem tekinti Ú.-t végső állomáshelyének, elvágyó
dik innen, mert - akár a többiek - lehetőségeiben korlátozottnak
érzi magát a sáros-poros, az „igaz” élettől messze eső kisvárosban.
Különösen Pichler festőművész rí ki bohémságával és művészetével
a többiek közül; a fővárosban keresi sikerét, bár munkájához a
„helyi színek” egyedi hatására van szüksége mindenekelőtt. Érdekes
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részletei a regénynek a művész boszniai kirándulását bemutatók, s
azok, amelyekben egy-egy festmény keletkezéséről ad számot az író,
azaz az elbeszélő.
A fűzfa egyébként a regény egyik fel-felbukkanó szimbóluma,
mert amellett, hogy a vidéken „csak fűből van több, mint fűzfából”,
s a „fűzfák szerelmesének” tanítványait is ez a növény fogja legin
kább emlékeztetni a tanulóévekre, minthogy az érettségi ajándékuk
is ez: Pichler készítette reprodukció. S a fűzfasíp olyan hangszer,
mely gyenge hangjával inkább mély érzelmeket, mintsem harsona
indulatokat fejez ki. Mint amilyen a vidéki ember élete, hangja...
Tartalmaiban hihetetlenül gazdag, jól komponált regény Bordás
alkotása. Egy - legalábbis e térségben - végérvényesen letűnt élet
forma regénye, a polgári életvitelé. Sokan emiatt olvassák igen nagy
nosztalgiával. Ú. ma is lokalizálható város, de korántsem az, ami
lyennek a Bordás-regényben látjuk. Csatornáját iparnegyede tette
tönkre, lakossága is más, hisz errefele évtizedekig tűzzel-vassal ir
tották, ami polgári gyökerekre utalt. Ugyanakkor művészregényjellemzői is vannak a Fűzfasípnak éppúgy, mint művelődéstörténeti
aspektusai. Hogy a mai modern beállítottságú olvasó is talál benne
átélhetőt, érdeklődésének megfelelőt, az azzal magyarázható, hogy
a kompozíció helyett a hősök lelkisége, magatartása mutat olyan
intellektuális vonatkozásokat, melyek a mai értelmiséget is foglal
koztatják. Jellegzetes helyi (közép-bácskai) színeket mutat meg és
mutat fel ez a regény, ugyanakkor általános érvényű dilemmákat
szólaltat meg, miért is nemcsak a vajdasági magyar irodalom je
lentős kiadványa, hanem az egész magyar nyelvterületen ér
deklődésre számot tartó olvasmány.
(1993)
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VÍZ ÉS POR
Bordás Győző: Csukódó zsilipek.
Fórum, Újvidék, 1995

Ú. város életének újabb négy esztendeje tárul elénk Bordás
Győző Csukódó zsilipek című regényében, amely készülő regénytri
lógiájának második darabja. Az 1918 karácsonyától 1923 szeptem
beréig terjedő időszak vékonyka időszelete ugyan a (nemcsak gaz
dasági, de irodalmi jelentőségűvé is lett) csatorna mentén elterülő
városka történetének, ám a közben lezajló változások (a világhábo
rút követő új hatalom s rend) sorsdöntőek mind a város, mind
lakosainak életében. Ú.-t ma nem nehéz behatárolni a térképen, s
mai nevén is megnevezhetnénk. Története azonban, amely sajnála
tos leromlástörténet, sokkal fontosabb: az egész térségre vonatko
zóan mutat túl önmagán.
A regénytrilógia első részét, az 1992-ben napvilágot látott Fűzfasípot egy bevezetőként (a keretelbeszélés első részeként?) funkci
onáló fejezet előzi meg, amelyben az eseményekre rálátó, emlé
kező, s azokat a későbbiekben kommentáló elbeszélő lép elénk.
„Ahhoz, hogy ezt a történetet el tudjam mesélni, Zágrábba kell
utaznom...” - mondja. Az említett városban „gyermekkora Bella
kisasszonyával” találkozik, aki vélhetően a készülő regény egyik
főszereplőjének, Sauer Jakabnak az unokája. A regény azonban
nemcsak valóságos, hanem képzeletbeli utazásokban is bővelkedik.
Maga a történet is egy ilyen „időutazással” veszi kezdetét. Az elbe
szélő ugyanis egy családi fénykép láttán kezd Sauer Jakab földrajz
természettan szakos tanár Ú. várossal végérvényesen összefonódó
élettörténetének elmesélésébe. Sauer Jakab 1910. augusztus 22-én
érkezik Ú.-ba. A Fűzfasíp zárómondata 1914. június 28-áról ad
számot. A Csukódó zsilipek 1918-ba repít bennünket; a helyszín

146

ismerős, a szereplők is, csak a város életrendje s hatalmi viszonyai
változtak - a vidékünk történelméből ismert módon. Mind a Fűzfa
síp, mind a Csukódó zsilipek lineárisan haladó cselekménymenetét
meg-megtörik ún. időbeli vágások. Különösen a második regény
gazdag ilyenekben. Az 1918 végét felvillantó első oldalak után két
és fél évtizedet pereg vissza az idő kereke, minek során megismer
jük Kochán Alice és a festő Pichler József életének e korábbi szaka
szát. Fontos részletek ezek, hiszen a Csukódó zsilipekben változást
tapasztalunk a főhős személyét illetően. AFűzfasípbzn még - Sauer
Jakab mögött - másodlagos szerepű Pichler József itt főszereplővé
lép elő, Kochán Alice pedig ebben az új regényidőben már csak a
festő képzeletében van jelen. Ugyanilyen időbeli visszapergetés
eredményeként tűnik fel előttünk Bachman Zsiga, a biciklista alak
ja, aki világ körüli kerékpártúrája által öregbíti Ú. hírnevét, de aki
nem tér vissza a háborúból. Úgyhogy a Fűzfasíp több részletét,
eseményét (pl. kicsoda Kochán Alice s milyen érzelmek fűzik a
festőhöz; Sauer Jakab feleségének halála és temetése stb.), sőt a
„regény előtti” időket is a Csukódó zsilipek teljesíti ki, magyarázza.
A Csukódó zsilipek mesélője is más a korábbi regényhez viszonyítva.
Itt most Pichler József fiának, Pichler Adalbertnek a szemszögéből
látjuk az eseményeket. A tárgyak (leginkább képek, könyvek, külön
böző írott szövegek) történetfelidéző szerepe e regényben is jelentős.
A Csukódó zsilipek olyan regény, amely több jelentésréteg együtt
hatásából teljesedik ki előttünk. Mindenekelőtt Ú. város regényét
láthatjuk (olvashatjuk) benne. A várostörténetnek azt a négyévnyi
fejezetét jeleníti meg előttünk, amikor a „vég” kezdetét vette, azaz a
Monarchia széthullását követő új rend, új világ következett el. S ez
a világ sok esetben nem kedvez a várost, annak gazdasági, társadal
mi és kulturális életét mozgató korábbi törekvéseknek. Hisz a világ
háborút megelőző utolsó évek a „teremtés” időszaka volt. Ú. polgá
rai - társadalmi és nemzetiségi hovatartozásuk különbözősége elle
nére - valamennyien hozzá akartak tenni valamit a világhoz, a „jó
ügy” szolgálatában álltak. E törekvések és események központi
alakja volt Sauer Jakab (egyébként fiktív alak), tanár, tudós, kezde
ményező, a világ dolgai, az új vívmányok iránt fogékony ember. De
a többiek [Kochán Alice, Székely iskolaigazgató, Wagner jegyző,
Vécsei mérnök, a gimnázium tanárai és természetesen Pichler (Pechán) József festőművész] is - minden tévelygésük és kicsinyessé
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gük ellenére - befogadói a kultúra vívmányainak, érdekeltjei a tech
nika fejlődésének. Ezzel szemben a szerb hatalomátvételt követő
időkben (egy regénnyel később) inkább a romboló szemlélet válik
dominánssá. Amíg a pályakezdő Sauert arra szólítja fel Székely
iskolaigazgató, hogy legyen toleráns a diákok nemzeti hovatartozá
sa, anyanyelvhasználata iránt, addig Grbié igazgató megtiltja a taná
roknak és a diákoknak, hogy német nyelven magánbeszélgetést
folytassanak az iskolában. A nemzetiségi viszonyok megromlását
minden más ide vonatkozó részlet mellett (pl. a tanulók különvá
lasztása az iskolában névelemzés alapján, kötelező tanári nyelvvizs
ga, a kaszinóbeli események stb.) Pichler Adalbert fejti ki érzéklete
sen előttünk iskolai fogalmazásában, amikor az egymás iránti tole
ranciáról önkéntelenül is múlt időben szól. Amíg a Fűzfasíp sze
replői (köztük Pichler festő is) legfeljebb vidékiségükben látnak
korlátokat, addig a másik regényben már nemzetiségi-kulturális
jogaikban érzik sértettnek, kifosztottnak magukat. Pichler Adalbert
egyszer átéli a zsilipkapuk tényleges bezárulásának, a közéjük re
kedtség élményének rettenetét. A világban, az életben aztán számos
hasonló (még szörnyűbb) élményre tesz szert: a nemzetiségi lét
kapui csukódnak be sorra előtte, előttük. Nem csoda, hogy Ú. pol
gárai kiábrándultak, s elvágyódnak otthonukból, pl. Amerikába.
Pichler Józsefet is foglalkoztatja a kivándorlás gondolata, de aztán
- átérezve a szülőföld, az itteni gyökerek s élmények ihlető erejét vállalva a jogfosztottságot és a szegénységet, mégis marad.
Pichler József személye Pechán József festőművész alakját rejti,
jól tudjuk ezt már a Fűzfasíp lapjairól. A mesélőként ténykedő fiú
pedig természetszerűleg Pechán Béla. Központi szerepük a regény
ben annak művészregény voltára hívja fel a figyelmet. Pichler József
vívódásaiban a művésziét természete, mássága fejeződik ki. Az ifjú
Pichler világra eszmélkedésében pedig a művésszé válás jelenségei
(élményei és buktatói) tűnnek fel. Gazdagítja a regénynek e rétegét,
s egyúttal művelődéstörténeti jellegét domborítja ki az a tény, hogy
többször is megjelenik benne Sztankovics doktor, az irodalomszer
vező és író Szenteleky Kornél. Személye révén a kisebbségi iroda
lomba fordulás korrajza bontakozik ki előttünk. Olykor csak egy
pillanatra tűnik fel előttünk az arca, utalásként hangzik el egy-egy
mondata, félmondata (pl. a művészetről, a társadalomról), a jövő
emberéről szóló tanulmányát pedig a gimnazista Adalbert „fordítói
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műhelyéből” ismerjük meg, jelenléte és nézetei mégis fontosak,
áthatják a mű egész világát. Nem véletlen, hogy a művészetben is
provokációt sejtő Grbié igazgatóval szemben épp ő lép fel, s hogy
Pechán-Pichler Józseffel is ő folytatja a legszenvedélyesebb vitákat.
(Pichler kevésbé értékesnek tartott, provinciálisnak minősíthető képe
it is nem véletlenül rejtegeti az európai szellemiségű orvos író elől.)
A regénybeli történések egyre szomorúbb tényeket vetnek fel,
egyre keserűbb tapasztalatokhoz vezetik a szereplőket s az olvasót.
A „nem beállni a sorba”-féle magatartás látszik az egyetlen követ
hető, de keserves útnak. S talán ez a regény egyik jelenünkre vonat
kozó „üzenete”. Hiszen a regény maga számos más, a mára reflektá
ló kérdést vet fel, az akkori események világunk történéseivel azo
nosak, a miénkhez hasonló gondok, gondolatok terhelik, illetve
foglalkoztatják a regény szereplőit. A gyengeelméjű Wili regényvé
gi látomásában pedig jelenkorunk képei tűnnek fel a maguk ször
nyűséges voltában:
„A délutáni árnyékban Wili szemének vakító fehér szaruhártyá
ja olyan koszorút font a szembogara köré, mint amilyen a vihar
előtti holdudvar az égitestek körül. Ez a fénylő holdudvar apám
képén még inkább kiszélesedett. A kopaszra nyírt fejet glória övez
te. Tekintete pedig a végtelenbe meredt. A végtelenbe, ahol valami
történik. A végtelenbe, ahol valami tragikus történik, ahol rombol
nak, gyilkolnak, vér folyik, áldozatok hullanak, ahol fölgyulladnak a
kazlak, a házak, az ólak, az utcasarok, ég a város. És szöknek az
emberek, hanyatt-homlok menekülnek, futnak el a bizonytalanság
ba, hontalanságba, el valahova.”
A Csukódó zsilipek zárószakasza részlet az 1923. évi Vajdasági
Kultúra szeptember 6-án megjelent számából, amelyben I. Sándor
király „Kedves Népemhez!” fordulva jelenti be a trónörökös világra
jöttét. Ugyanezen a napon perbe fogják Sauert, s följelentést tesz
nek ellene a gimnáziumban. Az ok négy öl fa, de mindenki tudja,
hogy az igazi ok az, hogy „még ő sem elég jó a hatalomnak”. A
zárósorok ironikus kicsengése „eljövendő rosszakat” sejtet.
A Csukódó zsilipek természetesen önmagában is teljes értékű
regény, de igazán akkor érdekfeszítő az olvasása, ha ezt a Fűzfasípra
vetítve tesszük, ha a két regény közötti „párbeszédet” figyeljük.
(1996)
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BAKANCSNYOMOK AZ ÚTON
Kontra Ferenc: Ősök jussán.
Fórum, Újvidék, 1993

A „hadak útja” Baranyán keresztül vezet. A hódító céloktól
mámoros, garázda és kegyetlen seregek a történelem évszázadai
során sűrűn követték egymást errefele. Római légionárius, tatár,
török, majd újabb, s még annál is újabb kori katonák dübörögtek
végig rajta; hagyták (hagyják) porában súlyos lépteik (bakancs)nyomát. A római hadút éppúgy hozzátartozik a térség és lakosságának
ősi örökségéhez, éppoly fontos tényező szellemi számvetések ide
jén, mint az eke nyomán kiforduló avar kori csontok, Janus Panno
nius világirodalmi értékű költeményei, Sztáray Mihály drámája, Ács
Gedeon ötezer oldalas naplója vagy a római erődítmény alapjaira
épült laskói templom. Most, amikor minderre már egyre keveseb
ben akarnak vagy tudnak emlékezni, s „az aknazajban a történelemkép látszik újfent meghasonlani és beláthatatlan módon reinkarná
lódni”, lehetetlen ellenőrizni, balgaság lenne rákérdezni, viszont
nem nehéz elképzelni, mi lett a sorsa a laskói, magyar harcost
ábrázoló Zsolnay-szobornak és feliratának: Ősök jussán.
„Nem véletlenül kell ismételnem, mit takarnak a fenyők az egy
kori pannon kikötő hordalékdombján” - vallja Kontra Ferenc Ősök
jussán című kötetében, mely a drávaszögi ember életének, szenve
déstörténetének művészi értékű leltára. Könyvénél nem jelent meg
megrázóbb tartalmú szépprózai alkotás a vajdasági magyar könyv
kiadás utolsó néhány évében. Elolvasását követően akaratlanul is
másfajta Baranya-élmény után kutat - akár irodalmi-művészi alko
tásokban, akár saját emlékeiben - a megriadt olvasó. Olyan olvas
mányélményekre ébred igénye, mely arról szól, hogy a tájaknak
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létezik egy belső - a lélek szintjén megnyilvánuló - látványa is,
melyet nem lehet erőszakos eszközökkel sem elorozni, sem hatalmi
célokhoz mérten átalakítani. Mert Kontra Ferenc novellái e hármas
beosztású (Hazudtak szép hazát nekünk; A túlélés elátkozottjai; Há
borúk vigyáznak ránk) könyvben arról szólnak, hogy a drávaszögi
Baranya (a puszta földrajzi ténynél többet jelentő, ősi-szellemi
örökséget hordozó vidék) elpusztult. S a szó, hogy elpusztult, nem
is helytálló e kontextusban, hisz a természetes leromlás értelme
mélyül el benne, holott Baranyát erőszakos eszközökkel alakították
át, rombolták le, pusztították el... (A terminushasználat szemlélet
kérdése.) Mert amilyen értékteremtő, szellemi-anyagi javakban dús
volt ez a vidék a múlt ködébe vesző századoktól kezdve egészen
mostanáig, olyannyira elátkozott is. Lakossága csak ebben a század
ban harmadszor kényszerült a békés-nyugodt élet rekvizitumaival
együtt ősi örökségét is odahagyni, s puszta életét mentve loholni az
éj leple alatt saját bőven termő szántóföldjein, gazdag érdéin, folyó
in keresztül a közeli országhatár felé, hogy azon senki fiaként végre
átsettenkedhessék. „Átok a közeli határ, mert minden csapat
győztesként érkezik és vesztesként megy el, közben mi vagyunk a
föld a talpuk alatt, melyen az a kenyér is megterem, amit mindig
meg kell osztanunk velük” - m ondjad kivégzés elmarad című novel
la mesélője.
Tartalmát tekintve döbbenetes, formai szempontból zavarba
ejtő Kontra Ferenc könyve. S bár novelláról esett szó az előbbiek
ben, s a kötetbe szerkesztett írások valóban megfelelnek a műfaj
legszigorúbban mért szabályainak is - valamennyi precízen formált,
komplex alkotás -, mégis pontosítani kell e meghatározást. A no
vella ugyanis egészen más műfaj: olvasmányélményeinkben képzeletibb, fiktívebb, mindenekelőtt „békésebb” forma. Kontra írásai
inkább dokumentumok, vagy egyszerűen csak olyan művészi megformáltságú prózai szövegek, amelyekben egy „érző és átélő” ope
ratőr rögzíti az eseményeket úgy, ahogy azt a háborús tudósítások
ban szokás: objektív-személytelenül, de a kameramozgás, a bemuta
tás módszere által mégis érzelmi többletet sugallva, mégsem érdek
telenül. Amikor a nyelv megjelenítő ereje már kevés a való borzal
makhoz képest, alkalmas eszköz az irodalomban is a kamera és
sajátos ábrázoló módszere. Mert ugyan miképp lehetne teljesebben
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és hitelesebben bemutatni azt a tragikus valóságot, hogy Baranyába
megint győztesként érkezett egy sereg...?
Kontra Ferenc kezdetben versekkel jelentkezett a vajdasági ma
gyar irodalomban, ám e munkáinak prózaköteteihez mért jelenték
telensége mutatja, hogy sokkalta inkább prózaíró, bár költői tudása
sikeresen gazdagítja novelláit. Művei sajátosan összefüggnek.
Összekapcsolja őket mindenkori megjelenített helyszínük, Bara
nya, s az az alkotói törekvés, aminek jegyében e térség lakosságának
fátumszerű, háborúk által determinált sorsát mutatja be. Háborúk
vigyáznak ránk, A túlélés vigasztalansága, A kivégzés elmarad, Hazud
tak szép hazát nekünk, Drávaszögi rekviem - kiabálnak felénk az
Ősök jussán címei. S persze korábbi kötetei sem kevésbé asszociatív
címekkel (.Drávaszögi keresztek, Nagy a sátán birodalma) hívják fel
magukra a figyelmet. Az élettel szemben kiteljesedett pusztulás
fogalomköre, az emberélet végső leromlottságának szókincse domi
nál írásaiban: kiszolgáltatottság, megalázottság, erőszak, gyilkos
ság, kivégzés, áldozatok, győztesek, menekülők...
A térséget érintő három XX. századi háború lezáródott, kibon
takozó és tobzódó története sűrítődik az Ősök jussán szövegeibe: az
I. világháború, melynek eseményei ma már jobbára tisztázottak, a
rendszerváltozások hatására újraértékelt második világégés, s vége
zetül a jelenkori kaotikus polgárháború rémségei töltik ki a lapo
kat. Az eseményeket bemutató látószög mindannyiszor a békés
nyugodt életre vágyó, az élet minimumával is megelégedő, a pusztu
lással szemben értetlenül álló kisember látószöge: a háborúkat ki
váltó, végzetes következményű kollektív szemlélet ellenében. Kö
zöny, reményvesztettség, megroppant test és lélek vagy dacos ellen
állás, végeláthatatlan bizakodás jutott osztályrészéül.
Közös nevezőjű háborúk epizódjai sorjáznak a Kontra-kötet
ben. Folytatódjanak bárhol, bármikor, bármiért, bárki ellen, követ
kezményük mindig ugyanaz a katasztrófa, ugyanaz a leromlástörté
net: ha nem esnek áldozatul, felőrlődik az emberek élete a vég
nélküli harcokban; szakadt csoportok garázdálkodnak s lesznek
élet s halál urai a vidéken; még ki sem hűlt az előző helye, még meg
sem száradt ujj nyomata a borospoháron, már új - nem kevésbé
kegyetlen - katonaság vette át a hatalmat; győztesek érkeznek és
halomra lövik a felszabadított falu lakosságát; a másik helység férfilakosságát csak a sors különös kegye menti meg ugyanattól a végtől;
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az ember számkivetett, bujdosó lett saját szülőföldjén, tulajdon
otthonában; az anya „hősi” halált halt fiát keresi, miközben egy
eszeveszett háború szörnyű képei bontakoznak ki előtte; az embert
kifosztják, megalázzák, megerőszakolják, meggyalázzák... Földhöz
tapasztják, a való idő vigasztalan pergését erősítik az olvasóban
ezek a történetek, ahelyett, hogy - az elbeszélő próza sajátosságai
hoz mérten - átlendítenének egy igazságértékei mellett is megszer
kesztett, elvonatkoztatott novellaidőbe. Ahonnét létezik kijárat,
kilépés, s aminek befejezése van. Az Ősök jussán nem valóságon
alapuló művilág: volt, van, történt és történik. Mint ahogy a hábo
rúk zajlanak errefele: az emberek lelkében vagy a világban is, de
szakadatlanul. Súlyos öröksége, nehéz jussa ez a drávaszögi embernek.
(1994)
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„A NOVELLAÍRÁS IDEJE"
Kontra Ferenc: Kalendárium.
Fórum Újvidék, 1993

1993-ban, az újraindult Üzenet első számában jelent meg Kontra
Ferenc modern magyar prózát elemző esszésorozatának első része,
amit ez ideig még három követett. Bennük egy sajátos - rendhagyó
földrajzi és társadalmi jelenségek meghatározta - szellemi közeg
„termékeit”: a közép-kelet-európai, s azon belül a magyar novellát
vetette górcső alá. Ugyanebben az évben három novelláskötete is
napvilágot látott: az Ősök jussán és a Kalendárium az újvidéki Fó
rum Kiadó, a Holtak országa pedig a kecskeméti Tanítóképző Főis
kola kiadásában. Elméletírói tevékenységét lehetetlen a prózaírói
tól függetlenül szemlélni.
A novellaírás ideje című esszéjének bevezető sorai hitvallás érté
kű mondatok. Nem tud mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy
„most nincs itt a novellaírás ideje”. Felvet néhány kézenfekvő kér
dést: „Miért, minek jött el nagy hirtelen az ideje, és kire nézve
kötelező érvényű az állítás? Hiszen az irodalom sohasem különböz
tetett meg alkalmas és alkalmatlan időt. íróembernek a hivatása
mellett a helye, vagy átnyergel valami másra, és akkor könnyen
ráfoghatjuk, hogy elárulta a hivatását, és más lett belőle. Manapság
sokan választják ezt az utat, lelkűk rajta. Alig palástolhatja alkotói
kudarcát, aki csak nyugodalmas szocializmusok idején tudott vala
mi érdemlegeset alkotni.” (Üzenet, 1993. 5-6. sz.) Ugyanezen írásá
ban a kisebbségi író feladatát is megpróbálja körülhatárolni egy
hasonló tematikájú esszé tanulságát vonva le: „Ha van valami dolga
a kisebbségi írónak még ezen a világon, e katasztrófa küszöbén és a
katasztrófában, akkor mi más lehetne, mint anyagot szállítani Noé
nyilvántartásába, szótárakat, emlékeket, neveket, tényeket, adato
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kát, gondolatokat, álmokat, még mielőtt mindent elborít a nagy
özönvíz csöndje.” (Bányai J á n o s i szótár: Noé bárkája. Magyar Szó,
Kilátó, 1993. március 27.) Folytatva ezt a mások teremtette szép
metaforát, azt mondhatjuk: Kontra Ferenc is egyike az „árvízhajó
soknak”, akik irodalmunk bárkaként funkcionáló lapjaira mentik át
veszendő értékeinket. Drávaszögi Baranya, vagyis az a - kelet-euró
pai kisebbségi sorsunk által megrendítően behatárolt, többszörösen
sújtott - valóságszeglet, amely Kontra Ferenc novelláiban témaként
szublimálódik, napjainkban - nem(csak) természetes leromlás
eredményeképp - végképp eltűnni, elpusztulni látszik. Igaz, a bara
nyai falvak léteznek még. Állnak a házak, s élnek ott emberek
- őslakosok is -, ám legtöbbünk tudatában a falu, a város élete
mégsem jelent egyet házaival, utcáival és középületeivel, hanem
lakosaival - az ő közösségükkel -, akik vállalva a helyhez fűződő
szellemi-kulturális hagyományokat, életet lehelnek az élettelenbe.
Mi sem természetesebb, hogy a Kalendáriumban napvilágot látott
novellák színtere is - mint Kontra prózai alkotásainak általában Baranya, s az elmúlás, a pusztulás különböző megnyilvánulásai jut
nak bennük kifejezésre. Ám míg a Nagy a sátán birodalmában, az
Ősök jussán vagy a Holtak országa c. könyvében háborúk okozta
- sokszor apokaliptikus - összeomlásról van szó, addig a Kalendári
umban inkább a gyermekvilág, egy belső-külső harmóniával megál
dott gyermekközösség letűnése, megsemmisülése kap hangsúlyt.
Amíg említett könyveiben egy kamerát mozgató, személytelen elbe
szélő szemével látjuk Baranyát, addig a Kalendáriumban a gyermeki
látószög játszik ugyanilyen szerepet.
Mint ahogy a könyv címe is sugallja, egy év eseményeit pergeti le
előttünk az író novelláiban: valamennyi egy-egy hónaphoz kötődik.
S bár önálló egység mind, lezárt, teljes novella, időbeli folytonossá
guk, a főszereplő és az általa képviselt azonos elbeszélői pozíció révén
sajátos összefüggést képeznek, évkönyvvé, regénnyé alakulnak.
Az alcím szerint „gyermekkori történetek” képezik a Kalendári
um darabjainak élményanyagát. A történetmondás varázslata (mi
vel elsősorban a gyermekolvasónak szánta őket az író) lényeges
sajátossága valamennyi kötetbe foglalt írásának. A gyermekiét
kettős világa elevenedik meg bennük: valóságos, felszínen zajló
események, s a képzelet teremtette belső, rejtett történések. Gyer
mekjátékok, csínytevések, iskolai események zajlanak le előttünk,
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miközben az élet nagy dolgaival, súlyos kérdéseivel is szembesül
gyermek főhősünk (pl. születés, halál, barátság, igazságtalanság,
gonoszság, stb.), másrészt képzelete mindig meghosszabbítja a tény
leges eseményeket, s tudatában a világ dolgai, jelenségei (pl. a fák
pusztulása - Mielőtt elmennek a fák; izzó cserépkályha - A cserép
kályha; régészeti leletek - Az utolsó római katona, A z aranyhintő)
csodás vagy félelmetes dimenziót nyernek. Visszatérő motívuma a
novellái történéseknek egy, a kisfiú teremtette óriás-képzet. Hol
másokban, hol a természet erőiben, hol önmagában véli felfedezni a
felül- és kiemelkedés varázstehetségét: „Én voltam az óriás. Néhány
órára vagy egy délutánra csak, nem emlékszem pontosan, mégis
megmaradt az érzés: legfelül lenni, legyőzni a saját erőmet, kilökni
a falakat, hogy sose legyen vége a szobának, kiűzni a rosszat, a
talpam alá szorítani, mint a szőnyeget, kiporolni, hogy messze száll
jon” {Mielőtt elmennek a fák). A kötetet a szerző illusztrálta épp az
óriásteremtés témáját feldolgozó kollázsaival. Munkája akkor lett
volna igazán sikeres, ha kollázsai nem maradnak meg a díszítés, az
ülusztráció szintjén, hanem szerves egészként épülnének a szövegbe,
mint amilyen kísérletei más szövegek esetében már Kontrának is voltak.
Különösen élményszerű formát nyert a Privigyiék háza című no
vellája, hiszen úgy hat ránk, úgy képzeljük el, mint egy mesélő által
közvetített színpadi vagy mozielőadást: „Anyám szerint a szegény
ség egyértelmű bizonyítéka volt, ha valahol hiányzott a függöny az
ablakról. Mindjárt a szemközti házra gondoltam, ahova bármikor
beláthattunk, mint valami színpadra, és a bent lévőket egyáltalán
nem zavarta, hogy mások követhetik minden mozdulatukat.” Tar
talmi szempontból viszont Az aranyhintó és Az utolsó római katona
című novellák ragadják meg különösen figyelmünket, mert bennük
az író a gyermeki képzelet egészen szélsőséges, teret és időt legyőző
megnyilvánulásairól fest igen szuggesztív képet.
Viszonylagos szünet után igencsak fellendült a gyermekiroda
lom, az ilyen jellegű kiadványok megjelentetése a Vajdaságban. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az 1994. évi 42. Kanizsai
író tábor témája is a Gyermek az irodalomban volt. Az utolsó két év
során napvilágot látott gyermekkönyvek sorába illeszkedik Kontra
Kalendárium című kötete is.
(1995)
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A REGÉNY ELŐTT
Szathmári István: Álm ok és életek.
Fórum, Újvidék, 1992

Az irodalmi alkotások teljes érvényű átélése és megértése olva
sói „beleegyezésünk” függvénye. A műalkotásokkal szembeni befo
gadói pozíciónk ez. Azt a nyitottságot és szándékot kell értenünk
alatta, aminek eredményeképp „belépünk” a mű világába, elfogadjuk
törvényeit, szabályait, időbeli kategóriáit. A mű belső tartományai
ba a címen keresztül érkezünk. Reánk gyakorolt hatása olvasásunk
mikéntjét is befolyásolja. Ezért a jól megválasztott és megtervezett
könyveim nem írói fogás. Követelmény. Hangalakjával, szerkezeté
vel, információkat előlegező tartalmával keresésre, kutatásra, azaz
a mű mind teljesebb megismerésére - mindenekelőtt olvasásra inspirál. Olvasói ismerkedésünk Szathmári István új könyvével épp
emiatt kezdődik rosszul. Címét ugyanis, az előbbiekben tárgyalt
szempontok alapján, rendkívül ügyetlennek, sikertelennek kell ítél
nünk. Az álom és az élet tartományainak szembeállítása iskolás
tétel, a modern prózairodalom jellegzetességeit tárgyaló tankönyvi
fejezetek legtöbbet hangoztatott közhelye. S akkor most itt van ez a
könyv, mely címében is ezzel jön elő! Szerencsére Szahtmári István
kötete több és értékesebb annál, mint amire a bevezető információ
alapján következtethetünk.
Szathmári a kisprózái műfaj egyik legtehetségesebb művelője a
vajdasági magyar irodalomban. Kis terjedelmű munkái nyelvi kife
jezőerejük révén hatnak ránk lenyűgöző erővel. Az emberi lélek
megismerhetetlenül rejtélyes, emlékek, álmok és hangulatok uralta
világába vezetnek bennünket, miközben a tárgyi és hangulati ele
mek, az összefüggések újszerű-egyéni átélésével szembesítenek. Ez
az írói attitűd érvényesül Álmok és életek című könyvében is, amely
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kisprózái szövegek egymásutánja, együttese. S épp ez az, amiért e
műben szinte teljesen elvész a regény és létrehozásának szándéka.
A szövegegységek - mert nincs domináns szervezőelemük - nem
rendeződnek regényszerű kompozícióvá, belső kohéziójuk sem ala
kul ki. Az az írói stílus, mely néhány oldalon elkápráztatja, a regény
terjedelmében elkedvetleníti a befogadót, egyhangúvá, unalmassá vá
lik, minek következtében az átlagolvasó sutba vágja a kötetet. Per
sze mindez nem azt jelenti, hogy ez a szövegtípus kizárja a regény
műfaját. Számos remekmű bizonyítja a magyar irodalomban is el
lenkezőjét. Ám e művekben bravúros megoldások, intellektuális
bölcseleti többlettartalom s nagyszerű írói arányérzék oldja a lírai
monológ egyhangúságát. A zÁ lm ok és életek is akkor válik izgalmas
sá és élvezetessé, amikor az érzelmek, megérzések és hangulatok
rögzítésén túl a történetmondás, az epikai ábrázolásmód szándéka
formálja a szöveget, amikor a személyes és magánérdekű élmények
mellett közösre, általánosra, általunk is megéltre és felismerhetőre
bukkanunk, az álmok és életek tényleges konfrontálódására kerül
sor. Mintha ez lenne az író igazi hangja, s a másik, a „lírai kábulat”
- miként a könyv egyik recenzense fogalmaz - a felvett póz. Igazán
jól azok a szöveg-, illetve történetrészek sikerültek, melyekbe misz
tikus, titokzatos, rejtélyes „bűnügyi” elem szövődik. Példaként Merinak, a négy fivérnek, a harmonikás lánynak vagy a város ismeret
len csőszének történetét hozhatjuk fel. Ezekben a részekben a
konkrét történethez általános érvényű, választ váró kérdések, a sze
mélyiség kettősségének, az individuum szabadságának, a bűn és a
szerelem viszonylatának problematikája kötődik, miáltal nyomban
érdekfeszítővé, izgalmassá válik a szöveg.
Az Álm ok és életek az emlékezés és az emlékek, az utazás és az
utak könyve. Egy szerelem alakulástörténete bontakozik ki benne,
amely szerelem valóságos és fiktív utakkal fonódik össze. Ahogy a
regény s a bizonytalanul megrajzolt meseszál, a szerelem története
halad előre, úgy növekszik a bejárt utak száma és terjedelme. Kez
detben csak a másik fél otthonáig, a városba és környékére, az
egykori élmények színhelyére vezetnek, miközben a lírai én „kiadja”
önmagát, személyisége felé nyit utat. Majd nagyobb távolságokat
tesz meg a szerelmi kettős, így Amerikába utazik, de ezúttal sem
csak a távoli földrész, az ország, hanem a másik fél megismerése a
fontos cél. Kár, hogy a szerelmi motívum történetté dolgozása bi
158

zonytalan s esetleges a regényben, hisz sokat javított volna kompozíciós hiányosságain.
Szathmári István Álm ok és életek című könyve a Fórum Könyv
kiadó 1989. évi regénypályázatának díjazott alkotása. A kritika a
mű nyelvi színvonalát dicséri, szerzőjében pedig ígéretes tehetséget
lát. Az Álm ok és életek regényírás előtti kísérlet, felkészülés a na
gyobb kompozícióra.
(1992)

159

EGY VÁROS VILLAMOSA
Szathmári István:^ villamos és más történetek.
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1995

Újabb könyv jött létre Szabadka irodalmi „vegykonyhájában”.
Újabb, mivel az „örök szabadkaiság” élménye nemcsak Szathmári
István prózájára nyomja rá gazdagító bélyegét, hanem jelentős iro
dalmi művek egész sora íródott meg úgy, hogy ez a város jelenti
létük különös terét, közegét. A legnagyobbakkal, Kosztolányi,
Csáth műveivel kezdhetjük a felsorolást, amelynek során - Ács
Károly szabadkai ihletésű versein át - a fiatalabbak, így Szathmári
István vagy Lovas Ildikó novellisztikájáig jutunk. S Csáth révén még
az igazi vegykonyha képzete is érvényes erre az irodalomra.
Szathmári István két novellaciklust tartalmazó új könyve ízigvérig szabadkai, még akkor is, ha a második - terjedelmében ki
sebb - novellaciklus (a „más történetek”) a nagyvilág felé nyit hori
zontot, s az író első kötetének darabjaival, A z Andok felé útirajzai
val, valamint Álmok és életek című regényének utazást idéző lírai
betéteivel mutat rokonságot. Nemcsak azért mondhatjuk ezt így,
mert a „más történetek”-fejezet jelentőségében is kisebb, mint a
villamostörténeteket közreadó első, hanem e nagyvilágba kalauzoló
novellákban is mindig a „város” jelenti a nagy (útnak) indulások és
a törvényszerű visszatérések helyszínét, a honvágy forrását, a hősök
levetkezhetetlen sorsát. Szó nem esik róla, mégis ott érezzük jelen
létét a szövegháttérben. Másrészt az utazás lesz az egész kötetet
meghatározó motívummá, szervezőelemmé. A villamostörténetek
szereplői is folyton-folyvást úton vannak, útra kelnek, neki a világ
nak hajóval, vonaton, mint az égetően vörös hajú Lizi, aki „korán
kiment Ausztráliába”, vagy „a szőke, hosszú hajú, pattanásos chica
gói fiú, aki húsvét táján tűnt fel a városban”. De leginkább csak a
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villamoson utazgatnak keresztül-kasul a városon. A város metafo
rájává lett meggypiros villamoson utazik a mesélő is, s a villamos
ablaküvegei „más világokat” tükröznek felé, illetve hoznak oda,
hozzá. S a szövegek iszonytatóan szomorú hangulatából tudjuk,
érezzük meg, hogy mindez már a múlté, s minden történet a képze
leté. „Ha fúrtak, döntöttek a városban, a síneket kerestem. Amelye
ken valamikor futott, ha gyakorlatban nem is, de gondolatban, az
álmokban igen, mint valami híres, dicső harcos, az őt megillető
babérok felé, ünneplőben, tisztán, délcegen, és néha fel is csillant az
acél a mélyből, lentről, a lukba kellett nézni, a verembe, hogy lás
sam, Istenem, de rég volt már erre az igazi élet” - olvashatjuk
Az utolsó villamos című novellában, a novellaciklus utolsó előtti,
mindent lezáró és összegező darabjában.
A villamos belteréből együtt látjuk a mesélővei a várost, azaz az
egykori „igazi életet”. Fokozatosan tágul előttünk a kép, a világ. „A
csörömpölő villamosból kifelé bámulok, akárha valami régi, avas
moziban lennék, és látom egészen közelről a málló falakat, a barna
épületeket és mindazt, ami mögöttük van, húzódik meg” - közli
velünk a Gépek, kertek és Pacsirta párnája című novella elbeszélője,
aki természetesen azonos a novellaciklus mindentudó, a története
ket „lírai szemüvegén” keresztül láttató, múlt életet kereső mesélőjével. Egyetlen nagy utazás ez a fejezet, ez a könyv. „Zötykölődik velünk a villamos...” A temetőnél szálltunk fel rá (Hideg
idő), miáltal az elmúlás „földszagú” („Az ujjaim földesek, a porhanyós föld van rajtuk, hiába mostam le, sikáltam le, érzem a tapintá
sát, a félig hideget, meleget, és a finomságát is...” - Indulás) hangu
lata lengi be a kocsikat. Eleinte a villamos hangja, zötykölődése,
csöngetése és fényei uralják a tudatot, a képzeletet. „Csöng, csöng a
villamos, lármázik, akárha gőzös lenne nagy barna alagutak előtt”
(Indulás). És: „A döcögő villamos csöngése, amely inkább zavaró,
mintsem ringató, elringató volt, mégis...” (Azok az évek). Mégis
beszűrődnek lassan a város zajai és fényei, s az emlékek, a történe
tek: karácsonyok, névnapok, a nejlonkert, az ügető, a korcsolyapá
lya, a mozi, a tó. S még az sem lep meg bennünket, ha Pacsirtát
látjuk, illetve árnyékát kivetődni a betonra rég nem létező szülőhá
za táján. „A bokrok, a fák, a lampionok mintha sosem lettek volna.
És semmilyen jel, vagy tábla, hogy Kosztolányi ott lakott. Csak
Pacsirta szorgalmas, ő még bírja” (Gépek, kertek és Pacsirta párná
ja). Majd feltűnik, megelevenedik előttünk a város többi, különös
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különc figurája: Rudics bácsi, a „megtépázott lelkek pártfogója”,
illetve az „öreg selyemfiú”, aki „komolyan vette munkáját”, s akiért
mégis eljöttek egyszer, hogy „megzabolázzák”. De megjelenik az
„udvaron tanyázó félnótás lány” is, aki társnőjével együtt Rudics
bácsinak volt igen hálás; ott van a tébolyult asszony, Pero, a temetői
énekes, Lizi, az ijesztően vörös hajú lány, akiről három történet
szól, s aki által tengereken át repül a képzelet, a villamos repítette
képzelet. Mígnem Az utolsó villamos című novella egy végső, min
dent átfogó utazásra invitál bennünket. Ott van rajtuk mindenki:
apa, anya, valamikori osztálytársak, ismerősök, városlakók. „És
körbejárjuk a várost, többször is egymás után, látjuk az emberek
döbbent arcát, azokét, akik nem értik, érzik meg a nagy pillanatot...”
Majd még tovább „vágtat velünk a villamos”, a tó felé, bele a tájba, s
„kanyarodunk gyorsan a nagy világ felé”. Még mielőtt véget érne az
álom, utolsó számbavétele, „megszámláltatása” következik mind
azoknak, akik - mondja a mesélő - „én lehettem egy pillanatra”. És
ezután már csak a színehagyott, dermedt villamos látványa követ
kezhet. „És újból belelátom a tájba, pedig már leírtam végleg, elbú
csúztam tőle, a meggypiros villamostól...” (És ami utána jön).
A város „igazi világa” Szathmári novelláiban nem a nevezetessé
gek, híres épületek, híres emberek története által elevenedik meg
előttünk, mint ahogy azt már prózák, más írók közvetítik számunk
ra. Az író teremtette városképből kívülre rekedtek a „jólvasaltak”.
Ellenben a félnótásak, a lezüllöttek, a szerencsétlenek, az elesettek,
a csavargók és az utazók „igazi élete” nyer teret, s látványt írásaiban.
Soraiban sohasem az együttérzés, a szánalom hangja szólal meg,
hanem a beleérzés, az azonosulás készsége. Házai, utcái, kertjei is
leromlottak, pusztulók. Mint közöttük a dermedt villamos. Az „iga
zi élet” végérvényesen „mintha lét”-be vált át.
A huszonkét villam ostörténettel szemben „alig” tíz tágítja
előttünk nagyvilággá a horizontot. „Alig” tíz, miveM régi ház című
novella a „találkozás” tere, a nagyvilágból (Athénból, Velencéből,
Damaszkuszból) hozott történeteké és a villamos felidézte emléke
ké. Egy kicsit olyan, mint a „varázsló kertje”, amely Csáth óta min
dig ott van valahol Szabadka irodalmi életében. „Összekeveredett
itt az idő, olyan meseház volt, ahol mindent lehet, ahol nincs csoda,
mert maga a valóság ez.”
(1996)
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A MEGLELT NOVELLA
MEGTISZTÍTÁSA
Lovas Ildikó: Kalamáris.
Fórum, Újvidék, 1994

A fiatal prózaírók antológiájában (1990) megjelent írásai után
viszonylagos szünet következett be Lovas Ildikó novellaírói tevé
kenységében. E viszonylagosság fogalma alatt azt kell értenünk,
hogy a korábbiaknál sokkal ritkábban jelentkezett novellával iro
dalmunk égisze alatt, s ha olykor mégis e műfajban alkotott, újabb
munkái egyre távolabbi rokonságot kezdtek mutatni a VarázsszoZ?or-beliekkel és az Új Symposionban megjelentek többségével.
Ugyanakkor az esszé, de mindenekelőtt a recenzió műfajában ért el
eredményeket. Az utóbbi műfajok megkövetelte kritikusi hozzáál
lás és gondolkodásmód a lehető legszerencsésebben hatott a lírai
alkatú prózaíró, Lovas Ildikó írásművészetére. S bár a Varázsszo
borban is értéket képvisel Eltört poharaink emléke és Folytonosság
című novelláival, önálló kötetében közzétett munkái - néhány kivé
telével, melyekről még szó esik - összehasonlíthatatlanul kiforrot
tabbak, letisztultabbak. S ami a legszembeötlőbb: novellái nem
részelemeikben, hanem lényegi vonásaikban újultak meg. Újabb
novelláival új, a fiatal prózaírók munkáit meghaladó novellate
remtő eljárásokat képvisel. Megváltozott novelláinak szerkezete,
tematikája, hangvétele és nyelvezete is.
A Kalamáris novellái epikus vázra épülnek vagy legalább kita
pintható és követhető bennük egy összefogó értékű szervező motí
vum (például a levélírás meghatározó gesztusa a Levelek című kö
tetnyitó novellában, a vasúti munkások „felülnézete”v4 katonakertben, Komor Jakab feleségének kiléte az Egy épület történetében, a
boldogtalanság megrázó erejű felismerése a Mese a boldogságról
című írásban). Anélkül, hogy járt utakra kanyarodott volna vissza, s
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hagyományos prózát művelne, Lovas Ildikó a pályakezdő próza
íróknál szokásos látomásos-hangulati-automatikus prózabeli ki
rándulások után (ami legtöbbször a formateremtő tudás hiányát
palástolja és menthetetlenül öncélúvá válik) visszatalált a mérték
hez. írásai emellett még kellőképp új hangúak, modernek és esszéisztikusak.
A Varázsszobor-beli és a korábbi novellák az ifjúkori nyughatat
lan önkeresés érzéseit, hangulatait, ezek szélsőséges változásait
örökítik meg, ezeknek a lenyomatát jelentik. A Kalamáris darabjai
nak többsége másról szól. A prózaíró most egy - főleg a szabadkai
írók körében - nagyon divatos témához, a város jelentette egyszerre
súlyos és értékes szellemi örökséghez fordult, s azt igen szerencsé
sen valósította meg novelláiban. Kikerülte a személyesség csapdáit,
s olyan fölöttes érvényű jelenségeket és érzéseket szólaltatott meg,
miközben egy valamikori „más” város szellemi arculatát is megraj
zolta előttünk, hogy távoli, a városban ismeretlen olvasóként is
otthon érezzük magunkat világában. Amit Szabadka kapcsán el
mond nekünk, valamennyiünket megrendít, s nemcsak azért, mert a
város Kosztolányié, Csáthé és szecessziós. Persze túlzás lenne ezt a
prózát Krúdyéhoz hasonlítani. Amiért most mégis a nagy író példá
jával érvelek, az az, hogy benne tisztelhetjük a múltidézés, az emlé
kezés, a régmúlt idők elővarázslásának legnagyobb művészét a ma
gyar irodalomban. Egy ilyen típusú nosztalgikus hangvétel jellemzi
Lovas novelláit is. Rég feledett utcák, sarkok, épületek és emberek
jelennek meg bennük. De amíg ezeket a képeket, az ilyen típusúakat rendszerint elmosódott körvonalú, „lebegő”, bolyongó hősök
höz kötjük, addig azok a szereplők, akik a Kalamárisban kelnek
életre, s akik által a régi Szabadka utcáin bolyongunk, nagyon is jól
kirajzolódó, erős személyiségek. S ennek jelenkori magyarázata
van. Mert Szabadka csodálatos miliője, szellemi-kulturális arculata
nem az idő által pusztult el, nincs benne a természetes leromlás
ténye. Az igazi Szabadkát egyszerűen lerombolták azok, akik nem
élték át sohasem lényegét. Úgyhogy lakosai a „mintha-lét” idejét
élhetik legfeljebb. „így aztán az élet fokozatosan mintha formát öltött,
könyvek lapozgatásában és szűk baráti körben megejtett beszélgeté
sekben merült ki, és kényszerült együtt alvásokban, mert ki mer végig
menni a hajnali utcákon?”- olvashatjuk^ vihar című novellában.
Azt mondják, Lovas Ildikó huszonéves korától erősen elütő
hangot ragadott meg prózájában. Olyanok ezek az írások, mintha
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valóban megélte volna történéseiket. E véleménnyel két okból sem
érthetek egyet. Egyrészt, mert a lehető legtermészetesebbnek tar
tom, hogy egy fiatal író kulturális és történelmi tudata meghaladja
azt a kort, amelyben él, másrészt igenis benne érzem ezekben az
írásokban a fiatalos én-vállalás, lendület és lázadás hangjait, min
dennek radikálisan feminista jellemzőit, ami egyáltalán nem azonos
a nők jogainak mozgalmi követelésével.
Leginkább nyelvi megformálásmódjában változott meg Lovas
Ildikó írásművészete. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az írónő tisztá
ban van már anyanyelvének lehetőségeivel, s azt sikeresen ki is
használja. De szövegformálása elvesztette epigon jellegét, ami főleg
az Új Symposionban, az utóbbi néhány évben megjelent szellemeskedő-eredetieskedő, leginkább azonban éretlen írásokat jellemezte,
s amely vonás Lovas Ildikó korábbi munkáiban is feltűnt.
Tizenhat prózai szöveget ölel fel a Kalamáris. Ezeknek nagyobb
része - s ezek a legsikerültebb novellák - határozottan a város
témáját szólaltatja meg. így: A vihar; A katonakert, A mozi, A cuk
rászda, az Egy épület története stb. Több (például a Omnia mea
mecum porto, a Tavaszi ködök, A z előimádkozó, A haj stb.) helyszí
neivel és szereplőinek hovatartozásával erősen kötődik ugyan a
városhoz, de inkább az ember élete, a személyes boldogulás kérdé
sei képezik témájukat. Néhány - így a Levelek, a Mese a boldogságról
és a Képek - lírai fogantatású, szerelemről szóló írás. A kötetzáró
Kalamárisnak személyes jegyzetjellege van.
A város leromlás-története A vihar című novellában tetőzik.
Kezdetben - a szöveg első részében - még megjelenítve, kifejezve
őket szembesít bennünket a tragikus vonatkozásokkal, később vi
szont, amikor a döbbenetes élmény már meghaladja a kifejez
hetőség határát, csak sorjázza tényeit: „lebontottak minden szóra
kozóhelyet az idegenek, akik a szórakozás alatt a hidrogénszőke
kocsmai énekesnő csöcsörészését értik”. Ugyanilyen prédává váltak
a mozik, mert a művészfilmek nem kellettek a város kulturális
életét meghatározóknak, a „kocsmai énekesnőből filmsztárrá ved
lett díva filmjeit meg a megmaradt egy moziban is vetíthetik megál
lás, szusszanás nélkül”. Az utazás is mások szórakozásává lett, mert
„akiknek az egész világ ellensége, annak nem kell a Louvre-t, a
Pradót látnia”, és hajnaltájt lövöldözésre ébrednek a békésen pi
henők, a locsolókocsi már nem járja a várost, megszüntették a
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villamost, a város közelében elterülő tó, az európai hírű fürdőhely is
tönkrement, mígnem egy nap bomba robban a magyar misén és
elmaradt a bunyevác istentisztelet, mert odarandítottak az oltárra.
Keserűségében olyan lebontott, dísztelen és irodalmiatlan lesz ez a
novella, hogy már-már el sem fogadjuk annak. Inkább újságírói
pamfletre hasonlít. Hogy mégsem válik azzá, és mégis művészi alko
tásként éljük át, az egy nagyszerű írói „fogás” eredménye. Az írónő
a város pusztulástörténetét a vihar vészjósló szimbólumába ágyaz
za. Azon a napon, amikor a városban - először a háború óta elmaradt a bunyevác mise, „világindulásra emlékeztető, hatalmas vi
har” kerekedett fölötte, „akárha fekete ruhába bújt bunyevác vénaszszonyok nyargalászták volna körbe a város fölött elterülő apró eget”.
A mozi, A cukrászda, az Egy épület története éSv4 katonakert című
novellák egy jellegzetes épület, hely bemutatásával vezetnek vissza
bennünket a valamikori titokzatos város világába, életre keltve ben
ne egykori lakóit, kis és nagy embereket, egyszerű polgárokat és
világhírűeket. De nemcsak megjelennek e hősök (vasutasok, akik a
vasúti felüljáróról fürkészik a katonakertben szórakozókat; az al
földi táj látványába fáradt hazavágyó katonák; mozilátogatók, akik
már csak egy filmalkotás „díszleteként” láthatják viszont egykori
jellegzetes utcáját szülővárosuknak; a sarok mögötti cukrászda egy
kori látogatói vagy Komor Jakab híres építész majdani művének, a
zsinagógának a terveivel), hanem éreznek, vágyakoznak, s vágyak
fűződnek hozzájuk, mert „a gondolat ellenőrizhetetlen, a vágy álta
lános”. Súlyos társadalmi problémák, a kisemberek egyszerű, de
életbe vágó fontosságú érzései sűrítődnek össze egy mindent átfogó
leromlásképzetben. Mert amikor minderről szó esik, már rég belop
ta magát a halál a város életébe, nemcsak küllemét veszejtve el, de a
hozzá tartozó embereket is. A Szabadkai szalag, az Omnia mea
mecum porto, a Tavaszi ködök, A haj, Az előimádkozó, A kendő című
novellák szereplői már mind ilyen emberek, akiket tébláboló ott
hontalanokként felejtett itt egy másik kor, méghozzá egy olyan új
világba űzve őket, ahol hozzájuk hasonlatos méltóságteljes, érző
emberekre már nincs szükség. Nincs, mert „itt csak olyanok számá
ra van hely, akik abban versenyeznek, hogy minél távolabb köpni a
tóba, hogyan belevizelni a mólóról, hogy a nadrág szára ne legyen
vizes, hogyan kacsáztatni meg a vízen az üres sörösüvegeket”. Vá
gyak cikáznak a mézeskalács házak alatt. Zöld ruhába öltöztetett
fiatalemberek játszanak a katonakert zenekari pódiumán, s közben
„gyapjúhajú lányok”-ra gondolnak, a sajátjaikra. Ábrándozó kama
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szók, gimnazisták élik bele magukat a Főmozi teremtette álomvi
lágba. Lányos mamák képzelik bele magukat Komor Jakab, a zsina
góga és más középületek megálmodója anyósának szerepébe.
Varázsértékű szavak, mondatok röpködnek az ostorfák árnyékában
és a Főmozi lépcsőházának sötétjében. Körülbelül ennyi is maradt
belőlük: az emberekből és a városból. S egy „keserűmandula-ízű
történet a magányról”, melyet Gruber Emma latin szakos tanárnő önt
szavakba, formába, az a Gruber Emma, aki több novellában is feltűnik,
s magatartásával, történeteivel, érzéseivel örök érvényű, elpusztítha
tatlan emberi tartalmakat képvisel. Egy kicsit alteregó is, az írónőé.
Hogy milyen elvek vezérelték a szerzőt kötetének megszerkesz
tésében, azt csak sejthetem. A pusztulásról és a végső emberi ma
gányról szóló novelláknak személyes keretet ad azzal, hogy kötet
nyitó novellaként a Levelekül illeszti a sorba, s a történeteket a
Kalamáris című hitvallásszerű jegyzet zárja. Nem biztos, hogy az
egyébként egészen más jellegű novellasort szerencsés volt épp az
említett írással kezdeni, mert az érzékenykedő - többször a sziru
posság határát súroló - betéteivel nem tartozik a kötet legjobb
darabjai közé. „Forró és hirtelen üressé lett a nyár”, „lázas és mohó
egymásba borulás” - csak két olyan közhely-példája ez a novellának,
mely végig elkerüli aztán az írónőt, s hasonlók csak a könyv másik
két kirívó szövegében, a Mese a boldogságról-ban és a Képekben
bukkannak fel. Lovas Ildikó korábbi novellaíró korszakának jelleg
zetességeit viszik tovább, s majdnem teljesen hiányzik belőlük a
többi novella szerzőjének határozott mondatformálása, kimért
hangja és őszintesége. Az az őszinteség, a személyességnek az a
formája, mely megbúvik a legepikusabb, a legdokumentárisabb írá
sai mögött is. Mint olvasó, örömmel veszem tudomásul a szerzői
személyesség nyomait ezekben az írásokban, de érdektelenek szá
momra önmarcangoló kitételei a másik típusúakban.
Van a kötetnek még egy novellája, mely igazából egyik csoport
ba sem illeszthető, de szinte valamennyivel rokon vonásokat mutat.
Ez a Rigók. Legközelebb talán A kendő címűhöz áll: mindkettő az
emberélet minimumáról tár képet elénk.
Olvasóként szinte biztosak lehetünk abban, hogy az írónő által
meglelt novellaforma, téma és hang, melynek letisztulási folyama
tát, ennek eredményeit vehetjük számba a Kalamárisban, a további
akban még fejlettebb alakban, új novellák formájában jut kifejezésre.
(1994)
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SZABADKA IRODALMI KÉPE
Lovas Ildikó: A másik történet.
Subotičke novine, Szabadka, 1995

Már első novelláskötetében, a Kalamárisban (1994) kirajzolód
tak Lovas Ildikó novellisztikájának karakterjegyei; közöttük talán
leghangsúlyosabban a „városjárásnak” az az írói gesztusa, melynek
során az irodalomba emelés szándékával szemléli, veszi lajstromba
és jeleníti meg szülővárosának képeit. A másik történet ugyanakkor
a Kalamáris egyéb jellegzetességeit is továbbviszi, illetve kiteljesíti.
Ilyen átemelt és kiteljesedő sajátossága a Lovas-prózának az a meg
világításmód is, mely a múlt örökségét - köztük művelődéstörténeti
emlékeket - a jelen produkálta leromlott léthelyzet, a „mintha-lét”
(miként az a Kalamáris A vihar című novellájában megnevezést
nyer) perspektívájából teszi láthatóvá előttünk, miáltal rendkívüli
vé növeli anyagi-erkölcsi értéküket. További teremtő elve e szöve
geknek az a módszer, amellyel az író kiszélesíti, felnagyítja, szimbo
likussá (olykor látomásszerűvé) teszi a szabadkai épületekhez, ut
cákhoz, terekhez, más helyekhez (Főmozi, korcsolyapálya, Rudics
utca, Gombkötő utca, zsinagóga és mindenekelőtt: a városháza)
fűződő sorstörténeteket (közöttük írók, festők, építészek, jelentős
személyek élettörténetét). De mindenképpen a Lovas-próza meg
határozó vonásai között kell megemlítenünk a feminin életelv (sze
replői, nők és férfiak egyaránt ezen életelv szerint gondolkodnak és
cselekednek: Ezra bar Tholmaj vagy Komor Jakab a Kalamárisból,
Kedves Jenő, Krámer úr, Száraz Pista és a többiek A másik törté
netből) és a lírai szemléletmód átható jelenlétét írásaiban.
Ezeknek a specifikumoknak az ismeretében, a második Lovas
kötet elolvasását követően, feltehetjük összegező érvényű kérdése
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inket: Milyen ez a Szabadka? Milyenné alakul az író teremtette
szövegvilágokban? Milyen Szabadka irodalmi képe?
A Krámer kabátja című kötetnyitó novella - helyének megfe
lelően - hangulati felvezető, meghatározó és eligazító jellegű
(időbeli utalásokat is magában rejtő) szöveg. Két részből áll. Első
bekezdése esszé a városról, amelynek (egyik) determináló jellegze
tességét „fája”, az ostorfa képezi. A fa a városkép meghatározó
eleme, ugyanakkor a városlakók lelki alkatát is befolyásoló tényező,
kezdve attól, hogy a - tévesen gelegonyának nevezett - termését
amulettként tisztelik, s megbecsülésük következményeként - a gelegonyákat el nem taposandó - s mert itt folyton „más világ” (kicsi
nyesebb, ridegebb, ellenségesebb) köszönt be, lehajtott fővel jár
nak, egészen addig, hogy öregedésük is a fa leveleihez hasonlóan,
átmenet nélkül megy végbe. Vannak, akik ezért (is) menekülnek.
Vannak, akik ezért (is) maradnak. A menekülők „érezni akarják az
életet, (...) színekben látni a közeledő elmúlást”. Ők az élethabzsolók. Akik maradnak, „észre sem véve az idő múlását, csak öregek
lesznek” - mértéktartók és anekdotahallgatók. Mert aki átmenet
nélkül öregszik, „nem látott és érzett gyönyörökről hallgat történe
teket”. Mindezzel összefüggésben bontakozik ki a szöveg második
része, a novella: Krámer úr elveszett kabátjának története (ami
itthonmaradásunk története is). Ugyanolyan különös kabátról van
itt szó, mint amilyen különleges kabátok és köpönyegek voltak és
remélhetőleg lesznek („teremnek”) is az irodalomban. Az sem is
meretlen dolog, hogy amint Krámer úrnak ellopják a kabátját, bá
torsága, tettrekészsége és önbecsülése is odavan. Pedig nagy szüksé
ge lenne ezekre a tulajdonságokra, hiszen megint „hideg idők” kö
vetkeznek, ismét „megkocogtatták az ablakot, és sietve, a mással
hangzókat sisteregtetve mondták a hírt, hogy fegyverszünetet kér
tek, ez a biztos véget jelenti, ha nem a halált, csomagolni kell és
felmenni...” Krámer úr azonban nem menekülhet, mert ellopták a
kabátját, s mert mértéktartó és anekdotahallgató. Az írói-elbeszélői
konzekvencia keserűen ironikus: „Pedig mi maradt meg neki ebből
a városból, ha nem az ostorfák, és az azon ülő szél, amelynek szint
úgy hálás lehet hideg leheletéért, hiszen olyankor a kabátjának
örülhet. És ennyi az élet, gondolta, miközben gondosan kerülgeti a
gelegonyákat... Ebben a városban van ehhez néhány ostorfa.” Krá
mer úr kabátjának története a Kalamáris A vihar című novelláját
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idézi bennünk, amelyben úgy érkezik el az újabb, leendő „szomorú
időszak” híre a városba, hogy miután a háború óta először elmarad
a reggeli istentisztelet a városban, váratlanul sötét fellegek ülnek az
ostorfákra, amelyek úgy hatnak, „akárha fekete ruhába bújt bunyevác vénasszonyok nyargalászták volna körbe a város felett elterülő
apró eget”. S mindez egy korábbi fagyos diktatúra emlékét idézi fel
az égre (és a jövő felé) ijedten tekingető városlakókban.
A kötetzáró novella Az üveggolyó is homokból van - hiszen a
Seol című szöveg Tolnai Ottó azonos című tanulmányértékű recen
ziója előtt jelentős és az egész kötetet vallomásjellegével meghatá
rozó írás, de nem novella -, amely ugyancsak a városról, a szabadkaiság élményéről ad tanúbizonyságot. A szabadkaiság (az „örök szabadkaiság”) élményét a már említett ostorfák mellett a város „alap
ja”, a homok („... az építkezés kezdetén a polgármester azt találta
mondani, hogy homokon, de nem homokból fog felépülni a Város
háza...”) alakítja. A homokkal való szüntelen viaskodásuk eredmé
nyeként a szabadkaiak megismerik nemcsak a természettel való
együttélés szabályait, de a kitartás, a munka, a teremtés jelentette
kiváltságot, szabadságot is. Épp ezért másként, szabadabban gon
dolkodnak, viselkedésmódjuknak csak általuk létrehozott koordi
nátái vannak. Ez teszi lehetővé számukra, hogy városukba a legjobb
alkotókat invitálják, akik maradandó nyomot hagynak annak épüle
tein, utcáin, más helyein, sőt a szellemi értékek világában is. De a
viselkedés- és gondolkodásmód e helyi érvényűsége az okozója an
nak is, hogy „együtt éltek, alkottak a dilettánsok és lánglelkűek”, s
csak azok számíthatnak „tapsra” maradéktalanul, akik elfogadták e
szabályokat. „Az viszont már a renegátság negatív kisülése volt,
hogy a város lakói nem tudták méltón eltartani azokat, akik lelkűk
homokjából várat építettek, szemeiket gyönyörködtették: hálátla
nok és feledékenyek voltak, könnyen kiestek emlékezetükből a
kőbe vésésre érdemes nevek.” Róluk, a lánglelkűekről (kisembe
rekről és híres személyiségekről) szólnak Lovas Ildikó novellái.
A Kalamárisban megkezdett vonulásuk (Löbl Sára A haj című
novellában Pacsirtával sétálgat Szabadka utcáin és az ifjú Kosztolá
nyi Dezsővel hólabdázik; Gruber Emma - Lovas kedvenc alteregóhőse - a Tavaszi ködökbtn Halina Bellával elmélkedik a Kosztolá
nyik leikéről; az Egy épület történetében pedig lányos mamák képze
lik bele magukat Komor Jakab építész anyósa szerepébe. És még
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sorolhatnánk e különös sorstörténeteket.) A másik történetben foly
tatódik, sőt újabb „lánglelkűek”, újabb ismert „élethabzsolók” csat
lakoznak hozzájuk. Megnevezhetnénk őket. Nemcsak azt fedhet
nénk fel, kit rejt Komor Jakab neve, vagy A másik történetben ki
kicsoda, kiről szól A gyógyszerész barátja című novella, ki a világuta
zó, aki elhagyva a várost, „magával viszi a villamost” (Egy világuta
zó), s ki az az ember, aki Zombori úti sarokszobájában a „kín és a
szerelem misztériumát” igyekszik megfejteni (Egy megtalált törté
net), de megnevezhetnénk a novellákban utalások szubjektumaként
jelen levőket, sőt, a megszólítottakat is, akikhez a mesélő intézi
szavait. De ezt nem tesszük meg, mert a név nem fontos itt, annál is
inkább, hiszen a fiktív alakok története éppannyira fontos, lényeges
tartalmakat közvetít számunkra, mint a közismert személyiségeké:
Csáth Géza és Kedves Jenő egyforma, szinte ugyanazon „vegykony
hában” ténykedik.
Lovas Ildikó novellahősei különcségük, másságuk, a legkülön
bözőbb szenvedélyek (s az nagyon fontos, hogy: szenvedélyek) rab
jai. Ez végzetes, de mindenképpen determináló hatású az életük
ben. Kedves Jenő A gyógyszerészsegéd című novella főhőse („egy
kisvárosi Rezeda”) a valóságban is mérgekkel pepecsel, de a lelké
ben is halmozódik a keserűség, testében a mérges fullánkok. „Fe
szültsége akkora volt testének és lelkének, hogy csöndesebb napo
kon összekoccantak tőle az üvegecskék a polcokon.” Kedves
Jenővel tulajdonképpen akkor „tol ki” az élet, amikor olyan család
névvel ruházza fel, amely a kellem és a beleérzés nélküli, a lelketlen
levelek kötelező megszólítási formája is. Ezért történhetett meg
vele, hogy szinte valamennyi férjes asszonynak írt az utóbbi öt év
ben, de egy levélre sem válaszolt: egy kisvárosi Rezeda, Rezedás
vágyakkal, nők nélkül. Aztán az egyetlen Édes megszólítású levélről
is kiderül, hogy a kisasszony (az „ő angyala”) csupán összekeverte a
becéző értelmű vezetékneveket. S ettől a felismeréstől kezdve Ked
ves Jenő igazi „méregkeverő”, aki a legnagyobb lelki nyugalommal
nyújtja át a téves port, arra gondolva, hogy „milyen könnyű nem jó
helyre, polcra nyúlni”. Utolsó gondolatai sem kevésbé ironikusak:
„...nem is utolsó dolog jó gyógyszerészsegédnek lenni, mert lám,
mindez véletlenül is megtörténhetett volna”.
Kedves Jenőtől gyógyszerész barátja című novella hőse követi e
kisvárosi „vesszőfutásban”, ahol „gonosz parasztok” zavarják meg
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földközeli vágyaikkal az álmodozókat, s ahol megtörténhetett, hogy
a vidék egyik legjobb festője, aki „magára vette a föld súlyát”, aki így
Atlasz volt, „huszonnégy éven át kallódott... szennyes ingben és
szakadt cipőben, ...pálinkáért festette remek képeit”. A gyógyszerész
barátja című novella a tehetségében elégő művész portréját formázza
meg előttünk. És tovább sorjáznak az „önpusztításra predesztináltak”
sors történetei e könyvben: A Preferánsz festője, akinek végzete visszá
jára fordított szenvedélytörténet (a szenvedély elfojtásának tragiku
ma) vagy az Egy megtalált történetnek a „lét esszenciájáról” elmélkedő,
az életben és a szerelemben is teljességre törő (így a mértéktartást is
elvétő) hőse, akinek szinte a hangját is megidézi számunkra - naplóbe
li gondolatait, mondatait vegyítve szövegébe - a mesélő.
Az Egy világutazó és az Egy igazi világutazó című novellák a már
idézett bevezető esszérészletben utazóként, élethabzsolóként, a szűk
utcák unalma elől menekülőként bemutatott szabadkaiak történe
tei, az íróé, akinek úgy kerül válságba az élete, hogy egy nap - a
hirtelen hétköznapivá, valósággá lett történelem alakulása követ
keztében - „másik országban” ébred, s a világutazó vadászé, aki
utazásait és a vadászat élményét akár művészetként is megélhette, s
aki Port Saidban úgy lőtte magát mellbe, hogy a kisvárosra gondoltgondolhatott.
És még két szenvedélytörténet: Bokor Andrásé (Színházi törté
net), aki egy kisvárosi, színházi Don Quijote; fejében végérvényesen
összekeveredik a színház világa a valósággal. Vaskos tanulmányt ír
arról, hogy a „népszínmű létjogosultsága a női szerepek által bizto
sított” (művét fennhangon elolvassa a vonatra várakozóknak), laká
sát színpadi kellékekkel zsúfolja tele és reménytelenül szerelmes
Blaha Lujzába.
Különös rejtély övezi Száraz Pista (Az ünnep) virágvasárnapi
kerékpártúráit. Ugyanis minden év virágvasárnapján bekarikázik a
közeli városba, és senki sem tudhatja, hogy ott mit csinál. Majd egy
általa (rádióhallgatás után) okozott rendbontást követően tíz évig
elő sem veszi a biciklit, a városba sem jár el. Egy tavaszi reggelen
azonban felül a városi buszra, hogy könyvet vegyen az unokájának a
villamosokról. Mert hosszú éveken át ezért karikázott be évente
egyszer a városba: hogy egész nap villamosozzon.
A két írás, a Színházi történet és Az ünnep igazából nem különö
sebb színfoltja, remeke a Lovas-prózának, említésre csak az okból
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érdemesek, hogy bennük a hagyományos „veretű” novellaformát
tökéletesíti az írónő.
A Szevasztopol és a Porkirályok két zsidó ember története: „az
örökös félelemről, üldözöttségről és az azzal szembeni magatartás
ról”. Fuchs Ábrahám és Éliás története ugyanakkor szenvedélytör
ténet is, hiszen a faji diszkrimináció alapja is az, negatív szenvedély,
másrészt maguk az „áldozatok” is valamilyen formában rabjai egyegy érzelemnek, vágynak, elhatározásnak. Fuchs Ábrahám saját
sorstársaival kerül szembe, megengedi magának a „kiátkozás luxu
sát”, de szinte ennek, hogy nem vállalja az általuk helyesnek tartott
viselkedésformákat, ennek köszönheti megmenekülését a deportá
lástól. Éliás pedig feljelenti a háborút követő hangos-harcos hata
lomnál valamikori barátját, mert nem segítettek rajta üldöztetésé
nek idején. Csak később „söpri el” annak felismerése, hogy azok is
„féltek, mert emberek voltak, nem ellenállók, hősök, fenegyere
kek”. Úgy-ahogy rezignáltan állapítja meg: „Porkirály voltam az új,
az igazságos, harcos-hangos világban. Akit az első útjába akadó
történet, amelynek valóságalapját, igazságát - ha akarod - bizonyí
tani kellene, elsöpör.”
Már első kötetének is voltak lírai „felhangjai”, énközpontú vi
láglátásának novellát alkotó megnyilatkozásai. Második kötetében
ez a törekvése és beállítottsága erőteljesen van jelen. Ilyen szem
pontok alakították Csak ez a hó című írását, amelyben egy „apró”
történetet, gyermeke születésének történetét mondja el, amely
azonban így is nagy szellemi távolságokat jár be, kezdve attól, hogy
az életet megtartó, életadó női életelvet állítja szembe környeze
tünk egyre erősödő és kifejezésre jutó agresszivitásával (a háborús
rombolás maszkulin elvével) addig, hogy otthonmaradásunk, a
nagyvilágba menekülni képtelen voltunk magyarázatát, elméletét
fogalmazza meg.
Mintegy központi helyet foglal el a tizennyolc szöveget tartal
mazó kötetben a Szabadkáról című, amely három részből áll, három
műfajból teremt egységet: hitvallás, esszé és novella. Bennük az írói
hivatás lényegéről elmélkedik, saját látásmódját tárja fel, törekvése
it térképezi fel előttünk egyértelműen és prózát alkot a művészi
alkotásról a kávéházak s a város összefüggésében. Hitvallás értékű
mondatait kár lenne átmesélni, álljanak inkább itt szó szerint:
„... írtam néhány szöveget, ami úgy tud Szabadkára vonatkozni,
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hogy közben (tárgya okán) átöleli a világot, és úgy vonatkozik a
jelenre, hogy közben nem eshet (időbeni távolságának köszön
hetően) abba a csapdába, aminek ellentéte úgy fogalmazódott meg,
hogy politikai nézetekre nincs okvetlenül szüksége az embernek.”
A Seol című jegyzet a kötetzáró novellát követően az érzelmi
hangulati lezárás szerepét tölti be a kötetben. Annak nyomatékosí
tása, hogy a leírt és az olvasó által elolvasott szövegek középpontjá
ban mindenkori közös érzelmünk, a félelem áll, mely nagyon is
nyomatékos és okkal magyarázható a pokol tornácán, ahol élünk.
Végezetül csak két zavaró körülményre térnék ki. Az egyikért az
írónő nem felelős. Szövegeiben ugyanis olyan helyesírási hibák for
dulnak elő, amelyeket egy olyan tehetségű és kvalitású író, mint
Lovas Ildikó nem követhetett el. A másik azonban az ő hangja, az
íróé. A szöveget formálva ugyanis meglehetősen gyakran beleszól
az elbeszélés menetébe, erőteljesen „beleír” a történetbe, önreflexív
tartalmakat vegyít el benne. Ez önmagában nem baj, sőt, izgalmas
jelenség az olvasó szempontjából. Bosszantó viszont hangvételének
fölénye, az, ahogy leendő olvasójára „néz le” az író. Kalamáris című
első önálló kötete épp azért volt minden értéke mellett kedves
olvasmányunk, mert a kezdő novellista szerénysége és bája is benne
foglaltatik. Itt azonban már „az író” szól bele olvasásunkba gyakran.
„Ez az utolsó előtti mondat” - közli velünk hányavetien. S mi,
olvasóként nem tudunk közvetlenül visszaszólni.
(1996)
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VOLT EGYSZER EGY
SZERELEM

KÉSZÜLŐDÉS AZ ÜNNEPRE
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban.
Akadémiai Kiadó - Helikon, Budapest, 1991

Amikor Márai Sándor regényt írt Giacomo Casanováról, a híres
18. századbéli kalandorról, nem annyira a regényes élettörténet,
mint inkább a jellem érdekelte, azaz Casanova személyiségének
azok az egyedi és utánozhatatlan vonásai, melyek a kor számtalan,
nem kisebb kalandora elé helyezik őt. Ez a század ugyanis - miként
Párma grófja, a regény egyik kulcsszereplője fogalmazza meg - a
kalandorok és az utazások korszaka: „A városokban egymásnak
adják a kilincset az átutazó idegenek, a rendőrségen nem győzik a
munkát, Párizs jelenti Münchennek, hogy valamelyik érdekes ide
gen útra kelt szerencsét próbálni az idegen városban, Velence jelen
ti Bolzanónak, hogy egyik legtehetségesebb fia átutazóban ott fog
megszállni.,, Casanova élettörténete számos irodalmi, film- és más
műalkotás tárgya. Ezek a munkák többnyire kalandorként, élvhajhászként, a kielégületlenség űzöttjeként mutatják be, miközben
gátlástalanul hódol szenvedélyeinek: mindenekelőtt nőket csábít el.
Márai Sándor regénye, melyben a hírhedt szoknyavadász senkit sem
csábít el, és egyszer sem szeretkezik: remekmű. Olyan remek darabja a
modern magyar irodalomnak, mely ötvenegy évvel eső megjelenését
követően már nem jelent értékelési-minősítési problémát a ma olvasó
ja számára - hiszen formai-tartalmi kvalitásai vitathatatlanok -, vi
szont annál több olvasati-interpretációs lehetőséget rejt magában.
Casanova 1756. október 31-én négyszáznyolcvannyolc nap raboskodás után megszökött a Szent Inkvizíció börtönéből. A szökés
időpontját és körülményeit, miszerint a „mindenestől mégis talán
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boldogtalan vándorlegény” kötélhágcsón ereszkedett le a velencei
ólomkamrákból a lagúnákba, s egy Balbi nevű kicsapott szerzetes
társaságában menekült a köztársaság terültéről München felé, Márai a híres Emlékezésekből kölcsönözte. Minden más azonban az író
képzeletének és készségének eredménye.
A regény Casanova bolzanói tartózkodásának történetét mond
ja el, ami néhány napnyi cselekmény csupán, mégis lényegi kérdé
sek, a szerelem, a bűn, a barátság, az emberi kapcsolatok, az élet és
a halál kérdései merülnek fel, s nyernek - ha ez lehetséges - egészen
újszerű magyarázatot. Közben kibontakozik előttünk a különös jel
lem, melyet Márai rendkívüli szuggesztivitással ábrázol. Amennyire
szűk tér- és időkoordináták közé szorítja a regénybeli eseményeket,
annyira tág szellemi horizontokat nyit meg előttünk.
Casanova jószerével ki sem mozdul a bolzanói Szarvashoz cím
zett fogadóból, mégis teljességgel megváltoztatja a helybeliek éle
tét. Félnek tőle s ünnepük. Szökésének híre titkos jel, mely különös
örömet, valóságos megrendülést vált ki az emberekből. Tette arra
hívja fel a figyelmet, hogy „az élet nemcsak szabály, tilalom és lánc,
hanem szabadabb, értelmetlenebb, céltalanabb indulat is, mint ad
dig hitték”. S abban a társadalomban, ahol „fél lábbal mindenki az
inkvizíció karmai között tudta magát”, a hatalom képviselői sem ok
nélkül izgatottak: „semmi sem olyan veszélyes, mint egy ember, aki
nem tud belenyugodni a zsarnokságba.”
Az idegen, ki egy puszta tőrrel, rongyosan, poggyász nélkül érke
zik a városba, a szökevény Casanova. Másnap, a bolzanói kíváncsi
asszonyok (s velük az olvasó) már „egy férfi” ébredését lesik meg,
hogy aztán ismét más szerepekben és helyzetekben (író, orvos, lé
lekgyógyász, cinkos, hősszerelmes stb.) ismerhessünk a valódi casanovai jellemre, melynek mégis egyik alapvető vonása, hogy „igazán
és csökönyösen férfi, s csak az, és semmi más”. S azért olyan „igazán
férfi” - fogalmazzák meg a bolzanói asszonyok -, mert „nem bizony
gat semmit hangos szavakkal és kardcsörtetéssel, nem kukorékol, s
nem kér másféle gyöngédséget, csak olyat, amilyet adni tud, s nem
keres anyát és barátot a nőkben, s nem akar megbújni a szerelem és
a nők szoknyája mögött: egy férfi, aki csak adni és venni akar,
sietség és mohóság nélkül, mert egész életét, minden idegét, eszmé
letének minden szikráját és testének minden izmát átadta az élet
vonzásának: ez a fajta férfi a legritkább tünemény”.
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Casanova azonban íróként sem átlagos. Nemcsak azért, mert
minden hiányzik belőle, ami emberi és isteni törvényekhez igazo
dik, hanem mert - ellentétben kortársaival - nem csupán írni akar,
mint a „boldog” írók, akik „mindegyre önkívületben élnek”, s a
világrendet sem akarja ledöfni szavaival, miként a „boldogtalanok”,
hanem „élni” akar, hogy írhasson. Mert nem lehet írni, s közben
nem érteni a világot, s mert „több és nehezebb dolog lenni valaki,
mint csinálni valamit”. Ezért „élni” akar, hogy igazi író lehessen,
miközben mindent erre kell költenie, az életét teljességében, s min
dent, ami annak tartozéka. Sajátos műfaja ezért a kaland, s - miként
ez később kiderül - Bolzanóban kellene létrehoznia élete remek
művét.
A városban, ahol „minden kívül élt és kívül feküdt az ő életszint
jén”, a józan és rendes városban, ahol nem találja a hozzá hasonlók
és rokon lelkűek társaságát, a kalandor természetszerűen nem érzi
jól magát. Hogy mégis Bolzanón keresztül vezet az útja, nem véletlen,
mint ahogy - véleménye szerint - az életben egyáltalán nincsenek
véletlenek. Mi több, a sorsszerűség jegye ismerhető fel bolzanói
élményeiben. Sorsát ugyanis senki sem kerülheti el, a történeteket
be kell fejezni, s Casanova ekkor még adósa az életnek egy teljes
végkifejlettel. Tehát minden, ami Párma grófjával való találkozása
előtt történik vele, látszatcselekvés csupán, készülődés a nagy ün
nepre („számára mindig ez volt a legszebb az életben”), a nagy
műre: előjátéka egy valódi, nagy drámának. Olyan műről van szó,
melyet igazi íróként életével kell írnia, s aminek „minden és semmi”
a tétje. A történet, melynek három főszereplője van, Párma grófja,
Franciska és Casanova, hosszú évekkel korábban kezdődött, ami
kor egy hajnalon a két férfi megverekedett a szegény és vidéki
grófkisasszonyért. A viadalból, akkor, Párma grófja került ki
győztesen, ám csak élete végén, oldalán Franciskával, gazdagon és
hatalma teljében érzi át, hogy történetüknek még koránt sincs vége,
hogy az i-re még nincs a pont feltéve. S bár elűzhetné, s meg is
ölhetné Casanovát, nem teszi, mert már tudja, hogy az erőszak nem
old meg semmit. Élete utolsó kísérleteként az értelem fegyverével
igyekszik a szerelmet legyőzni. Szerződteti Casanovát egy vendégjá
tékra tulajdon házasságába és életébe, mecénása lesz a nagy műnek,
melynek lényege: „Az élet baleset. Nem akarom, hogy Párma grófnéja nyakát szegje e balesetben. Térjen vissza hajnalban hozzám és
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otthonába, de nem bujkálva és lopakodva, hanem emelt fővel, a
reggeli fényben, akár egész Bolzano szeme láttára - érted már?
Térjen haza, de gyógyultan. Ismertesd meg vele magad, Giacomo, s
tudja meg, hogy nincs más élet számára, csak az, amelyet a végzet
jelölt ki, s tudja meg, hogy te vagy a kaland, tudja meg, hogy számára
nincs élet veled, te vagy az éjszaka, a vihar és dögvész, mely átvonul
az élet tájai fölött, s aztán reggel felkél a nap, s a házakban füstölni,
meszelni és sikálni kezdenek.” Csakhogy a kaland olyan műfaj, me
lyet nem lehet előre jól megtervezni, történéseit jól kiszámítani. A
műből remek lesz ugyan, de azt nem alkotója, hanem hőse, Francis
ka faragja remekbe. Casanovával folytatott beszélgetésének egy
részlete mutat rá leginkább a történtekre:
„ - Mert én nem vagyok a kaland, szerelmem, nem vagyok a
remekmű anyaga, nem vagyok a bölcs szerződés tárgya, sem betűje.
Nem vagyok a kedves, aki ideoson egy éjszakára szeretőjéhez...
- Ki vagy, Franciska?
- Én vagyok az élet, szerelmem.
- Mi az élet, Franciska?
-... Az élet, kedvesem, teljesség. Az élet, hogy egy férfi és egy nő
találkoznak, mert összeillenek, mert olyan közük van egymáshoz,
mint esőnek a tengerhez, egyik mindig visszahull a másikba, alkot
ják egymást, egyik felelete a másiknak. Ebből a teljességből lesz
valami, ami összhang, s ez az élet.”
S az író, aki az életet akarja megismerni, hogy írhasson, hajnal
ban sietve távozik, vagy inkább menekül Bolzanóból. Nemcsak
azért teszi ezt, mert így szólt a szerződése, hanem mert birtokosa
egy tudásnak, mely arról szól, hogy a történeteket mégsem lehet
bármikor befejezni, mert az élet teljessége a kaland, az illúzió, a
szerelem és az élet vége is egyúttal. Casanova sietve és örökre
elhagyja Bolzanót, egy levelet hagy maga után Párma grófja s meg
annyi otthonosan ismeretlen tudást az olvasó számára.
(1992)
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EGY VARÁZSLATOS
KRÚDY-REGÉNY
Márai Sándor: Szindbád hazamegy.
Akadémiai Kiadó - Helikon, Budapest, 1992

Szindbád, a hajós, egy különös, a jelen idő történéseitől elvonat
koztatott világ és magatartás mindenkori jelképe. Neve és alakja a
másoktól való különbözés méltósággal viselt élményével és csodák
kal függ össze, amelyek csak a mesék, álmok és emlékek valón túli
időrendjében lehetségesek. Titokzatos keleti emberek, kalifák, há
remhölgyek, ifridek, máridok e varázslatos világ hősei, ha az
Ezeregyéjszaka meséire gondolunk, s nagy hasú urak, gáláns szí
nésznők, tudós kocsisok, szakácsok, pincérek, el- és kiátkozott írók,
szerkesztők, újdondászok, ha a Krúdy-regényekre. Ezt a világot és
hangulatát sikerült Márainak új fent elővarázsolnia, amikor Szind
bád hazamegy című, 1940-ben napvilágot látott regényében a ma
gyar irodalom ködlovagjának, Krúdy Gyulának s vele egy eltűnt,
régi M agyarországnak állít emléket. A Krúdy-regények sze
replőivel, helyszíneivel, hangulataival és történéseivel szembesíti az
olvasót, a másik író nyelvi-stiláris fordulataival él, minek következ
tében egy tökéletes Krúdy-regény hatását ébreszti az olvasóban, ami
nem lehetetlen és nem is véletlen, hiszen egyazon írói-emberi él
mény megélői: egy régi, a modern időknél igazabb világ, a vágy- és
szenvedélyközpontú (magyar) életforma eltűnésének a tanúi.
Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében, akár a
Proust- vagy Krúdy-művekben, csak igen kevés esemény zajlik az
élet valóságos tartományaiban. Szindbád-Krúdy hajnalban elindul
óbudai otthonából, hogy estére hatvan pengőt szerezzen. Megveti a
villamost, a modern kor vívmányát, ezért bérkocsiba ül, mint hajda
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nán Rezeda Kázmér, írásainak örökös hőse, vagy mint Felvéghy úr,
a másik bolondos regényalak. Artúrral, a mesélővei, kora reggel
gőzfürdőbe megy, majd szilvapálinkát iszik, és tokaszalonnát regge
lizik a Csikágó kávéházban, ahol tárcát ír a Magyar Szabadság pün
kösdi ünnepi számába arról, hogy egy ember megeszik egy halat.
„Kiadjuk ezt a tárcát, szerkesztő úr?... Tudniillik négy hasábon át
nem történik benne semmi, csak az, hogy egy ember megeszik egy
halat!...” - rémüldözik majd egy nyomdász a Magyar Szabadság
szerkesztőségében. A London Szálló éttermében Szindbád főtt
marhahúst ebédel, majd Várdalinak, az irodalmi hajlamú segédszerkesztőnek, Elemérnek, a különc és magányos írónak és Artúr
nak a társaságában (ezek azok az emberek, akikkel Szindbád jól érzi
magát, s kiket igazán szeret) fél liter rizling mellett „hallgat”: emlé
kezik. Társaival együtt jelenségként, régmúlt idők itt felejtett hőse
ként hat ebben a megváltozott világban, ahol már nincsenek irodal
mi kávéházak, az igaz írók bujdosnak valahol, a fiatalok pedig sem
miben sem hasonlítanak elődjeikhez. „Tulajdonképpen akkor ért
véget az irodalom Szindbád úr, mikor meghalt Osváth, aki csak
feketét és hideg vizet ivott, s mégis ő volt a karmestere annak a
különös együttesnek, mely itt tanyázott a mélyben és a karzatokon,
s amelyben mindenki fújta a maga hangszerét” - állapítja meg Ede,
a Csikágó irodalmi főpincére. Artúr ebben az időben már éjjel-nap
pal zsakettet visel, s örökösen valamilyen érthetetlen és rejtélyes
ünnepre készül. Elemér, aki hajdanán egy kormánypárti lap szer
kesztői üzeneteit szerkesztette, ekkor már valamilyen „ősi és sze
mérmes elérzékenyüléstől” nedves szemmel tekint a világba, amely
ben már többé egyáltalán nem bízik. A hír, hogy a hajós bejött
Óbudáról Pestre, különös reakciót vált ki az emberekből, s úgy jönnek
a London Szállóba megtekinteni a különös eseményt („Elemér a Lon
donban ül Szindbáddal!” - mondták a beavatottak, körülbelül úgy,
ahogy a kortársak beszélhettek Goethe és Beethoven karlsbadi talál
kozásáról), mintha színházba mennének. S van is némi teatralitás a
dologban. Mintha Szindbádék valóban színészek lennének, akik egy
olyan színdarabot játszanak rendületlenül, melynek végérvényesen el
vesztek a díszletei. A prousti varázslat, a régi világ meglelt utolsó
nyomai, felkutatott ízek, hangulatok hatása kell ahhoz, hogy Szindbád
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ismét meglelje azt a „más” világot, melynek maga is tartozéka, s
ahova az „eltűnt idő” nyomán érkezhet. Történik mindez az utolsó
napon.
Szindbád hallgat és emlékezik a London Szálló éttermében.
Teljes történetekre már abban a másik világban sem lel, amely az
ember tudatában, képzeletében, emlékeiben élt és él csupán. Ehe
lyett részletekre, hangulatokra, jelekre talál. Hajdani érzékietek
ébrednek fel benne, amelyek különös, letisztult, megváltoztathatat
lan felismerésekhez, bölcsességekhez vezetik. „Nem boldog a ma
gyar”, mondja, vagy azt kérdezi, milyen lehet négy deci bor. Csak a
társai érzik át a pillanat ünnepélyességét ilyenkor. Emlékei nyomán
egy nagyon szomorú ország s íróvilág képe tárul elénk. Sorra feltűn
nek a magyar - Szindbád által mélységesen tisztelt - vidéki élet és a
pesti kávéházi zsongás jellegzetes figurái, írók mindenekelőtt.
Ambrus Zoltán, aki egy kúriai bíró gondosságával egyeztette a haza
műveltségét a franciás szellemmel; Paulini Béla, aki a Balatonhoz
címzett kávézóban szerkesztette a Fidibuszt; Karinthy, aki az Új
Enciklopédia címszavait jegyezgette; Száz Zoltán, a koldusszegény,
de úri méltóságú író; Kuthy Lajos kockás nadrágjában; Lövik Ká
roly lovaglóruhában, új beszélye kéziratával; Csáth Géza, aki már
akkor gyűjtötte a morfiumot, mely kioltotta aztán az életét; Kaffka
Margit Osváthtal, akinek felolvasta új verseit. És még sokan mások,
urak, merthogy Szindbád szemében az igaz író s úr egy és ugyanaz.
Maga is úrnak született, írónak egy olyan világban, melyben már
egyikre sem volt szükség. S amikor megkérdezte önmagától, hogy
mégis mit keres ebben a világban, „egy hang ilyenkor azt mondta
neki, hogy mégis dolga van ezen az érthetetlen világi versenyen”.
Hírt kell adnia, jelet kellett hagynia arról, hogy volt egyszer egy
másik Magyarország. Szindbád mindent megélt, mindent tudott,
emlékezett, s írt, amikor a „mélyhegedű” hangját hallotta. A
pénzről értekezett, melyből mindig hiányzik legalább négyszázöt
ven, s ezért boldogtalanok az emberek. Borokról, a magyar ember
természetéről, tájakról, tárgyakról, családokról, nőkről, férfiakról s
a világról mondott megfellebbezhetetlen véleményt. Aztán hozzálá
tott végérvényesen hazamenni, mert már nem volt mit keresnie az
ismeretlenné, megbízhatatlanná és félelmetessé változott világban,
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ahol a hozzá hasonló méltóságteljes keleti urakra már nem volt
szükség. S mert megvetette a modern kor vívmányát, a villamost,
Márai utoljára vörös postakocsiba ülteti...
Mondják s írják, akik kortársai voltak, s ismerték: Márai népsze
rű volt annak idején, hogy aztán az emigráció és a letiltottság évei
várjanak rá. A magyar olvasók most az Akadémia és a Helikon
Kiadó életműsorozata révén pótolhatja az elmulasztottakat.
(1992)
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VOLT EGYSZER EGY SZERELEM
Monoszlóy Dezső: A szerelem öt évszaka.
Magvető, Budapest, 1991

„György nem azon tűnődött, hogyan öli meg a sárkányt, hanem
azon, hogy az ember tulajdonképpen kettőzve éli életét, egyszer,
amikor történik vele s egyszer, amikor utánagondol” (A szerelem öt
évszaka). A címadó novella kezdő sorai kulcsmondatok, melyek
Monoszlóy Dezső e kötetbe foglalt novelláinak legjellemzőbb vo
nását, az emlékező elbeszélői attitűdöt magyarázzák. A kis novella
ciklus minden darabja elmúlt, vagy - mint később szövegszerűen is
megfogalmazást nyer - csak ideiglenesen elveszített, de meghatáro
zott emlékképek, motívumok, hangulatok által megelevenedő tör
ténetek újraélései, tudati lecsapódásai. Az öt novella (Japán szere
lem, Marienbadba egyedül, Kutyatejet isznak a lepkék, Vadlegelő Csil
lag, A szerelem öt évszaka) nemcsak tematikailag függ össze - a
szerelemről, férfi és nő örök vonzódáson és ellentéten alapuló kap
csolatáról szólnak -, hanem egyfajta folyamatszerűségre is figyel
mesek leszünk olvasásuk közben. A történetszálak az utolsó és
címadó novellában, A szerelem öt évszaka címűben futnak össze.
Feltételezésünk, hogy megoldás(ok), illetve különböző felismeré
sek felé közeledünk, beigazolódik: „leleplező” részletek egész sorá
ra bukkanunk. Itt szembesülünk először a novellák korábban isme
retlen elbeszélőjével, az „öreg flanelruhás férfival”, aki a „Fiatal
flanelruhás férfi”, azaz valamikori önmaga élményeinek felelevení
tésével újraéli és újraértékeli az életet. Élettörténete - legalábbis
azok a részletek, melyekre rátalál az emlékezet - a szerelmek törté
netével azonos.
Az öreg flanelruhás férfi a börtönön túlról figyeli fiatal flanelru
hás önmagát: „Öreg flanelruhás férfiként úgy helyezkedett el, hogy
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mielőtt még a másik tudomást vehetett volna róla, karosszékéből
jól láthassa a fiatal flanelruhást és sajnálta, hogy börtönrács választ
ja el tőle. Azzal, hogy hogyan került oda, nem akart foglalkozni,
amúgy is minden figyelmét összpontosítani kellett, mert időnként
egymás gondolatába vágva beszéltek, ilyenkor a mondatok egybe
mosódtak, egyikük szavát sem lehetett érteni” (A szerelem öt évsza
ka). A fiatal flanelruhás, miközben „sokfenekű, sokmellű, sokcombú némberekről” mesélt féligaz történeteket („Miért ne lehetne
bármelyik női testhez valamit hozzáhazudni, a mesehallgatók igé
nyéhez igazodni.”) korlátolt értelmű cellatársának, titokban Alma
virágra, az őt megtestesítő, s az általa megtestesülő nőkre gondol.
Róla azonban a Hentesnek nem beszélhet, nemcsak azért, mert ő
azt nem értené, s mert esetében „nincs helye az Énekek énekével
közelíteni a nőkhöz”, hanem mert minden, ami Almavirággal kap
csolatos, az elmondhatatlanság és kifejezhetetlenség határát súrol
ja, a szerelem ötödik évszakához tartozik: „Valaki táblát mutoga
tott, amelyre nyomtatott betűkkel volt felírva: A SZERELEM ÖT
ÉVSZAKA. Ennek jelentése is kihámozhatatlan maradt. Miért öt?
Ez a sóhajtásba csuklott kérdés belevegyült a börtönfolyosó zajába”
(A szerelem öt évszaka). Csak az öreg flanelruhás és (talán) az
olvasó vállalkozik a megoldáskeresésre és ért(het)i meg, hogy „Al
mavirággal kell kezdődni és végződni a szerelemnek. Almavirág él
valamennyi nőben, minden nő volt egyszer Almavirág. Csak a mese
kifecsegte őket, s azért élnek addig, amíg meg nem halnak”. Róluk
szólnak a történetek: a Japán szerelem, a Marienbadba egyedül, a
Kutyatejet isznak a lepkék és a Vadlegelő Csillag. „Ott ülnek szorosan
Cso-cso-szan, Bébi, Báthory Erzsébet, Vadlegelő Csillag, Almavi
rág is ott várakozik. Melyiket kellene felkérni legelőször?” (A szere
lem öt évszaka).
A zárónovellát megelőző négy novella a szerelem egy-egy
minőségi változatát állítja elénk, ha egyáltalán az a szó, hogy
„minőségi”, kifejezheti a szerelmi történetek közötti térben,
időben, körülményekben és a szereplők nevében megmutatkozó
különbségeket. A lényeg ugyanis azonos: a szereplők szeretnek s
szerelmük (boldogságuk) beteljesülését keresik, miközben egész
sor negatív élményt - csalódás, hűtlenség, búcsú, elválás, elmúlás,
várakozás, szorongás, halál - kell átélniük. A végső megnyugvás és
harmónia helyett a szerelemhez kapcsolódó diszharmonikus vi
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szony- és motívumrendszer, „a szeretet fáj” felismerése vár rájuk.
„Boldog vagy? kérdezte H. Boldog, de a halottak, B. E. a temető
felé mutatott, boldogabbak nálam. Azok már senkit sem szeretnek.
A szeretet fáj” {Marienbadba egyedül).
A Japán szerelem című novella új, más, lényegét tekintve azon
ban pillangókisasszony-történet, mely egy fiatal fiú és a nálánál
idősebb asszony különös szerelmét mondja el, melynek vége szakad,
mielőtt még egyáltalán kiteljesedhetett volna. A történet a régmúlt
ból bukkan váratlanul elő, és pereg le Herbert úr lelki szemei előtt
a Berlini Nemzeti Galéria alagsorában Pierre Bonnard nagyméretű
képe előtt, amikor már rég nyilvánvaló: az élet mégsem morzsolha
tó „egyetlen boldogsággá”, sőt mindent, ami jó és szép volt benne,
„apró morzsákból kell utólag összerakni”. A Marienbadba egyedül is
egy ilyen utólagosan rekonstruált szerelmi történet, mely Marienbadban kezdődött és ért véget mindenkorra, hogy aztán képek (vo
nóvá hajlott torony), hangok (Bach fináléja, Dvofák zenéje), illetve
Robbe-Grillet filmje visszavezesse H.-t a helyszínre, ahol Báthory
Erzsébetnek - akit különben Dunyának hívtak - kellett várnia rá,
kitől „egy sereg dolgot még meg kellene kérdezni”. Például: helyet
tesíthető-e minden találkozás másikkal? Merthogy „Marienbadban
elválni nem lehet. Onnan legfeljebb vonatra lehet ülni, azzal, hogy
majd ismét találkoznak. És annak, akinek harminc év után sikerül a
városba érkeznie, azt a vonat se tudja visszavinni sehova” {Marien
badba egyedül). A Kutyatejet isznak a lepkék című novellában szinte
csak a történet külső jegyei változnak meg. Gábor, már egészen
élete alkonyán, a kórházi ágyon, miközben egyenletesen csepeg az
infúziós anyag, „Bébire vár”, azaz volt feleségére gondol, képzelet
ben komoly vitát folytat vele szerelmükről, házasságukról, válásuk
ról, lassan építgetve így szerelmük mozaiktörténetét, amikor már
mindent egészen új s szebb színekben láttatnak az elmúlt évek. Csak
a zsebében lapuló táviratról, mely arról tudósít, hogy Bébi meghalt,
csak arról nem vesz tudomást. „Hihetetlen szöveg ez. Tulajdonkép
pen azért sem lehet megbocsátani. Ha megbocsátana, mindent el
rontana, Bébi sohasem ismételné meg: Nézd, kutyatejet isznak a
lepkék!” {Kutyatejet isznak a lepkék) A Vadlegelő Csillag című novel
la egy olyan kapcsolatot állít elénk, hol már csak töredékeiben,
redukálódott értékeiben van jelen a szerelem, azaz meghal, bár még
meg sem született.
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Monoszlóy Dezső novellái ismert (irodalmi, képzőművészeti,
zenei) művekre utalnak, alkotóikhoz, az általuk teremtett hősök
höz, illetve történelmi személyekhez kötődnek, ami nem véletlen,
hiszen olyan tematikát (szerelem, boldogtalanság, beteljesületlenség) ragadnak meg, mely örök forrása a művészetnek, így az irodal
mat is teljes mértékben áthatja. Csak a lényegig, a megoldásig nem
vezetnek el, nem teszi meg ezt a zárónovella, A szerelem öt évszaka
sem. A kérdések újabb kérdéseket vetnek fel: „Ez a szerelem? Csak
ez a szerelem? Vagy van másmilyen is? Egyik vágy megöli-e a mási
kat? Vagy a vágyak egymás után születnek? Nem, a vágyak nem ölik
meg egymást, csak a jelen idő eltakarja egyiket a másiktól. Később
azonban csokorba fonhatók. Később? Mikor? Később, de ez már a
szerelem ötödik évszaka. Ki mondja ezt? Az öreg flanelruhás a
börtönön túlról, vagy a jövőbe kapaszkodó pillanat?” Mi a szere
lem? Mindenesetre nem az, amiről a Hentesnek kell mesélni:
„Megragadtam a mellét, vagy a huncutkáját a kezem köré csavar
tam, s aztán egy-kettő, egy-kettő...” A szerelem az - csak ennyit
tudunk meg -, ami Almavirág. Megérthetetlen és elmesélhetetlen.
Ami mindig csak volt, amit keresünk, s ami mindig távol van.
(1992)
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KÉT VILÁG
Mándy Iván: Tépett füzetlapok.
Századvég, Budapest, 1992

Nem tudom, tananyag-e még a középiskolában Mándy Iván. Egy
évtizeddel ezelőtt annak számított. A harmadik osztályos tankönyv
ben és tantervben szerepelt. Hintázók című novellája mellett félol
dalnyi szöveg tájékoztatott munkásságáról, műveiről és mutatta be
az írót úgy, mint aki „nagyvárosok írója”, s aki a „modern európai
próza eredményeit építi be írásaiba”, melyeknek szereplői „külváro
si vagányok, kocsmában szédelgők, a nagyváros terein őgyelgők, az
utcák kősivatagában bolyongók”. Persze a Mándy-novella nem csu
pán ez, nem csak ilyen. Különösen újabb, azaz a nyolcvanas évek
irodalmi folyamataiban keletkezett novelláit formálja egészen más,
sokkalta irreálisabb élményanyag. Tépett füzetlapok című válogatott
novelláskötete azonban az iskolában „tanult” Mándyt, a tipikus
Mándy-novellát állítja elénk, mivel Domokos Mátyás, a kötet szer
kesztője, főleg a korábbi évtizedek terméséből válogatott, s csak
ritkábban nyúlt az újabb idők novelláihoz. így ha nem is a teljes
Mándy-prózáról, de arról az általa teremtett különleges novellatí
pusról - egy kirajzolódó állandósult értékről a változó folyamatok
közepette - kapunk képet, melynek ihletője a múlt és a gyermek
kor, azaz - a szerkesztői meghatározás értelmében - „a pesti utcák,
terek, kapualjak, valaha volt kávéházak, kiskocsmák, ütött-kopott
szállodák, a csengetős mozik világa”. A tér tehát, melynek koordiná
tái közé Mándy a novellák - látszólag egészen hétköznapi - történé
seit helyezi, a végsőkig leszűkített: egy lebombázott ház pincetere,
egy készülő bérház sötét zuga, egy nyomorkórház termei, ötödosztályú presszók, idejétmúlt kereskedések, fülledt levegőjű családi
ebédlők, penészes albérleti szobák stb. Valamennyinek állandó
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jelzője: külvárosi. Ennek a világnak a tagjai - kidobófiúk, presszós
lányok, fagylaltárusok, munkájukat vesztett ügynökök, frusztrált
kamaszok, boldogtalan családanyák és családapák, nagyképűen „el
fekvő” kórházlakók, nehézfiúk, lap nélküli szerkesztők, tébláboló
értelmiségiek - sajátosan illeszkednek környezetükbe. Csak itt szá
mítanak, csak itt jelentenek valamit. Sokszor jellemzik őket társa
dalmon kívülieknek, ami azért nem lehet helytálló, mert perifériára
szorultságukban is állandó figurái, tartozékai egy társadalomnak,
mely ilyen emberi minimumokat, peremvidékeket teremt. így nem
annyira a társadalom egészéből, hanem annak csak egyetlen réte
géből, a mindenkor „jólvasaltak” csoportjából hullanak ki. Különös
jellemvonásuk - minden hősködésük és a külvárosi lét minden
vagánysága ellenére is -, hogy örök kudarcra ítéltek, s az életet nem
élik, hanem történik velük megmagyarázhatatlanul. Gyakran sod
ródnak a bűn, a gyanús ügyletek és a lelketlen törtetés, a külvárosi
„karrierizmus” ingoványos talajára. A velük történteket képtelenek
megérteni, feldolgozni, a legkevésbé irányítani, hiszen ezeknek az
eseményeknek alig van kivehető folyamatuk, csak váratlan végkifej
letük van. S épp ez a furcsa-váratlan momentum az, ami e novellák
írói bravúrja. Mándy ugyanis novelláinak körülhatárolt világát, egy
szerű alaphelyzetét egy szinte észrevétlen fordulattal tágítja ki, illet
ve oldja fel. A történések hirtelen egy másik síkba, a reálisból az
irreálisba, az emberi tudat, leginkább az indulatok szférájába billen
nek át. Ebből a másik perspektívából a külváros világa már nem
banális, hanem egyenesen félelmetes. Az emberi kapcsolatok,
kötődések zavaros, kiszámíthatatlan, prózai és kegyetlen valósága
tárul elénk. Úgy olvassuk ezeket a novellákat, mint ahogy moziban
filmet nézünk. Az eseményeken kívül vagyunk, de mély belelátással
bírunk. Ez is megtörtént és meg is történik - állapítjuk meg -, ha a
két világ közötti határ elmosódik, ha megszűnik a mérték. Miről is
van szó? Ott van mindjárt - döbbenetes példaként - a kötetnyitó
novella:^ besúgó. Egy töpörödött, jelentéktelen, magányos anyóka,
kit lakótársai korábban figyelemre sem méltatnak, a háború alatt
váratlanul - valójában hosszú évek felgyülemlett sérelmei, magánya
és kilátástalansága eredményeképp, mert így valahol mégis fontossá
válik - a németek példás besúgója lesz, aki gátlás nélkül adja fel
lakótársait. „Zsidók, törvények... A filmre gondol, Jud Süssre. Az
tán a szomszédra, a Győrinére. Színes pongyolában libeg a folyosón,
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és mindig nagy társaság jár hozzá. Éjfélig recsegtetik a rádiót, tán
colnak. Vele nem törődnek. Hogy nem tud aludni, hogy... De van
ilyen több is. Az a kövér kereskedő az első emeleten egyszer rá
szólt...” - követhetjük az elbeszélő segítségével azt a furcsa gondo
latmenetet, mely a besúgó tetteit áthatja, s amely csak az indulat
szemszögéből érthető. E zavarodott logika (hiszen ha antiszemitiz
mus volna az alapja, még akkor is inkább érthető lenne) következ
ményeként a korábban egészen nyugalmas lakóház begyűjtő, meg
hurcoltatások színhelye lesz, amit csak még súlyosabb események, az
öregasszonnyal való kíméletlen leszámolás követhet, s így a békés,
titkon a zsidókkal is szolidaritást vállaló bérházlakók bosszúállókká
változnak. Az események mozgatórugói, s lejátszódásuknak folya
mata a többi novellában is ugyanaz, csak a külsőségekben mutatko
zik eltérés. Egy sokadosztályú presszó szokványos pletykáktól, int
rikáktól és beteljesületlen vágyaktól telt eseménytelen világa egy
előreláthatatlan esemény - a vendégek egymás közti leszámolása hatására felbomlik, mely változások közepette szinte mindenki „ar
cot vált”. Bizalmas barátnők lesznek egymás rosszakaróivá, jelentik
fel egymást, s teszik lehetetlenné tetemrehívó gonoszsággal a leg
szerencsétlenebbet (Borika vendégei). Az idegenről, aki bocsánatot
kér, amikor Nagyvilági Főcső szándékosan belerohan az utcán, s az
autóbuszban még egykedvűen nézi a látszólag hangos és erőszakos,
valójában boldogtalan, a szüleitől elszakadni képtelen, igazi élmé
nyekre, nagy kalandokra vágyó fiatalember kötözködését, hamaro
san kiderül, hogy civil ruhás rendőr, akinek egyetlen célja, hogy
Nagyvilági Főcsőt még ennél is lejjebb tiporja, még ha az egy kény
szerű nyiratkozás formájában valósul is meg (Nagyvilági Főcső).
Blúz bácsi, az öreg, mosolygós boltos, egy kiszámíthatatlan pillanat
ban féktelen „fenevaddá” lesz, aki szinte összeroppantja gyanútlan,
fiatal áldozatát (Kulikabát). Egyérintőző kölykök anyagi haszon
reményében, de főleg vagányságból, lehetetlen hidegvérrel „intéz
nek el” egy idős mosodást, hogy aztán átmenet nélkül merüljenek el
ismét a gyermekjáték menetében (Egyérintő). „Holnap fölszedik,
vagy még ma éjszaka”, konstatálja veszekedésük végkifejletét^ szo
ba a harmadikon című novella szereplője, miután tettleg is leszá
molni kész ellenfele lezuhan a magasból. Szinte hátborzongató lég
körűvé válik a címadó novella, a Tépett füzetlapok, bár egy meghitt
meleg, erős szülő-gyermek kötődést jelző környezetből indul el
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Zsámboky (megbízhatatlannak nyilvánított író), hogy végül egy bo
londokházához hasonlatos nevelőintézetbe torkollódjék élete me
nete. Némely novellahős (pl. Biller, Zsámboky) története több no
vellán át ível, nevek és élethelyzetek ismétlődnek, bukkannak elő
egy más novellában, más cím alatt ismét, miáltal egész kis ciklusok
formálódnak a köteten belül. Hűvösen izzó, sűrített légkörű vala
mennyi darabja e kötetnek, mely hangulat Mándy különösen tömör,
elemi információkra redukált szövegformálása által fejeződik ki
leginkább. Az lesz a fontos ezekben a mondatokban, ami nincs
bennük szövegszerűen, amit megformálásuk, hangalakjuk sugall,
ami elhallgatott, de kisüt a sorok mögül. Az elmondottak illusztrá
lásaként, íme egy párbeszédrészlet az Egyérintőbői:
„ - A Prima Pofa nem szereti, ha beleköpnek a dolgába. Az öreg
Steiner határozottan kellemetlen.
- Hozzánk küldött a Prima Pofa?
- Én ajánlottalak benneteket. Tudjátok, hogy hallgat rám.
- Sürgős?
- Holnap ugyanitt megmondom.
- És ami a dolog másik részét illeti...
A Prima Pofa nem sajnálja a pénzt. És az öreg Steiner határo
zottan kellemetlen.”
Ezt a - kötetegészen áthatoló, azt teljes mértékben kitöltő vészjósló légkört oldja fel az utolsó, Egy öreg boltos című lírai hang
vételű novella. „Mondatok, félmondatok, szavak. Lecsupaszított
szavak. Áthúzott szavak. Kusza feljegyzések régi noteszekben, blok
kokon, levélen (amire sose válaszoltam), táviraton, szalvétán, név
jegyen. Hang csúszik hangra. Különválik. A csöndből nőnek ki a
hangok. A csöndbe hullanak vissza” - áll előttünk a kusza élmény
töredékekből novellát teremtő író jelképes boltjával, melynek pol
cain ott sorakoznak portékái: egy mindig megújuló „novelláskészlet” darabjai.
(1993)
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BESZÉLNI A SZERELEMRŐL
Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1991

Fiatalok arra kérték Nádas Pétert, tartson előadást számukra a
„nemi szerepek és a nemek princípium ai” tém akörökről. Az
előadásra, mely az égi és a földi szerelemről szólt, 1989 szeptembe
rében került sor. Amíg a közönség élénken reagált az elhangzottak
ra, addig a tudományos kutatásokban jártas személyek elutasító
magatartást tanúsítottak. Ez ösztönözte az írót arra, hogy a témával
kapcsolatos gondolatait alaposabban és szélesebb körben, azaz
könyv formájában is kifejtse. Az égi és a földi szerelemről című,
1991-ben megjelent kötet a megvalósult előadás teljes anyagát, az
előkészületi jegyzeteket, a bevezető és a befejező megjegyzéseket
tartalmazza, azaz a (beszéd) mű létrejöttének teljes folyamatát tárja
az olvasó elé.
A javasolt témát s főleg annak címszerű megfogalmazását, mely
merev kereteket szab a róla való gondolkodásnak, a szerző nyom
ban elutasította. „A nőknek és a férfiaknak van egy közös princípi
umuk, mégpedig az, hogy emberek. Ennek a fogalomnak viszont
éppen az a szerepe a gondolkodásban, hogy lényegük szerint beszélj
róluk, és ne úgy, mint nőkről és férfiakról. Aki pedig a lényegük
szerint beszél róluk, nem tud receptet adni arra vonatkozóan, hogy
mikor jó nők és mikor jó férfiak, vagy miként kell szerepelniük. Ez
utóbbiról csak akkor beszélhetnénk, ha nem lényegük szerint be
szélnénk róluk” - írja a könyv második, Jegyzetek az égi és a földi
szerelemről című fejezetében. Végtelenül szánalmasnak tartja
ugyanis azt a gondolkodást, mely nőknek és férfiaknak szerepet
jelöl ki nemük lényege szerint, melyet ha - főleg zártabb társadalmi
közösségekben - tisztességesen betartanak, eljátszanak életük so
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rán, akkor jó nők s jó férfiak lesznek. Ehelyett Nádas az égi és a
földi szerelemről tartott előadást. Nem mintha a szerelemről egy
szerűbb lenne beszélni...
„Az Ember, amióta csak létezik, látványul kínálkozik önmagá
nak. Évezredek óta valóban nem is szemlél mást, mint önmagát.”
Teilhard de Chardin francia gondolkodó e mondatait választotta
könyvének mottójául és elmélkedéseinek kiindulópontjául Nádas
Péter. Az ókori görög és római szerzőktől kezdve Szent Ágostonon,
Wittgensteinen át egészen Roland Barthes-ig a későbbiekben is
számos íróra hivatkozik, idézi a vizsgált témakörrel kapcsolatos
gondolataikat, miközben az olvasónak folyton az az érzése, hogy
mindenről beszél, csak az égi és a földi szerelemről nem. Az igazság
persze az, hogy semmiről sem lehet úgy beszélni, hogy az egy bizo
nyos ponton ne érintkezzék a szerelem témakörével, másrészt a
szerelemről való nyílt beszédhez nincs alkalmas nyelvünk. Nádas
egyedül a vallomást tartja a róla szóló komoly beszéd egyetlen
lehetséges változatának. A vallomás fogalomköre azonban számos
újabb dilemmával (pl. a párbeszéd tárgyának és eshetőségének koc
kázata) nehezíti e beszéd lehetőségét, mihez képest a hallgatás
sokkal bölcsebb és ésszerűbb magatartásnak tűnik. „A hallgatásnak
végül is nincs kockázata, hiszen a lelki alkatot az összes vágyával és
igényével szavak nélkül is meg lehet nyilvánítani, s aki e szóbeliség
előtti állapotra bízza magát a tudásával, sokkal inkább fönntartja
magában azt a reményt, hogy található egyetlen olyan személy, aki
vel szót érthet” - állapítja meg az író. A szerelemről szóló beszéd
végső soron csak (szavak vagy más megnyilatkozások által történő)
dialógus formájában képzelhető el. Nádas vállalkozása azért számít
különösnek, hiszen egy olyan előadást tervez s jegyez le könyvében,
melyet mindennemű közvetlen párbeszéd hiányában, vallomásté
telre nem alkalmas helyen kell fennhangon elmondania. „Azt kell
megkérdezni, vajon miért nincsen a nyilvános beszédre alkalmas
nyelvünk egy ilyen komoly és mindenkit érintő témáról? Miért
nincsen középút az obszcenitás és a hallgatás között? Miért a fából
faragott arc és miért a vigyor?” - hangzik kérdése. Lényegében az
olvasóval folytatott, írott szavak formájában történő kommuniká
ció eredménye sem kevésbé kétséges.
A kötetet egy, az ősképek képmásaival foglalkozó, rendkívül
izgalmas fejezet vezeti be, bár nem irányul magyarázatára, s lénye
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gében csak asszociációs, áttételes síkon van kapcsolatban az égi és a
földi szerelemmel. Olyan egymással szorosan összefüggő fogalmak
kal, illetve kérdésekkel foglalkozik itt a szerző, mint amilyen a
tükröződés és az önszemlélet, illetve az erről keletkezett élmény
időbeli elhelyezésének kérdése. Az ember ugyanis, amikor tükröt
készített önmagának, a tükröződés iránti vonzalmát fejezte ki állan
dósított formában. Nádas Ovidius Átváltozások című műve és Teilhard de Chardin vizsgálódásainak nyomán Narcissus és Echo törté
netét értelmezi újra, és keresi benne azt az időpontot, amióta az
ember „önmagát más lélegző lények sokaságában önmagától is el
különítve, a képek és a fogalmak társítása által, és nem ezek nélkül
létezik”.
A víz az egyetlen őselem, melyben a másik három tükröződhet.
Narcissus - Ovidiustól tudjuk - két patakocska, Liriope és Cephisos
egyesüléséből született. Valamiből lett valakivé. Liriope megkér
dezte a szent jóst: megéri-e vénségének idejét Narcissus? A jós azt
válaszolta: „Hogyha magát sohasem ismeri meg!” Nem szabad hát
természetét és eredetét megismernie. Nádas értelmezése szerint
Narcissus akkor sem érhetné meg vénségének korát, ha valami
mást, például önnön tükörképét nevezné meg önmagaként. Ez eset
ben az átváltozás tényét feledné. Ha viszont ténylegesen elismerné
tükörképében önmagát, akkor visszalépne abba az állapotba, mely
az átváltozás előtt jellemezte, amitől az ismét értelmetlenné válna.
Ha pedig nem ismeri meg önmagát, akkor megéri vénségének nap
jait, de nem tud választ adni eredetének kérdésére, s nem tud mit
kezdeni a tárgyak, lények, jelenségek világával. Echo - Narcissusszal szemben - nem született, hanem van. Ovidius úgy tudja, Nar
cissus születése előtt is létezett tükör, azaz víz, melyben tükröződött
az ég színe változása, de egészen Narcissus tizenhetedik életévéig
kellett várnia arra, hogy az ember a tükröződés tényéről és fogalmá
ról tudomást szerezzen. Echo az öntudat egy archaikusabb változa
tát képviseli. Képmásáról, hiába tükrözte volna vissza a víztükör,
nem keletkezhetett élménye. Nádas értelmezése szerint Echo lété
nek feltétele a másik ember léte: „Vonzalmait nem kellett meggon
dolásainak tárgyává tenni, érzései és érzelmei nem a képek és fogal
mak közvetítésével, hanem közvetlenül tapadnak arra a másik, bár
kivel és bármivel azonosító tárgyra, amely nélkül nem lehettek
élményei.” Ovidius és Teilhard de Chardin, Narcissus és Echo konf
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liktusáról teljesen eltérően gondolkodik, viszont mindketten az em
berként létezés kezdetét (e kezdet kijelölhető időpontját) kutatják
a történetben. Teilhard de Chardin szerint az ember azóta létezik
emberként, amióta látványul kínálkozik önmagának. Ám nem a
tény, hanem az időpont, az „amióta” időbeli (évezredek menetében
történő) elhelyezése a kérdéses. E tekintetben Ovidius éppannyira
bizonytalan, mint Teilhard de Chardin, s végső soron a XX. század
embere sem birtokosa a válasznak. Nádas úgy véli („mégis inkább
azt mondaná”): nem azóta létezik ember, amióta látványul kínálko
zik önmagának. De talán azért nem képes arra az ingerlő kérdésre
se válaszolni, hogy mióta létezik, mert évezredek óta valóban nem
szemlél mást, mint önmagát.
A Jegyzetek az égi és a földi szerelemről című második fejezet a
kötet legterjedelmesebb része, az előadás anyagát közreadó harma
dik fejezetnek mintegy négyszerese. Az egymáshoz asszociációs sí
kon kapcsolódó, hol logikus, hol esetleges sorrendben következő,
olykor egész történet(ek)et magukban foglaló, máskor csak egyet
len gondolatot rögzítő jegyzetek olvasása során a szerelemről szóló
beszéd előkészítésének minden fázisát követhetjük. Jegyzetek szól
nak a szerelemről való beszéd lehetőségéről és szükségességéről, a
szerelem és az esztétika viszonylatáról, miközben a vizsgált, egyedül
álló élmény és érzelem megértéséhez vezet el bennünket az író
tolla. A tapasztalati példák mellett, gondolatait irodalmi példákkal
támasztja alá és szemlélteti. Mindenekelőtt Platón Lakoma című
művéből idéz szívesen, de utalások vonatkoznak más klasszikus
alkotásokra is. „Aki szerelmes, azért érdeklődik, mert kíváncsi, mi
ként viselkednek mások ebben a kivételes állapotban, aki pedig
éppen nem szerelmes, legalább beszélni vagy hallani szeretne róla,
mert mások szava arra a kivételes élményre emlékezteti, amiben
akkor is reménykedik élte fogytáig, ha már részesült belőle, és
akkor is, ha nem részesült” - magyarázza Nádas a szerelemről való
beszéd értelmét, miközben a híres lakoma - melyen Agathón, Szók
ratész, Alkibiádész és még sokan mások beszéltek a szerelemről történetét hozza fel példaként.
Az égi és a földi szerelemről szóló előadás összegezése lényegi
kifejtése azoknak a gondolatoknak s eredményeknek, melyekre az
előkészületi fázis során jutott az író. Mint ahogy az elmondottak
alapján kiderülhetett, Nádas Péter éles határt von a szerelem (a róla
194

való élmény) változatai közé, s tanulmányában azokat a lényegi
jegyeket vizsgálja, melyek kívül esnek az ember által felállított sza
bályrendszeren. Mindenekelőtt a szerelem nem hétköznapi, az em
ber legfontosabb tulajdonságaként felfogott jelentése érdekli. E
felfogás értelmében az ember társadalmi törvényeknek engedelmes
kedik, ugyanakkor egyetemes természeti törvények hatása alatt áll. A
szerelem itt összekötő kapocs, „kísérletet tesz az összeköttetésre”.
Fontos és izgalmas olvasmány Nádas Péter Az égi és a földi
szerelemről című kötete. Kit ne érdekelne a téma, hiszen az ember,
aki évezredek óta mást sem tesz, mint látványul kínálkozó önmagát
szemléli, folytonosan kérdez s kutat, bár adattárából még mindig
hiányoznak némely válaszok.
(1992)
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keretek között maximálisan ob
jektív kritika, amely megmutat,
eligazít. Emlékezzünk csak, ho
gyan és miért sürgették a magyar
kritikát Bessenyei Györgytől Köl
csey Ferencen, Bajza Józsefen át
Arany Jánosig s napjainkig mind
azok, akik tudták, hogy a kritika
egy irodalom nagykorúságának
fokmérője.
Különösen fontossá teszi Ben
ce Erika kritikáinak megjelené
sét, hogy így a kritikus kap alkal
mat pályája alakulásának bem u
tatására, áttekintésére, ami nél
kül aligha képzelhető el egységes
fejlődés. Könyvek nélkül a kriti
kusi jelenlét sem kellő mértékben
súlyos, nem nyilvánvaló s nem
m aradandó. Ezért is tám ogatni
kell a kritikusok írásaiból készült
válogatások megjelentetését.
G ERO LD László

Bence Erika 1967-ben szüle
t e t t B ezd án b an . A z Ú jv id ék i
Egyetem Magyar Tanszékén szer
zett oklevelet. Jelenleg ugyanitt
tanársegéd. Tanulmányait, esszéit
és bírálatait 1986 óta publikálja
hazai és magyarországi folyóira
tokban. Tanulmány kategóriában
neki ítélték oda az Üzenet 1995.
évi pályadíját. A Könyvkereskedés
az első kötete.

Bence Erika műítészi munkásságát a hazai és a
magyarországi lapokban, folyóiratokban, időszaki
kiadványokban kísérhettük figyelemmel az utóbbi
esztendőkben, és elégedettséggel állapíthattuk meg,
hogy írásaiban érdeklődésének széles köre elemző
készségével és biztos megfogalmazású értékítéletei
vel párosul.
A Könyvkereskedés egybegyűjtött munkái tem ati
kus és műfaji gazdagságukkal nem csupán a kifor
rott kritikust m utatják fel, hanem egy, az irodalomelmélet és -történet tudományos módszereiben jára
tos, szemléletében kiforrott, érdeklődésében sokol
dalú, jó tollú szerzőt állítanak a közép-európai jele
nünk irodalmi lecsapódása iránt érdeklődő olvasó
(és szakember) elé.
Esszéinek, tanulmányainak és bírálatainak köz
ponti témája, egyben szemléletének lényegi megha
tározója is, a mai közép-kelet-európai irodalom
összehasonlító-értelm ező elemzése M rožek, Hrabal, Konrád György, Esterházy Péter, Nádas Péter,
Brasnyó István, Kontra Ferenc, Szathmári István és
mások művein keresztül.
Művében alaposan körbejárja a modern magyar
irodalom azonosítható jelenségeit, a jugoszláviai ma
gyar próza legjelentősebb alkotásait és számba veszi az
irodalomelmélet hazai művelőinek könyveit is.
Bence Erika Könyvkereskedés című munkája az
1980-as és 90-es évek magyar irodalma értelmezésé
nek m egkerülhetetlenül fontos kézikönyve lesz.
FEKETE J József

