BENCE ERIKA

SZEMKÖZT A MŰVEL

Bence Erika tanulm ányai, esszéi
és kritikái tem atikus, valam int műfaji
gazdagságukkal egy olyan szerzői alap
állást körvonalaznak, am ely a fiatal
tudósnem zedékre egyre inkább jellem ző
kutatás, elm élyülés, m egfontolás és
folyam atos
összevetés
eredm ényeire
építkezik, am ely az irodalm i hagyom ányt
élő szervezetként szem léli és nem rest
újraértelm ezni azt, feltárni m ához kötő
désének erővonalait.
Látóköre Közép-Európára vetül, s
M észöly M iklóssal együtt vallja, hogy
elengedhetetlenül fontos ennek a szel1
lemi tágasságnak a felism erése, kuta
tása, feltárása és felm utatása, m ert „egy
ilyen tablón mi is élesebben, kevésbé
provinciálisán, egyetem esebben rajzoló
dunk ki". Ennek a közép-európai létezési
módnak a lehetséges irodalm i m egfogal
m azását igyekszik tetten érni mind a mai
vajdasági m agyar prózaírók fontosabb
(és legújabb) könyveiről szóló bírála
taiban, mind a legfrissebb szövegnyelvészeti, szövegelm életi vagy komparasztikai kutatások feletti elm élyülé
seiben.
Érdeklődése azonban átfogóbb: a
m agyar felvilágosodástól a legújabb
m agyar irodalom kritikai törekvéseiig
terjed. Átfogó tanulm ányban összegezi a
modern m agyar prózairodalom tetten
érhető, m inőségi változást jelző vagy
sejteti) jelenségeit. Ilyen sarkított szem-
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ÉRTÉK ÉS PUSZTULÁS

„NÉPEK SZÜLETNEK...”
MÚLT- ÉS NEMZETKÉP BERZSENYI DÁNIEL
KÖLTÉSZETÉBEN

„Század hanyatlik.” Egyszerre fenséges és borzongató, ünnepé
lyes és pusztulást idéző (tő)mondat ez Berzsenyi DánieM tizennyol
cadik század című költeményének élén. Olyan, mint amilyen az
„igazi” ódái hangulat létrehozásához kell. S még ugyanazon verssor
ban kezdődik a másik - Berzsenyi költészetét élményszerűségében
és világnézeti szinten is „bevilágító”, így jelentésében és összefüggé
seiben súlyosan terhelt - (kulcs)mondat. „Már küszöbén va
gyunk/Bámult korunknak, századok Istene.” Egyedülálló és külö
nös, csodás és mélyen megrendítő élmény a századforduló ténye;
vég (halál) és kezdet (születés) egyszerre átélhető élménye. Egyéb
ként minden időben, mindenki, hát még Berzsenyi számára, aki
erkölcsi értékrendjénél és tehetségénél fogva maga is „világalkotó”
ember; az idő múlását a hozzáadás, a létrehozás pozíciójából szem
léli. Két legfontosabb erkölcsi eszménye a helytállás és az áldozat1
erénye.
Ebben az 1800 körül íródott költeményében Berzsenyi szinte
egész addigi és majdani életműve világnézeti alapjait taglalja, s ezt a
legteljesebb művésziség szintjén teszi. A „nagy idők folyamait” ve
zérlő „századok Istené”-nek ember felett álló hatalmát fátumszerűvé növeli költői képzelete:
Népek születnek, trónusok omlanak
Lehelleteddel, s a te szemöldöked
Világokat ronthat s teremthet,
A nagy idők folyamait vezérelvén.
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Versét mélyen áthatja az a szinte határtalan enyészetélmény,
amely ott van elégiái rezignáltságában (még az Osztályrészemben
is), nagy ódáinak vízióiban teljesedik ki, s amely életérzésről bizton
sággal állítható, hogy Bessenyeitől Vörösmartyig meghatározó él
ménye a magyar költészetnek. Ellentmondásaira és világnézeti gyö
kereire Bíró Ferenc mutatott rá Berzsenyi és a felvilágosodás^ című
tanulmányában. Egy paradox vonás és egy különös eszmetörténeti
szituáció összefüggésében láttatja. Hiszen e „parttalan”) mindenre
(emberre és természetre, egyénre és nemzetre, érzésekre és gondo
latokra) kivetülő enyészet felett - bár jelen van költészetében nemcsak és nem elsősorban „a szegény, tüdőbeteg debreceni pol
gárfiú”3 borong, akit sorsa is fogékonnyá tehetett a „múlandóság
fájdalma” iránt, hanem - s itt Bírót4 idézem - „néhány szálas gárdis
ta énekelt korábban, s a vasgyúró fiatal niklai földbirtokos énekel
majd”. Bíró e különös jelenség okaként a „kor valóságáét, azt a
jellegzetes gondolkodói helyzetet jelöli ki, amelyre „filozófiai holt
sáv”, azaz filozófiátlanság, új ideák hiánya jellemző. A vallásos vi
lágkép kétségbevonását ugyanis nem követte egy új filozófiai-ideo
lógiai „holdudvar” szabatos kidolgozása. Idézem: „Az őket körül
vevő hagyományos világ vallásos alapzatú erkölcstana csupa tartós
értékre van építve, s így óhatatlanul eleve normaként áll a lázadók
előtt, akik ugyan az ember evilági életét helyezik előtérbe, de azt
még náluk semmiféle általános érvényű és tartós értékrendszer nem
tudja magához ölelni - állandóan rombolja hát az idő, s ha nem is
mindig a semmiség, de mindig a megsemmisülés felé halad, s erre
semmi nem nyújthat már tartós vigaszt/5 S ez a világszemléleti sajá
tosság, úgy látszik, épp a felvilágosodás korai szakasza és a romanti
kába való áthajlás idején erősödött fel a magyar irodalomban.
Még mielőtt szemügyre vennénk, vajon e világokat rontó és
teremtő végzetfelfogás, e világnézeti légüres térben mindent átható
enyészetélmény hatalmában Berzsenyi hogyan jeleníti (és jeleníthe
ti) meg múltunk képeit, miféle nemzetideálokat teremthet költé
szetében, sajátos időszemléletére kell vetnünk néhány pillantást.
Mezei Márta állapítja meg Időszemlélet és nemzetszemlélet Berzsenyi
ódáiban6 című tanulmányában, hogy a klasszicista időszemlélet ki
tüntetett ideje az általánosított jelen, amelyet örök érvényű erkölcsi
normák hatnak át, s amely gondolkodásformában a múlt mint ta
nulság vagy intő példa él. Ugyancsak az irodalomtörténész megálla
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pítása, miszerint Berzsenyi időszemlélete is e klasszicista felfogás
folytatását, illetve változatait jelenti. Ennek értelmében a nemzeti
múlt, jelen és jövő minőségét, kilátásait erkölcsi eszmék jegyében
értékeli, aszerint, hogy a magyarok hősi helytállása és áldozatkész
sége milyen fokon valósult (és valósulhat) meg az adott időegység
ben.
A múlandóság felfokozott élménye és a jelen erkölcsi értékrend
jének kikezdhetősége, egyfajta leromlott jelenkép (s ebből logiku
san következik, hogy kilátástalan jövőkép) kap központi jelentősé
get Berzsenyi Dániel egész életművében. Hiszen ha az enyészettel
szemben nincs mentség, s nincs kivétel, akkor az erkölcsi rendet
biztosító törvények is mulandóak, örök érvényű normák sincsenek,
s így a nemzeti múlt nagysága, eleink hősi és szellemi helytállása,
háborúban és békében egyaránt kifejeződő áldozattétele sem foly
tonos, mi több, a leértékelődés, a leromlás felé halad:
Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
(A Magyarokhoz - 1910-es változat)
(Egyébként a kultúra és a nemzet haláláról szóló elmélet, illetve
ennek víziója nemcsak Berzsenyi költészetét jellemzi erőteljesen.
Ilyenek Csokonai nagy gondolati versei, mindenekelőtt a Marosvá
sárhelyi gondolatok, ahol a civilizációt pusztító barbár végzet, a
nemzetromlás és a kultúra pusztulásának képzete egyaránt jelen
van, sőt, a sírhalomba dőlő Árpád-hon képe is felvillan. De - ha
csak a nagy példák mentén haladunk - mindenképp e gondolati
sorba kell helyeznünk a Éj monológjának látomásait, sötét képeit s
a Vörösmarty-drámával oly sok szempontból összefüggésbe hozott
másik nagy drámai alkotásunk, Az ember tragédiájának jeleneteit.)
A költői életműben fordulópontot képező A tizennyolcadik szá
zad című költemény mérsékeltsége, a pusztító idő hatása miatti
kesergést („Mindenható kar méri ki sorsodat / Kar, mellyen ég s
föld sarkai forognak...”) a nemzet dicsőségébe vetett hittel oldó
optimizmusa korábban is, 1800 után is gyakran kilendül a végletek
felé. Egyértelműen pozitív felhangok dominálnak A felköti nemes
séghez a szombathelyi táborban és A felköti nemességhez, valamint Az
ulmai ütközet című ódában. Pesszimista ihletkörének „csúcsdarabjai”
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A Magyarokhoz (I) négy változata. A Magyarokhoz (II) („Forr a
világ bús tengere, oh magyar...”) a veszélyeztetettség konkretizáltabb képei mellett is a példa- s útmutatás verse („Nem sokaság,
hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”).
A leértékelődött jelennel és a romlásba hajló nemzetképpel
szemben a múlt dicsősége és hősi alakjai, a hajdani magyar nép
hősiessége („Mert régi erkölcs s spártai férfikar / Küzdött, vezérlett
fergetegid között...” - Kesergés, A Magyarokhoz első változata;
„Hány századoknak szélvészes ostromin / Harcolt szerettem nemze
tem ekkorig.” - A tizennyolcadik szá za d „Századokig küzdött ősi
szent törvényei mellett, / Századokig nyugszik szép diadalma után.”
- A magyar) erkölcsi magaslatként emelkedik, áll. A hanyatló jele
nig a dicsőség útját járó, fegyverrel és bölcsességgel magának egy
aránt dicsőséget szerző magyar nemzet („Múltszemléletében egy
klasszikusan eszményített nemzetkép él”, állapítja meg Mezei Már
ta a már ismertetett tanulmányában ) „alapideálja” Berzsenyi köl
tészetében Árpád, „hazánk Szerzője”, a honfoglalás tette pedig a
nemzeti helytállás és áldozattétel forráspontja, kiinduló motívuma.
A honfoglalásra való utalás, illetve az Arpád-képzet konkrét meg
nevezése, kifejezése a Kesergésként ismert A Magyarokhoz L első
változatában, A felkölt nemességhez mindkét változatában, s a kö
vetkező ódákban fordul elő: Herceg Eszterházy Miklóshoz, Magyarország Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás, Horváth Adámhoz, Az ulmai
ütközet, a Magyarokhoz /. (Romlásnak indult...) változatai. Ugyan
akkor^ Magyarokhoz II. (Forr a világ...), de,A tizennyolcadik század
című nagy kiterjedésű, jelentős Berzsenyi-óda sem említi a honfog
lalás eseményét, sem Árpád vezért név szerint, az ódái hangulat, az
utalásrendszer és a megjelenített-dicsőített tulajdonsághalmaz
azonban feltételezi ezt; az Árpád-eszmény itt attribútumaiban van
jelen. „Hány századoknak szélvészes ostromin / Harcolt szerettem
nemzetem ekkorig!” - hangoztatja A tizennyolcadik században, s
mintha csak felelne rá^l Magyarokhoz /.-ben: „Nyolc századoknak
vérzivatarja közt / Rongált Budának tornyai állanak...” Ahogy az
egyes költeményeken belül váltakoznak múlt és jelen, dicsőség és
pusztulás képei, úgy ugyanazon motívumok más-más jelentésben
fordulnak elő, más fényben világíttatnak meg. Amíg^4 Magyarokhoz
I. változataiban az „Árpád vére”-ként azonosított nemzetre sötétség
borul, hiszen elfajult és elfordult a magyarság ősi erkölcsétől („Más
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néppel ontott bajnoki vért / hazánk Szerzője, Árpád a Duna partja
in...”), addig A felkölt nemességhez a szombathelyi táborban című
költeményében „Árpád vére nem hűlhet el”, hiszen: „Él még nem
zetem istene!”, sőt: „Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed!” lelkendezik a költő. A nemzet leromlásának vízióját követő ilyenfé
le optimista fellángolás a költő közvetlen közelében zajló történel
mi fordulatokkal magyarázható természetesen, hiszen a Napóleon
ellen a szombathelyi táborban gyülekező nemesség soraiban ismét a
„régi magyar módra”, arra a „szép spártai had”-ra ismer, melynek
legnemesebb tulajdonságai a bajnokság, hősiesség, helytállás és
(élet)áldozat, s amely tulajdonságok vezették győzelemre Árpád,
„hazánk Szerzője” hadait, s amilven „magyarral verte vissza / Nagy
Hunyadink Mahomet hatalmát.” Ugyanilyen, ugyanazon forrásból
táplálkozik Az ulmai ütközet és A felkölt nemességhez derűs világlá
tása s nemzetképének világos színei: „Tud győzni e nép! Attila
magva ez! / Ez dúlta Árpád hajdani harcain / A föld legelső tartomá
nyit / S láncra fűzé sok ezer vitézit.” {A felkölt nemességhez, 1805)
Árpád neve Berzsenyi kiemelt költeményeiben három kontex
tusban fordul elő: mint honfoglaló, hazát teremtő, népet formáló
személyiség („hazánk Szerzője”, „Árpád gazdag arany hantjain”,
„Árpád vére”), mint hős és bölcs hadvezér („Árpád szerencsés fegy
vereivel vívott”, „Árpád hajdani harcai”), s mint olyan példakép,
előd, kinek „vérét”, hősiességét örökölték a magyar nemzet más
hadvezérei (pl. Zrínyi, Kinizsi, Hunyadi) és jeles fiai (pl. Herceg
Eszterházy Miklós). Az Árpád-eszmény tulajdonképpen ezért is
nagy jelentőségű, s az egész Berzsenyi-költészetet átható, a költő
teljes múlt- és nemzetképével azonosítható jelenség, hiszen jelen
tésköre megnőtt, számos azonos attribútomokkal rendelkező variá
ciója él a magyar történelemben és a Berzsenyi Dániel teremtette
költői világban egyaránt. A Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás című
ódájában éppúgy az Árpád-eszmény megnevezését ismerhetjük fel,
mint az arra szó szerint nem utaló Felsőbüki Nagy Pálhoz vagy a
Gróf Festetics Lászlóhoz címűekben. Mi több, ódáiban a magyar
nemzet képe, hősei s eszméi világtörténelmi távlatokból szemlélhetők, hiszen a magyar hősiesség a görögségeszmény s a római
dicsőség szemszögéből is felmérhető.
Létezik Berzsenyi költészetében az Árpád-eszményképnek egy
másik (az előzőtől nem függetleníthető) kiterjedése, vonulata. Itt
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„Árpád magva” elsősorban nem királyokban, vezérekben és hősök
ben fedezhető fel, hanem a nemzetért szellemi szinten harcolók
lényében, Horváth Ádámban, Széchényi Ferencben, Wesselényi
Miklósban, Teleki Lászlóban, s természetesen Kazinczy Ferencben.
Szükségszerű kilépés ez a szellemi porondra, hiszen az erkölcsi
minta - miként azt a költő nagy enyészetélményéről szóló bekezdé
sekben taglaltuk -, legyen bármilyen értékes, a múlandóság hatal
mából nem vonható ki. Az elmúlás mindenre kiterjedő befolyása
alól alig létezik kilépés, legfeljebb a szellemi értékteremtés, így a
tudomány, az irodalom terén. S itt Berzsenyi szinte ösztönszerűen
érzi meg, hogy csak akkor menekedhet meg a magyar nemzet a
végső leromlás beteljesedésétől, ha minden harci, testi bátorsága,
illetve vitézsége mellett a „tudomány gyönyörű gyümölcsé”-nek is
birtokosa {Herceg Eszterházy Miklóshoz). Azaz:
Az ész minden! s ebből foly minden jó,
Nincs e nélkül virtus, sem semmi boldogság.
(Kazinczy Ferenchez)
(1996)
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ÉRTÉK ÉS PUSZTULÁS
HALÁLKÉPEK ÉS -VARIÁCIÓK
MADÁCH IMRE A Z EMBER TRAGÉDIÁJA
CÍMŰ MŰVÉBEN

Az 1848 utáni időszakot nevezi - Hegel1 esztétikájának
kulcsszavait kölcsönözve - költőietlen, aheroikus kornak az iroda
lomtudomány. A poétikus világkép megszűnte az irodalom átfogó
alakulástendenciáit, de különösen egyes műfajok, műfaj típusok lét
formáját módosította. Az eposzi mérték kiiktatódásával nemcsak
maga az eposz és a balzaci típusú nagyregény műfaja veszítette el
léte alapjait, de - héroszi kvalitású főhős hiányában - a klasszikus
drámai szerkezetnek sincs létjogosultsága. Szegedy-Maszák Mi
hály2^ ember tragédiájának központi konfliktusalakító tényezőjé
vel azonosítja ezt az egyetemes értékcsökkenést. A kezdetben egy
más ellentéteként, majd mindinkább egymás hasonmásaiként meg
nyilatkozó Ádám és Lucifer küzdelmében a romantikus hős bukását
látja. Lucifer e felfogás értelmében nem ördögként vagy ördögi
angyalként identifikálódik, hanem bukott romantikus lázadóként,
aki eszméinek megsemmisülését - innen az az ismereti előny,
amellyel előtte jár - Ádám vesszőfutásánál már korábban átélte.
Ugyancsak Szegedy-Maszák3 az, aki Az ember tragédiájának sokat
vitatott műnemi és műfaji sokszólamúságát a szerző enciklopédikus
igényével, Madáchnak azzal az írói szándékával magyarázza, hogy a
nemesi-hazafias költészet manírjait kiiktatva az egyetemesség fény
körében jelenítse meg a magyar sorstragédiát. E műfaji értékelése
ket azzal a gondolattal egészíthetjük ki, miszerint maga az enciklo
pédikus igény, az „emberiség-költemény,,4 létrehozása is anakro
nisztikus vállalkozás lehet 1848 után, különösen a korszakhatár
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ként5 értékelt 1859-60 táján, amikor a széles látószög, a nagy ívű
lefutást jelentő cselekményesség mint műfaji sajátosság ellentmond
a kor befelé forduló, atomizálódó, kisszerűvé váló, a romantikus
lázadás helyett az ész prakticizmusát előtérbe helyező törekvései
nek. Gyárfás Miklós6 több kisebb drámai műfaj vonásait, együttha
tó szerkezetét látja kivehetőnek a műben. Az egyiptomit helyzetgyakorlatnak, az athéni színt szatírának tartja. A rómaiban a mora
litásjáték, illetve az ironikus tragédia vonásait fedezi fel, Konstanti
nápolyi - Lucifer utasításai nyomán („Mit állsz oly szótlan, mondd,
mit borzadsz? / Tragédiának nézed? nézd legott / Komédiának, s
mulattatni fog”7) - tragikomédiaként értelmezi. A Prága-PárizsPrága jelenetsor időjáték, London „epikus dráma a fogyasztói tár
sadalomról^, a falanszter színmű, az űr-jelenet „az emberi akarat
modern mítosza”9, az eszkimó-kép abszurd komédia. Természete
sen célszerűtlen bármiféle hierarchiát felállítani a drámai műfajok
között, tény viszont, hogy a klasszikus tragédiát helyettesítő kisműfajok sora a vizsgált kompozícióban a heroikustól a groteszk felé
mutat: a görög hőskölteménytől a színmű jellegzetességein át az
abszurd drámáig ível.
Poszler György10 az 1848 utáni regény alakulástendenciáit vizs
gálva állapítja meg, miszerint a műfaj elmozdulását elsősorban a két
műfajalkotó tényező, a cselekmény és a személyiség, azaz a cselekvő
személyiség és az emberi lehetőségek változása okozza; a negy
vennyolc utáni illúzióvesztés, amikor a korábban kiismerhető és
cselekvést lehetővé tevő világ töredezetté vált, s ami egyúttal lehe
tetlenné tette a történelmi érvényű cselekvést is. Hasonló gondola
ton alapul Bori Imre modernitáselmélete, miszerint a modern
költői gondolat megszületése „a valóság átváltozásának élmé
nyé”11-vei hozható összefüggésbe, azzal a felismeréssel, hogy „az
addig problémamentesnek hitt világ a látszat és a valóság egymástól
gyorsan távolodó részeire esett szét”12. Bori ezt az esztétikai dilem
mát - a londoni színben tetten érhető kulminációval - kimutatja,
levezeti a Tragédia egész menetében. Ezek szerint Lucifer és Ádám
szenvedélyes esztétikai vitái Madáchnak a nagyromantika „titáni”
mivolta ellen kifejtett ellenérzéseit tükrözik. „Mindenképpen bizo
nyos, hogy Madách Imre, amikor Az ember tragédiáját írta, már
túljutott a romantikán, de a romantika kínálta úton halad tovább, s
annyira marad meg romantikusnak, amennyire romantikus volt
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kortársa, Baudelaire”13 - állapítja meg az irodalomtörténész. Amit
tehát Az ember tragédiájában tetten érhetünk, az nemcsak a roman
tikus hős bukása, hanem egyszersmind új tragédiahősök születése
is. A három alaptípust Ádám, Éva és Lucifer jelöli. Közülük Éva
helyzete a legkisszerűbb: az édenre emlékezve (tehát a múlt mitizálásával) kívül reked a történelemalakítás folyamatán. Ádám helyze
te a legreménytelenebb. A folyton megújuló „alkotni új világot”
eszméjének nevében kilátástalan küzdelmet folytat azért, hogy tör
ténelemalakító és értékteremtő tényező lehessen, miközben a „kor
szellemének” lesújtó tendenciái közepette („Hiú törekvés! Mert
egyént sosem / Hozandsz érvényre a kor ellenében: / A kor fo
lyam, mely visz vagy elmerít, / Úszója, nem vezére az egyén”14) a
fanyalogva heherésző Lucifer álláspontjához, mintsem az „új út”
kijelöléséhez, vagy mint a Kepler-színben elhangzik, a „szabályal
kotó” egyéniség szellemi hatalmához kerül közel. így a kezdetben
antagonisztikus beállítottságú Ádám és Lucifer a színek előrehalad
tával mind közelebb kerülnek egymáshoz. A londoni színben vagy a
falanszter-jelenetben szinte már (vándor)társak, barátok (úr és
szolga, Don Quijote és Sancho Pansa15). Lucifer álláspontja a szatí
ráé és az iróniáé: ő már tudja azt is (hiszen lázadása az emberénél
korábban történt), amit Ádám csak a legvégső stációban, az eszki
mó-jelenet után ismer fel: azt, hogy nem csupán az egyes eszmék,
hanem maga az érték kategóriája, az értékteremtés gesztusa válhat
nevetségessé. Ilyen értelemben az ember mint teremtő szubjektum,
aki - Lucifer szavai szerint - „vegykonyhájában” megismétli majd az
isteni alkotást, az ember mint központi értéktényező is jelentőségét
veszítette, s vele együtt a létét kitevő jelenségek, az élet, az alkotás
és a halál fogalma is degradálódott. Ádám leglátványosabb konflik
tusa anyagszerűsége. Mint eszmék alkotójának és követőjének cse
lekedetei minden alkalommal ezen anyagszerűségnek a szellemi
értékteremtéssel való meghaladására, túlélésére és legyőzésére irá
nyulnak. De a világtörténelem dezillúziós folyamában nemcsak a
szellemi értékek romboltatnak le, hanem maga a legfőbb konflik
tus, az alkotás érvényét kérdéssé tevő halál is elveszíti mitikus jelle
gét, rítustalanná válik: egyre inkább torz mivoltában mutatkozik
meg. A romantikus hőssel a fenséges halál érvénye is töröltetett. Az
ember tragédiájában ezért a fizikai halál, amely eszmei szinten
ugyancsak az egyik legnagyobb konfliktusteremtő tényező, visszájá
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ra fordított rítuselemeiben, szatirikus mivoltában mutatkozik meg.
Ádámnak, bár több színben is szembesül vele, sohasem adatik meg
számára a befejezett, a kész, a méltóság, a hősiesség, vagy akár a
dacos önpusztítás vonásait magában rejtő teljes halál; Lucifer ironi
kus gesztusa, valamely transzcendentális erő vagy - mint a végső
jelenetben - Éva anyasága, egy perccel a semmi előtt mindig vissza
rántja. Persze a fizikai halál irreális mivoltához nemcsak az általá
nos értékvesztés tendenciája, de az a fontos tény is hozzájárul, hogy
álomszínpadról van szó: a hatványozott álom (mint a párizsi szín
esetében) eleve lehetetlenné teszi a fizikai megsemmisülést mint
reális történést. A jelenség nem egyedülálló a XIX. század második
felének magyar irodalmában. Magától értetődő és Madáchoz közel
álló példa A nagyidai cigányok. 1852-ben íródott. Eposz a fonákjá
ról: eposzparódia. Tárgya a szabadságharc, de Arany számára már
csak parodisztikus mivoltában jelent epikus perspektívát. Nyersdrasztikus burleszk, amelyben Csóri vajda ugyancsak álomba réved.
Inkább delirium tremens ez, mintsem álomutazás az emberiség tör
ténetén keresztül, de elégséges indukáló momentum ahhoz, hogy
Csóri megtegye az alvilágba ereszkedés és a győzelmi elíziumba
emelkedés közötti szédületes távolságot, megélje Nagy Cigányor
szág „titáni” harcban való születését, ahol Akasztók és Dundi aszszonyságok vívják idétlen csatájukat, s ahol elesett harcosok fejüket
a hónuk alatt cipelve követelik a vitéz voltukért és az életáldozatért
járó jutalmat. A fizikai halál e dimenzióban is éppolyan irreális,
mint a Tragédiában. Nincs halál, de igazi élet sem: az érték devalváns elem. [Fél évszázad alatt száznyolcvan fokot fordult a világ,
hiszen Berzsenyi Dániel bölcseleti értelmű gondolkodása a bátorsá
got és az (élet)áldozatot jelöli meg, mint a két legmagasabb etikai
értéket.]
A végzetnek mint fölérendelt fogalomnak három, különböző
szubjektumokhoz kapcsolható jelentése konstituálódik Az ember
tragédiájában. A legelvontabb jelentése az Úrhoz mérten nyilatko
zik meg. A dráma ezzel az - angyalok kara által kifejtett - értelme
zéssel indul: az Úr a „nagy mű”, azaz a Van és a Nincs teremtője, „ki
egy szavával híva létre mindent”, s akinek „pillantásától függ ismét
a vég”.16 (Ősi irodalmi toposzról van szó: visszhangzik az egész
magyar irodalmon át. „Népek születnek, tónusok omlanak / Lehelleteddel, s a te szemöldöked / Világokat ronthat s teremthet, / A
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nagy idők folyamait vezérelvén”17 - írja Berzsenyi Dániel A tizen
nyolcadik század című költeményében.) A teremtő személyiség te
hát szublimálja önmagában a két végletet: „Én végtelen időtől ter
vezem, / S már bennem élt, mi mostan létesült.” 8 Lucifer ehhez
képest csak rész, a Nincs, a tagadás és a megsemmisülés letétemé
nyese. „Az élet mellett ott van a halál, / A boldogságnál a lehangolás, / A fénynél árnyék, kétség és remény. - / Ott állok, látod, hol te,
mindenütt...”19 - értelmezi önmagát. „Megsemmisíthetnélek, de
nem teszem...”20 - válaszolja az Úr. Válaszának lényege különböző
mód értelmezhető. Felfogható úgy, hogy Lucifer igazat beszél, az
Úr jól tudja, csak nem ismeri el: nem semmisíthető meg az, ami vele
egylényegű. Valamelyest árnyaljuk a dilemmát, ha a tagadás letéte
ményesét, a Nincset, nem az öröktől fogva jelen való szellemi lé
tezővel, hanem alkotásával, a „nagy mű”-vel látjuk együtthatónak.
Ilyen értelemben sem semmisítheti meg az Úr Lucifert, hiszen ah
hoz önértelmezésének tárgyát, önnön létének értelmét, az általa
teremtett, a Van és a Nincs komplexumaként megnyilatkozó érté
ket kellene megsemmisítenie. A Végzet elvont értelmű megnyilat
kozásaival szemben az ember, „száműzve minden szellemkapcsolatból”,„salak”21 csupán: halandó. Övé az egyszerű, fizikai Halál. Lé
tének addig van értelme, amíg hisz önnön értékteremtő lehetősége
iben, amíg a pusztulással szemben új világot, értéket tud felmutatni.
Lucifernek ezért az ember teljes, szellemi és fizikai pusztulását kell
egyszerre akarnia, mert e viszonylatban a pusztán fizikai megsem
misülés kisebb jelentőségű. Ezért is jelenik meg képi mivoltában a
halál leginkább torz vagy komikus alakban, s Lucifer emiatt nem
pusztítja el az embert csak fizikai értelemben, nem okozza szimpla
halálát, bár könnyedén megtehetné.
Lucifer a létezés alapprincípiumának tekinti magát. Ádám és
saját helyzetét az Úrhoz viszonyítva értelmezi, amely viszonyrendszerben magára nézve a „második helyet” kifogásolja és - innen
romantikus lázadó mivolta - a „szabályos életet”, ahol nincs joga az
önálló választásra, de még az önértelmezés gesztusára sem. Ádám
helyezte még ennél is kiszolgáltatottabb: helye sincs „szellemor
szág” hierarchiájában. Léte öntudatlan és kiszolgáltatott. „Ez (az
öntudat - B. E. megjegyzése) nagykorúvá tenne, önerődre / Bízván,
hogy válassz jó és rossz között, / Hogy önmagad intézzed sorsodat, /
S a gondviselettől felmentene”22 - Lucifer nemcsak önmaga, az első
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emberpár számára is ezt a célt állítja fel mint olyan mércét, amellyel
a „nemes, de terhes” élet mibenléte mérhető. Ezért állíthatjuk, hogy
az első emberpár megkísérlésekor a tagadás letéteményese nem
hazudik, csak nem nyújt betekintést a teljes igazságba. A vakond-,
az eb-, sőt, a féreg-lét határai helyett az isteni tudást kínálja fel az
ember számára. „Tudsz, mint az Isten, azt ha élvezed...”, „...a lélek
magában nagy lehet...” - ezek Ádám tétovázásával szemben felho
zott legfontosabb érvei. Csak azt nem árulja el, hogy a halál ellené
ben felmutatott és megszerzett alkotói pozíció, a „lékek nagysága”,
önmagában nem győzelem, s nemcsak azért nem az, mert az ember
nek fizikai értelemben meg kell halnia, hanem mert a létrehozható
szellemi érték sem időtálló, mi több, maga az eszmei-etikai érték
fogalma, jelensége sem örök érvényű. És nemcsak azért nem örök
érvényű, mert a természetes, netán az Isten által indukált enyészet
lesz úrrá rajta, hanem mert folyton önmaga ellentétébe fordul, mert
önnön paródiájává válhat. Lucifernek az Úrral szembeni magányos
lázadása nem vezetett eredményre: az emberben most eszközre ta
lált. Ha nem lehet maga a legfőbb értékalkotó princípium, meg kell
semmisítenie „a nagy művet”, így mutatva meg a Teremtőnek, hogy
a Van és a Nincs egységében az utóbbi az elsődleges.
„S halállal hal meg, aki élvezi...”24 Az Úr világos képlet elé állítja
az embert, mit von maga után, ha az világteremtő pozícióra tör. A
halál tényét Lucifer sem tagadja az első emberpár előtt:
De a tudás sem volna még elég
Hogy teljesüljön nagyszerű művekben,
A halhatatlanság is kellene.
Mit képes tenni az arasznyi lét?25
A bűnbeesést követően Éva kimondja, az égi kar kihirdeti a Vég
születését: „Győz a hazugság - a föld elveszett. 26 A harmadik szín
ben Lucifer az „arasznyi lét” tudatosításával rántja le a földre az
önhittségben tetszelgő és a határtalannak képzelt tudástól bódult
Ádámot, aki már létrehozta a magántulajdont mint az első értéknek
hitt elvet. Éva, az érzelmi alapon bölcselkedő, pedig már érleli
magában „a veszett éden” iránti nosztalgiát mint a léte megszerve
zésében legfőbb hatóerőt. „»Vagyok« - bolond szó. Voltál és leszesz. / Örök levés s enyészet minden élet”27 - állítja törekvéseikkel
szembe ezt a rideg és kíméletlen tényt Lucifer, a hideg eszű bölcsel18

kedő és világszínpad-szervező. A fizikai lét határait megértő Ádámnak ugyanakkor felmutat néhány, a „sár-test” korlátait feszegető
lehetőséget is. Ilyen az örök harcban, küzdelemben megszerezhető,
tehát empirikus tudás ténye („Sok iskolát kell még addig kijárnod, /
Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.”28), az idő relativitása
(„Nem az idő halad: mi változunk.*29), a szellemi érték örökíthetősége (Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, / Évmilliókra lesz
tulajdonod.’20) és a remény („... egy kicsiny sugárt adok, / Mely
biztatand, hogy csalfa tünemény / Egész látás - s e sugár a re
mény.”31) Gyakorlatilag nem nyújt kevesebbet, mint a küzdés és
bizakodás lehetőségeit kínáló Ur, de - mint mindig - most is fél
igazságot közvetít. (S a bizakodva küzdés útját felkínáló Úr meny
nyire reális?) Szavai azonban nem mentesek az iróniától. A tapaszta
lati, lélektani és szellemi érték évmilliókat átívelő fenséges képe
mellett ott van a kicsinyesség, a dezillúzió: „Ha vétkezél, fiadban
bünhődöl, / Köszvényedet őbenne folytatod...”32 Ez a heroizáló-deheroizáló kettősség (Lucifer alkotásaként) végigvonul az egész cse
lekményen: az álomszínek fő szervező momentuma. A megrendítő,
fensésges, elbukva győzedelmeskedő morális-eszmei értéket a vele
szemben megnyilatkozó semmis, kicsinyes, komikus, hedonista,
erőszakos, mindenképpen torz halálképek hiteltelenítik.
Már Egyiptomban, az első történelmi színben beteljesedik Luci
fernek a magántulajdonról és a családról alkotott, a korábbi színté
ren kifejtett jóslata: ez a két eszme az, „melytől minden kéj és kín
születni fog” 3 Az ember élete társadalmi helyzetétől függ, halálá
nak is ez adhat jelentőséget. A világ a mennyei szín kicsinyített
mása, csakhogy a trónon a nagy Teremtő helyett földi helytartója, a
magát nem kevésbé erősnek és hatalmasnak képzelő fáraó, a despota ül. Hiába volt hát a nagy öntudatra ébredés, a szolgaság jármát,
amelyet Ádám az „önmagam levék enistenemmé” gondolat jegyé
ben rázott le magáról, most ugyancsak milliók viselik egy miatt. A
rabszolga létének értelme, hogy „elvérezni boldog” legyen uráért.
Halála „silány szám”. „Egy rabszolgával a földön kevesb van”34 konstatálja a gúnyos Lucifer. A fennálló világrendet megrengető
igazságot mégis a haldokló pór mondja ki: „Miért él a pór? - A
gúlához követ/ Hord az erősnek, s állítván utódot / Jármában, meg
hal. - Milljók egy miatt.”35 Ádám önhittsége - a határtalan szabad
ság látszólagos birtoklásából és a készülő „nagy mű”, a gúla örökér19

vényűségébe vetett bizalmából kifolyólag - még erősebb, mint a
paradicsomot és istenét elhagyó ember önistenségébe vetett hite.
„Erősebb lett az ember mint az Isten”36 - hirdeti ki. Ami mégis
megingatja ebben, az anyagszerűségének az a rejtett szála, amelyet
Éva közvetít felé, s amelyet Lucifer kinevet, mégsem téphet szét: a
családias érzés. Éva a halott rabszolga nejeként egyszerre játékszer
vező, aki az irányító, tehát az Ádámot befolyásoló pozíciót - ha
időlegesen is - a tagadás letéteményesétől ragadja el, ugyanakkor
ura vágyait feltétlen ragaszkodással kielégíteni kénytelen játékszer.
„Haszontalan, de szép, s ez érdeme”37 - mondja róla Fáraó-Ádám, s
mint az egysíkúan jót, máris unja. Éva helyzete utóbbi szerepében
hasonlít azokhoz az égi karban szolgálatot tevő angyalokéhoz, akik
önálló választáslehetőség hiányában kénytelenek dicsőíteni az
Urat, Ádám pedig az az alkotó, aki szinte kényszeredetten bírja ezt
az ünneplést. (Akár az Úr, aki erőszakkal kényszerítené ki Luci
fertől a feltétlen tömjénezést.) De Fáraó-Ádám a földi boldogság és
hatalom beteljesedését, illetve birtoklását nem is tartja elsődleges
céljának, az élvezetekre nincs ingere és - Éva sugallatára, mintegy
erkölcsi felmentést nyerve vele - fölszabadítja a rabszolgákat. Min
dent alárendel a nagy mű ígéretének, mellyel az anyagi létezés, azaz
a halál felett szerzett diadalát azonosítja. Ez az a gyenge pont,
amelyet a tagadás letéteményese saját céljai javára fordíthat, meg
mutatva az embernek, hogy az isteninek hitt alkotóerőt jelképező
gúla miként semmisül meg, még csak nem is valamely ellentétes
vagy nagyobb eszmei erő („mennyrázó fergeteg”), hanem a hétköz
napi enyészet által. Ádám ezt is rettentőnek tartja, de az igazán
pokolbeli kép csak ezután következik. „Ne félj, csak szellemed vesz,
/ De tested megmarad, mint múmia”38 - szinte kéjelegve közli Luci
fer és belerúg a fáraó feltűnő múmiájába. Ádám önnön alkotóerejé
be vetett hite omlik itt össze, hisz nem más zajlott le előtte, mint a
nagy eszme (amelyben hitt s amelyre épített) teljes elértéktelenedé
se, kacattá válása. A gúla homoktorlaszba süllyedésében, még ha
alig érzékelhetően is, benne van a magasabb rendű erő által történő
megsemmisülés képlete. Ám a kacattá vált múmia a leértékelődött
eszme képi megnyilatkozása s a halál torz mivolta egyúttal, ami
annál döbbenetesebb, mivel vele az anyag győzte le, élte túl az
évezredesnek vélt szellemi értéket.
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Az athéni színben az történik, amit Lucifer, a nagy rendező, a
felszabadított tömeg csőcselékké válásának és a diktatúra születésé
nek mechanizmusát tárva fel Ádám előtt, már az egyiptomi színben
előrevetített:
Mert minden ember uralomra vágy.
Ez érzet az, s nem a testvériség,
Mi a szabadság zászlajához űzi
A nagy tömeget - ámbár öntudattá
Nem ébred benne, és csak sejtelme/cint
Zaklatja minden olyasért, mi új
S mi tagadása a már meglevőnek;39
Ez lesz az az alantas, lincselő tömeg az athéni színben, amely
tucatszor kiált halált felszabadítójára, Miltiádészra, s amelyet a sza
badság bajnoka nem tart érdemesnek megátkozni. Évának, akit
Fáraó-Ádám emberségében megalázva (hiszen kifejtette számára,
hogy mint nőt mennyire értéktelen, dőre lénynek tartja) hagyott el
nálánál értékesebbnek ítélt eszmék miatt, ebben a világban sincs
akarata, eszköz csupán a hatalom furcsa játékai közepette, a nagy
ravágyó férfi függvénye. Feladata, hogy férjét védje, az akár bűnös,
akár bűntelen. S mint minden függvény: tálcán kínált áldozat. Miltiadész miatt a tömeg majdnem őt és gyermekét is meglincseli, átéli
családja teljes összeomlását (még kiábrándult férje is kigúnyolja
benne az anyai erényt), látja lehullani Miltiadész fejét. Amit tehet:
a puszta átkozódás. Lucifer itt a leginkább ördögi, amit tesz, kicsi
nyes cselszövés, amit mond, csupa morbiditás: a halál jövendő biro
dalmáról áradozik. így a vérpadra lépő Ádámnak nincs szüksége
segítségére ahhoz, hogy a demokrácia eszméjének bukását felismer
je, s hogy összegezze tanulságait. A fejét pallos alá hajtó hadvezér
nek nincs kedve tovább élni a világban, amelyet alkotott.
A római és konstantinápolyi a két legsötétebb megvilágítású
szín. Mindkettőben éjszaka van: nemcsak a valóságban, szellemi
értelemben is. Ez az a halál-birodalom, amelyre Lucifer esküszik.
Rómában már azt is elfelejtették, mi az érték: bátorság, hatalom,
halál és istenek egyaránt megvetés tárgyai. Herkules cirkuszi figura
(„Cirkuszainkban épen elkel, / Nekünk látvány, a vadnak étel.”40),
Catulus és Milo-Lucifer alantas élményekben gyönyörködő kéjencek; a Sergiolusként megnyilatkozó Ádám nem kevésbé. Catulus
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komédiának nevezi a gladiátor szörnyű haláltusáját, Milo egy paj
zán dal hallatán ünnepli a költészetet. Éva-Júlia préda: Sergiolus
egy ló ellenében fogadás tétjéül teszi meg. Legszörnyűbb képében,
dögvész formájában arat a halál. A keresztre feszített jajszavát - az
itt és most cinikus Lucifer kommentárja mellett, miszerint: „Né
hány őrültet most feszítenek fel, / Testvériségről, jogról álmodókat’41) - kacaj kíséri. A halál tárgyiasul. A döghalálban kiszenve
dettet nyitott koporsóban hordozzák körül, az asztalra helyezetten
mintegy az élet középpontjába kerül. Lucifer barátként köszönti.
(Hippia egyébként is megsejtette már benne a pokolit.) S mert az
életnek egyáltalán nincs értéke (például megunt kéjhölgyét Catulus
vízbe szándékozik fojtani, s a lelendő áldozat a közlés nyomán
egyáltalán nem tiltakozik), a halál is közönséges. Hippia Lucifer
biztatására („...lopd ki szájából az obulust”) szájon csókolja a hullát
(„Ha téged csókollak, őt miért ne?”42) és szörnyű kínok között
haldoklik. Péter apostol a halál követe és keresztény térítő egyszer
re. Kihirdeti az elkorcsosult Róma bukását és a kereszténység
születését. Az athéni színben a dicsőséges hódítót a kisszerű,
méltatlan halál győzi le. A hedonista a nyomorúságos vég előtt
kényszerül meghátrálni. Az égen glóriában megjelenő kereszt
előtt mint új világ, új eszme előtt roskad le. Persze Lucifer már
egyszer megjárta ezt az utat és a „vérengző kereszt” jóslatával áll
elő.
Ha a hedonista Róma a halál birodalma volt, akkor a középkori
Konstantinápoly az apokalipszisé. A keresztes hadjáratok nyomán
barbár martalócok rabolnak, gyújtogatnak, erőszakolnak és öldö
kölnek. Ha amott a dögvész aratott és keresztre feszítettek jajától
volt hangos a város, itt máglyák égnek. Egyetlen betű miatt43 dicső halálnak titulálva az értelmetlent - elevenen égnek el az
eretneknek ítélt fanatikusok. Tankréd lovag kezdetben nem látja,
nem fogja fel, hova került. A patriarcha parancsa ellen, hogy Isten
nevében irtsanak ki falvakat, pusztítsanak nőt, aggot, gyermeket,
iszonyattal tiltakozik. Éva életre predesztinál nőiségét eltiporták:
apja parancsára zárdában kényszerül. Ádám helyett most megint
Lucifer fogalmazza meg a lényeget: „... Ládd, ilyen őrült fajzat a
tiéd, / Majd állati vágyának eszközéül / Tekinti a nőt... Majd
istenül oltárra helyezi ... Miért nem tekinti és becsüli nőül, /
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Nőhivatása megjelölt körében?”44 Lucifer önkörében érezve ma
gát, szórakozik.
A római színben a hulla tárgyként aposztrofálja a halált, Kons
tantinápolyban a csontvázként megnyilatkozó nagyon is eleven.
„Én az vagyok, ki ott lesz, / Minden csókodban, minden ölelés
ben^5 - közli Ádámmal, aki a légben szálldosó, Izóra lelki üdvére
pályázó boszorkányok (hajdani nimfák) láttán a modern irodalmi
gondolatot fogalmazza meg:
Milyen alakok!
Ti változátok-e el, vagy magam?
Ismertelek, midőn mosolygtatok.
Mi itt valóság és mi itten álom ?
Varázsotokra ellankad ka ro m é
Az első négy történelmi színben Ádám a kor gyermeke, földi
kisisten-fáraóként, dicső hadvezérként, dőzsölő patríciusként és ke
resztes lovagként részese a történelem folyamatainak. Egyiptom
ban a gúla és a hatalom, Athénben a polisz és a demokrácia, Rómá
ban az élvezet és a dekadencia, Konstantinápolyban a kereszténység
és a testvériség jelenti azt az elvi-eszmei párhuzamot, amelyet
Ádám a mindenkori új világ létalapjának tekint, s amelyet mint
maradandó szellemi értéket mutatna fel a halandósággal szemben.
Eszméi összeomlásában mindig ott munkál az otromba halál. A
múmia mint az anyagszerűség torz állandósága túléli a nagy művet,
a lincselő tömeg kivégzi jótevőjét, az élvezetek hajszolóját a dögha
lál ébreszti rá léte értéktelen mivoltára, a testvériséget jelentő gló
ria vérben-mocsokban vész el. Nem csoda, hogy a következő színek
Ádámja kivonul a történelem menetéből: szemlélőként szeretne
tovább álmodni az ember megistenüléséről, amikor a tudás birtoká
ban a „nagyszerű egészet” láthatja át. Prágában megint éjszaka van
és „törpe az idő”. Igaz, a háttérben lángol még egy máglya, de már az
alja nép számára sem ünnep, legfeljebb Lucifer melegszik egy kicsit
a tűznél. Ádám Keplerként elárulta a tudást és filozófiát, csillagjós
lással, horoszkópkészítéssel szerez magának megalázó, kétes jöve
delmet. Csak titokban „rostálja a szentegyház tételeit” s tanítványá
nak egy fejlődésen alapuló, új világról szóló „halálos tudást” közve
tít. Rudolf császár kicsinyes és hülyeségeket beszél. Nincs méltóság
és tartás a világban. Itt még a bűnnek sincsenek méretei. A császári
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udvar cselszövők, házasságtörők és méregkeverők színtere. Az
egyik udvaronc-szerető férje meggyilkolására biztatja Müller Bor
bálát, Évát, Kepler feleségét, de készségük és bátorságuk házasság
törésnél nagyobb bűn elkövetéséhez nincs elég. [Pontosan ilyen az a
királyi udvar is, ahol V. Lászlónak, Arany szerencsétlen balla
dahősének, a cinikus „hű csehem” (akár Lucifer is lehetne) „enyhít
miként a sír”-féle köszöntővel nyújtja át a méregpoharat.] Közben
Ádám-Kepler egy delíriumos álom hatására átéli a francia forradal
mat: megint a történelemalakítás mezején ténykedik. Itt az
egyenlőség-szabadság-testvériség jelszavak nevében folyik az öl
döklés. A felbőszült tömeg lincsel. Kardvégre tűzött véres fejeket
hordoznak körbe. Éva márkinőt felkoncolják, második szerepében
felgerjedt polgárnő, aki egyik kezében tőrt tart, a másikban egy
összeesküvő levágott fejét nyújtja Ádám-Danton felé. Ezzel a pol
gárnővel - állapítja meg Tragédia-elemzésében Tóth Éva47 - az
egyenlőséget fölfelé elképzelő Ádám még véletlenül sem szeretne
egyenlő lenni. Végül másodszor is elvérzik a történelem színpadán.
Lucifer szótlan hóhérként röhögi végig az egész forradalmi komédi
át. A magából kivetkezett csőcselék közepette - megvetőleg felül
emelkedve a történéseken - egyedül benne mutatkozik szellemi
erő. „Bakó, ügyes légy - órjást vesztesz el”48 - hangzik a legendás
mondat, s Ádám az erkölcsi győzelem tudatában hajtja nyaktiló alá
a fejét. De az eszmei megdicsőülés helvett Famulus-Lucifer gúnyos
szavára („Ezúttal a nyakazás elmarad” ) ébred egy meghaladottnak
vélt, szenvedélyt, lelkesedést és nagyságot nem ismerő világban,
ismét Prágában. Egyes értelmezések szerint e szürke korban is a
forradalmi álom ad neki erőt az újabb küzdelem vállalásához, hisz
Ádám csak egy absztrakcióra képtelen, „törpe faj” forradalma elve
télésének volt tanúja, rendíthetetlenül hisz továbbra is a nagy eszme
„rossz anyagot” legyőzni képes erejében:
S bár új utat tör; bizton célra ér. Művébőlfog készíteni új szabályt. 50
- mondja talán sehol ennyi bizalmat nem érezve önnön alkotó
erejében és egy olyan világba vágyakozik, amely „...egy nagy ember
eszméit megérti, / S szabad szót ád a rejlő gondolatnak...’
A londoni szín Madách korának, a szabadversenyes kapitaliz
musnak a természetrajza. Ebből a pozícióból néz vissza, értékelve a
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történelem múlt eszméit, és tekint előre, veszi számba a lehetséges
jövőt. Minden együtt van itt, ami a kor tartozéka: vásár, számítás,
kizsákmányolás, munkáselégedetlenség, gazdagok és koldusok, áru
sok és prédák. Legfőbb elv: a haszon. A tudományos fejlődésnek
megvan az eredménye: Londonban megterem a szellemi érték is,
csak épp áru. Mindennek ára van és az szituációhoz mérten változó.
Ádám szerelmének nem ugyanaz az értéke munkásruhában, mint
amikor álruhás lordnak hiszik. A leány Éva anyja szemében éppúgy
eladható - fedezete lehet előnyös házasság és kitartottság -, mint a
cigányasszony számára a maga jóslata. A vérpad itt is áll, a kivégzés
módja most akasztássá módosult, de a meg nem értett vezérek,
fanatikus igehirdetők és forradalmárok helyett ínség és féltékeny
ség szülte bűnözők véreznek el a vesztőhelyen. A kíváncsi tömeg
üzletkötésekhez tartja jó alkalomnak a nyilvános kivégzéseket. S
mert minden eladásra kell, a tudomány, a filozófia és a művészet is
leértékelődik. Shakespeare-t a vásári komédia szorítja le a színpad
ról, a zenésznek kín saját ócska muzsikáját hallgatni, a tudás kalmár
kodássá, a tudomány sarlatánsággá aljasodott. Ádám itt éli át az
isteni önkényuralommal szembeni lázadásának és a világteremtő
elv megszerzéséért folytatott küzdelmének teljes elértéktelenedé
sét: az első emberpár története a századvég embere számára vásári
mutatvány, bábjáték, komédia. Ádám és Lucifer diskurzusa tulaj
donképpen vita a modern kor, ember és művészet születéséről.
Lucifer mint esztéta folyton a „perc becsét” hangsúlyozza, Ádám a
prózaivá vált világról beszél. A londoni színben ismét képileg mani
fesztálódik előttünk a látszat és valóság modern irodalmi gondola
ta: Éva Lucifertől kapott ékszerei (mivé válhat az ördög alkotása?)
undorító csúszómászókká változnak. Bori Imre52 e jelenség kap
csán a Tragédia és Arany János Az örök zsidó című költeménye
közötti diszkurzív viszonyra hívja fel a figyelmet. A londoni jelenet
sor végére teljesen besötétedik: éjszaka van. A színtér közepén
mély, fekete sír. A halálraítéltek maguk ásták meg sírjukat. Sajátos
látomás az önmaga végzetét megalkotó, tehát önpusztító emberről,
tágabb értelemben az ember alkotta társadalom bukásáról.
Kezdődik a haláltánc. Az egész vásári csődület felett úrrá lett anyag
szerűsége. A sír szélén elhangzó gyászének legfőbb kitételei, misze
rint a „nagy mű” sohasem készül el, de „kiket a reg új életre költ, / A
nagy művet kezdjék el újra”53, az Úr embernek szánt végső üzeneté
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vei azonosak. S ha hozzávesszük, hogy ezeket a lehetőségeket már a
kezdet kezdetén Lucifer is felvázolta - persze a maga módján Ádám előtt, akkor nyugodtan állíthatjuk: a Teremtő tulajdonkép
pen nem nyújt az ember számára semmi olyant, amire maga már ne
jött volna rá, amit önmagától ne tudna már. Megkockáztathatjuk
azt a gondolatot, miszerint az Úr végül saját világalkotói tapasztala
tait adja át az ember számára. S ha Ádám önállóan is képes e
felismerésekre, lehet, a(z) (érték)teremtői pozíció közelébe jutott.
Létrehozza és ismeri a dolgok lényegét. A londoni szín mind az
értékről, mind a pusztulásáról alkotott Madách-kép szempontjából
központi helyet foglal el a Tragédia menetében. A fejlődés eszméjét
itt most nem a drasztikus-vulgáris, hanem a metaforikus értelmű
halál győzi le. Az irodalomtörténet a Tragédia haláltánc-képe és
Arany János Hídavatás (1877) című balladája között von párhuza
mot. A sírgödörbe, illetve a magukat mélybe vetők üzenete itt is, ott
is a szellemi értelmű ürességről, az érték talmi mivoltáról, a nihilről
szól. Madách a tiszta, tehát édeni Éva alakját egyelőre megmenti a
pusztulástól. Ádám itt még mindig azt hiszi, hogy az eszme erősebb
a rossz anyagnál.
A római színtől kezdve a nap nem süt ki többet a Tragédiában.
Szürkület, este, sötét éjszaka van, vagy - mint a falanszterben - egye
nesen a kihűlni készülő nap helyett próbál újat teremteni a tudós.
Az eszkimó-jelenetben túl vagyunk már ezen a katasztrófán. Az
utópisztikus színekben Ádám és Lucifer már nemcsak hogy nem
alkotói a világnak, még csak nem is részesei, mint Prágában vagy
Londonban. Vándorok, utazók, véletlenszerű érkezők egy új világ
ba, ahol - ezúttal a falanszterben - tudományba vetett hitében csaló
dik az ember. Itt most nem a világ, hanem legfőbb mozgatóereje, a
tudomány vált rideggé és szellemtelenné. Lutherben a vallásos ér
zést, Cassiusban a hősiességet, Platónban a filozófiát, Michelanjjelóban a művészi alkotóerőt fojtották el. A tudomány nevében Éva
legtermészetesebb vonásait, anyaságát és szerelemre alkotott nőiségét
igyekeznek eltiporni. Mert ahogy egyéniség, szerelem sincs. Férfi és
nő csupán eszköz a reprodukcióban. A falanszter a népszínmű szín
tere. A múlt stilizált alakjai a korlátolt jelen ellehetetlenítette ide
ákkal bolondoznak. Nincs is más védekezési eszközük, mint az ön
paródia. Szükségszerűen válnak nevetségessé, hiszen olyan nagy
vállalt eszméik és azok lehetséges kifejezési módja között az ellen
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tét: Luther kazánfűtőként éli ki alkotói szenvedélyét, Cassius hét
köznapi kötekedő, Platón borsón térdepelve filozófál, Michelange
lo asztalos. A tudós, aki lombikban szeretne organizmust létrehoz
ni, Ádám torz mása a létrehozandó nagy műről beszél. (Ádám
- miként azt a londoni színben kifejtette - iszonyodik minden torz
szüleménytől, Lucifer a tudós ironikus ugratásába fog.) De a Föld
szelleme, aki Lucifernek és Ádámnak szelíd és félelmetes arcát is
megmutatta már: ezúttal is megsemmisíti a fantazmagóriát. A fa
lanszter-színben nincsen képileg manifesztálódó halál-jelenet, de
az ember világát az egyetemes pusztulás, a kozmikus katasztrófa
fenyegeti.
De már nekünk, a legvégsőfalatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt és éhen veszünk
Négy ezredév után a nap kihűl,
Növényeket nem szül többé a föld;54
- mondja a tudós.
Martinkó András Vörösmarty és Az ember tragédiája55 című
tanulmányában a Vörösmarty-opusra mint Az ember tragédiája
szempontjából „legkézenfekvőbb forrásra, hatásra, analógiára^6
(Martinkó kiemelései) irányítja a figyelmet. Vörösmarty múlandó
ság-költészetének két legteljesebb aspektusa, a „keletkezés-elmúlás
ciklusos körforgásá”-ról és az „életpillanatnyiságának tragédiájáé
ról alkotott képzet a Tragédiának is fő szervező momentumait je
lenti. Emellett Vörösmarty és Madách dualisztikus nőfelfogása is
megegyező motívumokat tartalmaz, mint ahogy a küzdés értelméről
alkotott nézeteik is. „Mindkét esetben ugyanis vagy egyazon ember
vagy jelképesen három, de valójában az ember próbálja ki a sors
lehetőségeit, mindkét műben célok, eszmék szembesülnek a való
sággal s az ember cél- és eszmerendszerével, s mindkét esetben a
célok-eszmék kevésnek, csalódással járóknak, az ember önmegvaló
sításához, élete értelmességéhez elégtelennek bizonyulnak”5 - ál
lapítja meg tanulmányában Martinkó. Természetesnek tartja
ugyanakkor, hogy a Tragédia legerőteljesebben Vörösmarty drámai
költeményére, a Csongor és Tündért reflektál. Az Éj monológja
összegező érvényű kifejezése annak a világlátásnak, amely nemcsak
Vörösmarty, de Madách költészetét is meghatározza. Martinkó idé

zi a „Madáchot vezérlő főbb gondolatokat”. E ponton csak azt az
emberi küzdés (a létrehozott szellemi mű) értelmét teljes mérték
ben megsemmisítő kozmikus pusztulásképzetet idézzük, amely a
falanszter tudósának is meggyőződése:
A Mind enyész, és végső romjain
A szép világ borongva hamvad el;
És ahol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek,
59
Kietlen, csendes, lény nem lakta Ej.
/

Ha Az ember tragédiája ötfelvonásos dráma lenne, feltehetően az
űr-jelenet képezné a negyedik felvonást, mintegy a látszólagos meg
oldás, a fordulat szerepét töltve be. Ádám a tudomány csődjét átél
ve a falanszterben, magasabb körökbe, a tiszta szellem birodalmába
kívánkozik, ahonnan „rokon szellem beszédét” hallotta. Lucifer itt
érzi elérkezettnek az időt arra, hogy a világteremtés elvét feladó
Ádámot - tehát gyakorlatilag a szellemi identitásában összeomlott
személyiséget - fizikailag is megsemmisítse. Míg korábban a halál
különböző formáival szembesítve mindig visszarántotta őt az utolsó
pillanatban, ezúttal, hiúságát kihasználva, előkészíti számára a vak
megsemmisüléshez vezető utat. A jelenet harmadik szereplőjeként
- negyedszer a dráma menetében - ismét a Föld szelleme lép fel.
Rövid vitába keveredik az emberrel az anyag illetve a szellem
elsőbbségéről, igyekszik megértetni Ádámmal léte határait, elfo
gadtatni vele az isteni tudás megközelíthetetlenségének tényét.
Ádám nem alkuszik, nem hajt fejet a világalkotó pozíció kisajátítá
sa mint megmásíthatatlan (tulajdonképpen dogmatikus) tény előtt,
az atomokra való robbanás fenyegetettségére adott válasza nihilis
ta. „Úgyis nem ront-e majd el a halál?”60 Lucifer a nagy (ellen)mű
létrejöttét, az ember halálát ünnepli. „E báb-istenség most már
elkeringhet / Az űrben, új bolygóként, melyen újra / számomra fog
tán élet fejledezni”61 - hirdeti ki győzelmét. Kijelentése két szem
pontból is érdekes tanulsággal szolgál. Egyrészt megtudjuk, hogy az
isteni önkényuralommal szembeni lázadásuk hasonlatossága, a
majdnem közös cél ellenére sem tartotta soha méltó társának az
embert, s hogy végig nemcsak kihasználta, megvetette hiúságát;
bábistennek nevezi, a meglevő istenséggel szemben tehát talmi ér
tékűnek tartja alkotásait. Másrészt, mert az ál, a hamis, a talmi
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minőségekkel szemben léteznie kell az igaznak mint viszonyítási
alapnak, a báb-istenség meghatározással tulajdonképpen elismeri a
nem-báb-isten magasabbrendű mivoltát. S hogy itt nem önmagára
gondol, azt az is bizonyítja, hogy ugyan sokszor nevezi magát egyen
rangúnak, azonosmód erősnek, együtt létezőnek a nagy alkotóval,
de istenségnek soha.
Ádámnak érintkeznie kell a teljes megsemmisüléssel, éreznie
kell - még ha csak egy pillanat erejéig is - a lényegét ahhoz, hogy
megértse az anyagi lét értelmét és megtalálja azt az egyetlen, letörhetetlen és örök érvényű szellemi momentumot benne, amelyet al
kotásának tekinthet: „(...) A cél voltaképp mi is? / A cél megszűnte
a dicső csatának, / A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja a
küzdés maga’^2 (B. E. kiemelése). Ádám itt azt az egyetlen értéket
körvonalazza, melyet - mint kicsinyest ugyan - Lucifer is megcsil
lantott már előtte lázadását követően, az é£i kar is megfogalmazott
számára a londoni színben, és amelyet az Ur is csak elismételni tud
majd végezetül. Mielőtt azonban erre sor kerülne, következik még
Lucifer utolsó, végsőkig lesújtó, de a maga romlottságában is nagy
szerűen kivitelezett csele: az eszkimó-jelenet. Az ökológiai kataszt
rófa után vagyunk. Színen az utolsó emberpár, akit fizikai szem
pontból és értelmi szinten is végveszély fenyeget. A szellemi érték
teljes regresszióját tapasztaljuk. A halálnak itt is megvan a maga
erőszakos variációja, de az annyira szélsőséges, hogy már csak ne
vetni lehet rajta. Gyárfás Miklós63 ezt a jelenetet úgy is értelmezi,
hogy „az eszkimó bohóc a fekete cirkuszporondon... vicceket
mond”. „Szomszédimat, igaz, / Agyonverém már mind, de hasztalan,
/ Mindég kerülnek újak; s oly kevés / A fóka faj.”64
Lucifer a „...nem árt / Még egy kis lecke az önismeretből”65
felszólítással szembesíti Ádámot elkorcsosult fajának maradék tag
jával. A torztól bevallottan iszonyodónak szinte kéjelegve („No
legalább tekintsük meg nejét.”, „Öleld meg hát, hisz e becsületes /
Ember halálba sértve lesz, ha ily / Tisztességet se gyakorolsz ne
jén'^6) mutatja meg Évát is, a történelem folyamában annyi szerep
ben megnyilatkozó és a veszett éden üzenetét hordozó nőt, híján e
tulajdonságoknak, állattá aljasodva. Lucifer célja e komédiával,
hogy a küzdésben értékre lelt emberben megsemmisítse e végső
éltető erőt. Sikerrel jár. Ádám megrendültén ébred az odahagyott
pálmafás vidéken. „Remegjen a föld, egy féreg ha elvesz?”67 - üd
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vözli Lucifer gonoszul. (Vörösmarty drámájában Csongor is
kertből indul el, noha - az egy almafától eltekintve - terméket
lenből, és ugyanoda tér vissza ismétlődő, az utolsót kivéve céltalan
vándorútjairól. A három vándorral való másodszori találkozása
után egzisztenciális szempontból ugyanazon ponton áll, mint az
álomból ébredt Ádám.) A végső halálnemet Adám maga választja
ki magának. Egy pillanatra úgy látszik, meglelte azt a módot,
amellyel, ha maga nem is válhat világalkotó szellemi erővé, de
megkérdőjelezheti a számára tökéletlen, szenvedése forrását je
lentő isteni alkotást: önmaga világát. Ebben, tudjuk, Éva gátolja
meg anyaságának közlésével. Az az Éva teszi ezt, akit egy perccel
előbb porig alázott ismét: „A férfiúnak, e világ urának, / Más dolga
is van, mint a hiú enyelgés. / Nő azt nem érti, s nyűgül van csupán.” 8
Igaz, utána ellágyulva vesz búcsút tőle, de amit mondott, nem vonja
vissza.
Lucifer negatív princípiumokra épülő, komplex szellemi erejé
vel szemben az Úr világa mintha kissé ellentmondásos és korlátolt
volna. Gyárfás69 Tragédia-elemzésében mint Nagy Hiúról, Nagy
Konzervatívról, Nagy Katolikus Királyról esik szó, akinek mint te
remtményének, a hiúság éppúgy lényege. Tény az is, hogy az Ős
Tagadással, a nagy mű Nincsjével, sem műve létrehozása pillanatá
ban, sem az ember lázadása után nem tud mit kezdeni. A „megsem
misíthetnélek, de nem teszem” és a „szavam van hozzád is, maradj
tehát”-féle kijelentései nem vehetőek komolyan, s csak azt a
meggyőződésünket erősítik meg, hogy az Úrnak tulajdonképpen
nincs ellenérve létrehozott alkotása negatívjával szemben. [Lucifer,
az ember testi és lelki megsemmisítésének nyilvánvaló kudarca
után, amikor kissé megszeppen és kicsúszni látszik lába alól a talaj
(legkomikusabb gesztusa ez: Ádám felé rúg), hamarosan magához
tér. Az Úr előtt még ugyan meggörnyedni kényszerül, de ezt már
úgy teszi, mint a megfenyített, aki egy óvatlan pillanatban visszane
vet a közönségre. Az Úr emberhez intézett szózatán pedig, misze
rint a „percnyi lét súlyától” a nagyság és erény - túlvilági végtelensé
get ígérő - útja ment fel, nagyot kacag.]
A teremtés tényében - miként azt a Lucifer által „első b ö lc se d 
nek nevezett Éva fogalmazza meg - nagyon is benne van a bűnbe
esés lehetősége:
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Miért büntetne? - Hisz, ha az utat
Kitűzte, melyen hogy menjünk, kívánja,
Egyúttal olyanná is alkotott,
Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon.
(...)

Ha meg a bűn szintén tervében áll,
Mint a vihar verőfényes napok közt,
Ki mondja azt vétkesbnek, mert zajong,
Mint ezt, mivel éltetve melegít?1®
S végül a küzdés értelmével az embernek sem kínál többet, mint
azt az eszmét, amelyet az maga is felismert és megvalósítani igyek
szik már. Egyes értelmezések szerint az igazi kegyelem nem az Úr
végszavában, hanem az azt megelőző, az angyalok kara által közve
tített üzenetben van: „Szabadon bűn és erény közt / Választani, mily
nagy eszme...”71 Az egzisztencialista filozófia szerint is a választás
jelenti az igazi szabadságot és nem valamely örök harmónia.
A bevezető színekben a halál mint fenyegetettség és annak be
teljesülése jelenik meg. Az Úr büntetésként, az isteni tilalom, a
dogma elvetésére következő retorzióként állítja az ember elé. Luci
fer mint a megistenüléssel szembeni korlátot mutatja be az „arasz
nyi lét” jelenségét, de vele szemben a tudást, a lélek nagyságát, az
alkotói pozíciót állítja. Lucifer sürgeti az első emberpárt a halhatat
lanság fája gyümölcsének megszerzésére, az Úr eleve kiveti kegye
iből az öntudatra ébredt embert. Szinte bizonyos, hogy az örök
létező két princípiuma, az Úr és Lucifer egyaránt biztosak benne,
hogy az alkotói hiúság (mindkettejüknek lényegi eleme, tehát ön ta
pasztalat) a halhatatlansággal szemben a tudást választja. Az első
színekben a pozitív törekvésekkel szemben tehát a hiúság jelenti az
„elleneszmét.
Az egyiptomi színben a rabszolga „semmis” halála és a múmia
(„...melyről elmodósott / Az írás, szolga volt-e, vagy parancsolt”72)
mint az időből kiszakított, állandósított, tehát szükségszerűen torz
halálkép szembesíti az örökérvényűség elvét megvalósítani igyekvő
embert anyagszerűségével, a kisszerű pusztulással. Az athéni színben
a megvalósított eszme ellenképeként a kivégzés formájában meg
nyilatkozó halál, a vérpad képe jelenik meg. A római színben az
érték tagadását mint paradox értéket a pestis iszonyata hitelteleníti.
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A gladiátor és a keresztre feszítettek halála képviseli-e a színben
(miként Egyiptomban a rabszolga halála) a nem értékelt, figyelmen
kívül hagyott, tehát megvetett halált egyrészről, másrészről pedig a
mártírság formáit. Hippia a hedonista, azaz a „szájon csókolt” halál
képét állítja elénk. A hulla körülhordozása a manifesztált, ténysze
rűvé tett végzetet jelöli. Konstantinápolyban is több megjelenési
formájában kerül elénk a fizikai megsemmisülés. Ebben a színben
jelenik meg egyedül allegorikus képe, a csontváz. A mártírhalál itt
is ismert: máglyahalál képében. Ugyanitt esik szó az erőszakos halál
eshetőségéről. A Lucifer által megjósolt „véres kereszt” az eszme
bukása mellett ugyancsak ez utóbbi tényt allegorizálja. Prágában a
boszorkányüldözés eszköze a máglya, míg ugyanitt - igaz, allúzió
formájában - a haszonlesésből elkövetett emberölés lehetősége is
felmerül. Párizsban a lincselés, a felkoncolás, az öngyilkosság és a
kivégzés jelenti az erőszakos halál módozatait. Bár Lucifer kez
dettől fogva a megsemmisülés letéteményese, hóhér képében itt
jelenik meg először képi mivoltában is mint a halál követe. A lon
doni színben is van kivégzés: a hatalom birtokosai alkalmazta retor
zió eszköze. Ugyanitt (mint egy kifejtett metafora) haláltánccal ér
véget a jelenetsor. A falanszter világára az egyetemes kozmikus
megsemmisülés mint mindennek halála veti árnyékát. Az űrben a
„vak megsemmisülés” vár Ádámra. Az eszkimó-szín fagyos világá
ban nemcsak az emberi értelem, az alkotóerő fejlődött vissza, de a
végzet is „ember alatti” szinten jelentkezik: az állatok szintjén a
természetes kiválasztódást jelentheti. A XV. színben az öngyilkos
ság Ádám szempontjából az anyagi természettel és az isteni akarat
tal való dac végső formájaként tűnik fel. A szellemi megsemmisülés
elvontabb jelentésköre mellett Az ember tragédiájában huszonöt
változatban jelenítődik meg a fizikai halál képe. A választásra kész
teremtő erőhöz tehát hozzátartozik árnyoldala. Ismerete épp anynyira fontos az ember számára, mint az alkotás lényegének tudata.
A halál, a megsemmisülés és a pusztulás misztériumába viszont
Lucifer vezette be az embert.
(1998)
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LÁTOMÁS ÉS KÖZELKÉP
JÓKAI MÓR: .4 KŐSZÍVŰ EMBER FIAI

Jókai Mór .4 kőszívű emberfiai (1869) című regényében az eposz
és a népmese műfaji rekvizitumait érvényesítve, az eseményeket
egyszerre külső és belső látószögből megvilágítva állít emléket
1848-nak. A magyar nemzet szabadságharca a Baradlay család sors
történetét áthatva-átszőve nyer személyes keretet: a gigászi magas
ságokba emelt történések a családi élet színterén öltenek mélyen
emberi-egyéni dimenziót. Az eposzi látás-, illetve közlésmód a forra
dalom katonai, harci eseményeinek ábrázolásában, míg a népmeséi
elemek a családtörténet bemutatásában érvényesülnek erőteljeseb
ben. Az isaszegi ütközet kapcsán az elbeszélő szövegszerűen is utal a
mérték eposzi jellegére: „...a két tábor előtt az ősregék hősköltemé
nye állt megtestesülve” (II., 61. p.). Tény, hogy minden együtt van e
történetben, ami egy hősi eposz tartozéka lehet: invokatív elbe
szélői megszólalás, világot rengető történelmi esemény, két egy
aránt nagy erőket felvonultató sereg, seregszemle, emberfeletti tet
tekre kész hősök, a harc menetének részletező megjelenítése, az
isteni gondviselés jelenléte. Akár az Iliászban, járvány sújtja a hősi
sereget, sőt, az elemek is (ismét az ókori eposzra gondolhatunk)
beavatkoznak a harcba. Hasonlóképp adottak a népmeséi megfele
lések: három fiútestvér, akik közül a legkisebb hajtja végre a legna
gyobb hőstettet, erőt s észt próbára tevő „vándorút” (gondoljunk a
fivérek hazatérésére, amikor is Ödön és Richárd a bátorság, Jenő az
emberség próbáját állja ki), segítők és tévútra vezetők az úton, s
végül látványos elbukás a küzdelemben, amely ugyanakkor erkölcsi
győzelmet jelent. A mű eposzi és népmeséi kettősségére vonatkozó
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számos elemzés közül itt most egyet, Hegedűs Géza vonatkozó
megjegyzését idézzük: „egyszerre prózai eposz, és minden romanti
kája mellett mindmáig a legjobb magyar családregény (...) egy egész
korszak nem sokoldalú, de amennyit megmutat, annyiban hiteles
képe.” (Hegedűs, 1959).
A vizsgált mű és a szabadságharc egy-egy eseményét vagy jelene
tét bemutató regények (Enyim, tied, övé, Egy az Isten, A kiskirályok, A
tengerszemű hölgy, Akik kétszer halnak meg, A mi lengyelünk) mellett
- eltekintve kisprózái munkáitól és terjedelmes publicisztikájától Jókai a Politikai divatok (1864) című munkájában dolgozza fel még
átfogó célzattal a forradalmi eseményeket. A 64-es regény szemé
lyes látószögét fél évtizeddel később napvilágot látott művében,
A kőszívű emberfiáiban, már a krónikás, az emlékező igénye, a jelképés példateremtés szándéka váltja fel. A személyes átéltség ténye
azonban itt is mindvégig meghatározza az elbeszélői megnyilatko
zások mikéntjét: a többes szám első személyű közlések [„...ilyen
arculütés volt nekünk Budavára.” (II. 114. p.) „Hajh, akkor a
»kettős napot« észre sem vettük; nekünk az éjszakánk volt kettős!”
(II. 204. p.) a belső látószög érvényességét erősítik; a részvétel, az
együttérzés, a forradalmi eszmék vállalásának tényére utalnak.
(Mindez a külső körülmények változását is mutatja, hiszen Jókait a
Politikai divatok forradalmi hangvétele miatt öt évvel korábban még
bíróság elé állították.]
A kőszívű ember fiai a teljes regényopuson belül nemcsak tárgyi
szempontból, de a bemutatott történelmi korszakok folytonossága,
illetve eszmei szempontok alapján is összefüggésbe hozható más
művekkel. Például a reformkor történéseit bemutató Egy magyar
nábob (1854), a Kárpáthy Zoltán (1854) vagy az És mégis mozog a
föld (1872) a vizsgált regény előtörténeteként, míg a passzív rezisz
tencia időszakát megjelenítő Az új földesúr (1862) utótörténeteként
fogható fel. Ugyanakkor: a párhuzamba állított regények azonos
alapgondolatra épülnek, annak a megkülönböztető szemléletnek,
illetve a belőle következő eszmei szembenállásnak a hirdetésére,
amely a magyar nemzet, a haza ügye jobbításáért ténykedők és az
idegenmajmoló, aulikus, a nemzet és a haza számára haszontalan
felfogás, magatartás, politikai hovatartozás képviselői között áll
fenn. A nemzetellenes magatartás legtipikusabb alakja Kárpáthy
Abellino (Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán), Rideghváry Bence
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(A kőszívű ember fiai) pedig egyenesen a hazaáruló magyar arisztok
rata megtestesítője. Plankenhorst Alfonsine előtt tett szörnyű val
lomása, „én gyűlölöm a hazámat” (II., 93. p.), a legsúlyosabb erköl
csi alávalóság, amelyet az ábrázolt korszak embere a hazája és nem
zete ellen elkövethet. Velük szemben Szentirmay Rudolf (Egy ma
gyar nábob, Kárpáthy Zoltán) Kárpáthy Zoltán (Kárpáthy Zoltán),
Garamvölgyi Aladár (Az új földesúr), a Baradlay fivérek (A kőszívű
emberfiái), Jenőy Kálmán (Eppur si muove) jelentik a nemzeti hős
ideálképét. A vizsgált műben ez a szembeállított eszmei-nemzeti
hozzáállás a családok esetében is megnyilatkozik: a magyar érzelmű
és szabadságpárti Baradlay család legfőbb ellenfele az aulikus szem
léletű, cselszövő Plankenhorst család. (Hasonló szemléleti különb
ség figyelhető meg a Kárpáthy Zoltán című regényben a Szentirmay
és a Kőcserepy, az És mégis mozog a földben a Jenőy és a Decséry,
Az új földesúrban pedig a Garamvölgyi és az Ankerschmidt család
között.) A két tábor (a hazafias érzelműek, illetve a haza ellenségei)
mellett a szereplőknek egy olyan csoportja is megjelenik (rendsze
rint a parlagi nemes példáiról van szó), amelynek tagjai ugyan a
műveletlenség, elmaradottság és haszontalan magatartás képvi
selői, ugyanakkor nem ellenségei a nemzet szabadságának, fejlődé
sének s megfelelő hatásra képesek megváltozni, a jó ügy szolgálatá
ba is állni. Ilyen Kárpáthy János, Tallérossy Zebulon, Csollán Berci,
bizonyos tekintetben még Ankerschmidt is. A szereplők, illetve a
szerepek rendjében nem jelentéktelen fontosság tulajdonítható Jó
kai nőalakjainak, akik között csak igen ritka az összetett személyi
ség, rendszerint az eszményi hűség vagy a démoni rossz megteste
sítői. (Az összetett jellem egyébként is csak a későbbi Jókai-regények hőseire lesz jellemző: Berend Ivánra, Tímár Mihályra.) A
vizsgált regényben Baradlayné és Plankenhorstné, Liedenwall Edit
és Plankenhorst Alfonsine között figyelhető meg ez a szélsőséges
ellentét.
A mű életművön belüli korszakzáró jellegére Bori Imre mutat
rá. yyA kőszívű ember fiai című regényének megírásával Jókai Mór
egy pályaszakaszát zárta le, mint aki tudta, hogy a »nemzeti je
lentőségű« irányregények kora elmúlt, hogy többé ilyen típusú mű
vet alkotni nem lehet, s mint tudjuk, Jókai Mór az elkövetkező
harminc esztendőben nem is alkotott.” (Bori, 1985)
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„A FÖLD NE MOZOGJON, HANEM ÁLLJON!”
Jókai „nemzeti jelegű irányregényei” gyakran épülnek egy-egy
tézisként funkcionáló közmondásra, szólásra vagy szállóigére. Az
1872-ben napvilágot látott és a nemzeti fejlődés ügyét most már a
szellemi-kulturális szempontú előrehaladással azonosító - címében
is az alapgondolatot hirdető - Eppur si muove (És mégis mozog a
föld) mintha csak felelne Baradlay Kazimir végakaratára. „A föld ne
mozogjon, hanem álljon!” (I., 10. p.) - rendelkezik a kőszívű ember,
s legfőbb elvének magyarázatával szinte a reakció kánonját fogal
mazza meg: „Álmodozó rajongók tűzbe viszik a gyémántot, s nem
tudják, hogy az ott satnya elemeire fog feloszlani, s soha vissza nem
jegecül. Ez a mi nyolcszázados gyémánt nemességünk! Ez az örökké
éltetője, örökké újrafeltámasztója az egész nemzetnek. Lételünk
nek titokteljes talizmánja. - És ezt akarják megáldozni, megsemmi
síteni. Lázálmokért, mik idegen test kór párázatával ragadtak át
dögvész idején.” (I., 13. p.) A Baradlay Kazimir képviselte világkép
tehát statikus, sőt regresszív tendenciájú, amelynek értelmében a
jövendő nem egyéb, „mint a múlt örökkévalósága” (I., 14. p.). Tar
tópilléreit e „műnek” [a kőszívű ember ugyanis saját életéről és
tetteiről mint „nagy műről” beszél, a teremtő - sőt, isteni - hiúság
hangjait szólaltatva meg: „Nem veszünk búcsút. Lelkem önre hagy
tam, s az nem fogja önt elhagyni soha... Én itt leszek. Mindig itt
leszek.” (I., 15. p.)] a hatalomhoz való feltétlen lojalitás magatartásmintáiban látja, ezért hagyja meg fiai számára is, hogy a császári
udvar szolgálói legyenek diplomataként, katonaként, főhivatalnok
ként. A regény maga ennek a reakciós világszemléletet kifejező
alaptézisnek („A föld ne mozogjon, hanem álljon!”) a negációja,
tehát az antitézise. A negáció többszintű és többszempontú. Baradlayné „ellenfogadalmával” veszi kezdetét: „Halld meg, uram Isten, és
úgy bocsásd szíved elé árva lelkét! És úgy légy neki irgalmas a
túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, hogy mindezen
rossznak, amit ő végrendeletével parancsolt, az ellenkezőjét fogom
teljesíteni Teelőtted! Úgy segíts meg engem, véghetetlen hatalmas
ságé Isten!...” (I., 16. p.) Fontos momentum: Baradlayné nem csu
pán a magát mindenható szerepkörrel felruházó férj végakarata
ellenében, hanem az igazi, „véghetetlen hatalmasságé Isten” előtt
tesz fogadalmat, miáltal szándéka és tette a családi korlátozások
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elleni lázadás szintjéről egy magasabb és elvontabb szintre, a reak
ciós és progresszív eszmék küzdőterére emelkedik. Ezáltal a férje
akaratát nem teljesítő asszonyból a „szabadság géniuszává” válik.
Erre utal egyébként a regény első, azaz munkacíme: Anya örökké.
Baradlayné tette tulajdonképpen csak ebben a magasabb összefüg
gésben nyer igazolást, hiszen a valóságban az történik, amit a kőszí
vű ember, illetve feltétlen követője, Rideghváry Bence jósol: „Ez az
út is elvezet egy magaslatra: annak a magaslatnak a neve »vérpad«.”
(I., 158. p.) Baradlay Kazimir, ha csak a végakaratának kitételeit
szemléljük, még nem más, mint egy aulikus beállítottságú, patriar
kális szemléletű, de a világ eseményeit józanul mérlegelő úr, aki a
családja számára népszerűtlen, de célravezető utat ír elő. Elvei
követhetetlenségének igazolásához még egy dologra kell fénynek
derülnie. A szabadelvű Lánghy Bertalan tiszteletes temetési imájá
ból tudjuk meg, hogy a kőszívű ember nemcsak a reakciós tábor
képviselője volt a haza függetlenségének ügyében, hanem rossz em
ber is, tehát erkölcsi szempontból ítélve nem szolgálhat semmilyen
igaz példával és útmutatással:
„- Segítéd-e a nyomorultat?
-Nem!
- Fölemelted-e az elesettet?
-Nem!
- Oltalmazója voltál-e az üldözötteknek?
-Nem!
- Hallgattál-e a kétségbeesők könyörgéseire?
-Nem!
- Törölted-e le a szenvedők könnyeit?
-Nem!
- Kegyelmeztél-e a meggyőzőiteknek?
-Nem!
- Szeretettel fizettél-e a szeretetért?
- Nem! nem! és mindörökké nem!” (I., 23. p.)
Baradlay Kazimir testamentumba foglalt eszméi két szinten, a
család körében és a nyilvánosság szintjén tagadtatnak meg. A fiúk
az anya hatására szembefordulnak az apa állásfoglalásával, míg
amott - a végrendeletben „álmodozó rajongókként” emlegetett forradalmárok szállnak szembe a szabadság ellenségeivel. Ami a
Baradlay testvérekkel történik: népmese. Elsősorban a család csor
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bult becsületéért, emberiességéért vívják meg egyéni csatáikat.
Küzdelmük összefonódik, egybeesik a nemzet szabadságvágyával,
tehát a másik szinttel, az eposz színterével. A szabadság látomásá
nak képzetét teremti meg az utóbbi, míg a harc emberi közelképeit
vonultatja fel az előbbi, a mese műfaja.
LÉPCSŐK „AMA” MAGASLATHOZ
Baradlayné vörös irónnal húzza alá férje végrendelkezésében
azokat az utasításokat, amelyeknek sikerült az ellenkezőjét megva
lósítania, tehát megtagadnia és megtagadtatnia, ezáltal családja
anyagi és szellemi javait a reakció szolgálatából kiemelnie és a
forradalom javára fordítania. A tagadás útját Rideghváry Bence
ugyancsak a vörös színnel hozza összefüggésbe: a vérpad fenyegető
ígéretével. A Baradlay fiúk minden hőstette fényes áldozat a sza
badság oltárán, ugyanakkor egy-egy újabb lépcsőfok a vérpad felé.
A szabadság látomása a sokoldalúan, sokszerűen bemutatott szabad
haza és nemzet ügyével azonos, a vérpad a csak működésében látta
tott hatalom műve.
A kőszívű ember a korabeli főnemesség érvényesülésének min
tapéldáját irányozza elő fiai számára. Ödön legyen diplomata a kor
két legreakciósabb hatalmának szolgálatában: az osztrák császári
udvar megbízásából a cári Oroszországban. „Az a hely jó iskola lesz
neki. A természet és ferde hajlamok sok rajongást oltottak a szívé
be, ami fajunkat nem idvezíti. Ott kigyógyítják mindabból. Az orosz
udvar jó iskola. Ott megtanulja ismerni a különbséget emberek
között, akik jogosan születnek - és jogtalanul világra jönnek. - Ott
megtanulja, hogyan kell a magasban megállni és a földre le nem
szédülni. - Ott megismeri, mi értéke van egy nőnek és egy férfinak
egymás ellenében...” (I., 10. p.) Baradlay Kazimir idézett mondatai
három olyan lényeges kitételt is tartalmaznak, amelyek nyíltan re
akciós szellemiségre vallanak. Az apa, aki húsz éven át - részben
betegsége, másrészt meggyőződése, a „nagy eszme” miatt - „örök
tagadását” élte mindannak, „ami öröm, ami érzés, ami gyönyörűség”
(I., 14. p), legidősebb fiától is az üres lelkű, rideg és számító diplo
mata magatartását várja el, aki az életet végérvényes szabályok és
tilalmak rendszereként fogja fel s ezt várja el másoktól is. Másod
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szór a nemesi kiváltságokat is örökérvényűnek és megdönthetetlen
nek tekinti, és a származás alapján ítéli meg az embereket, mi több,
a „jogtalanul világra jöttékét” nem is veszi emberszámba. Született
kiválóságában vetett hite nem ismer határokat, amit Ödön szerel
mére tett megjegyzése érzékeltet leghatásosabban: „Oroszország
ban csak egyszer történt meg, hogy a pap leányát nőül vette egy cár;
aztán az is csak cár volt, nem magyar nemes.” (I., 11. p.) Harmadszor
a női nemet is alacsonyabb rendűvé degradálja: felesége engedel
mességét és nem szerető szívét, műveltségét vagy szépségét dicséri,
a rendíthetetlenül hűséges és tisztességes Lánghy Arankáról pedig
csak mint „némber”-ről beszél.
Az anya épp azokat a lelki tulajdonságait használja ki Ödönnek
és fordítja a nemzet ügye szolgálatába, amelyeket a kőszívű ember
kiirtana belőle: rajongó, szenvedélyes természetét. Egy ilyen lélek
számára még a fényes előrehaladásnál (Ödön esetében ez a cár
előtti bemutatkozás lehetőségét jelenti) is fontosabb az anya szava.
„De anyám mást parancsolt!” (I., 47. p.) - utasítja vissza barátja,
Leonin, ajánlatait: az örök barátságot, a karriert és az előkelő há
zasság lehetőségét. „Anyám, te jól tudod, hogy amit te mondasz, az
nekem törvény és szentírás” - mondja hazatérte után anyjának.
(Egyébként: kalandos utazása a hófedte orosz rónán, amelynek vé
gén szülői áldás és sírig tartó szerelem vár rá, a regény egyik leg
erőteljesebben népmeséi hatású betéte.) Baradlayné nem a nagy
hivatali pozíció megszerzését (miként az apa), hanem a szeretet és a
bölcs belátás vezérelte hasznos élet tényét várja el fiától. De azt is
tudatja vele, hogy ez a fajta élet a haza szolgálatával azonos. Ödön
ezért aktív szerepet vállal a forradalomban. A magyar országgyűlés
küldötteként lelkesítő szónok a bécsi forradalom idején („Az az
öröm, az a lelkesedés! az az üdvkiáltás, azok a testvéri csókok! (...)
Két szerető szív talál egymásra, két ország szíve: fiatalsága” - hang
zik a bécsi történésekhez fűzött elbeszélői kommentár), élelmezési
biztos a forradalmi magyar kormánynál, józan politikus és hadve
zér, aki ugyanakkor egy szabadcsapat vezéreként bátorságát mindig
bizonyítani kész hős (Richárd öccsével, aki katonás hetykeségből
gyávának titulálja, Budavár ostrománál harci párbajt vív). A testvé
rek között ő rendelkezik a legkiválóbb intellektuális képességekkel.
Azonnal megérti legkisebb testvére tettének mindannyiuk dicsősé
gét elsöprő jellegét és erejét: „Ő volt közöttünk a legnagyobb hős.”
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(II., 255. p.) Becsületét vád nem érheti. Az ítélőszéket is e nyíltszívűség győzi meg arról, hogy az előttük álló fiú (a valóságban Jenő)
Ödön. Azt nem veszik figyelembe, hogy ez a rendíthetetlen becsület
az egész Baradlay család sajátja.
Baradlayné tulajdonképpen mindhárom fiát ugyanazzal az esz
közzel hódítja meg a szabadságharc, a jó ügy számára: a feltétlen
szeretet és emberség eszközével. Richárdnak katonai pályát írt elő
az apai végakarat. Magyarázata nem kevésbé racionális: „Ügyesség,
vitézség és hűség három nagy lépcső a magasba jutáshoz. (...) Az én
fiam törjön utat mások előtt. Lesz Európának háborúja, ha egyszer
megkezdődik a földindulás. Eddig nem is mozduló rugók fogják
egymás ellen lökni az országokat. Egy Baradlay Richárd számára
azokban sok végeznivaló lesz. (...) Az ő feladata legyen: emelni
testvéreit. Milyen dicső ajánlólevél egy testvér, ki a csatában ele
sett!...” (I., 12. p.) Baradlay Kazimir tehát azt várja el Richárd fiától,
hogy a bekövetkező forradalmi események során a „rossz oldalra”
álljon, az idegen hatalom ügyéért hozzon életáldozatot. Az anya
könnyeit a gyöngeség és nem a megrendültség, a rémült döbbenet
jeleként értelmezi és bírálja. A három Baradlay fiú útját követve,
Richárd az, aki a szabadságharc eposzi „nagyjeleneteihez”, látomásos közelképeihez vezet el bennünket. A bécsi forradalom idején a
királyi gárdánál szolgál, a zűrzavaros események során mértéktartó
parancsnok, a rend fenntartásának célja s nem a leszámolás szándé
ka vezérli. Anyja szavára csapatával együtt megszökik a szolgálat
ból, regényes körülmények között tör magának utat a Kárpátokon
át Magyarország felé, ahol a szabadságharc oldalán részt vesz több
ütközetben, többek között Isaszegnél és Budavár ostrománál. A
Bécsből való menekülés útján nem csak a Palvicz Ottó vezette
üldöző csapattal, hanem szó szerint az elemekkel is harcba száll.
„Elöl víz, hátul tűz”, jellemzi az elbeszélő címszerűen, tömören ezt
a léthelyzetet. A Palvicz Ottóval vívott királyerdei párbaj ténylege
sen az Iliász nevezetes párbajjeleneteit idézi. Az eposzi hatás érzé
keltetése céljából szokás idézni a regény e részletét. E ponton mi is
ezt tesszük:
„A fölvert por, a körülfekvő lég forró volt a küzdők dühétől. E
napsütötte porfelleg, az emberi düh lehelte fényes köd közepeit két
vezéri alak pillantja meg egymást a tömegek között. Mindkettő
magasabb egy fővel a tömegnél.
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Az egyik Baradlay Richárd, a másik Palvicz Ottó.
Egy gondolatuk van.
Nem is gondolat az: két villám találkozása két förgeteg öléből.
Keresztültörnek küzdő hadsoraikon. Egymást fölkeresik.
A harcosok utat nyitnak nekik a találkozásra.
Úgy nyílnak meg előttük a sorok, mintha mindenki azt hinné:
istenítélet ez! A két vitéz kardjára van bízva, kié legyen a győzelem
ma. Végezzék egyedül!
A legközelebb állók tért nyitnak körülöttük, hogy egymáshoz
férhessenek.
Végre találkozhatnak.
Minden, mi férfiszívnek meleget át, lobog most ereikben. A
harcos dicsvágya, a nemes büszkesége, a bántalmak jól táplált emlé
ke, az édes gyűlölet s a haza keserű szerelme, s mindez a csatavihar
ban potenciára emelve, a harci mámor, a vérontó kéj eksztázisában
arkangyali erővé magasztosulva.
Összecsaptak.
Egyik sem gondolt arra, hogy a másik csapását elhárítsa, mind a
kettő egyszerre vágott.
Karjának teljes erejével, szívének teljes haragjával vágott mind a
kettő.
A kengyelben fölemelkedve, a kardot egészen hátraszegezve,
csaptak le egymás fejére.
A főre célzott mind a két kard.
A két csapás egyszerre csattant, mint a találkozó villám, s a két
hős egyszerre lefordult nyergéből.,, (II., 62. p.)
A Buda ostromát ábrázoló fejezet címében is - később szöveg
szerűen is - a harc gigászi jellegét sugallja: Párharc a mennykövek
kel. A magyar seregnek az ország legszebb szimbólumáért vívott
harca, a véres csatajelenetek közelképeinek felvillantása (közöttük
azok a jelenetek, amelyekben Ödön, Richárd, sőt kisemberek, mint
Mihály csizmadia, aki leleplezi az ellenség kémjét, tesznek tanúbi
zonyságot áldozatkészségükről és helytállásukról), a harci kavalkád
részletező fokozása által valóságos látomásba megy át, ahol titánok
vívják Jupiterrel végső harcukat. „Lássuk tehát, ha egyszer a titánok
is kezükbe kaphatják a mennyköveket, nem Jupiter kerül-e alul?” ezzel az invokatív bevezető mondattal kezdi Jókai a gigászinak ítélt

41

harc leírását. Az ostromjelenetek bemutatása helyett e ponton ér
demes azt az elbeszélői kommentárt idézni, amely a hadtudós
elemzők által tévesnek ítélt budapesti ostromot igazolják, magya
rázzák:
„Ami volt a puni népnek Carthago, az Izraelnek Jéruzsálem, a
keresztyén világnak a szent föld, a franciának Párizs, az orosznak
Moszkva, az olasznak Róma - az volt minekünk Budavár.
Hazánknak löktető szíve...
Egy ideális, nagy édesanyának látható arca...
A törvényes szülöttnek apja becsületes neve...
Lehetett-e nem érezni e szívnek láz-lüktetését?
Lehetett-e nem keseregni az arc gyásza miatt?
Lehetett-e tűrni e név kigúnyolását?” (II., 144. p.)
(Az elbeszélői kommentár tehát ugyanazon rajongó hazaszere
tetre apellál, mint amelynek segítségével Baradlayné a szolgálati
esküt feledtetve képes hazahívni és a forradalom pártjára állítani
Richárd fiát.)
Jenő, a legkisebb Baradlay fiú, a legellentmondásosabb szemé
lyiség a fivérek között. A (kőszívű ember számára is megrajzolja az
érvényesülés követendő útját: „Maradjon Bécsben és szolgáljon a
hivatalban és tanulja magát fokrul fokra felküzdeni. Ez a küzdelem
neveli őt simának, okosnak és eszesnek. Tanuljon minden lépést
ésszel és kedéllyel mások előtt elnyerni. Legyen mindig kényszerít
ve arra, hogy a kedvében járjon azoknak, akiket ismét mint
lépcsőket fog felhasználni, hogy magasabbra emelkedjék. (...) Ápol
ni kell benne a nagyravágyást; fenntartani és felkerestetni vele az
ismeretséget nagy nevekkel és hatalmas befolyásokkal, mik családi
összeköttetésekre vezetnek - a költői ábrándok követése nélkül/’
(I., 13. p.) Tehát számára is a lelketlen karrierizmus jelöltetik ki
járható útként. A legközelebb áll ahhoz, hogy az apai tervet megva
lósítsa. Szelíd, magába forduló személyiség, visszafogott, ugyanak
kor ábrándos természet. Gyenge idegzetű és fizikumú. A forradalmi
eseményeket nem érti, idegenkedik minden politikai megnyilatko
zástól, a szabadságharc eszméiben nem hisz. Hiányzik belőle az a
rajongó hazaszeretet, amely bátyjait fűti, ugyanakkor szenvedélye
sen szerelmes Plankenhorst Alfonsine-be. Szerelme elnyerése érde
kében kész vállalni a Rideghváry ajánlotta magas, de őt a hazájával
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és a saját családjával szemben is ellenséggé minősítő követségi ál
lást. „Minő fényes cáfolat lesz az a világ előtt, ha hirdetni fogják: a
két hűtlen Baradlay ellen tulajdon testvérük, a harmadik, indult el
meghívni a nagy hatalmú szövetségest” - hangzik Baradlayné irónia
teljes ítélete, amely ugyan megrendíti, de még nem tántorítja el őt
sem hivatalbeli állásfoglalásától, sem az anyja által elátkozott há
zasságtól Alfonsine-nel. (Baradlayné érvei itt rendkívül egyértel
műek: sem az alacsony származás, sem a gyenge erkölcs nem jelen
tene számára olyan akadályt, amely meggátolná abban, hogy a há
zasságra áldását adja, mint az a fogalom, mit ugyan maga ki nem
mond, de amelyet a Plankenhorst név jelent: a nemzet ellensége.)
Az anya végül a magyarázat, a kérés és a panasz hangjai után a
legsúlyosabb erkölcsi érvet hozza fel Jenő meggyőzése érdekében:
„És majd akkor, midőn gazdag és hatalmas fogsz lenni, midőn egye
dül fogod bírni mindazt, amit most együtt bírunk veled; midőn
boldogságod fényében úszni fogsz, fiam, emlékezz ez órára, anyád
könyörgő szavára, fiam! - bátyád gyermekeit koldulni ne engedd!”
(I., 279. p.) E fiának a fényes előrehaladás és a harci dicsőség helyett
csak boldog életet szán. Miként az ismeretes, Jenő bátyja, Ödön
helyett feláldozza magát, névcsere következtében ő jelenik meg a
hadbíróság előtt, ahol vállalja bátyja tetteit és a rá kirótt halálbün
tetést. Ödön „egyedüli hős”-nek nevezi. Az elbeszélő magyarázatot
fűz hozzá: „... mert meghalni egy ügyért, melyet imádunk, s melyben
hiszünk - emberi becsvágy; ámde meghalni egy ügyért, melyet imá
dunk, de melyben sohasem hittünk - emberfölötti áldozat. Amazok
»derék emberek«, de ez a »hős«”. Külön elemzés tárgya lehetne,
vajon miért szánja magát rá Jenő erre a cselekedetre. Annak az
etikai kódexnek a nevében, amelyből anyja idéz („Bátyád gyermeke
it koldulni ne engedd!”)? E tettével bizonyítja bátorságát és kiállá
sát, amelyet családtagjai kétségbe vontak, amikor azt hitték, hogy
visszamegy ellenségeikhez kegyért hízelegni? Mert mindörökre el
vesztette azokat az értékeket (az ész, a munka és a szerelem), ame
lyekben hitt, amelyekért küzdött? S egy, csak sejtett momentum az
okok rendszerében: mert szereti bátyja feleségét. (Arankához inté
zett búcsúlevele szinte túlvilági szerelmi vallomás, amilyent csak
olyan ember írhat - még ha más nevében is -, aki maga is úgy érez.)
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regénye - tartja róla
szakirodalom - mese és legenda, ugyanakkor hiteles történelmi
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tényeken alapul. Nemcsak a forradalom eseményeiről, csatáiról és
jeleneteiről számol be történelmi forrásokra támaszkodva és termé
szetesen a szemtanú hitelességével (a bécsi mozgalmakban részt
vevő magyar küldöttségről, a magyarokhoz átállt bécsi diákokról,
vagy a huszárcsapat hazatértéről szóló történetek éppúgy a valósá
gon alapulnak, mint ahogy a csaták, még a vereséggel végződött
kassai ütközet vagy a forradalom leverését követő megtorlás ábrá
zolásában is csak a költői megreformáltság szintjéig tér el a valóság
ban megtörténtektől), de a regény szereplőinek is azonosíthatók
valóságos mintái. Az elbeszélői kommentárok ugyanakkor a részt
vevő szemléletét tükrözik. (Egyes vélemények szerint Baradlay
Jenő alakja sokban magára Jókaira is asszociál.)
A kőszívű embernek tehát mindenben igaza lett. A jóslat betel
jesedésének tényeit Jenő foglalja össze: „A Baradlay ház összeom
lik, s rászakad családunk fejére. El van veszítve minden, és ti nem
tudtok többé segíteni. Számítástok rosszul ütött ki. Erőfeszítéstek
kárunkra vált. Elveitek el vannak tiporva. Én nem nézhetem ezt a
kínt tovább. Egyik bátyámról nem tudok semmit, másik bátyám
napról napra várja befogatását...” (II., 239. p.)Persze felmerülhet a
kérdés, bűnösnek mondható-e akkor Baradlayné, aki használható
„receptet” kapott az élethez haldokló férjétől és azt elvetette, a
járható utat a járhatatlanra cserélte, a forradalmi események bizo
nyos szakaszában (mutatja Jenővel folytatott bécsi párbeszéde) már
tudja, hogy családjával együtt végzete felé tart, mégis megmarad
választása mellett. Az anya bűnössé nyilvánítása ellen ugyanakkor
etikai érzékünk tiltakozik. Búcsúlevelében Jenő is felmenti az er
kölcsi felelősség vádja alól. Hiszen a Baradlayak küzdelmében,
amelyben alulmaradnak, a Rossz győzedelmeskedik a Jó felett. Az
eszméknek ezen elvont szintjén nyerhetnek tetteikre igazolást. A
kőszívű embernek ugyanis, bár nem szándéka szerint, de egy dolog
ban valóban igaza lett. Azt a megkövült ércet, amellyel ő a világ
megváltoztathatatlan feudális és nemesi rendjét azonosította, a for
radalmár rajongók csakugyan tűzbe vetették és az már soha többé
vissza nem „jegecült”.
(1998)
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A SZÉGYENBE ESETT LÁNY
BALLADÁJA
MIKSZÁTH KÁLMÁN: BEDEANNA TARTOZÁSA

I.

1934-es összefoglaló irodalomtörténetében Szerb Antal a Mikszáth-novelláról mint a műfaj tökéletes mintájáról beszél, amelynek
legfontosabb törvényszerűsége, hogy „egy sorsfordulatot kell bemu
tatnia, és semmi mást”. Fontos megjegyezni, hogy itt Mikszáth ko
rai, tehát a Tót atyafiak és A jó palócok fémjelezte novellisztikájáról
van szó, míg a későbbieket Szerb a parasztnovellákhoz képest elsik
kadó jelentőségűnek tekinti. E jellegzetessége, miszerint az élet egy
döntő jelentőségű pillanatát nagyítja fel előttünk, a novellát az
elbeszélt, az élőszóban közvetített történet, a csattanóval végződő
sztori, az anekdota formájához közelíti, mi több, a magyar rövid
próza alakulástörténetének bizonyos szakaszaiban - mint amilyen a
Mikszáth-novella is - a kettő összeforr, együtt fejt ki hatást.
Tény, hogy egyes Jókai-regények (pl. az Egy magyar nábob) asz
taltársaságok körében elhangzott történeteken alapulnak, míg a
Jókai-utódként (pozitív és negatív felhanggal) is emlegetett Mik
száth műveinek alapja többször az újsághír, a hírlapi rövidtörténet.
(Széles körben ismert példája ennek ,4 Noszty fiú esete Tóth Marival
című regény.) Ez az anekdotikus, ugyanakkor a realitásokhoz a
mozgófénykép módszerével közelítő elbeszélésmód, mely a Mik
száth-novella sajátja is, az egyszerűség látszata alatt tulajdonkép
pen bonyolult ötvözet, a prózateremtő eljárások gazdag tárháza:
egyszerre követi a képzelet játékát és ragaszkodik a tényszerűség
hez, tűnik egysíkúnak és válik ugyanakkor egy többrétegű, többszá
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las viszony-, illetve motívumrendszer tökéletes formájává, lesz egy
szerre nyitottá és rejtélyessé, földközelivé és egy másik szinten még
is elvonttá.
A Bede Anna tartozása című novella a két említett korai kötet,
az 1881-es Tót atyafiak és az 1882-es^4 jó palócok valamennyi szöve
ge közül a legrövidebb, jelentésében azonban a legárnyaltabb, leg
gazdagabb. Felépítésében leginkább az Az a fekete folt című, terje
delemben a másik véglethez tartozó novellához hasonlítható. A
szerkezet és a történet látszólagos egyszerűsége, világos felépítése
mindkét novella esetében felületes és leegyszerűsített értelmezé
sekhez vezetett. így: „egy földesúr elrabolja a tót pásztor lányát,
mire az felgyújtja az akolt” (Az a fekete folt); „Bede Anna halott
nővérét orgazdaságért csuknák börtönbe, a család becsülete végett
húga jelentkezik, semmiféle irgalmat nem remélve az uraktól” (Be
de Anna tartozása). Ezeket az esetleges értelmezéseket - méghozzá
ilyen tételszerű megfogalmazásban - annak figyelembevételével
sem fogadhatjuk el, hogy nem novellaelemzés, hanem egy összefog
laló irodalomtörténet Mikszáthról szóló fejezete tartalmazza őket,
és az idézetteket egy megjegyzés előzi meg: „... egy tót pásztor, egy
palóc béreslány látszólag oly meghatóan édes-bús tragédiája mö
gött az elnyomott osztályokkal történő égbekiáltó igazságtalansá
gok kapjanak hangot - ez mindenképpen új”. A Bede Anna tartozá
sára vonatkozó megállapítás felületességét tárgyi tévedés is bizo
nyítja, hiszen nem Bede Anna halott nővéréről van szó a novellá
ban, hanem Bede Erzsiéről; az orgazdasággal vádolt és halott lány
Bede Anna, és Bede Erzsi jelenik meg a bírák előtt. (Ez a tévedés
egyébként nemcsak az idézett irodalomtörténetben bukkan fel, ha
nem egy 1952-es Mikszáth-monográfiában is.)
Ha valami tényleg egyedülállóan újszerű az említett novellákban
- a vizsgálatunk tárgyául szolgáló Bede Anna tartozásában és a vele
rokonítható Az a fekete foltban mindenekelőtt, de természetszerű
leg a két kötet többi szövegében is -, az nem ilyen osztályszempontú
mondanivaló (Mikszáthnak az irodalomértés bizonyos szakasza
iban épp a társadalmi visszásságokkal szembeni elnéző, megbocsátó
gesztusát rótták fel), hanem az az eljárásmód, ahogy Mikszáth pont
ról pontra, az összefüggés teremtés sokszínűségével, a sejtetések,
utalások rendszerének gazdagságával, a felszínen zajló történet
alatt-mögött húzódó tartalmak jelentőségének érvényesítésével, ki
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bontja előttünk a cselekmény mozgatórugóig s lélektanilag rendkí
vül árnyalttá, hitelessé, motiválttá teszi előttünk a történetet és
végkifejletét, azt, hogy Olej Tamás felgyújtja a lányáért cserébe
kapott akolt (számára mérhetetlen vagyont), s hogy Bede Erzsi
vállalja a nővérére kiszabott börtönbüntetést. Ami Bede Erzsivel és
Olej Tamással történik, az hétköznapi törvényeken és törvénykezé
sen túl van, s lázadásuk iránya sem az e világi jogrend, hanem
elvontabb régiók felé irányul: Olej esetében a lelkiismeret, az önvád
megsemmisítését szolgálja (hiszen, ha - még ha egy pillanatra is nem inogna meg benne az a természetelvű értékrend, amely szerint
él és gondolkodik, megakadályozhatná Anika elrablását), Bede Er
zsi tette pedig szimbolikus gesztus a közvélemény felé, amellyel az
élet gyarlóságait, szenvedélyeit és indulatait, tehát Bede Anna igaz
ságát vállalja a bírák és a világ előtt, s ebben csak kisebb szerepet
játszik a család becsülete (hiszen Bede Anna bűnét „elmosta” az a
tény, hogy meghalt, hogy belepusztult szégyenébe) és a törvény naiv
értelmezése.
A novella fentebb leírt hangulati és lélektani sajátosságát egy
kétpólusú elbeszélés- és építkezésmód teljesíti ki előttünk. Ez a
kettős felépítés leginkább négy szempontból érvényesül: a műfajiság szintjén, a narrátor személyét illetően, az idő szerepe és a novel
lahősök hovatartozása tekintetében.
Németh G. Béla állapítja meg Mikszáth parasztnovelláiról, hogy
tárgykörük a népköltészeté, de nem a népmese és a népi elbeszélés
(kivéve talán a népmese és a legenda felé ívelő A néhai bárány,
illetve a Lapaj, a híres dudás című novellákat - B. E. megjegyzése),
hanem a líra (a dal, a ballada, a románc és a sirató) hangulatával,
világával, eszköztárával hozhatók összefüggésbe. A ballada műfaja,
épp a líra és az epika közötti átmenetisége révén alkalmasnak
bizonyult a novellával való együtthatás szempontjából. Úgyhogy
Mikszáth novellái (sűrítettségük, kihagyásos jellegük, az ún. balla
dái homály és madártávlat-szemlélet érvényesítése révén) szinte
prózában előadott balladaként hatnak. Az Az a fekete folt és a Bede
Anna tartozása e szempontból is különleges, hiszen nemcsak a bal
lada műfajának eszköztárát fedezhetjük fel bennük, hanem az ala
pul, kiinduló motívumként szolgáló balladát is. Olej Tamás, a brezinai bacsa egy balladatöredékből („Ott künn a Brezinán az a fekete
folt, / Fekete folt helyén valaha akol volt...”) lép elénk (az elbeszélés
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jelen idejében Olej már balladahős, a folklór világában él), s az azt
megelőző novella a ballada vélt valóságalapját mondja el, miközben
fokozatosan a jelenből a múltba (sőt, az abszolút múltba) he
lyeződik át a történetmondás ideje. A Bede Anna tartozása című
novella pedig Bede Erzsi történetének és Bede Anna balladájának
ötvözete. Bede Erzsi története arról szól, hogy az orgazdaság vádjá
val börtönbüntetésre ítélt Anna helyett, aki időközben belehalt
bánatába, Erzsi jelenik meg a bírák előtt, vállalva nővére tettét és
büntetését. Ám ott fény derül Anna esetére, amely tulajdonképpen
a szégyenbe esett lány balladai története, s amelyet a balladamondás
műfaji törvényszerűségeit (mindenekelőtt a szaggatottságot, a kihagyásos jelleget, az utalás, a szépítés módszerét) érvényesítve Erzsi
ad elő. Még bizonyos ritmus, rím is kiszüremlik a szövegből. Ugyan
akkor a primer szöveg is merít a ballada eszköztárából. A novella
alapvetően komor hangulatát természeti jelenségek nyomatékosítják („Ott künn a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek, s
szinte összébb szorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat.”), a legfelső ablaktáblán elhelyezkedő, kez
detben lomhán forgó ólomkarika pedig a bajjelzés rekvizítuma.
„Őrült sebességgel kezd forogni”, miközben fény derül Bede Anná
nak a törvény által megállapított vétkére és büntetésére, szinte
túlvilági jelenségként, üzenetként irányítva a figyelmet a történet
mögött húzódó tragédiára. De a lány, Bede Erzsi pruszlikjáról le
pattanó kapocshoz, sőt, az elnök zsebkendőjének sárga színéhez is
rejtett utalás párosul. A szemlátomást naiv-együgyű lány lénye hor
dozta és onnan kipattanó, kibuggyanó titok fizikai levezetődése,
megnyilvánulása az egyik jelenség, míg a másik, a sárga szín, az
irgalmatlannak és kőszívűnek bemutatott bírák, illetve az elnök
megjelenésével képez kontrasztot, személyiségük, érzésviláguk me
legebb színeit érzékelteti; képileg támasztja alá azt a tényt, hogy az
elnök mégis képes elérzékenyülni a lánytól hallottak hatására, illet
ve erkölcsi tartását, nyíltszívűségét látva. A novellái expozíció tar
talmazta rövid dialógus (különösen a nyomatékosító ismétlés ré
vén) egyértelműen balladai párbeszédet idéz fel bennünk, többek
között Arany műballadáit, így az Ágnes asszonyt és a Tetemrehívást.
„ - Van-e még odakünn valaki? - kérdi vontatott, hideg hangon
a szolgától.
- Egy leány - mondja a szolga.
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- Hadd jöjjön be az a leány.”
Ugyanakkor Bede Erzsi tette a balladai szeretetpróba tematiká
jához is közel áll, fellelhetők benne annak indítékai. (Az Az a fekete
/o/tban, Olej történetében - a népmeséi és a legendaszerű betétek
mellett - a kísértetballada, illetve a gonosz apáról szóló balladatí
pus motívumai bukkannak fel: Olej úgy érzi, úgy véli, a természet
ben, a szél süvítésében halott felesége szellemhangja szól hozzá,
figyelmezteti tettei helytelenségére, de a leánya sorsát eljátszó, a
leányt áruba bocsátó apa típusához, szerepéhez is közel kerül.)
A műfaji kettősség, az, hogy a novellába egy ballada épül, maga
után vonja a narrátori megkettőződés tényét. A novella mesélője
egy, a történések felett álló, azt nemcsak elbeszélő, közvetítő, de
kommentáló szerepű narrátor, míg Bede Anna balladájának
előadója Bede Erzsi, aki belülről éli át a történetet, belül van az
elbeszélésen. Az elbeszélői pozíció kettősségét, illetve szövegen
belüli váltakozását térbelileg mérhető jelenségek is érzékeltetik. A
novella mesélője kezdetben szinte madártávlatból közelít az esemé
nyedhez, a bíróság épületét kívülről, fentről láttatja, majd belép
ugyan a terembe, de amit közvetít számunkra, az többnyire látvány
elem: az esküdtek távolról szemlélt, komor-szürke csoportja, a
belépő leány külső jellemzői (amelyek természetesen belső jellem
vonásait tükrözik, hívják életre; anélkül is felismerjük benne a
végsőkig jámbor természetet, hogy megszólalna, bármit is monda
na), az elnök portréja. Viszont a Bede Erszi szájából elhangzottak
lelki tények, egy szerencsétlen leány történetének lélektani mozga
tórugóit fedik fel: szenvedélyes, ugyanakkor téves szerelmét, az in
dulat, a szerelemérzés elhomályosította ítélőképességét, csalódásá
nak és áldozattá válásának folyamatát. Ezen a ponton válik je
lentőssé a nevek hangszimbolikája, hiszen Bede Annának (vagy
Bede Erzsinek) már a neve is hordozza magában az ártatlanság
sugallatát, szemben Kártony Gábor (a csábító) beszédes nevével.
De más példát is említhetünk Mikszáth novellisztikájából. Tímár
Zsófi neve a jámborságé, Vér Kláráé a csalfaságé. Ugyanilyen az
ellentét Gélyi János, illetve Csipke Sándor neve között. Vagy ott
vannak a párhuzamként emlegetett Arany-balladák. A hűtlenséget,
az álnokságot, a kacérságot vagy a szeszélyt olyan nevek képviselik,
mint: Sinkó Tera, Szőke Panni, Kund Abigél, Ágnes asszony. A
hűséget, ártatlanságot és nyíltságot Zách Klára, Dalos Eszti. De az
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elődként említett Jókainál is megfigyelhető ez a jelenség, hiszen
gonosz jellemű hősei Athalie, Alfonsine vagy ehhez hasonló névvel
rendelkeznek, míg feddhetetlen erkölcsű nőalakjai egyszerű, dalla
mos névre hallgatnak, Edithek, Tímeák, Noémik. (A férfinevek
esetében is megfigyelhető ez az ellentét: Tímár Mihály-Krisztyán
Tódor.)
A zA z a fekete folt című novella bonyolult időrendje nem függet
leníthető az elbeszélői megnyilatkozásoktól, amelyekről olykor
nem tudjuk eldönteni, hogy narrátori közlésekről van-e szó, vagy
Olej Tamás belső beszédéről, monológjáról. Ennek megfelelően az
elbeszélői pozíció is változik, a „külső”-ből a „belső”-be helyeződik
át. Az elbeszélés ideje a jelenből a múltba lendül át fokozatosan; az
eseményeket felidéző abszolút jelen időt a ballada homályos múlt
ideje váltja fel. Valamennyivel egyszerűbb, de hasonló folyamatok
játszódnak le a Bede Anna tartozásában is. Az elbeszélés jelenében
(a kívülálló narrátor képviselte időben) felmerül a múlt képe, azaz
a Bede Erzsit váró külső körülmények múlt időben történő leírása.
A lány megjelenésével jelenre vált az elbeszélés módja. Bede Anna
balladai története azonban hangsúlyozottan befejezett múlt, lezárt,
folklórba vesző, emlékezetbe merülő történet: a titok homályát,
szaggatottságát, megfej thetetlenségét hordozza magában.
A szereplők hovatartozása alapján is két világról beszélhetünk.
Ez a kettősség nem egyértelműen aszerint alakul ki, hogy a sze
replők az ítélethozás melyik oldalán állnak, hogy meghozói, illetve
elszenvedői-e az ítéletnek, hanem inkább aszerint, hogy miféle tör
vény képviselői, hirdetői: az e világi, földi igazságoké vagy pedig
magasabb rendű, égi törvényeké. E kétféle értékrend létét ismeri fel
végül az elnök is és fogalmazza meg azt, amikor a lányt egy
felsőbbnek vélt igazságszolgáltatás nevében elbocsátja. Bede Erzsi
ennek az értékrendnek a nevében-szellemében cselekszik, de nem
tudatosan, hanem megérzéseire hagyatkozva. Ezért kénytelen az
elnök kisebb cselhez folyamodni (azt mondja, téves írást kézbesítet
tek) és a népi vallásosság meggyőződéseire hivatkozni (egy égi
ítélőszék előtt mindenki felel tetteiért), hogy a lányt igazában meg
nyugtassa.
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II.
A novella, a korábbiakban leírt és vizsgált jelenségek (tehát a
műfaji váltakozás, az elbeszélő szerepe, az időbeliség mibenléte és a
szereplők világa) alapján öt egységre tagolható. Ezek az eredeti
szövegből kiemelt mondatok, mondattöredékek segítségével nevez
hetők meg: „...Mind együtt ültek a bírák 2. a lány belépett 3. Egy
végzés. 4. a lány... mintha szavakat keresne 5. A bírák egymásra néztek
mosolyogva.
1. [A novella bevezető egysége: a helyszín (a bírósági tanácste
rem) és az alaphangulat (nehéz, fojtott levegő, ködmön- és pálinka
szag, vészterhes légkör) múlt időben történő leírása.] Az esküdtszék
fáradtan, rutinszerűen és érzéketlenül végzi a munkáját. A megtár
gyalt bűnügyek személyzetének gépies elvonulása jelentette egy
hangú ritmust, a szavak pattogásán, súlyán („Hadd jöjjön be az a
leány.”) is érzékelhető megdöbbenést, a komor hangulat fokozódá
sát kiváltva töri meg a lány megjelenése. Belépte szinte „tetemrehívás”-jelleget kap. Az esküdtszék reakciójába nyilvánvaló - persze
kimondatlan - előítélet vegyül: a bűnös nő elvetemültségének, rom
lottságának a testiséggel összefüggő képzete.
A vizsgált történetegységnek még két érdekes momentumára
figyelhetünk fel. Az egyik a természeti elemek (köd, szél) hangsú
lyozott jelenléte, ami a későbbiek folyamán jelentőséget, beavatko
zó szerepet nyer. A másik momentum pedig egy narrátori beszólás:
„Minek is ide a virágok?” (jégvirágok az ablaktáblán). Több szem
pontból is nyomatékosító jellege van: a teremben zajló események
nek az élet derűsebb oldaláról való távolságát, elhatárolódását jelzi,
másrészt előlegezi a lány megjelenése kiváltotta kontrasztot.
2. (A bírák elé lépő lány külső-belső jellemzését szolgáló szövegegység.) Á lány külalakját részletező leírás mutatja be. Belső, tehát
jellemtulajdonságaira megjelenéséből, szavaiból (pontosabban:
elejtett félszavakból) következtetünk. A szöveg - a lány lényével
összefüggésbe hozható - hangulatváltást jelez pontról pontra. A
természeti jelenségek itt is kifejező funkciót kapnak. A lány beléptével - mintha az ő lényéből következne - „üde légáramlat” érinti
meg a jelenlevőket és a vastag ködön át egy napsugár férkőzik az
ablakoz. Az elnök hangja már nem olyan vészesen csengő; az „az a
leány” megnevezést a „gyermek” megszólítás váltja fel, minden kö51

zönyössége ellenére (a „gyermek” kifejezés alkalmazása révén) né
mi csodálkozást rejt magában. „Az ilyen merev, szigorú hivatalnok
nak nincs érzéke semmi iránt” - veti közbe, mintegy a történetmon
dáson kívül, zárójeles formában az elbeszélő: az elnök nem akarja
vagy nem veszi észre a lány szépségét, jelenség mivoltát, akinek
hangja lágy, szomorú zene, feloldja a bírák arcának feszességét. A
következő jelenet - a lány a kebléből keresi elő az írást, mire lesza
kad a pruszlik felső csatja - tiszta erotika. „Ó, a csúf kapocs!” - veti
közbe az elbeszélő, és szinte látjuk mögötte a kajánul vigyorgó
arcot. (Mikszáth kandikáló-leselkedő arca más novellákban - pl.
A bágyi csodá bán Vér Klára ruhát tereget - is felbukkan.) Az elnök
nem mer, nem akar odanézni.
3.
A végzés tartalmának (Bede Anna félévi börtönbüntetése)
ismertetésével visszasüpped korábbi komorságába az elbeszélés
hangulata. Még nem tudjuk, hogy Bede Erzsiről van szó. Alakja itt
is egybeforr a virág képzetével: a fehér liliom tisztaságával rokonít
ható leány(arc) - a végzés tartalmának elhangzását követően - bí
borrá (úgy is értelmezhetjük: vörös rózsává) változik. A fehér és a
vörös mellett kontrasztként jelenik meg a fekete szín: a lány gyász
kendőjén és haja színében. Az előbbi (kétszer történik rá utalás a
szövegben) sejtet, egy eladdig kimondatlan történetre hívja fel a
figyelmet (ez, mint később kiderül, Bede Anna balladája), a másik
(a kibomló hajfonat feketesége) gyönyörködtet.
Ugyanezen szövegegységben háromszor ismétlődik el a vészter
hes mondat: „A törvény az törvény.” Jelentése mindhárom esetben
más. Először a lány közvetíti édesanyja szavait, s itt a világi törvény,
a hatalom tisztelete rejlik benne. Másodszor az elnök mondja ki, s
hozzá megdöbbenése, értetlensége párosul, hiszen az elkövetett
bűn, az ítélet, illetve a lány alakja közötti összefüggés képtelensége
nyilvánvaló. Mérge, komorsága tulajdonképpen tehetetlenségéből
fakad. Mintha megérezné: a törvény kimondta normák és az élet
lehetőségei nem mindig fedik egymást. Harmadszor a „törvény az
törvény”-féle mondat elszakad a realitásoktól és a széllel, szellem
hangon visszhangzik a teremben. Fontos: az elnök nem az írás,
hanem e magasabb rendű jelenség előtt hajol meg, és kész teljesíte
ni a lányra kirótt büntetést. A következő jelentésegységben ez a
szellemhang már új jelentéssel, tartalommal bővül: a halott Bede
Anna szavával azonosítjuk.
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4. (A novella cselekménybeli és jelentésbeli kulminációja) A
lány, mintegy a törvény előtti utolsó érvként elmondja testvérnénje,
Bede Anna történetét. A „de hát akkor minek jössz ide, te bolond”féle megjegyzés valóságos megkönnyebbülést jelez a bírák esetében.
A „te bolond” kifejezésnek nincs sértő éle, a jámbor, az együgyű
értelmében használatos. Érdekes, miként minősíti - hiszi - mon
dandóját és tettét Bede Erzsi semmis jelentőségűnek, holott szagga
tottsággal, töredékesen elmondott meséjébe családi tragédia, szen
vedélyes szerelmi történet, a szerelemből elkövetett bűn históriája,
a szégyenbe esett lány megrázó sorsa és végzete, valamint saját
áldozatvállalásának erkölcsi nagysága vegyül. Mit is tudunk meg
Bede Annáról? Azt, hogy nagyon szerette Kártony Gábort, aki
feltehetően törvényen kívüli személy (betyár?), s aki miatt maga is
bűnbe keveredett. Kártony Gábor sorsát homály fedi, nem tudjuk
meg, mi történt vele. Ugyanakkor élesen kirajzolódik előttünk jel
lemének negatív oldala, az, hogy Annát bűnre csábította és - felte
hetően - cserbenhagyta. Erzsi szájából ugyanis elhangzik egy részle
teiben ki nem fejtett megjegyzés: „Ó, mennyire várta! Beh jő, hogy
nem bírta kivárni. Nem ezt várta...” Feltehetjük a kérdést, miben
reménykedett Anna? Hogy Kártony Gábor visszatér és kiderül ár
tatlansága, hogy a szerető felmenti őt bűnösségének látszata alól,
hogy tisztára mossa becsületét? Anna történetébe egy alig kivehető
sejtetés mélyül: hogy itt nem csak az orgazdaság tettéről van szó,
hanem a szégyenbe esett lány szomorú históriájáról is. Életének
vége, halála tipikusan balladai: a szégyenbe esett lány belehal bána
tába, elemészti a szégyen (az öngyilkosság szépített megnevezése?).
A balladai történet befejezésmódja igazodik a műfaji szabályszerű
ségekhez, azzal, hogy a balladazáró átokformulát vagy tanulságsze
rű tételt itt a hasonló szerepű fogadalomtétel helyettesíti: az anya és
Erzsi megfogadja, hogy mindent jóvá tesznek, „legyen meg teljes
nyugodalma haló porában”.
5. (A novella befejezése, a cselekmény megoldását tartalmazó
egység.) A primer jelentéstartalom szerint az elnök átérezve a lány
fogadalmának és szándékának jelentőségét, felszabadító hazugság
hoz folyamodik („Hibás írást küldtünk hozzátok”...), ezzel a tör
vény, a vármegye büntetése alól ment fel. Végül kimondja a novellái
történet megoldását is jelentő és Anna magasabb rendű igazságát
tartalmazó ítéletét. „Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj
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haza, lányom, tisztelem édesanyádat, mondd meg neki, hogy Anna
nénéd ártatlan volt.” Ezek a szavak persze azt is jelenthetik, hogy a
királyi táblán ítéltetett Anna ártatlannak. Ezt azonban az elnök
érzelmi ellágyulása és Bede Erzsi átszellemült válasza árnyalja:
„Gondoltuk mi azt!” Mit? Hogy a királyi tábla ártatlannak fogja
találni Annát? Amikor a béreslány még a vármegyétől sem remél
irgalmat! Nem. Bede Erzsi itt az élet törvénnyel nem mérhető indu
lataira, szenvedélyeire, jelenségeire utal.
A szégyenbe esett lány balladája a másvilágon, az égi igazság
szolgáltatás szintjén adja meg szereplőinek a feloldozást. Ugyanak
kor a primer műfaj, a novella is tartalmaz ilyen elvont értelmű
megoldást: Bede Erzsi kiállja a szeretetpróbát. Vállalva nővére tet
tét és igazságát a világ előtt, a megbocsátó, feltétlen szeretet mellett
tesz tanúbizonyságot. Sokkal többet tesz tehát annál, mint hogy a
család becsülete miatt halott nővére helyett megjelenik a bírák
előtt.
A Bede Anna tartozása című Mikszáth-novella - miként az a
fentiekből kiderülhet - kis terjedelme ellenére is nagy szellemi
távlatokat nyit meg előttünk, az életmű egyik legmívesebb, legremekebb darabja.
(1997)
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MODERNITÁS-ELMÉLETEK,
KISEBBSÉGI IRODALMAK A
XX. SZÁZADI
IRODALOMTÖRTÉNETEKBEN

Az irodalom alakulástörténeti jelenségeinek (esetünkben a mo
dern irodalmi gondolat jelentkezésének és jelentésének, valamint a
kisebbségi irodalmak formálódásának és létjogosultságának) vizs
gálata természetszerűleg vet fel bizonyos tudományelméleti kérdé
seket. E problematika az irodalomtörténet-írás XX. századi állapo
tából és gyakorlatából következik, különösen aktuálissá századunk
második felében, Hans Róbert Jauss nevezetes tanulmányának
{Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, 1970)
megjelenését követően vált, míg a nyolcvanas évek végétől nyilván
való szemléleti váltást előirányzó törekvések következtében került
előtérbe a magyar irodalomtörténet-írás gyakorlatában is. SzegedyMaszák Mihály Az irodalom történeti és elméleti vizsgálata („Minta a
szőnyegen”. A műértelmezés esélyei. Bp., 1995,11-23. p.) című tanul
mányában (a modernitásról és a kisebbségi irodalmak lényegéről
alkotott értelmezése e dolgozat keretében is bemutatásra kerül) a
következőket állapítja meg az idézett kérdésről: „Amennyiben azt
szeretnők tudni, mire is ösztönözheti az irodalomtörténészt az el
méleti kutatás, talán az lehet a válasz: valószínűleg üdvös lenne, ha
minél több hatástörténeti, azaz Wirkungsgeschichte jellegű vizsgá
lat folynék, hogy lássuk, mennyiben változott az idők folyamán az a
tevékenység, amelyet olvasásnak nevezünk. Ha pedig az irodalom
felfogásának és olvasásának megváltozását figyelembe véve teszem
föl újra a kérdést: mi is az irodalomelmélet feladata, a következő
választ adhatom: az elméleti vizsgálatnak az lehet elsődleges célja,
hogy kérdésessé tegye az eddigi kutatás alapföltevéseit. (...) Az is

55

hivatása az elméletírónak, hogy megnehezítse a történeti folyama
tok kutatójának munkáját, fogas kérdéseket tegyen föl neki, és
elriassza őt attól, hogy egyszerű megoldásokhoz folyamodjék.” (2223. p.) Mint ahogy Szegedy-Maszák moderniás-elméletének és ki
sebbségi irodalomról alkotott véleményének vizsgálatakor sem ke
rülhetjük meg a diszciplína tudományelméleti összefüggéseire vo
natkozó véleményét, illetve Jauss felfogására reflektáló irodalomfo
galmát, úgy a többi bemutatásra kerülő nézetet is csak megalkotója
elv- és fogalomrendszerével összefüggésben vizsgálhatjuk érdemle
gesen.
Hans Róbert Jauss híres tanulmánya paradigmaváltást, azaz az
irodalomtudomány revízióját, szemléleti átalakulását eredményez
te, vagyis e szándék határozott megfogalmazása. A hagyományos
irodalomtörténetekkel szembeni kifogásai három fő észrevétel kö
ré csoportosíthatók:
1. Az irodalmi folyamatok külső, illetve belső megközelítésű
vizsgálatának célszerűtlensége.
2. Az irodalom szinkron, illetve diakron megközelítése közötti
ellentét.
3. Az alkotásfolyamat eredményére, azaz a művekre való kizáró
lagos koncentráltság elvetése.
Az első pont alatt megfogalmazottak szellemében veti el a 19.
századi irodalomtörténet-írás teleológiai megalapozottságú gya
korlatát, a Gervinius és Humbolt által képviselt elvként funkcioná
ló „történelmi eszmét”, de a szellemtörténet „irracionális esztétiká”-t hirdető tanait éppúgy, mint a pszichológiai aspektusokat, a
műfajtörténeti sajátosságokat vagy a biográfiai adatokat előtérbe
helyező szemléleteket.
Az irodalom szinkron, illetve diakron vizsgálatával kapcsolat
ban felhívja a figyelmet az előbbi egyeduralmára; a „mű-immanens
módszer” és az irodalomszociológia, a „tiszta költészet” és a „kor
hoz kötött irodalom” közötti ellentét feloldatlanságára.
Valamennyi megközelítési móddal szemben kifogásolja, hogy az
irodalmat kizárólagosan művek egymásutánjaként képzelik el.
Mindezekkel ellentétben az irodalomtudomány recepcióesztétikai
és hatástörténeti szempontú átalakítására tesz kísérletet; ennek igé
nyét fogalmazza meg. Felfogása értelmében az irodalom nem csu
pán művek sorából, hanem az olvasatok egymásutánjából, nem csak
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író, mű és olvasó viszonyából, hanem az olvasó és az olvasó (azaz:
olvasatok és olvasatok) közötti szellemi viszonyból (is) áll.
„De éppen mivel a mű recepcióra irányul, mindaddig nem szá
mít igazán befejezettnek, amíg az elkészüléstől el nem jut oda, hogy
recepció tárgyává váljon. Nem csak arról van szó, hogy olvasóknak
szánták már eleve, hanem arról is, hogy szüksége van az olvasóra
ahhoz, hogy igazi mű legyen belőle, az irodalmi produkció és a
recepció közti intervallum feltételei között ér véget az alakulási
folyamat, mégpedig az írott mű formájában, amely alkotójától és
keletkezési aktusától függetlenül létezik” - olvashatjuk egy másik
tudós, Manfréd Neumann Társadalom-irodalom-olvasás (Helikon,
1980,1-2., 66-117., 107. p.) című tanulmányában.
A Jauss-féle recepciótörténet ugyanakkor szociológiai megala
pozottságú, azaz az olvasó „elvárási horizont”-jára, ismereteire, igé
nyére és ízlésére épül. A recepciótörténet, illetve -esztétika „egy mű
befogadását és hatását az elvárásoknak abban az objektiválható
vonatkozási rendszerében írja le, amely bármely mű megjelenésé
nek történeti pillanatában létrejön, s a műfaj korábbi ismeretéből,
előző művek formájából és tematikájából, valamint a költői nyelv és
köznyelv ellentétéből épül fel.” (H. R. Jauss: i. m.) E szemlélet, az
elvárási horizont rekonstruálásának múltra és jelenre egyaránt ki
terjesztett igényének felállításával, igen komoly feladatok elé állí
totta a XX. századi irodalomtörténet-írást.
Erre a jaussi szemléletre hivatkozik Kulcsár Szabó Ernő is (a
vizsgált alakulástörténeti jelenségekre vonatkozó nézete ugyancsak
bemutatásra kerül ennek az írásnak a keretében), amikor a nemzet
közi irodalomtudománnyal kapcsolatát vesztett magyar irodalom
történet-írás kettős paradigmaváltását sürgeti további működőké
pessége és érvénye érdekében. Egyrészt elavult módszerkészletét
kell megújítania, másrészt le kell számolnia a szubsztancialista fel
fogásokkal és a gyakorlatát befolyásoló ideológiai hatásokkal. A
recepciókutatás, illetve a rá épülő irodalomtörténet-írás szocioló
giai aspektusai különösen fontosak a XX. századi magyar irodalomtörténet alakulásfolyamatai szempontjából, illetve a keltő össze
vető vizsgálatánál, hiszen az előbbi fogalomrendszerének több ele
me már századunk első évtizedeiben feltűnt, mindenekelőtt Hor
váth János, de Thienemann Tivadar, Schöpflin Aladár munkáiban
is. Kulcsár Szabó példaként említi Horváth János írót, művet és
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olvasót egybekapcsoló irodalomfogalmát, önelvű rendszerező elvét,
az irodalmi tudat és ízlés közös lelki formába olvadó teljességét
vizsgáló, illetve a jelenség alakulásfolyamatát követő rendszerezé
sét. Kutatásai alapján arra a következtetésre jut, miszerint - a hala
dó kezdetek után - a magyar irodalomtörténet további fejlődését a
konzervatív historizmus (az irodalmat a nemzeti jelleg kifejeződé
sének tekinti), később pedig a marxista ideológia egyeduralma gá
tolta. Ugyanakkor idézi Béládi Miklósnak a revízió alá vetett disz
ciplína jövőjéről alkotott nézetét: „Képzeljük el, hogy az eszmeáramlatok, nemzedékek szerinti csoportosítást követné a művek
irodalomtörténetének a síkja egy képzeletbeli irodalomtörténet
ben. így előállhatna az a szentségtörő helyzet, hogy Szabó Dezső,
Déry Tibor, József Attila, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor ke
rülne egymás mellé. Egy ilyenfajta irodalomtörténet ma utópia, de
egyszer tán valóság lesz, lehet belőle...” (Idézi: Kulcsár Szabó Ernő:
Az új történetiség esélyei A mai irodalom szellemi helyzetéről. In :Az új
kritika dilemmái. Bp., 1994)
A XX. században keletkezett magyar irodalomtörténeti szinté
zisekben, összefoglaló rendszerezésekben fellelhető modernitás-elméletek és a kisebbségi irodalom jelenségére vonatkozó nézetek a
diszciplína előbbiekben vázolt alakulásfolyamatainak tükrében ér
telmezhetők. Abból a gazdag anyagból, amely a XX. századi magyar
irodalomtörténet-írás dokumentumait jelenti (a magyar irodalomtörténet-írás gyakorlatára nem vonatkoztatható az a jaussi nézet,
miszerint a tudomány „összes csúcsteljesítménye a 19. században
jött létre”) természetszerűleg szelektálni kellett. A tudomány XX.
századi fejlődésfolyamata a legtágabb időbeli koordináták szerint
két szakaszra: a század első felében (többnyire a második világhábo
rú előtt) és a második félszázadban (a II. világháborút követően)
keletkezett irodalomtörténetekre osztható. A XX. század első fe
lében napvilágot látott rendszerezésekkel - a vizsgált jelenségekre
való rálátás kisebb felülete miatt, hiszen ez jobbára a konstituálódás időszaka - csak vázlatszerűen foglalkozunk, míg az utolsó né
hány évtized kitermelte munkák közül Bori Imre, Szegedy-Maszák
Mihály és Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetét választottuk át
tekintés céljából.
Horváth János 1908-as Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai és
1922-es Magyar irodalomismeret című tanulmánya jelenti fejlődés
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történeti szintézisének elvi alapvetéseit. 1908-as tanulmánya lé
nyegre törő, az 1922-es részletező igényű. Az elsőben a „tisztán
irodalmi szempont” - az irodalmi tudat rendezőelvként való megne
vezését és értelmezését követően - az irodalmi hagyomány képződé
sének az irodalmi tudat kialakulásával összefüggő folyamatát tárja
elénk. Az irodalmi tudat „az írónak elődjeihez s olvasóközönségé
hez való tudatos viszonya” (Horváth János). Kifejeződésének felté
tele bizonyos irodalmi hagyomány megléte. Az irodalmi hagyomány
pedig nem más, mint egy irodalom egyetemes érvényű készlete, szel
lemi tőkéje, az - s itt Horváthot idézem -, „amit valamely kor
irodalmi élete az összes készletből magára nézve aktuálisnak tud, s
az eleven irodalmi viszonyokba bevon”. így az irodalmi hagyomány
is változó jelenség. Korszakok, iskolák, irányzatok más-más hagyo
mányon alapulnak. Az Irodalmunk fejlődésének fő mozzanataiban
részletezőbb logikai levezetés nélkül jelöli ki a fejlődés legfőbb
attribútumait, amelyeknek követése a vizsgált anyag feltárását teszi
lehetővé. Ez a kulcsfogalom pedig - miként már utaltunk rá - az
irodalmi tudat, az irodalom önszemlélete. Az irodalmi tudat kiala
kulásának állomásai irodalmunk fejlődéstörténetének is állomásai;
egy majdani irodalomtörténeti szintézis gyűjtőpontjai. „Az irodalmiság végső alapja tehát... egy szellemi életbeli viszony, mely írók és
olvasók között az előbbiek által írt (megrögzített) szövegek közve
títésével érvényesül.” (Horváth)
Az intertextualitásról szóló legmodernebb elméletek, melyek a
különböző „befogadások”, tehát a recepció szintjén is feltételeznek
irodalmi kölcsönhatást, tulajdonképpen ledöntötték az irodalmi
vagy irodalmi jellegű (tehát írott) művek között feszülő évtizedek
alkotta falakat. Ilyen feltételek mellett akár Horváth János szintézi
se és Hans Róbert Jauss recepcióesztétikai tanulmányai között is
analógiákat kereshetünk. Mindez arra jogosít fel bennünket, hogy
Horváthnak az önelvű rendszerezésről, az irodalmi készletről és
hagyományról, az ízlésről és a tudatról alkotott felfogásában korát
több évtizeddel meghaladó modernséget lássunk. Ugyancsak fontos
e szempontból az irodalmi készlet darabjai, a korábban íródott és
megjelentetett művek, illetve az újabb korok olvasói között létesülő
viszony felismerése Horváth koncepciójában, hiszen ez Jauss és
kortársai elméletének is fontos kitétele („... a múlt műalkotásainak
újbóli befogadásával egyidejűleg végbemegy a múlt és a jelen művé
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szetének, az irodalom hagyományos érvényének és aktuális je
lentőségének állandó közvetítése.”)
Horváth János elv- és fogalomrendszerének vázlatos áttekintése
után, irodalomtörténeti szintézisének a századfordulóra, illetve a
XX. század irodalmának jelenségeire vonatkozó értelmező és érté
kelő kitételei (illetve ez utóbbiak hiányának) számbavételekor, azt
a paradoxnak látszó következtetést vonhatjuk el, miszerint a gon
dolkodásában, módszereiben és fogalomrendszerében hallatlanul
modern irodalomtörténész a saját korában konstituálódó irodalmi
modernséget nem értette. A magyar irodalom fejlődési ívét a nem
zeti klasszicizmus irodalmi ízlésének csúcspontját jelentő Arany
opusig húzza meg. 1919-es Aranytól Adyig című tanulmányában a
vizsgált irodalmi korszakot a hanyatlás korának mutatja be, az
Arany halála után kibontakozó költői irányt a 19. század klasszikus
hagyományainak eltékozlójaként, megtagadójaként értékeli. „Az
ellentámadás, amely Adyval valóban megjelent, pusztán irodalmi
színét nézve, a klasszicizmus egésze ellen szól” - írja említett tanul
mányában. A jelenség értékelése visszavezethető az ún. kánon
képződés fogalmához. „A kánon - idézem Szegedy-Maszák Mihály
véleményét - határozza meg, milyen kulturális termékeknek van
meg nem kérdőjelezhető értéke valamely értelmező közösség szá
mára. ... A kánonná állandósult hagyomány annyit jelent, hogy bizo
nyos szövegek s értelmezések megőrzendővé, »mértékadóvá« vál
nak, tekintélyre tesznek szert. Bármely részét akarom »elolvasni« a
kánonnak, a kánon egészének háttérként kell szerepelnie az értel
mezésben.” (A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a poszt
modem korban. In: „Minta a szőnyegen”) Az irodalmi modernitás
(itt a jelenség tágabb összefüggésrendszerére gondolok, beleértve
fejlődésének a klasszikus modernségtől a posztmodernig terjedő
szakaszait) mindenkor valamely kánon lerombolásának jelenségé
vel azonos, a meghaladás, az átértékelés szándékát jelenti. Horváth
János tehát az Aranytól Adyig terjedő új irodalomtörténeti kor
szakban és a benne konstituálódó irodalmi modernségben csak a
kánonrombolásnak (tehát a követendő hagyománnyá minősített
nemzeti klasszicizmus elvetésének) tényét ismerte fel és nem látta
meg az új kánon képződésének, tehát az értékképződésnek a tényét.
Ilyenformán a jelen újszerű irodalomtörténeti gondolkodásában a
múlt irodalmi önszemléletét teremtette meg.
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A Horváth által áthághatatlan „esztétikai és morális kánonná”
minősített Arany-ideált - vannak ilyen ellentmondásai, egymással
feleselő jelenségei a magyar irodalomtörténet-írásnak - épp a ká
nonrombolónak minősített Nyugat történészei, a Babits Mihály vir
tuális magyar irodalomtörténetének fénykörében ténykedő Szerb
Antal és Schöpflin Aladár avatja a Nyugat és körének szellemi
elődjévé, a modern magyar entellektüel költő, tehát Babits előké
pévé. Maga Babits Petőfi és Arany (1910) című híres tanulmányában
Aranyt „hallatlanul modern” jelenségként értelmezi a XIX. századi
magyar irodalomban. Modernségét lélektani mozzanatok alapján
ítéli meg: előkelő szenzibilitását, a múlt iránti rendkívüli érzékét,
egyéni látásmódját, zárkózottságát, valamint erkölcsi, alkotói és
tudós lelkiismeretességét tekinti ilyen mozzanatnak. „Agyonsebzett
lelkű dekadens költészete fátyolos: szimbolikus vagy (művészien)
impasszibilis, szemérmes és Tart pour Tartós. S ilyen voltaképpen az
Arany Jánosé is” - avatja e mondatokkal Babits Mihály, a XIX.
században ténykedő Arany Jánost saját és kortársai elődjévé, az első
igazi, XX. századi értelemben vett modern, entellektüel költő pél
dájává.
[Külön tanulmányt, sőt, tanulmányokat igényelnének a két világhá
ború között keletkezett, olykor extrém ideológiákon alapuló iroda
lomtörténeteknek - Farkas Gyula, Féja Géza, Németh László mun
káiról van szó - a modernitás és a kisebbségi irodalmak összefüggé
sére vonatkozó értelmezései. Németh László Kisebbségben (1939)
című tanulmányában a kisebbségi szempont sajátos értelmezését
teremtette meg, legtöbbször az irodalmi hagyomány, a kánon megújítóit sorolva gyanús irodalmi kategóriák („mély-magyar”, „hígmagyar”) fogalomköre alá. Ugyanakkor az egyetemes magyarság
sorsáért - hiszen az irodalmat következménynek, a társadalom
fejlődéstörténetéből adódó tünetjelenségnek tekintette - felelőssé
get érző író a kisebbségi irodalmaknak is fontosságot tulajdonított.
Elsőként tervezte a határon túli magyar irodalom bemutatását.
Szirmai Károlyhoz intézett sorai a kisebbségi irodalmak önszemlé
letét meghatározó alapgondolattá váltak: „Külön sorsoknak külön
irodalom kell, s a Vajdaság egy darab elszakadt magyar sors, amely
nek meg kell találnia a maga teljes garnitúra íróját - ha nem is
állíthat minden helyre elsőrangú erőt.”, In: Két nemzedék, 1970]
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A magyar irodalomtörténe-írás revízióját tudománytörténeti
szükségszerűségnek tekintő jelen kori kutatások az utolsó két évti
zed szintetizáló szándékai között egyedül Bori Imre koncepciójá
ban fedezték fel a „szubsztanicialista fejlődéselv”, illetve a „poétikai
alkotásmodellek” (Kulcsár Szabó Ernő: i. m.) egymásutánjáról al
kotott nézetek meghaladásának tettét, a szövegszerű vizsgálati
módszer meghatározottságát. Rá is vonatkoztatható Babits Mihályra tett megállapításunk, miszerint történészi munkásságának szö
vegszerű dokumentumai egy virtuális összefoglaló irodalomtörté
net darabjait jelentik. A magyar irodalom modern irányai két kötete
a magyar irodalmi modernség (a klasszikus modernitás) jelenségé
nek újszerű értelmezéseit és konstituálódása történetének szintézi
sét jelentik. Koncepciójának lényegi mozzanatait a következőképp
összegezhetjük:
1. Fő rendszerező elve „az irodalmat dinamikus folyamatként
néző szemlélet”.
2. E szemlélet értelmében a modern magyar irodalmat létrehozó
század a XIX. volt. A XIX. század a XX. század jelenségeitől elvá
laszthatatlan fejlődésfolyamat része, méghozzá azoknak előképe,
forrásvidéke.
3. A XIX. század második felének irodalmából négy olyan élet
művet emel ki (Arany János, Jókai Mór, Vajda János és Madách
Imre) és vizsgál, amelyek átfogó jelentőségűek a modern magyar
irodalom kialakulásának mindhárom XIX. századi szakaszában
(„kezdetek” - 1859-65, „folytatás” - 70-es évek, szimbolizmus századvég).
A modern magyar irodalom kezdeteire irányuló vizsgálatai kiin
dulópontját egy, a XIX. század második felében létrejött különös
társadalomtörténeti szituáció és a vele párhuzamosan, illetve össze
függésben kibontakozó, e „felfordult világ”-ra reflektáló irodalom
képezi. Az 1859-től 1865-ig terjedő - általa egységesnek felfogott korszak történetéről van szó. „A magyar történelmi paradoxonok
sűrű, szinte mesebeli sötét erdejének a közepén találjuk magunk, ha
a felmerülő s itt jelentkező kérdésekkel nézünk szembe” - állapítja
meg. Az „új lehetőségek” és „elveszett illúziók” éveit jelentő
fejlődésszakasz természetszerűleg teremti meg sajátos (és a kor
bonyolult szövevényével összhangot mutató) irodalmi válságát. Az
irodalomtörténész „az új és modern világgal” való szembetalálkozás
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élményével, a modern irodalmi gondolat megszületésével azonosít
ja e jelenséget. Ez a modern irodalmi gondolat több összetevőjű
jelenség. Arany az első modern magyar költő és az Őszikék az első
modern magyar verseskötet. Az „»új« üzenetének meghallója”
először 1860-ban, Az örök zsidó című költeményében ad hangot
ennek az élménynek. Bori Imre a költemény létrejöttét „kivételes
költői pillanatának nevezi és Arany „költői modernségének proto
típusát” regisztrálja benne. Ez a költői létértelmezés két szempont
ból mutat addig ismeretlen élményiséget: a látszat és a valóság
kettősségének felismerésében és az időérzékelés szempontjából.
„Az Ady Endre emlegette »perc-emberek« körvonalazódnak ebben
a versben először ilyen felfogás nyomán a modern magyar iroda
lomban” - mondja a vers kifejezte időélményről. Jókai Mór életmű
vében az irracionális determináltság, illetve az identitásválság prob
lémaköre jelenti Bori Imre értelmezésében azokat a momentumo
kat, melyek egy új írói világkép megteremtődésének jelei. Az ember
tragédiája: a szimbolizmus ősforrása. Benne Madách a szimbolista
„gondolkodás” alapjait rakta le. Az irodalomtörténész, a mű köz
ponti, szituációteremtő élményköreként az édenvesztés, az édenélmény jelenségét jelöli meg és három szintjét különíti el: az éden
elvesztésére való ráeszmélést, a világtörténelmi szintre való helyeződését, illetve a visszaszerzés lehetőségének a felismerését.
Ugyanakkor rámutat arra is, hogy Madách műve az édenélmény egy
korszerűbb változatát teremti meg, hisz nemcsak létrejöttének, ha
nem devalválódásának folyamatát is tükrözi. A modern magyar iro
dalom szellemiségének szemléleti körvonalazódását Vajda cikkei
ben és röpirataiban mutatja ki, amelyekben a hazafias nemesi költé
szeteszmény helyett az „európai hum anitás” és az „emberi
nézőpont” szerepét hangsúlyozza.
A modern magyar irodalom kezdeteinek, azaz a modern irodal
mi gondolat Bori Imre által teremtett értelmezése egy sajátos szem
pontból is összefüggésbe hozható a kisebbségi irodalmakról alko
tott koncepciójával, a jugoszláviai magyar irodalom történetével. E
koncepció értelmében a kisebbségi magyar irodalom egy másik tér,
új szellemi és kulturális környezet indukálta, az egyetemes nemzeti
irodalom képzetétől különálló, de el nem különülő ( Bányai János:
Bori Imre irodalomtörténetének hiányzó fejezete. Utószó, 1993) jelen
ség. Bányai János értelmezését idézve: „Ez a külön azonban nem
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elkülönülés, hiszen benne van ebben a koncepcióban Bori Imrének
az a meggyőződése is, hogy a jugoszláviai magyar irodalom történe
te valójában a magyar irodalom történeteként írható meg, hiszen
ami a kisebbségi irodalmakban történik, az megtörténik a magyar
irodalomban is, illetve ami a magyar irodalomban lejátszódik, az
előbb-utóbb látható lesz a kisebbségi irodalomban is.” Ilyen érte
lemben A jugoszláviai magyar irodalom története része, egy fejezete
Bori Imre átfogó magyar irodalomtörténeti koncepciójának, virtuá
lis történeti szintézisének, s mint ilyen nem lehet hagyománytalan,
hiszen hagyományát a teljes magyar irodalom fejlődéstörténete ké
pezi, amelynek részjelenségét képezi többek között a modern iro
dalmi gondolat megteremtődése is a múlt század második felében.
Végezetül egy, az irodalmi modernségről és a kisebbségi iroda
lomról alkotott értelmezéseket az irodalmi hermeneutika szemszö
géből vizsgáló szemlélet: Szegedy-Maszák Mihály koncepciója. Mi
ként azt a bevezetőben említettem, Szegedy-Maszák az irodalom
történeti és elméleti vizsgálatának megújítását, átértelmezését tart
ja jelen korú irodalomtörténet-írásunk legfontosabb feladatának, s
e szükségszerű revíziónak kidolgozta főbb pontjait is. Egyik ilyen
sarkalatos pontnak tekinti az irodalomtörténet elv- és fogalomkész
letének megújítását. Az irodalmi művet a német hermeneutika el
veinek megfelelően „térben ható, lezáratlan történésként” szemléli,
értelmezésének aktusát a szöveg és az értelmezésben használt nyelv
kölcsönhatásaként fogja fel, £Iem tagadja ugyanakkor „különböző
távlatok függvényeként eltérő irodalomtörténetek” létezését. Ezen
elveknek függvényében az irodalomtörténet tárgyának meghatáro
zása is új szempontok értelmében történik. A hagyományos felfogá
sok szerint az irodalomtörténet értelmezte és értékelte művek ben
ne vannak, benne élnek valamely közösség tudatában. Korunkban
azonban, a tömegtájékoztatás, az informatika, valamint a fordításelmélet- és -gyakorlat, az intertextuális kutatások elterjedése követ
keztében, egy-egy közösség tagjai nemcsak a nemzeti nyelven író
dott művek élményét hordozzák tudatukban. Épp ezért SzegedyMaszák a magyar irodalom összehasonlító vizsgálatát, a fordítás
elméleti és történeti kutatását tartja célszerűnek. A kisebbségi ma
gyar irodalmak történeti szempontú feldolgozását is csak a „kör
nyezetükben élő többség” irodalmával való együtt láttatás érvényé
ben tartja célszerűnek. A kisebbségi lét körülményei között kelet
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kezett művek ugyanis nem csupán a magyar nyelvű kultúra rendsze
réhez tartoznak, ugyanakkor a kétnyelvű közösség természetszerű
leg teremti meg az olvasatok egymáshoz mérésének egy összefüg
gésrendszerben való láttatásának igényét. „Az ilyen összehasonlító
elemzéstől eltekintve viszont nem látnám sok értelmét a felföldi,
vajdasági vagy erdélyi magyar irodalomtörténet önálló megírásá
nak, mert az 1920 óta eltelt időszak végül is viszonylag rövid szakasz
a magyar nyelvű irodalomnak legalábbis tíz évszázados örökségé
ben, és alig képzelhető el bármi, ami az egynyelvűségnél szorosab
ban kapcsolhat egymáshoz különböző szövegeket” - írja Az iroda
lom történeti és elméleti vizsgálata című idézett tanulmányában.
Ugyancsak az irodalmai mű lezáratlan történésként való értelmezé
séből következik az a felfogása is, miszerint a célelvű irodalomtörténet-írás modernséget előtérbe helyező törekvései is tarthatatla
nok. Egyrészt a művek esztétikai értékét nem határozhatja meg
fejlődés-, illetve műfajtörténeti helyük, hiszen a modernségnek nin
csenek egyértelmű alaktani ismérvei. Léteznek olyan irodalmi mű
vek (Szegedy-Maszák Bodor Ádám Sinistra körzetét említi példa
ként), amelyeknek művészi értéke vitathatatlan, mégsem jelentik az
újítás, azaz a kánon lebontásának szándékát. Bizonytalanok a maradiság és a modernség ismérvei is. „Nem zárható ki annak lehetősé
ge, hogy ugyanaz a mű az egyik összefüggésrendszerben régiesnek,
egy másikban viszont újszerűnek mutatkozik” - írja. Az irodalmi
mű „költészet és gondolat állandó párbeszédének” része, íaz irodalomtörténet-írás tárgya csakis e párbeszéd lehet.
A magyar irodalomtörténet-írás XX. századi gyakorlatában ter
mészetszerűleg nem léteznek teljesen analóg értelmezései a két
vizsgált alakulástörténeti jelenségnek, illetve összefüggésüknek, a
modernitás és a kisebbségi irodalmak kapcsolatának. A diszciplína
gazdagságát és fejlődéslehetőségeit épp e „különböző távlatok
függvényében létező” elvek, szemléletek és értelmezések együttha
tásai teremtik meg.
(1998)
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A SZÖVEG SZABAD

ÚJ KORSZAKÉRTELMEZÉS
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma.
Balassi Kiadó, Budapest, 1994

Az eddigi felvilágosodás-kutatások eredményeit (Horváth Já
nos, Waldapfel József, Szauder József, Mezei Márta, Julow Viktor,
Szegedy-Maszák Mihály és mások munkáját) haszonnal forgató és
alkalmazó, összegező érvényű mű Bíró Ferenc felvilágosodás-mo
nográfiája, amely ugyanakkor az újabb részjelenség-vizsgálatok
alapja lehet. (Például Debreczeni Attila 1993-ban napvilágot látott
Csokonai-monográfiájának jegyzeteiből tudjuk, hogy munkája so
rán a szerző az akkor még kéziratos Bíró szövegeket is felhasználta
forrásanyagként.)
A monográfia bevezető tanulmányában Bíró két - a kutatás
tárgyát meghatározó - momentumot tisztáz. Az egyik a felvilágoso
dás korának a magyar (irodalmi) kultúra történetében elfoglalt
helye és szerepe, a másik a vizsgált korszak, a XVIII. század máso
dik felének irodalomfogalma, azaz e fogalom változékonysága, illet
ve összetettsége. Ugyanezen tanulmány a magyar felvilágosodás-ku
tatások áttekintő érvényű elemzése is.
A könyv négy nagyobb tömbje négy szempontot is jelent a kora
beli irodalom vizsgálatában. A barokk és a felvilágosodás között
című fejezet alakulásrajz, a felvilágosodás szellemi mozgalmának,
törekvéseinek jelentkezésétől „áttöréséig” vizsgálja a fejlődésfolya
matot. A felvilágosodás áttörése című egység „az irodalom életmód
jának átalakulása” körüli jelenségeket veszi szemügyre. Az Eszmék
a kor szellemiségét meghatározó filozófiák, bölcseletek dominanci
áját vizsgáló egység, míg a Műfajok cím alatt - természetszerűleg - a
korszak műfajtörténeti jellegzetességei tárulnak elénk, mindenek
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előtt a költészet története, a hazai regényirodalom kezdetei és a
drámairodalom korabeli jelenségei. Bár nem jelent a kötetben kü
lön fejezetet, a Csokonai-opust vizsgáló szövegegység a monográfia
tulajdonképpeni befejező része, hiszen jelentőségénél fogva az élet
mű a korszak össztörekvéseit és jelenségeit is tükrözi. Bíró szerint a
vizsgált időszak legnagyobb értékeket létrehozó-teremtő egyénisé
géről van szó.
A korábbi vizsgálatok eredményeit követve, mindenekelőtt Szauder József munkájára alapozva, Bíró a XVIII. század közepében
jelöli meg azt az irodalomtörténeti fordulópontot, amely az egész
magyar irodalom fejlődése szempontjából „a legnagyobb változáso
kat hozó időszak”. Ekkor alakult ki, jött létre az a történelmi helyzet,
amikor a majdani felvilágosodás kori magyar irodalom fő hordozói és
teremtői, a művelt nemes és az egyházi értelmiség szerephez jut.
A bevezető tanulmány egyik lényegi kérdésköre az a több mint
másfél évszázados vita, amely a magyar felvilágosodás korának, il
letve kezdetének időbeli elhelyezését érinti a magyar irodalomtör
ténet-írás gyakorlatában. Az időbeli elhelyezés, mi több, a dátum
szerű megjelölés szándéka már az adott korszak önszemléletét is
jellemezte, hiszen Kazinczy Ferenc Tübingiai pályaművé...-ben
(1808) az 1770-es éveket kiemelkedően fontos időszakként jelöli
meg nemzeti literatúránk szempontjából. Ismert tény továbbá tör
ténetírásunkban, hogy a romantika irodalma, hála mindenekelőtt
történetíróinak (Pápaynak, Toldynak, Gyulainak), saját fejlődéstörténeti előzményét látta a felvilágosodás többszintű, illetve -réte
gű korszakában. így jöhetett létre irodalmunk legélesebben meghú
zott korszakhatára, amely a Bessenyei György nevéhez kapcsolt
1772-es esztendő. E szemlélet XX. századi továbbfejlesztője minde
nekelőtt Horváth János, aki ugyancsak a felvilágosodásban jelöli
meg az általa nemzeti klasszicizmusnak nevezett XIX. századi fény
kor előtörténetét. Csak a legújabb kutatások (Bíró itt Szauder és
Szegedy-Maszák észrevételeit említi) mutattak rá arra, hogy e „sza
kadékmélységű” határvonal meghúzásával irodalmunkban túlzot
tan elkülönült a „régi” és az „új”, ami szemléleti és módszertani
hiányosságokhoz vezetett történetírásunkban is. Mindezt azért lát
tuk fontosnak vázolni e helyt, mert - mint a bevezetőből kitűnik Bíró felülbírálva ezeket a szemléleteket, nem fogadja el az 1772-es
esztendő korszakhatárjellegét. Az 1770-es évek történéseit egy, „az
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előzményeket is magában foglaló folyamat keretei között” látja cél
szerűnek vizsgálni. Nézete szerint - s erre épül egész felvilágosodás
értelmezése - az a „változásokat immár magában rejtő helyzet”,
amely a magyar felvilágosodás irodalmának érvényre jutásához ve
zetett, 1772 előtt évtizedekkel, a XVIII. század közepe táján létre
jött már, amikor a két „hangadó” társadalmi réteg, a művelt nemes
ség és az egyházi értelmiség megszületett. [Bíró ezekkel a fogalmak
kal kapcsolatban Kosáiy Domokos az általánostól kissé eltérő meg
határozásait alkalmazza: „az értelmiségi nem egyszerűen a művelt
ember, hanem az, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és (egyéb
lehetősége nem lévén) abból a foglalkozásból is kénytelen élni, amely
re e végzettség feljogosítja”, illetve „a nemes viszont - a műveltségi
színvonalától ugyancsak függetlenül - az, aki számára önállóságot biz
tosít a létező vagy a várható birtok, jóllehet esetleg rövidebb-hosszabb
ideig értelmiségi foglalkozást űzve kereste kenyerét.”|
Az 1772-es esztendő illetve az irodalmunk fejlődéstörténeti for
dulópontját (a felvilágosodás érvényre jutását) előkészítő-előlegező időszak körüli vizsgálódását Bíró konkrét megállapítással zár
ja. Szerinte irodalmunkban először Faludi Ferencnek jutott az az
újszerű tájékozódást jelentő szerep, hogy „ne csak »istenes jóságra«,
de »szerentsés boldog életre« is oktassa korának magyar nemeseit.”
A magyar felvilágosodás irodalmának történeti elhelyezését kö
vetően, a tárgyalandó irodalom fogalmát kell tisztáznia a monográfusnak. Klaniczay Tibornak az irodalomtörténeti szintézis elvi kér
déseit taglaló tanulmányaira támaszkodva vallja, hogy a felvilágoso
dás (egyáltalán bármely múlt korszak) irodalmi termését sem mai
irodalomfogalmunk, sem az adott korszak irodalmi tudatára tá
maszkodva nem lehet hitelt érdemlően vizsgálni. Ha a két szempont
közül bármelyiket is a kizárólagosság szándékával alkalmaznánk, az
képtelenségek egész sorát eredményezné, hiszen lehetetlen volna
elhatárolni egymástól a magyar és a latin nyelvű, az esztétikai érde
kű és a tudományos munkákat. Bíró az „elvont irodalmi minőség”
meghatározásának reménytelen kísérletét Tzvetan Todorov elmé
letének alkalmazásával kerüli el. Todorov felfogásának lényege:
„abból, hogy a társadalomban működik egy »irodalom« elnevezés
sel illetett jelenségcsoport, semmiképpen nem vezethető le, hogy
annak elemeit valamely közös tulajdonság kapcsolná össze”. Ez a
felfogás az eltérő elemeket egységbe foglaló funkciók felé irányítja
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a figyelmet; az irodalom funkcionális szemléletéről van szó. Mindez
a Bíró által a XVIII. században vezető szerepűnek tekintett két
társadalmi csoportra, az értelmiségre és a művelt nemességre, egy
máshoz való viszonyukra tereli a monográfus figyelmét. „így tehát a
fölöttébb kétes célkitűzés helyett, hogy előre és külön meghatároz
zuk a munkánk alcímében szereplő »irodalom« ismérveit (azaz:
tárgyunkat azonos tulajdonsággal bíró jelenségek együtteseként
próbáljuk meg felfogni), az látszott értelmesnek, ha az egységet a
funkció felől közelítjük meg, vagyis: a szóban forgó viszony leírását
tűzzük ki célul.”
A monográfia szerkezeti modelljének tehát az egyházi értelmi
ség és a művelt nemesség közötti viszony alakulásrajza képezi kiin
dulópontját. A XVIII. század közepétől az 1770-es évekig tartó, ún.
felfelé haladó időszak alatt a művelt nemesség a szellemi életben
fokozatosan átveszi a hatalmat az egyházi értelmiségtől. Az 1770-es
évek e folyamat kiteljesedése, amikor a felvilágosodás eszméitől
megérintett, ezeknek jegyében alkotó írók válnak jelentőssé a kul
turális életben. Az 1780-as évektől kezdve Bessenyei nemzedéké
nek helyét a laicizálódott értelmiség veszi át. Bíró a szociológiai
szempontú vizsgálódást eszme- és műfajtörténeti szempontokkal
ötvözi, mert a felvilágosodás korának a századfordulóig (a nyelvújí
tás koráig) terjedő vizsgálata csak ilyen kiegészítésekkel lehet tel
jes. A barokk és a felvilágosodás között, valamint A felvilágosodás
áttörése című fejezetek az említett fejlődésrajz feltárását jelentik. A
két társadalmi csoport dialógusának egyik legfontosabb jellemzője,
hogy magyar nyelven folyik, ami - Bíró szerint - azt jelenti, hogy a
magyar nyelv felfedezése (azaz a latin háttérbe szorulása) már Bes
senyei fellépte előtt évtizedekkel korábban megtörtént. A felfelé
ívelés szakaszának további fontos momentuma, hogy megváltoznak
az alapvető erkölcsi felfogások és a korábbi normák helyét a szabá
lyok váltják fel. Bíró értelmezésében a normák „olyan követelmé
nyeket jelentenek, amelyeket betartva a hívő üdvözül, a szabályok
pedig olyan tanácsokat, amelyek alkalmazásával boldogulni lehet
ezen a világon”. Ez az erkölcstani változás kihatással volt a megnyi
latkozás, az egyházi értelmiség irodalomművelésének formáira is;
az értekezés, a maxima mellett a tanítómese, a példázatos történet
is megjelenik. A vallásos gondolatvilágban ugyanakkor mindjobban
kifejeződik a földi világ, az evilágiság vonzereje.
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Az egyházi értelmiség irodalmi tevékenységének, amelyre a laicizálódás folyamata jellemző („a laicizálódás alapja pedig az értel
miség és a nemesség között megindult dialógus”), egyfajta jövőkép
alakítás is sajátossága, azaz a „nemesi nemzet” feladatainak átértel
mezése. Ez pedig a „nemesi nemzet kulturális érdekeinek képvise
letét” jelenti. Bíró megállapítja: „Most indul el az egyházi értelmi
ség köreiben egy, ha nem is tömeges, de erőteljes és főleg ennek az
értelmiségnek a legtehetségesebb fiatal tagjait magával ragadó
mozgalom, amelynek során a más kulturális közegben megismert
irodalmi eljárásokat a magyar nyelv közegébe emelik át. így bonta
kozik ki a magyar költészet történetének egyik legfontosabb, a vers
újítás időszakának nevezhető fejezete.” A korszak legjelentősebb
életműve Faludi Ferencé.
Amíg a laicizálódó egyházi értelmiség tevékenysége egységes,
addig a nemesség írói egymástól elszigetelten tevékenykednek.
Ezért a nemesi írók sora változatos. Bíró a kor nemesi irodalmának
negatívumait sorolja, mint amilyen az egyházi értelmiség irodalmá
val szembeni közömbösség és a „saját törénelemtől” való elfordulás.
Haller László, Teleki Ádám, Mészáros Ignác, Teleki László, Lázár
János, Kónyi János, Amadé László, Fekete János munkásságát
elemzi ebben a fejezetben.
Az 1770-es évek irodalmi „áttörésének” vizsgálatában a monográfus Orczy Lőrinc, Barcsay Ábrahám, Ányos Pál és Báróczi Sándor
munkásságának elemzése mellett Bessenyei György életműve jelen
ségeinek szenteli a legtöbb figyelmet. A kor egyik legszembetűnőbb
változása, hogy megváltozott az irodalom életmódja. Amíg a laici
zálódó értelmiség és az önálló kultúrájának megteremtésére tö
rekvő nemesség irodalmára egyaránt jellemző, hogy „a magány írói
létezésük uralkodó vonása”, a 70-es évekkel ez megváltozik, a most
tevékenykedő író kapcsolatba lép kortársaival: egymás olvasói lesznek.
A monográfia második fejezetében vizsgálja Bíró azt a módosu
lást, amely a magyar felvilágosodás 1780-as évektől kezdődő szaka
szára volt jellemző. Az 1770-es években tevékenykedő írókat egy új,
az előző évtized nemzedékétől társadalmi helyzetben eltérő csoport
váltja fel. A hetvenes években nemesi származású és szemléletük
ben is ilyen karakterű írók szerepeltek a szellemi életben, viszont a
következő évtizedben a társadalmi hierarchia alsóbb rétegeiből
(rendszerint elszegényedett nemesi famíliákból) származó írók,
73

akik ezért értelmiségi foglalkozást vállalnak. Ez az irodalom - mi
ként azt Bíró értelmezte - elsősorban abban különbözik a megelőző
évtized irodalmától, hogy intézmények (mint korábban az egyház,
az iskola, közszolgálat) már nem játszanak szerepet munkásságuk
ban, az írók hivataluktól függetlenül foglalkoznak literatúrával.
A kötet harmadik tömbjében a szociológiai szempontból vizs
gált korszak es/.merendszerét világítja meg, elemzi a monográfus. A
nyelvproblémák terjedelmes áttekintését követően a kor irodalmá
nak és az uralkodó filozófiai irányzatok viszonyának vizsgálata kö
vetkezik. A régi típusú vallásosság erejének csökkenésével (a ba
rokk eszmerendszerének leáldozásával) új gondolkodásmódok
iránt ébred igény a kulturális életben. Bíró Péczeli Józsefben jelöli
meg azt az írót, aki a kor gondolkodástörténetének középpontjában
áll, hiszen Voltaire, Young és Hervey műveinek fordítójaként a
valláshoz való viszonyt értelmezi át, a vallásos gondolatvilágot mó
dosítja az evilágiság szempontjai szerint. „így tehát a komáromi
prédikátor fordításainak két, stílustörténeti szempontból olyan éle
sen elütő csoportja egyaránt abba az eszmetörténeti folyamatba
tartozik, amelyben elhalványulnak a vallásos metafizika távlatai s
megnövekszik az ember saját világának horizontja.” A korszak gon
dolkodástörténeti mibenléte változatos, színes képet mutat, az ant
ropológia hatásrendszerétől az ateizmusig terjed skálájuk, de a kor
szakra jellemző volt bizonyos újszerű történelmi tájékozódás, illet
ve ennek az igénye, amit a honfoglalás kérdésének felvetése, az
eredet vitája fémjelez.
A felvilágosodás-monográfia legterjedelmesebb (a könyv felét
kitevő) egysége műfaj történet, amely a „hazai regényirodalom első
ötven évé”-vel foglalkozik, a regény önmeghatározásának kérdései
vel a magyar irodalomban, majd a hazai színműirodalom és színját
szás felvilágosodás kori helyzetével. A monográfia írója legrészlete
sebben - hiszen legjelentősebb is a korszakban - a költészet törté
netét taglalja. A regénytörténeti részekből három író (Dugonics
András, Kazinczy Ferenc és Kármán József) és két lényeges tenden
cia emelkedik ki. Az első folyamat jellegzetessége, amely leginkább
Dugonics nevéhez kötődik, hogy az előkelők világát jeleníti meg a
regényekben a normaállítás szándékával, a másik csoportba pedig
azok a művek tartoznak, amelyek az egész nemzet sorsát befolyáso
ló eseményekkel szemben a családi, egyéni világot és élethelyzete
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két teszik meg témává, gondoljunk Kazinczy Bácsmegyeyjére vagy a
Fanni hagyományaira., Kármán regényére.
A drámairodalommal foglalkozó részek két domináns vállalko
zást, illetve szemléletet állítanak a figyelem középpontjába. Az
egyik a nemesség „képzeletbeli színháza”, melynek legjelentősebb
képviselője Bessenyei György, a másik oldalon viszont a „színmű
író” Csokonai áll a maga alkotásaival.
A magyar költészet történetének több szakaszát is elemzi a
szerző. Négy nagyobb verselési módról beszélhetünk a vizsgált kor
szakban. Az antikos verselési hagyományokat követők között Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Rájnis József költészetét kell kiemel
nünk. A magyaros verselők körében Gyöngyösi példája a legkiemel
kedőbb, míg Ráday és Földi a „nyugat-európai” verselés képviselői.
Különösen fontos Földi János elméletírói tevékenysége, hiszen a
szabad vers eszméjét veti fel a magyar irodalomban egy külföldi
tanulmány alapján.
A fejezet legkomplexebb elemzése a Csokonai-elemzés. A kor
szak legjelentősebb életművét a költő ars poeticája, költői prog
ramja szemszögéből vizsgálja. E programosság megvalósulása pedig
- miként az ismeretes - a „vidám természetű poéta” hitvallása és^lz
ember; a poézis első tárgya című vers létrejötte között szemlélhető.
Bíró e folyamat vizsgálatát a különböző „hatásrendszerek”, mint
amilyen a külföldi példaképek, erkölcstanok, metafizikai szemléle
tek (az anakreóni költészet, a keleti Háfiz, Holbach „természeti mo
rál’-ja vagy a boldogságkeresés filozófiája tartozhat ide) számbavételé
vel egészíti ki. A vidám természetű poéta programjának alakulását,
összefüggéseit az életműben a tanulóévektől az 1801. évi fordulópon
tig kíséri figyelemmel. így egészen új összefüggésben értelmezhetjük a
Lilla-verseket (pl. A Pillangóhoz a vidám természetű poéta határhely
zetéről tanúskodik), ylz ember, a poézis első tárgya című költeményt és
az új filozófiai tájékozódásról tanúskodó Halotti verseket. Ez utóbbi
műnek tömör, érdekfeszítő elemzését kapjuk a kötetben.
Bíró Ferenc felvilágosodás-monográfiája fontos dokumentuma
irodalomtörténet-írásunknak, hiszen a korábbi szemléletek módosí
tását irányozza elő, mindenekelőtt a felvilágosodás korának időbeli
kiterjedését, kezdeteit érintve. Az irodalom fogalmának funkciótörténeti megvilágítására tett kísérlete is jelentős vállalkozás.
(1997)
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IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A
FELVILÁGOSODÁSRÓL
Folytonosság vagy fordulat?
A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996

A felvilágosodás irodalmának gazdag esztétikai és eszmei össze
függésrendszere - a vele kapcsolatos tisztázatlan kérdések, azaz
korszakolásának, karakterjegyeinek és egyes jelenségeinek eltérő és
egymásnak ellentmondó értelmezései révén - frekventált területét
képezi a legújabb kori irodalomtörténeti kutatásoknak. A magyar
felvilágosodás kora a 70-es évektől kezdődően több konferencia,
illetve tudományos kutatási projektum témája volt. Az 1974-ben
napvilágot látott, Szauder József és Tárnái Andor szerkesztette
Irodalom és felvilágosodás című gyűjteményes kötet az 1971-ben
rendezett egri országos konferencia anyagát tartalmazza. Az 1973-as
debreceni Csokonai-konferencia és a költő műveinek kritikai ki
adását elősegítő kutatások megindítása ugyancsak a vitatott jelen
ségkörhöz kapcsolódik. Időközben több összefoglaló jellegű tanul
mány, korszakmonográfia is megjelent a felvilágosodás magyar iro
dalmáról. Szauder József Az Estve és Az Álom (1970), Mezei Márta
Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt (1974), Kosáry Domokos
Művelődés a XVIII. századi Magyarországon (1980), Bíró Ferenc
A felvilágosodás korának magyar irodalma (1994) című munkájára
gondolhatunk itt elsősorban. De itt kell megemlítenünk Bíró Fe
renc Bessenyei-, Julow Viktor, Szauder József, illetve Debreczeni
Attila Csokonai-monográfiáját is. A magyar történeti kutatásokkal
egyidejűleg felmerült a nemzetközi perspektívába való helyezés igé
nye, sőt, az interdiszciplináris vizsgálatok szükségessége, ezért nem
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véletlen, hogy ezek a szempontok az említett tanácskozások, illetve
kutatások vezérelvei között is ott szerepelnek.
Az 1995-ös debreceni felvilágosodás-konferencia megtartásá
hoz - a felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései mellett - a
Martinovics-összeesküvés évfordulója, illetve 1795 belső korszak
határjellege képezett alkalmat. Az általunk ismertetett Folytonos
ság vagyfordulat? című kötet a tanácskozáson elhangzott előadások
szövegváltozatait tartalmazza. A tanulmányok szerzői mindenek
előtt öt lényegi kérdés megvitatását, körüljárását tartották szem
előtt; e dilemmák köré rendeződnek gondolataik. Határmozzanat
volt-e az 1795-ös esztendő a magyar, illetve az európai irodalom
történetében? Folytonosság vagy fordulat jellemzi-e az 1790-es
évek irodalmát? Melyek voltak az évtized uralkodó eszmei és eszté
tikai erővonalai? Mit jelent Csokonai életművében 1795? Miként
azt a könyvben megjelent anyag mutatja, az ismertetett vizsgálatok,
értelmezések és értékelések egyik fő elve a komparatisztikai volt. E
ténynek is köszönhető a könyv egyik legnagyobb erénye: a tematikai
csoportokba rendezett előadások a magyar felvilágosodás korszakát
igen sokoldalúan, sok szempontból, így összefoglaló igénnyel mu
tatják be, miáltal kutatásáról is átfogó képet kapunk.
Az irodalmi közéletet (Könyv, sajtó, politikai és irodalmi élet), az
európai és a magyar kultúra összefüggéseit (Az európai és a magyar
kultúra), a korszak magyar irodalmának jelenségeit (Magyar iroda
lom) és a felvilágosodás irodalmának önszemléletét, illetve utóéle
tét (Utóélet és értékelés) bemutató tematikai egységeket a vitaindító,
elvi alapvetésként szolgáló előadások csoportja (Eszmék és változa
tok: Csetri Lajos, Vajda György Mihály és Debreczeni Attila tanul
mányai) és Bíró Ferenc 1795: Fordulat, korszakhatár vagy valami
más? című összegező érvényű tanulmánya vonja keretbe. Csetri
Lajos Folytonosság és változás a felvilágosodás kori magyar iroda
lomban című vitaindító előadása a legújabb kori felvilágosodás-ku
tatások eredményeit - mindenekelőtt Bíró Ferenc korszak- és Deb
reczeni Attila Csokonai-monográfiáját (Csokonai, az újrakezdések
költője, 1993) - értékelve jelöli ki a XX. századi magyar irodalom
történet-írás felvilágosodás-képének, illetve értelmezésének prob
lematikus, vitára okot adó pontjait, kitételeit. A felvilágosodás kor
szaka - Csetri értelmezése szerint - mindenekelőtt korszakolási
problémát és stílustörténeti dilemmát jelent a magyar irodalomtör
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ténet-írás gyakorlatában. Bíró 1970-es években kialakított koncep
ciójára hivatkozva állapítja meg, miszerint „a magyar felvilágosodás
kora kezdete és vége elmosódó (egyrészt a barokk, másrészt a ro
mantika felé)”, ugyanakkor belső korszakolása, a korszakon belüli
fordulatok, fordulatot jelentő évek meghatározása is problemati
kus; még egyazon szerző munkásságán belül is ellentmondásos le
het. Máig él a Toldy által szentesített 1772-es korszakhatár, vagy a
„spenót” (Csetri használja ezt a közkeletű megnevezést) kialakítot
ta, az 1795-ös esztendő fordulatjellegét hangsúlyozó alkorszakolás.
Bíró 1979-es tanulmányában egy hármas tagolódású magyar felvilá
gosodásról beszél, ahol 1780, illetve a századvég jelent fordulópon
tot a magyar irodalom alakulástörténetében. 1994-es korszakmo
nográfiájában viszont - Csetri értékelése szerint - némi redukáló
dás figyelhető meg a korszak kiterjedését érintő felfogásában. Lé
nyegében két felvilágosodás-alkorszakról beszél, míg a nyelvújítás
korát erősen utótörténetként kezeli. Módosított koncepciója értel
mében a magyar felvilágosodásnak egy fordulópontja van, „a jozefinus évtizedben kibontakozó nemzeti fordulat”. Csetri ugyanakkor
konszenzust vél felfedezni a kérdéssel foglalkozó irodalmi művek
ben annak megítélése terén, miszerint „a felvilágosult boldogságfi
lozófia és a nemzeti tudat bontakozása közötti folyamatok jelente
nek valamilyen fordulatot a korszakon belül”.
A jelen kori irodalomtörténet-írás felvilágosodás-értelmezé
sének és értékelésének másik sarkalatos pontját a szentimentalizmus jelenségének, stílusának meghatározása, megítélése je
lenti. Újabban ugyanis elterjedt egy kiszélesített értelmű érzé
kenység-fogalom a diszciplínán belül, mely olyan jelenségeket
értelmez a tovább élő, új minőségeket nyert klasszicizmus foga
lomkörében, melyek korábban csak a szentimentalizmus jegyé
ben látszottak értelmezhetőnek.
Vajda György Mihály is a felvilágosodás korának „átmeneti”,
korforduló (Vajda György Mihály kiemelése) jellegét értelmezi A
felvilágosodás századának fordulója: döntő változások kora az európai irodalomban című tanulmányában. Az 1789 és 1810-20 közötti
két-három évtizedet európai összefüggések értelmében is „döntő
változások korá”-nak tekinti. „Az elején a forradalom vet mintegy
jelképesen véget a »régi rendnek«, amelynek feltételei között pedig
a forradalom eszméi megszülettek, a végén pedig a Szent Szövetség
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gél, amely egyszer s mindenkorra véget akar vetni mindenféle forra
dalomnak, »új rend« áll elő.”
Debreczeni Attila, a tanácskozás harmadik bevezető előadásá
nak szerzője, a Csetri által kijelölt második, feleletre váró felvilágo
sodás-dilemma, az érzékenység fogalomkörének megvilágítására, sőt
- vállalva a sokarcúság, az összetettség lehetőségét, illetve tényét a jelenség definiálására vállalkozott Az érzékenység eszmetörténeti
vonatkozásai a XVIII. század végének magyar irodalmában című
tanulmányában.
Nagyon érdekes és tanulságos Csetri Lajos vitaindító és részben
a legújabb felvilágosodás-monográfiát, Bíró Ferenc kötetét érté
kelő tanulmányához nyomban „hozzáolvasni” magának Bírónak a
bevezető előadásra is reflektáló összefoglaló-értékelő tanulmányát.
Ebben a szerző a sok szempontból vitatott 1795-ös év irodalmi
korszakhatárjellegének értékelésére vállalkozott, ugyanakkor több
pontban összefoglalva igyekszik választ adni a korszakmonográfiá
val kapcsolatban felmerült kérdésekre, nevezetesen arra, hogy mi
ért fejezi be művét a századvég, tehát a felvilágosodás korszakának
második szakaszának megtárgyalásával, mi indokolja ezt a határvo
nalat irodalmunk alakulástörténetében. E tényezők közé az irodal
mi nemzedékváltást, a nemességnek az értelmiségi réteggel szembe
ni újbóli hangadóvá válását (tehát változik az irodalom „életmód
ja”), a nyelvújítási küzdelem megjelenését, az irodalmi nyelvhez,
illetve a nemzet fogalmához való viszonyának megváltozását, az
eredetiség programjának az egyedi életművekben (Csokonaiéban,
Kármánéban) való meghirdetését, illetve az irodalmi termés és a
közönség viszonyának átalakulását sorolja. Tanulmánya végkövet
keztetéseként választ ad (ami persze hipotetikus erejű) a tanulmá
nya elején feltett, de az egész konferenciát átható kérdésre: fordu
lat-, korszakhatár-e 1795 a magyar irodalomtörténetben. Vélemé
nye szerint ez az év, bár több jelentős író életében jelent fordulatot,
illetve a magyar történelem nevezetes dátuma, mégsem jelent kor
szakfordulót a „művelődés világában’) az, bár gyökerei innen eredeztethetők, valamivel később zajlik le a magyar irodalom történetében.
A tanácskozás előadói közül többen, így Taxner-Tóth Ernő,
Pavercsik Ilona, Penke Olga, Fekete Csaba, Csorba Sándor, Csetri
Elek és Egyed Emese a korabeli irodalmi közélet mibenlétéről, a
nyomdaipar, az újság-, illetve a könyvkiadás állapotáról, a felvilágo
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sodás képviselőinek jelenlétéről a könyvkereskedelemben, az ún.
rövidműfajok (aforizma, a tanító költemény, a mese etc.) népszerű
ségéről, a türelmi rendelet egyháztörténeti következményeiről, a
jakobinus mozgalom erdélyi vonatkozásairól referáltak. Az előadá
sok következő csoportja a vizsgált központi jelenségkört, a magyar
felvilágosodás korszakát az európai rokon mozgalmak fénykörében
láttatja. A szerzők közé Vörös Imre, Madarász Imre, Sárközy Péter,
Szilágyi Ferenc, Kiss Sándor és Földvári Sándor tartoznak. Magyar
irodalom összefoglaló cím alatt Kókay György, Margócsy István,
Kecskés András, Szilágyi Márton, Fábri Anna, Zentai Mária, Szajbély Mihály, Nagy Imre és Borbély Szilárd a magyar felvilágosodás
irodalmának egy-egy részjelenségét tárgyalják tanulmányaikban. A
nemzeti fejlődés és az európai integráció összefüggései, a magyar
nyelv XVIII. század végi státusa, a hagyományőrző és hagyomány
mentő törekvések, az Uránia eszmetörténeti helye, a századfordu
lón jelentkezett írónők helyzete, Csokonai dévaj költészete, illetve
költészetének és prózájának viszonya, Ungvárnémeti Tóth László
Nárcisza és a pásztorjáték, valamint Kölcsey Csokonai-olvasata ke
rült górcső alá. Dávidházy Péter, Nagy Miklós, D. Molnár István,
Fried István és Mezei Márta a korszak végéről, illetve utóéletéről
tartottak előadást; e kérdést világítja meg természetszerűleg a Foly
tonosság vagyfordulat? utolsó előtti fejezete.
A Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának
időszerű kérdései című gyűjteményes tanulmánykötet nemcsak a fel
világosodás kora értelmezésének, hanem a magyar irodalomtörténet-írás történetének, önszemléletének is fontos állomása.
(1997)
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EGY ÖSSZEGEZŐ ÉRVÉNYŰ
ÉLETMŰ
Kármán József: Szív és elme
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 1998

Kármán József válogatott írásait jelentette meg Kincses Könyv
tár sorozatának tizenkettedik füzeteként a romániai Kriterion
Könyvkiadó. A sorozatban eddig napvilágot látott kötetek Arany
János, Áprily Lajos, Bíró Sándor, Dienes István, Dsida Jenő,
Győrffy György, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Tom
pa Mihály és Vörösmarty Mihály életművéből ragadnak ki, mutat
nak be egy-egy szakaszt, témát vagy műfajterületet. Miként azt a
szerzői névsor mutatja, egy múltba néző, irodalmunk klasszikus
értékeit megjelentető sorozatról van szó. A kötetek (a füzetszerű
méret ellenére) túlmutatnak az egyszerű gyűjteményes kiadvány
jellegén és nemcsak az életműveken belüli eszmei-esztétikai sajá
tosságokról, hanem az egyes irodalomtörténeti korszakok legjel
lemzőbb törekvéseiről is számot adnak. Az Arany-opusnak például
legsajátságosabb műfaja, a ballada kerül bemutatásra, a lírikus
Petőfit reprezentáló válogatás a Tündérálom címet kapta, míg a
Tompa-kötetből a népregeírót ismerjük meg. A Kármán-kötet cí
mében (Szív és elme) is utal az író korának két legjelentősebb
művészeti törekvésére, illetve két alapeszményére: a klasszicizmus
értelem- és a szentimentalizmus érzelemkultuszára. Hogy a két
ellentétes eszményt kifejező fogalom mégis a Kármán-opust átte
kintő válogatás címe lehet, az a vizsgált életmű szublimáló erejét is
sejteti olvasójával.
A Kármán-életműből ismertető jellegű, a szélesebb olvasókö
zönség igényére támaszkodó (tehát nem a szakmai körök ér
deklődését célzó) válogatást készíteni egyszerű és ugyanakkor meg
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oldhatatlan feladat. A korán elhunyt felvilágosodás kori író egyet
len évnyi irodalmai ténykedését, a rövid röptű pálya mennyiségi
értelemben kevés irodalmi eredményét, főbb műveit, műfajait és
törekvéseit nem látszik nehéz feladatnak egybegyűjteni, áttekinteni
és bemutatni. De ha figyelembe vesszük Kármán fellépte jelentősé
gét a magyar irodalom alakulástörténetében és azt a tényezőt, hogy
az Urániában napvilágot látott szignálatlan művek esetében leg
többször kérdéses vagy vitatható a szerző kiléte - tehát egyes koráb
ban Kármánnak tulajdonított alkotásokról kiderült, illetve kiderül
het, hogy fordítások vagy más a szerzőjük -, akkor a hitelesség
szempontja von nyomban határt a szerkesztés munkája elé; kötetbe
csak azok a munkák sorolhatók, amelyekről biztonsággal állítható,
hogy Kármán írta őket.
A Kriterion Könyvkiadó kis kötetébe hat mű került: az irodalmi
kölcsönhatások ellenére is mélyen egyéni-eredeti Fanni hagyomá
nyai, szellemes rajza, A módi, A nemzet csinosodása című tanul
mány, az Uránia első és második számához fűzött kiadói előszavak
és az Aranka Györgynek, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság
titkárának címzett nyelvi-esztétikai programelveket kifejtő (vá
laszlevél, amely alatt az Uránia két szerkesztőjének, Kármánnak és
Pajornak is ott szerepel a neve, de a levél stílusa és A nemzet
csinosodásáidi reflektáló gondolatazonosságok elsősorban Kármánt
mutatják tényleges (a sorokat papírra vető) szerzőnek. A válogatást
Kármán József műveinek 1933-as kiadása (Kármán József művei.
Kiadja Abafi Lajos. I—II. kötet, Irodalomtudományi Közlemények,
1933) alapján Egyed Emese készítette.
Az Uránia első száma 1794 júniusában jelent meg, a második
novemberben, a harmadik és egyben az utolsó - miként arról Kár
mán Aranka Györgyöt is tudósítja -1795 elején látott napvilágot. A
három szám folytatásokban közölte a Fanni hagyományait. A máso
dik szám tartalmazzad módit, a harmadikban jelent megd nemzet
csinosodása. A Kriterion-kötet laza időrendi sorrendet követ, azzal,
hogy a két Urániához kapcsolt bevezető szöveg (itt Uránia I. és
Uránia II. címen szerepelnek) csak a kötetindító Fanni hagyomá
nyai és d módi után következik, bár a kötetben is szerencsésebb lett
volna a méltán nevezetes, haladó és programadó Bévezetést a szelle
mében íródott művek elé helyezni.
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A Fanni hagyományai mint Kármán legnagyobb igényű és terje
delmű munkája került a kötet élére. Az életrajzi adatokat követő
szerkesztői jegyzet az első magyar lélektani regény utánozhatatlan
remekművének, íróját pedig „Kleist-féle, Petőfi-féle, Rimbaud-féle
jelenségének tartja. A regény befogadásához, melyet - a hitelesítés
bravúrosan szuggesztív eszközei révén - nemcsak a korabeli olva
sók, de még Toldy is valódi naplónak vélt (s amelynek ismerjük az
elmúlt két évszázad alatt keletkezett interpretációit), e kötetben új
kontextust teremt A módival, A nemzet csinosodásával és az elvi
alapvetésnek tekinthető bevezető szöveggel való együttolvasás le
hetőségével. A regénybeli naplóíró, tehát irodalmat teremtő és be
fogadó Fanni ugyanis pontosan az a női ideáltípus, akihez Kármán
az Uránia bevezetőjében mint közönséghez, az irodalom iránt fogé
kony olvasóhoz, tulajdonképpen a kultúra letéteményeséhez for
dul: „Nem bántjuk meg a férfiúi nemet, ha azt állítjuk, hogy a
szépnem az ízlés uralkodónéja. Lágy érzésök hatalmasabban elfo
gadja mindazt, ami szép. Nem kételkedünk, hogy egy nemnek töké
letesítése által a másnak is szolgálunk, akár azért, mivel a házi tiszta
örömet felemelni igyekezünk, ahogy házastársakból érzékeny barátnékat és kellemetes társalkodónékat készíthetünk, akár azért,
hogy ezen édes vehiculum által a férfiúi nem tökéletességeire is
munkálunk...” (Kármán, 1998, 99. p.) A módi úrhatnám, különc
ködő és műveletlen alakjainak szatirikus rajzában pedig nem nehéz
felismerni azt a hazug-hamis világot, amelyben Fanni - a „bölcses
ség szép világát” és „a szív édes láncait” követve - a maga boldogsá
gára áhítozó széplélek balsorsának forrása, okozója. S pontosan ez
az a kettős célú (a szív és az elme kettős vonalvezetését felállító),
hasznos életvezetés és -út, amelyet A nemzet csinosodásábán mint
helyeset, a nemzet felemelkedéséhez vezetőt, ezért az irodalom
által közvetítendőt jelöl meg.,4 módi szatirikus rajz, A nemzet csinosodása az intelmek hagyományos műfaji sajátosságait a tanulmány
eszköztárával gazdagító alkotás, ugyanakkor mindkét Kármán-mű
a magyar esszépróza alakulástörténete szempontjából is fontos mo
mentum.
Végül két megjegyzést kell fűznünk a vizsgált Kármán-kiadáshoz. Egyik észrevételünk, miszerint a biográfiai és szerkesztői jegy
zetben megemlített esztétikaprofesszor, aki páholytársa Kármánnak és feltehetően az Urániában is közölte írását, tudomásunk sze
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rint Schedius Lajos, nem János, miként a jegyzetben szerepel és
azonos azzal a Schediusszal, akit később a szerkesztő is helyesen
nevez meg, s aki az írótársak közül utoljára látta a halálos beteg
Kármánt. Második észrevételünk egy hiány. Véleményünk szerint,
ha a szűkszavú jegyzet megemlíti Pajor Gáspárt és Schedius Lajost
mint Kármán folyóiratának munkatársait, akkor a sokkal nevezete
sebb Csokonai Vitéz Mihály közreműködése sem maradhat említés
nélkül, annál is inkább, mivel a Tempefőiben, valamint Az özvegy
Karnyóné és az két szeleburdiak című színművében Kármán
meggyőződésére reflektáló, vele teljesen megegyező képet alkot a
hazai kultúráról, irodalomról és divatmajmolásról. Mi több, a Tempefői irodalompártoló Rozáliája Kármán Fannijának szellemi társa
az irodalmi hősnők sorában.
A romániai Kriterion Könyvkiadó Kincses Könyvtár sorozata
elsősorban népszerűsítő, ismertető és didaktikai célokat szolgál.
Példás vállalkozás, hiszen egy kisebbségi kulturális közösség ki
adója a magyar irodalom klasszikusait saját kiadásban, a helyi
specifikusabb igényeknek megfelelően jelenteti meg, juttatja el
olvasóihoz.
(1998)
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EGY KORSZERŰ
CSOKONAI-PORTRÉ
Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője.
A felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben,
Csokonai Kiadó Kft., Debrecen, 1993

Az utóbbi két évtizedben napvilágot látott Csokonai-monográfiák és -tanulmányok új távlatot nyitottak a költői életmű kutatásá
hoz: egy korszerű Csokonai-portré megrajzolásához.
Debreczeni Attila Csokonai-könyvének kulcsszava a változás,
hiszen Csokonai költészetének egyik fő teremtő mozzanataként
azonosítja a (Xv&xm6m&)keresés motívumait. Az életmű egészével
„néz szembe”, amikor ún. hosszmetszeteket emel ki belőle, s ezek
nek belső dinamikáját, összefüggéseit vizsgálja, azaz a költői világ
kép alakulásfolyamatát követi. A költő felvilágosult szemléletmód
jának változásai a léthelyzet jelenségeivel párhuzamosak. Debre
czeni szerint az életmű ezen átformálódást, keresést, alkalmazkodá
si kísérleteket magában foglaló periódusai öntörvényűek, csak
belső mércék alapján értékelhetők: „Minden léthelyzet egymásból
következik, de eltérő lényegű is, így a költői világkép formálódásának
stációi is sajátszerűek, s nem egy másik szakasz mércéjével mérendők.”
A kötetnek - a bevezető és az összegező fejezetek mellett három fő tárgyalási egysége van, három „hosszmetszet”, amelyek
nek vizsgálata belső, azaz „sajátszerű” szempontok alapján történik.
Az első ilyen fejezetben Debreczeni a boldogság és az erkölcs össze
függéseit, felfogás- és kifejezésmódját elemzi Csokonai költészeté
ben, munkásságában. A második rész a költő nemzetről és kultúrá
ról alkotott nézeteit mutatja fel, a harmadik pedig természet- és
emberiogalmát, -felfogását. A kutatás alapvető szempontjai értel
mében, Debreczeni az említett jelenségek, jegyek, fogalmak és vi
szonylatok módosulásaira, a közöttük levő összefüggések változásá
ra, a hangsúlyeltolódásokra koncentrál.
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A kötet fő részei (Boldogság és erkölcs, Nemzet és kultúra,
Természet és ember) alfejezetekre, azon túl kisebb címekre és frag
mentumokra tagolódik. Szinte minden kérdés, megalapítás, jelen
ség és fogalom külön fragmentumát alkotja a könyvnek, úgyhogy
Debreczeni Attila munkája mozaikszerűvé, szótár jellegűvé, s így
rendkívül áttekinthetővé válik. Ha pl. Csokonai boldogság-élmé
nyéről, a „nemzeti charakter”-ről alkotott felfogásáról, az eredeti
ségről vagy a nemzettudatról kimutatható nézeteiről szeretnénk
tájékozódni, a részletes tartalommutató mellett gazdag jegyzet
anyag segíti a tájékozódást. Emellett a szerző közli Csokonai művei
nek mutatóját pontosan megjelölve azoknak forráshelyét, s hogy köte
tében milyen kérdésben, hol kerülnek említésre, illetve elemzésre.
Pályája kezdetén Csokonai Vitéz Mihály életprogramként kép
viselte a „földi boldogság” eszményét, s erre igyekezett építeni élet
művét, terveit. Erről szólnak költői tervei (az eposzterv) és ezt
fejezik ki költeményei (pl. A vidám természetű poéta, Újesztendei
gondolatok A vidám természetű poétában például a „túlvilági boldogságígérettel” szemben (a moralizáló „sírköltészet” ellenében)
szerelemközpontú szemléletének ad hangot. („A vers tehát azt a
pillanatot ragadja meg, mikor a túlvilág boldogságígérete már a
homályba vész, s a földi boldogság lehetősége és igénye válik fontos
sá.”) A költő kísérletet tesz a halálélmény feloldására, a teljesség
megélésére, a megszerezhető és átélhető boldogság „kis-világ”-ának
megteremtésére. Hogy miképp jut el mégis a boldogtalanság poézisteremtő élményéig, hogyan semmisül meg a teljességről alkotott
elképzelése, s miért is kell elbúcsúznia még a teljesség reményétől
is, sokat tárgyalt, ismert folyamata életének és költészetének. Ám
Debreczeni Attila e változásokat mozzanataiban kíséri és tárja
elénk, a legkomolyabb és legteljesebb elmélyülés lehetőségét kínál
va így számunkra e kérdésekben. A „vidám természetű poéta” élet
programjának újdonságát abban látja, hogy számára „az evilági bol
dogság (ahogy azt ő érti) választása egyben az erényes élet választá
sa is.” Ám sorsa alakulása, élete hányattatásai ráébresztik, hogy „a
valóság ellenáll a normáknak és eszményeknek, vagyis a boldogsá
got és virtust - bármilyen norma és eszmény helyett - a számára
egyetlen biztos pontban, önmagában kell megteremtenie.”
A Csokonai-életmű egészéből kiemelt második hosszmetszet a
„költő-hazafi” képét állítja elénk. Ez a szerep pályája során csak
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ritkán (legfeljebb háromszor) nyer domináns jelleget, egyébként az
„érzékenység” költőjének szerepe mögé szorul. Legerőteljesebben
talán a Diétái Magyar Múzsa költeményei fejezik ki e hazafias
érzületet. Az élmény művé nemesítésének szándéka mögött azonban
az újrakezdés kényszere lapul, s tévútra vezeti a költőt. Nemzet és
kultúra új minőséggé, azaz a „national poézis” gondolatává már csak
rövid élete vége felé válik, s természetszerűleg nem teljesedhet ki.
A kötet harmadik tematikai egységében Csokonai természetről
és emberről alkotott, s művei által kifejeződő nézeteit vizsgálja. A
változás és átalakulás motívumát itt a teleologikus szemléletmód
megtörésében fedezhetjük fel. Debreczeni szerint Csokonai kevés
bé volt filozófus költő, mint ahogyan az a köztudatban él. Tény
viszont, hogy legteljesebb költeményei a boldogság-boldogtalanság
élményköre mellett a „kor nagy eszméit szólaltatják meg”. A szerző
ugyanakkor úgy véli, hogy nagy filozofikus költeményei (pl. Az Est
ve, Az Álom, a Marosvásárhelyi gondolatok, az Újesztendei gondola
tok, Az ember, a poézis első tárgya vagy a Halotti versek) nem öntör
vényű filozófiai gondolkodás eredményei, hanem a költői lét, illetve
az egyéni élet problémáira adott filozofikus-esztétikai válaszok. E
fejezetben szembesülünk a költő létszemléletére, természet- és em
berfelfogására ható filozófiai eszmékkel, természettudományos ta
nokkal.
Debreczeni Attila Csokonai-könyvének három központi fejeze
te három külön világ, az életmű egészének három egymástól végső
soron elválaszthatatlan, mégis jól kivehető rétegét tárják elénk. Az
életművel, a Csokonai-verssel ismerkedő olvasó és a szakavatott
érdeklődő is megtalálja e könyvben azt az újdonságot és támpontot,
mely elmélyülésre, kutatásra-keresésre ösztönöz.
A szerző munkája lezárásaképp A pálya szakaszai címen össze
gezi kutatásának eredményeit, s Csokonai felvilágosult szemléletmódjának (miként az a kötet alcímében fogalmazódik meg), költői
világképének fordulatait az „összeomlások”, az „újrakezdések”, a
„nagy készülődések” pillanataival azonosítja. A költészetében foly
ton megsemmisülő, minduntalan elhallgatni kényszerülő, majd a
romokon újjáépítkező költő Csokonai portréja rajzolódik ki
előttünk e könyvben.
(1995)
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POÉTRIÁK, „CULTA" HÖLGYEK
Fábri Anna: tfA szép tiltott táj felé”.A magyar írónők története
a két századforduló között (1795-1905).
Kortárs Kiadó, Budapest, 1996

A XIX. század a magyar írónők - vagy miként a múlt században
nevezték őket: poétriák - jelentkezésének, térhódításának, szerep
hez és nyilvánossághoz jutásának időszaka. A magyar írónők törté
netének ezt az első, 1795-től 1905-ig terjedő szakaszát mutatja be
yyA szép tiltott táj felé” című könyvében Fábri Anna. A két századfor
duló között jelentkezett mintegy kétszáz, az irodalmi közéletben
szerepet vállaló nő közül ötvenkettő munkásságával foglalkozik.
Műfaji tekintetben munkája az átmenetiség jellegzetességével ren
delkezik: többek között az irodalom- és fejlődéstörténet, illetve a
korszakmonográfia karakterjegyeit egyesíti. E műfaji vegyesség a
feldolgozott téma jellegéből következik. A magyar írónők története
ugyanis elválaszthatatlanul összefügg a nőemancipáció történeté
vel, társadalomtörténeti, sőt, pedagógiai és pszichológiai kérdése
ket vet fel. A nőknek az irodalom terén történő megnyilatkozása
törvényszerűen aktualizálta társadalmi helyzetük, jogaik, szereple
hetőségeik dilemmáit, a lányok nevelésének és iskoláztatásának
ügyét, a nők intellektuális készségeiről szóló vitát. [Csak néhány
példa a nők irodalmi munkásságához fűződő, ezáltal teremtődő
bonyolult kérdéshalmazból: 1790-ben három röpirat is foglalkozott
a nők politikai jogaival. Szerzőik (egy Bárány Péternek, Széchényi
Ferenc gróf titkárának, míg kettő Palóczi Horváth Ádámnak a
munkája) a női emancipáció tényét a társadalom gazdasági-kulturá
lis fejlődéslehetőségeivel hozták összefüggésbe, hiszen úgy vélték,
csak az az anya nevelhet a nemzet számára hasznos embereket, aki
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maga is művelt. Takáts Éva, egy pesti rézmetsző művészek világá
ban otthonos felesége, 1822-ben bírálatot jelentetett meg a Tudo
mányos Gyűjtemény lapjain egy valóban tehetségtelen szerző, Se
bestyén Gábor vígjátékairól. A recenzió megjelenése évekig tartó,
hatalmas vitát váltott ki, olyan kérdéseket vetve fel, hogy szabad-e a
nőknek a férfiak tevékenységét bírálniuk, illetve a háziasszonyi és
anyai teendőik mellett végezhetnek-e más, önálló tevékenységet.
De a magát Héthegyi Erzsébetnek nevező írónő tollából fakadt az
az írás is az 1840-es évek második felében, amely arról a kérdésről
kavart évekig tartó polémiát az Életképek hasábjain, hogy felbont
ható-e a házasság.]
Könyvét, amelynek címét Berzsenyi Dániel ismert, Dukai Takách Judithoz íródott episztolájából kölcsönözte, Fábri Anna törté
neti vázlatnak nevezi, jelezve azt a tényt, hogy a magyar irodalomtörténet-írás elhanyagolt területére kalauzolja olvasóját, s hogy
munkája egy esetleges teljesebb igényű feldolgozás alapvetését je
lentheti. A mű - minthogy a kérdéskörrel foglalkozó legutolsó
munka is több mint fél évszázaddal ezelőtt íródott - történeti és
elméleti kérdéseket egyaránt felvet. Az első és legfontosabb ilyen
kérdés az, miszerint megírható-e a nőírók története, lehet-e az iro
dalom alakulástörténetét annak alapján jellemezni, hogy a vizsgált
művek szerzői a férfi vagy a női nemhez tartoznak-e, illetve csak a
művek (sőt, a szövegek) története létezik, s a folyamatszerűség, a
rendszerbe tartozás mércéje csak a művészi érték és hatás lehet.
Fábri Anna könyve inkább az utóbbi meggyőződés igazságát tá
masztja alá, amikor kevésbé a bemutatott írónők műveinek művészi
értékével foglalkozik (bár vannak közöttük egyedi, nagy művészi
teljesítmények természetesen), nem ír korszakmonográfiát, hanem
tevékenységük jelenség mivoltára figyel, jelentkezésük mikéntjével,
szerepvállalásuk mibenlétével foglalkozik. A női nem képvi
selőinek íróként való megnyilatkozása ugyanis új területekkel és
vonásokkal gazdagította, átértékelte az irodalmi alkotás fogalmát,
módosította a magyar irodalom (az irodalmi élet) összetevőit és
alakulástörténetét. Nem véletlen, hogy az egyedi és eredeti műveket
létrehozó magyar írónők széles nyilvánossághoz épp a XIX. század
ban jutnak, a magyar irodalom történetének legspecifikusabb, az
irodalmi modernséget létrehozó századában. Irodalmi szerepválla
lásuk a XIX. századi irodalom szellemi törekvéseinek és mozgalma
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inak sorába tartozik, akár az eredetiség és művésziség programja, a
nyelvújítás vagy a népiesség mozgalma.
A nők irodalmi térhódítása több szakaszban történik. Ugyan
ilyen szakaszosság figyelhető meg az irodalmi műfajok meghódítá
sában és a vállalt szerepek, illetve kitűzött célok megvalósításában.
A XVIII-XIX. század fordulópontján a nők csak „férfikísérettel”
(Fábri) léphettek az irodalom területére, többnyire a költészet te
rületén próbálták ki tehetségüket; legtöbbször a verses levél formá
jában alkottak. E kor divatja volt az ún. verses levélváltások [pl.
Molnár Borbála és Csízi István, Fábián Julianna és Gvadányi Jó
zsef, Molnár Borbála és Máté Jánosé (Újfalvy Krisztina)] nyomta
tásban, könyv alakban történő megjelentetése. A könyvek többnyi
re nemek szerepeiről és alkatáról, erkölcsi kérdésekről vagy a költé
szetről szólnak. Az írónők legfőbb mentora a kor legnépszerűbb
költője, Gvadányi József volt, aki többek között Molnár Borbála és
Fábián Julianna költővé válása felett is mentorkodott. E korszak
ban a nők többnyire egy, a hétköznapoktól elvonatkoztatott külön
világ meglétét látták az irodalomban és a férfiak szellemi társának
szerepét igyekeztek megvalósítani. Jellemző, hogy az írói szerepre
vágyó asszonyok rendszerint a konzervatívabb beállítottságú irodalmi
körök támogatására számíthattak, csak Dukai Takách Judit indult el
más úton, őt a fiatal, modernebb hangvételű írónemzedék karolta fel.
Egy fejlettebb, magasabb színtű öntudat, önértékelés jellemzi
Takáts Évát, aki - miként azt már említettük - az irodalomkritika
műfaját hódította meg a nők számára. Merész és új szerep ez a
magyar irodalomban, hisz ő már nem elismert és a másik nemhez
tartozó költők-írók tanítványaként nyilatkozik meg, hanem recen
zensként és a férfiak egyenrangú vitapartnereként. Ez, a XIX. szá
zad második évtizedétől a negyvenes évekig vezető szakasz a női
közírók, tanulmányszerzők [Takáts Éva, Karacs Teréz (Takáts Éva
lánya), Teleki Blanka grófnő (Brunszvik Teréz unokahúga) etc.]
felléptét is jelenti. A korszak legégetőbb és leginkább vita tárgyát
képező (a nők által szerzett cikkek, tanulmányok leggyakoribb té
máját jelentő) problémája a gyermeknevelés és a nők képzésének
ügye. Különösen fontos Brunszvik Teréz és Karacs Teréz munkás
sága e téren: számos tanintézmény alapítói, védnökei és munkatár
sai, modern pedagógiai elvek népszerűsítői voltak. 1840-ben jelent
meg Bezerédj Amália Flóri könyve című rajzos-kottás verseskönyve,
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amelyet mint az első jelentős magyar gyermekkönyvet tart számon
az irodalomtörténet-írás.
A századközéptől kezdődően egyre gazdagabbá válik a nők által
művelt területek és műfajok tárháza, mind határozottabb öntudat
tal, mind magasabb célokkal lépnek fel az irodalmi közéletben.
Wesselényi Polixéna(II) grófnő családi örökségként kapta az iroda
lom szeretetét és művelését, felmenői közé tartozott többek között
Petrőczi Kata Szidónia, a XVIII. század legismertebb költőnője. Ő
maga az első nő által írt útirajz szerzőjeként vált ismertté. Az Olasz
honi és schweizi utazás bírálatok sorát váltotta ki, amelyek nyelvi
frissességét és vállalt női látószögét éppúgy dicsérték, mint kárhoz
tatták pongyolaságát vagy merésznek ható nézeteit. Bírálói kizáró
lag férfiak voltak, többek között Vachot Imre. A negyvenes évek
legvitatottabb műfaja a regény. Vita tárgyát képezi egyrészt, hogy
megengedhető-e nők számára a regényolvasás, az milyen káros ha
tással vagy hasznos útmutatással szolgálhat olvasói számára. Még
hevesebb vitát váltott ki annak kérdése, írhatnak-e regényt a
nőírók. Egy Kerényi Frigyeshez címzett útilevelében véleményt
nyilvánított Petőfi is: „G. Sand az új világ csodája, és én bámulom,
talán imádom is, de nem szeretem. Ő, mint a mészáros a marha
bendőjét, fölhasítja a társadalmat, hogy megmutassa belsejének
egész rondaságát, s azt kiáltja: így nem maradhat! (...) Oh, ez me
rész, dicső nagy munka, de férfinek való, nem asszonynak. Regénye
inek olvasásakor mindig megzavar a gondolat, ha eszembe jut, hogy
ezeket asszony írta, s szinte kedvetlenül teszem le. Ha már munkás
az asszony, nő, hadd főzzön a konyhában, hadd gyomláljon a kert
ben, itt szép, ha bepiszkolja a kezét; de az istállót bízza a férfiakra.”
(Fábri, 75. p.). (Petőfi állásfoglalása leginkább Babits Petőfi-képét
idézi fel bennünk, aki a költőt meglehetősen nyárspolgári, korlátolt
ízlés és erkölcsi meggyőződés képviselőjének tartja.)
A negyvenes évek legfeltűnőbb irodalmi eseménye egy napló
megjelentetése volt az Életképek hasábjain, amelyben szerzője, egy
ifjú asszony, a mézesheteiről számolt be. A nőkről nemcsak nőknek
valló, őszinte és szenvedélyes sorok szerzője pedig nem volt más,
mint Szendrey Júlia, a kor ünnepelt költőjének, Petőfinek a felesé
ge. Fábri Anna értékelése szerint (bár tartalma is szokatlan volt) a
mű mindenekelőtt e tényező miatt váltott ki nagy érdeklődést: ben
ne a múzsa megszólalását ismerte fel a kor irodalmi közönsége.
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A nők írói szerepvállalásának és munkásságának ügye a XIX.
század második felében is eleven vitatéma maradt. Ezekben Gyulai
Pálé volt a főszerep. A Pesti Napló 1858-as évfolyamában írónőink
címmel cikksorozatot tett közzé, amelyben Szendrey Júlia és Majthényi Flóra (egyébként nagyrészt dicsérőleg értékelt) könyvei kap
csán a nők irodalmi szereplésének problémáival foglalkozott. Fábri
Anna értelmezésének leginkább figyelmet keltő része az, hogy Gyu
lainak a nők irodalmáról kifejtett véleményét (kifejtve és értékelve
természetesen a vizsgált álláspont kitételeit is) a kritikus „fiatal
irodalom”-mal, tehát a modern magyar irodalommal szembeni el
lenvetéseivel hasonlítja össze, felfedezve bennük az újtól való ide
genkedés jellegzetességét. Ezen a ponton Fábri nemcsak a XIX.
századi, kritikus által eltanácsolt írónők szerepét, hanem magának
Gyulainak a szemléletét is objektíve, a vitatkozó ellenfelek elfogult
sága nélkül ítéli meg. Ezzel - s idézve Arany esztétikai mércéket
előtérbe helyező véleményét - irodalmunk egy sokat vitatott jelen
ségét teszi a helyére.
A kötet következő fejezete olyan írónők tevékenységéről számol
be, akik „megtalált szerepek” körében valósíthatták meg önmagu
kat. Ilyen volt Kánya Emília, aki Családi Kör című lapjával az első
magyar szerkesztőnőként vonult be a magyar irodalom történetébe.
Ugyancsak lapalapítóként tűnik fel Vachott Sándorné Csapó Má
ria, aki több rövid életű lapot is indított a hatvanas években. Ebben
az időszakban, a magyarországi lapok főmunkatársai, tudósítói kö
zött mind több női név szerepel, többek között a külföldről tudósító
Jósika Júlia neve. Mi több, a nők által alapított lapok szerzői között
jelentős írók, Jókai Mór, Arany János is szerepel. Ez az évtized is
megteremti a maga különös figyelmet felkeltő nőírói vállalkozását,
méghozzá a már idős, valaha ünnepelt színésznő, Déryné Széppata
ki Róza emlékiratai formájában. A korabeli kritika és közvélemény
mindenekelőtt stílusa vállalt személyességét dicséri. Az évtized si
kerkönyveinek szerzője Bajza József lánya, Beniczkyné Bajza Lenke
volt. Egyes vélemények szerint a korszak nőírói közül neki jutott a
legkisebb tehetség, ugyanakkor mégis ő az első nő, aki írásaiból
kényelmes megélhetést biztosított magának.
A „nőírók történetének” egy kisebb fejezetét szenteli Fábri An
na a hatvanas-hetvenes évek fordulópontján szervezetté váló
nőmozgalom kérdésének. A nők tanulási jogáért küzdők legerőtel
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jesebb egyénisége Veres Pálné Beniczky Hermin lett, kinek közsze
replése nyomán a nőkérdés országos jellegű kérdéssé vált. Az általa
irányított mozgalom vezetett oda, hogy a nők felsőfokú képzésének
ügye az országgyűlés elé került. Bár a közoktatásügyi miniszter,
Eötvös József, a hatvanas évek végén még nem tartotta időszerűnek
a kérdést, a női főtanoda ügye többé nem került ki a széles közvéle
mény érdeklődési köréből.
A századvég és a századforduló két nagy nőíró nemzedék létre
jöttét eredményezte. A XIX. század vége - Fábri értékelésében - az
utolsó műkedvelő nőírók és az első igazi művészek jelentkezésének
időszaka a magyar irodalomban. Fordulatot Szalay Fruzsina és Czóbel Minka fellépte hozott, akik az emancipatív céloknak való alá
rendelés helyett a „költészetet önmagáért, minden külső célhoz
való igazodás nélkül művelték”. (Fábri, 159. p.) A korszak, amely
nek európai szintű, nagy témája volt „a nő”, legnagyobb hatású, nő
által teremtett irodalmi jelensége Erdős Renée költészete lett,
amely - egyes vélemények szerint - Ady hangját előlegezte meg.
Fábri Anna A szép tiltott táj felé című könyvét egy, a huszadik
századba, illetve áttekintő rövid fejezet zárja. Az írónők történeté
nek szerzője itt a múlt század éveken, évtizedeken át burjánzó
szellemi mozgalmának, a nők emancipációjának kiteljesedését je
lentő, irodalmi törekvéseiknek érvényre jutását, egyenjogúsodását
mutató eseményeket, jelenségeket tekinti át és összegezi. A század
elő „nagy nemzedéke” (Kaffka Margit, Lesznai Anna, Hajnal Anna,
Várnai Zseni és a többiek) ilyen értelemben „szellemi örökösök”,
akik számára az íróként való érvényesülés járható útját a múlt
század írónői teremtették meg, szinte lépésről lépésre hódítva meg
a „szép tiltott” tájat.
Nemcsak a nők múlt századi irodalmi jelentkezése vált jelenség,
szellemi mozgalom értékűvé a magyar irodalom alakulástörténeté
ben, de a róla szóló Fábri-könyv is felveti a magyar irodalomtörténet-írás új szempontokkal való gazdagításának igényét.
(1998)
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A CSONGOR ÉS TÜNDE
KELETKEZÉSTÖRTÉNETE
Taxner-Tóth Ernő: Rend, kételyek, nyugtalanság.
A Csongor és Tünde kérdései.
Argumentum Kiadó, Budapest, 1993

A „fiatal Vörösmarty” legjelentősebb alkotása: a Csongor és
Tünde képezi Taxner-Tóth Ernő elemzésének tárgyát Rend, kéte
lyek, nyugtalanság (A Csongor és Tünde kérdései) című könyvében.
„Áttételes kifejezési módokban gazdag költői világában tisztán ki
mutathatók a rendre vonatkozó kérdések és a lírai kételyek, vala
mint az ezekből fakadó nyugtalanság” - írja bevezetőjében a szerző,
s ezzel elemzésének irányelveit jelöli ki, nem hagyva említés nélkül
a Vörösmarty-életműre vonatkozó babitsi meghatározásokat sem
(pl. a fiatal és a férfi Vörösmarty munkássága közötti distancia).
A könyv szerkezeti felépítése Taxner-Tóth elemzési módszere
iről, a vizsgált mű megközelítésmódjáról tanúskodik. A bevezető
szöveg és a jegyzetek közrefogta három tömb ugyanis kettős
nézőpontra utal. A fiatal Vörösmarty és az ,/1/c/ a sík mezőket böm
bölő bikaként kedvetlenül járja ” című fejezetek a dráma keletkezéstörténetét világítják meg. így az első fejezetben a „fiatal Vörös
marty” életének azokat a fordulatait, lelki alkatának azon tényeit
vizsgálja a szerző, amelyek a Csongor és Tünde létrejötte, megírása
felé mutatnak, azokat az élményeket kutatja, amelyek ott vannak a
mű jelentésrétegeiben. A második fejezet viszont az alkotói folya
matot mutatja be, a Csongor és Tünde filozófiai alapjait, mintáit,
forrásait, a szerzőt ért különböző irodalmi hatásokat, a dráma szö
vegváltozatait. A Csongor és Tünde útvesztői című harmadik egység
jelenti a Taxner-Tóth-féle új drámaértelmezést. A dráma jelentés
gazda világát ellentmondásai felől közelíti meg. A hősök világlátá
sát, választásaik lényegét és mikéntjét elemzi, miközben a költő
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szerelemképe és életfilozófiája bontakozik ki előttünk. TaxnerTóth a dráma első Nemzeti Szinház-i bemutatójáról is értekezik,
míg gondolatiságának, költői üzenetének továbbélését Vörösmarty
másik drámai jellegű művében, A fátyol titkaiban véli felismerni. így
a Csongor és Tünde története az első gondolati motívumok felbuk
kanásától a megírás bonyolult folyamatán át egészen utóéletéig
tárul fel előttünk.
Taxner-Tóth Vörösmartyt mint a „nemzet költőjé’-t állítja
elénk e dolgozatában. A század húszas éveiben ugyanis Vörösmartyban fedezi fel a művelt olvasóközönség azt a költőt, aki e
régtől való igényének eleget tud tenni. Vörösmarty érzékeli ezt a
változást és igényt, s kötelességének tartja megfelelni neki. TaxnerTóth szerint ezért a Csongor és Tünde a „hivatását kereső költő
alkotása”. A dráma (a lírai és epikai műfajokkal ellentétben) hatá
rozottan tükrözi „összes személyes gondjait” (anyagi gondjai, világ
képének összeomlása, az eposz műfajának „kimerülése” költői gya
korlatában stb.), s a kor szellemiségére is reflektál. „Az eszmék
érlelődésének ideje ez, amikor Vörösmarty egyéni módon keresi a
választ olyan kérdésekre, amelyeket a harmincas évek vezető szelle
mei másként fogtak föl.”
A történész vizsgálatai során megpróbálja tisztázni a Vörösmarty-életrajz néhány homályos pontját, számba venni egyes jelen
téktelennek látszó motívumokat, amelyek a mű megírása vagy szö
vegháttere szempontjából válnak mégis fontossá. Nem elhanyagol
ható tény például, hogy Vörösmarty 1820-ban - miként arra már
Gyulai is felhívta a figyelmet - csak egy íróval ismerkedett meg, s ez
az „öreg” Virág Benedek, akinek Magyar Századok)^ nagy hatást tett
rá, s aki (a felvilágosodás szellemében) a „tudást jelentő isteni
Fényt” állítja szembe a „pokoli sötétséggel”. Az sem elhanyagolható
tény, hogy pesti tanárai közül Schedius Lajos tette rá a legnagyobb
hatást, hiszen ez határozottan tükröződik majd a dráma mutatta
„szerelemkép” milyenségében. Görbői patvarista kora viszont bizo
nyos „látványelemek” miatt fontos, hiszen itt gazdagodik élményvi
lága azokkal a képekkel, amelyek majd a Csongor és Tünde népi
alakjait inspirálják. „Görbő arra tanította Vörösmartyt, hogy az
élet lehet szép is, élvezhető is, hogy a való nem okvetlenül jég.” Az
Etelka-szerelem is Görbőn lobban fel benne, s nem a lány közvetlen
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közelében, hiszen életében „fontos szerepe volt az elérhetetlen
anyagi és szellemi értékek iránti sóvár vágyakozásnak.”
Taxner-Tóth Ernő e dolgozatában hiánypótló vállalkozásba fog,
amikor a Csongor és Tünde keletkezéstörténetét írja, hiszen ennek
mozzanatairól alig mutatnak fel valamit az egyébként is hiányos
Vörösmarty-életrajzok, illetve az erre vonatkozó tanulmányok. A
Csongor és Tünde létrejötte felé vezető út szerinte nemcsak az epo
szok felől járható be, hanem a lírai termés felől is. „A lírai-filozofi
kus mondanivalóra vezethető vissza, hogy Vörösmarty a drámai
költemény laza formai keretei között találta meg az önkifejezés
legalkalmasabbnak látszó lehetőségét.”
A lehetséges források, minták, irodalmi hatások számbavétele
után a Csongor és Tünde útvesztőit „járja” az irodalomtörténész,
„...elemzését az teszi különösen nehézzé, hogy minden mozzanata,
minden utalása csak önmaga ellentétével együtt érvényes: a szép a
rúttal, a fiatalság az öregséggel, a szárnyaló álom a pusztulást, bűnt,
szörnyűségeket hordozó valósággal, a fennkölt a fennköltség ironi
kus paródiájával, a finomkodás a kirobbanó, vérbő jókedvvel...” állapítja meg a szerző. Rendkívül érdekes része Taxner-Tóth mo
nográfiájának az, ahol a mű „filozófiáját” kíséreli meg feltárni, hi
szen Vörösmarty nem tanulmányozta olyan elmélyültséggel a filo
zófiai irodalmat, mint kortársai. (Érdekes tény az is, s ez egy koráb
bi fejezet megállapítása, miszerint Vörösmarty, aki a drámai költe
mény tervét érlelte magában már tanulóévei alatt is, nem járt külö
nös gyakorisággal színházba.) Schedius esztétikai rendszerének
nyomai határozottan kimutathatók művében, bár nem teljes átvé
telről van szó (pl. az érzéki és az érzéken túli dolgok, illetve jelensé
gekről szóló tanítás). Legnagyobb hatást viszont a tudósnak a
„kettős én”-ről szóló tanítása tette Vörösmartyra, azaz a szárnyaló
képzeletről és az ösztönök földhöz vonó erejéről szóló tan. Schedi
us közvetítése révén a kanti filozófia nyomai is ott vannak a Csongor
és Tünde szövegvilágában.
A dolgozat zárófejezete Tünde és Vilma, azaz a Csongor és
Tünde, valamint A fátyol titkai eszmerendszerének összehasonlító
elemzése.
(1995)
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ETIKA ÉS MORÁL
Varga Zoltán: Farkasok és filozófusok.
JMMT, Újvidék, 1994

1995-ben jelent meg, noha (a kiadói tervek alapján) 1994-re
datált könyv Varga Zoltán Farkasok és filozófusok című, esszéket és
tanulmányokat tartalmazó kötete. Szerény küllemét (mint amilyen
a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság valamennyi kiadványa)
tartalmi gazdagsága, gondolati sokrétűsége (sőt, esztétikai-nyelvi
megformáltsága) feledteti velünk. Recenzense, Piszár Ágnes iroda
lomkritikus, Babits Az írástudók árulása, illetve Szerb A n ta li Har
madik Torony című tanulmányával állítja párhuzamba. Olyan műről
beszél, amelyben „egy alapos műveltségű értelmiségi gondolkodik”,
s kinyilvánított szándéka szerint „múltunk és közelmúltunk tévesz
méit és irracionalizmusát” igyekszik leleplezni; ezeknek „gondolati
úton való legyőzésére” tesz kísérletet.
Varga Zoltán, amellett, hogy esszéivel és tanulmányaival szere
pel a magyar folyóiratok oldalain (1960 óta több kötetben is megje
lentette e műfajba sorolható alkotásait: Periszkóp, 1975; Búcsú az
utópiától, 1984; Későn okosan, 1990), szépíróként ismert a magyar
irodalomban (munkásságának három és fél évtizede alatt tizenegy
kötetben jelentek meg regényei, színművei, elbeszélései). Termé
szetesnek tartom, hogy írói tevékenységének e két területe bizonyos
mértékben összefügg, valamilyen szinten mindenképpen kimutat
hatók az átfedések. Különösen érezhető ez a kapcsolat legutolsó
kisregénye, az 1992-ben napvilágot látott Indiánregény és jelen köte
tének tanulmányai között. A Farkasok és filozófusok a maga (nem
csak nemzetiségi, hanem szemléleti értelemben is) kisebbségbe szo
rult látószögével, úgy is értelmezhető kötet, mint az indiánok (a
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mindenkori „legyőzőitek” és pusztulásra ítéltek) sorstörténetét
megfogalmazó kisregény elméleti „lecsapódása”. Az Indiánregény
főhőse, Kintpuas-Jack kapitány módok törzsfőnök monológjának
részletei (pl. a „ne kegyelmezz a legyőzőiteknek, ne kényszerítsd
őket, hogy legyőzötten tovább éljenek, ne tedd velük ezt, mert a
vereséget nem viselik el” vagy „vesztesek közé születni, micsoda
felháborító igazságtalanság”) akár össze is vethetők (sőt, azonosít
hatók) a vizsgált tanulmánykötetben szereplő egyes megállapítá
sokkal, konklúziókkal (pl. a Rigómezei harangok vagy a Délszláv
démonok című esszékben).
Még sohasem jutott eszembe, hogy a vizsgált szépprózai vagy
bölcseleti mű elbeszélői pozíciójára, illetve látószögére a szerző
fizikai állapotából következtessek. Most sem tenném (annál kevés
bé, mivel az írót nem ismerem, még csak nem is láttam soha), ha az
íróról szóló életrajzi jegyzet második mondata nem ez volna: „Há
roméves korában gyermekparalízisben megbénult.” S ha az író ma
ga nem vállalná és fejtené ki hangsúlyosan Devianciáról deviáns
módon című esszéjében ezt az álláspontot: „...alapjában véve nem
vagyok keserű ember. Ma, túllépve már az ötvenen, talán még ke
vésbé is, mint korábban - nem annyira »élvezve« az életet, inkább
»érdekesnek« találva. Mintegy a nézőtéren ülve, s egyelőre nem
kívánva elhagyni a »theatrum mundi« előadását. Ám ha eszembe jut
az a hároméves kisfiú a pesti Stefánia gyermekkórház vizsgálóaszta
lán, aki négy végtagja közül csak a bal mellsőt képes úgy-ahogy
használni, és aki, miután előbb a »kis zöld szobáját« és a »kockás
díványát« siratta, a számára örömhírt jelentő »megyünk haza« hal
latára a Sárgul már a kukoricaszán kezdi énekelni, mit sem értve
Hajniss Elemér professzor kellőképpen csomagolt szentenciájából,
miszerint az általuk nyújtható kezelést szülei otthon is elvégezhetik
- akkor a helyzet kissé módosul.”
Devianciáról deviáns módon című esszéje a „sors-deviancia” és a
„magatartás-deviancia”, valamint az (előbbi jelenségekkel, illetve
állapotokkal kapcsolatos) eutanázia kérdését boncolgató írás.
Tanulmánykötetek esetében (szépirodalmi műveknél sem min
dig) nem követelmény a folyamatos (az első írástól az utolsóig
tartó) olvasás. Címek, fejezetek utalásai, illetve beosztásuk, olvasási
szokások és meggyőződések döntik el a sorrendet. Varga könyve
tematikai (kisebb részt műfaji) megfontolások eredményeképp két
98

fejezetre tagolódik. A Csillagkeresés, szerepkeresés című első fejezet
az értelmiségi léthelyzet, szerep(vállalás) kérdéseire, valamint más
intellektuális dilemmákra koncentráló, ezekre lehetséges választ
adó írásokat tartalmaz, köztük a kötet címét adományozó Farkasok
és filozófusok című tanulmányt. A Léphetünk-e még? című második
fejezetben sem változik számottevően a szellemi hovatartozás té
nye, a látásmód milyensége, ugyanakkor a tanulmányozott kérdése
ket konkrét földrajzi és politikai koordináták közé helyezi az író,
nevezetesen a válság meghatározta (földrajzilag igen, szellemileg
kevésbé Európához tartozó) Balkán világába. Ezek az írások hang
súlyozottan politikai színezetű esszék.
Én ezt a könyvet (a gondolati összefüggés megtalálásának szán
dékával) folyamatosan olvastam, s csak a címadó írás elolvasását
követően tudatosodott bennem, hogy részben tévedtem, hiszen ez a
könyv (benne valamennyi tanulmány és esszé) csak a címadó tanul
mány, a Farkasok és filozófusok fénykörében igazán érthető, értel
mezhető teljesebb igénnyel. Visszacsatol, előre utal, a továbbiakra
is vonatkozó kulcsfogalmakat előlegez ez a tanulmány. Tehát nem
csak szerkezetileg, de gondolati szinten is a könyv gerincét alkotja.
Az első két írás, a Társadalom és a boszorkányper, illetve a Devian
ciáról deviáns módon című tanulmányok, amelyek valójában a vitá
hoz való hozzászólás, a reagálás szándékával íródtak, első olvasásra
hiányosnak tűnnek, a primer szövegekkel együtt látszanak értel
mezhetőnek. Ám a címadó tanulmány olvasását követően világos
előttünk, hogy az elsődleges, indukáló szövegek elvesztették je
lentőségüket, s csak alkalmat adtak arra, hogy a szerző kifejtse
véleményét egy-egy jelenségről. Másrészt a kötet valamennyi tanul
mánya és esszéje egy-egy domináns fogalom, többértelmű társadal
mi jelenség köré szerveződik. így szinte összeállítható a Varga Zoltán-i bölcseleti próza kulcsszavainak rendszere. Csak egy részlet e
hálózatból: hatalom, erőszak, totalitarizmus, deviancia-deviáns (viáns), szerep, erkölcs (erkölcstelenség), norma, kisebbség, (több
ség), nemzet, démonok, nyájszellem (autonóm ember). S persze
ezek szinonimái, illetve változatai is ideérthetők: diktatúra, értelmi
ségi szerepvállalás, közvélemény stb.
Bármennyire társadalmi, illetve politikai kérdésekre koncentrál
is a filozófia módszereivel, terminuskészletével (is) él Varga Zol
tán, könyve alapjában véve irodalom-, illetve olvasmányközpontú:
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olykor ezek inspirálják létrejöttét, másrészt óriási hivatkozási anyag
sűrítődik össze bennük. Mindez nem annyira idézet formájában,
azaz a bizonyítás, a szerzői vélemények megtámogatása érdekében
van jelen, mint inkább a szellemi hovatartozás áttételes kijelölése
céljából; a gondolkodás szférájára utal vele az író.
A Farkasok és filozófusok című {Erkölcsös állatokról, erkölcste
len gondolkodókról alcímű) tanulmány tárgya egyetlen kérdő mon
dattal kifejezhető: Mi az erkölcs? A kérdésre természetesen nem
adható egymondatos válasz, ugyanakkor - az író asszociációs gon
dolatmenetét követve - egy sok összetevőjű rendszer, gazdag össze
függéshálózat bontakozik ki előttünk. Szinonimák, alternatívák, el
len- és végpontok, nélkülözhetetlen építőkockák merülnek fel. A
tanulmány irodalmi „alapköve” Konrad Lorenz Salamon király gyű
rűje című könyve, amelyben többek között szó esik arról, „miképp
kegyelmez a szerelmi párharcban győztes hímfarkas a megadás jelé
ül torkát elharapásra kínáló legyőzött ellenfélnek”. S Lorenz „álla
ti” példája kapcsán nyer megállapítást, miszerint az „örök emberi
nek mondott dolgok mindig valami ember előttit jelentenek”. Vagy
is a farkas esetében jelentkező „agresszív késztetést leszerelő” gát
lás olyasvalami, mint az erkölcs az emberi közösségekben és kap
csolatokban. (Innen az alcím első része: „erkölcsös állatok”.) Varga
szerint még nagyon sok dologról kiderülhet (és ki fog derülni), hogy
„meg kell osztanunk az állatvilággal”, azaz nem fajunk kiváltsága.
Az erkölcs eredetére vonatkozó felfogások közül - az általa elfoga
dott „állati” (természeti) hovatartozás mellett - még kettőt említ,
vizsgál és természetesen ütköztet egymással. Ezek: az ember erköl
csi kategória, illetve isteni eredetű. Az előbbivel kapcsolatosan me
rül fel az újabb fogalom: tudatosság. Könnyű lenne két egyszerű,
szétválasztható, egymással szembenálló kategóriát alkotni, az álla
tok „erkölcsét” ösztönösnek, az emberét tudatosnak titulálni. Csak
hogy ösztön és tudat nem zárják ki egymást. Az állatoknál is megfi
gyelhetők bizonyos „tudatosságra” utaló magatartásformák, s az
ember lényéből sem veszett ki teljesen az ösztönösség. Ironikus
megállapítás: „Mindenesetre kezdetben vala a gátlás. Kialakulása
homályba vész, ám a maga módján megbízhatóan működött, s mű
ködik ma is az állatvilágban. Amíg csak az ember áldott vagy átkos
tulajdonságba, az értelem, túlfejlett szürkeállománya jó vagy rossz
voltából, színre nem lépett. Kimozdítva az ember állatősét paradi
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csomi állapotából. Fel- és kiemelve, vagy éppen romlásba döntve.”
Az erkölcs „isteni” kategóriaként való emlegetése kapcsán pedig
Hamvas Béla felfogására tér ki: „mintha az erkölcs nem is az ember
érdekében létezne, hanem földöntúli hatalomért, mintegy annak
nagyobb dicsőségére”.
Az erkölcs szintjeinek megkülönböztetése mellett a szerző a
történeti fejlődés vázlatának megírására is kísérletet tesz, az „ősgát
lás” kategóriájától az „emberi létezés” állapotáig vezetve a gondol
kodás fonalát. Közben egész sor lényegi összetevőjére mutat rá az
erkölcsnek. Az önmegtartóztatás, a lemondás, a norma, a közvéle
mény, a tabu és más fogalmak mellett legérdekesebb az „autonóm
személyiségről” kifejtett nézete. (Egyébként az erkölcstörténet
Szókratészban jelöli meg az első ilyen személyiség felbukkanását).
Az autonóm ember fellépése a „betartó hatalom” (apa, nemzetség
vagy törzsfő, király) működésével antagonisztikus, ugyanakkor az
„erkölcsi gondolkodás” készsége, s annak előbbre vitele fűződik
hozzá. (Szemben a normák betartásának gondolkodás nélküli vak
tettével.) Varga szerint az állatok mindig, a primitív társadalmak
tagjai többnyire betartják a normát, „a mind fejlettebb társadalmak
tagjai viszont, a civilizáció előremenetelével lépést tartva egyre ke
vésbé, illetve látszólag csupán.” Azaz: „Napjaink embere ne megha
tározott tilalmakhoz igazodjon hát, hanem egy bizonyos értékrend
hez. Tudva, hogy önmagában semmi sem jó vagy rossz, tettei lehet
séges következményeit igyekezzen felmérni inkább. Vagyis gondol
kodva legyünk erkölcsösek, cselekvők vagy nem cselekvők, mások
érdekeire is figyelve, ahogy a helyzet kívánja.” E bonyolult fejlődésrendszerben különös helyet foglal el a gondolkodó, a filozófus és az
író. (Innen az alcím második fele.) Egyformán jellemezhető „erköl
csösként” és „erkölcstelenként” - állapítja meg róla a szerző. A
gondolkodó mindenkor párbeszédet folytat vele, szituáció fűzi az
erkölcshöz. Az irodalom tárgya ugyanis mindig a történés, a törté
net. Történet („hír”) értéke viszont csak a rendkívülinek van: a
szokványostól, a normától eltérőnek, a deviánsnak. így az iroda
lom „mivoltából adódóan” deviáns, normaromboló. Ugyanakkor
az író, a filozófus, a gondolkodó „személy szerint” is deviáns,
hiszen a „nyájszellem”-ből kivonva magát letért az „útról”, az
„átlagosnál racionálisabb” gondolkodásra, egyéni út megrajzolá
sára képes.
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E gondolatmenetben nem kerülhető meg egy név. „...ki ne talál
ta volna ki már, hogy itt most a puritán lutheránus lelkészcsaládban
zseniként született »Antikrisztusról« lesz szó” - mondja ezzel kap
csolatban Varga. Nietzsche-bírálata az „erkölcs egészének” felfogá
sán alapszik. Szerinte Nietzsche, amikor hétköznapi morálról, „bir
kaerkölcsről” beszél („annak máig sem felülmúlt természetrajzát
prezentálva”), nem tesz különbséget etika és morál között. Pedig:
„az etika filozófia, tudomány, elmélet, emelkedett szellemek fény
űzése”, míg a morál „szokásrendszer, közfelfogás, közmegegyezés”.
A Varga-tanulmány végén persze hiába kerestük a megoldást:
mi az erkölcs? Az az érzésünk, hogy nagyon sokat megtudtunk róla,
számos összetevője, sőt ellentéte lett világos előttünk. Az „egész”
azonban nagyon homályos lett: nem tudtunk meg semmit. Azaz
valamit a pluralitásról meg a megoldhatatlanról. „Nietzsche min
denesetre erre a kihívásra egyedül egy művészetközpontú utópiával
válaszolhatott. Varga 7joltán meg egy sokdimenziós, gondolatgaz
dag, olvasmányos, eredményre nem vezető tanulmánnyal.
Bár számos „jól megírt”, érdekes, gondolati kiterjedésében nagy
tanulmányt tartalmaz még a kötet, a címadó írás jelentőségével
egyik sem vetekedhet. Közülük nem egy a „műbírálat” szándékával
íródott, de így, a kötetegészben lekopott róluk ez a meghatározás, s
egy-egy társadalmi jelenséget tárgyaló esszévé, tanulmánnyá lettek.
A cinkos című Konrád-rergényről szóló kritika például a „fausti
ember”-ről alkotott nézetének kifejezésére ad alkalmat, az Eörsidrámák kapcsán pedig a totalitarizmus fogalomkörét tárgyalja. ír
Cseres Tibor Vízaknai csaták című, 1988-ban napvilágot látott
könyvéről, s a kondukátor-házaspár kivégzéséről (és uralmáról is)
izgalmas fejtegetést. Tanulmányokkal válaszol különböző folyóira
tok szerepvállalást célzó körkérdéseire: Csillagkeresés, szerepkeresés
vagy Léphetünk-e még?
Rigómezei harangok című esszéje szituációs, azaz egy beszélge
tés, méghozzá a többségi nemzet tagjával folytatott párbeszéd folyo
mánya, s domináns kérdése az erőszak: „Itt Európa peremén, ahol
Európa megszűnik Európa lenni. És ahol a marcona férfiasság vilá
ga kezdődik, a mítoszoké, a pátoszoké, a hisztériáké...”
A Délszláv démonok (Egy történelmi tévedés margójára) című
tanulmány témájában és helyszínében kapcsolódik az előzőhöz, a
Rigómezei harangokhoz: a délszláv háború okait kutatja. Irraciona
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lizmusokat, történelmi tévedéseket, „állam-álmokat” vizsgál, s pró
bál meg gondolati úton legyőzni. S közben a csőd legkülönbözőbb
formáiról beszél: Európáéról, a történeleméről, az emberi értel
méről. A téves önmeghatározás csődjéről és veszélyéről.
Varga Zoltán mindig etikai szempontból vezeti le előttünk a
vizsgált problémát írásaiban. Receptet nem ad (miként recenzense
fogalmaz), viszont gondolkodási (magatartásbeli) alternatívát kí
nál, mutat be.
(1996)
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A SZÖVEG SZABAD
Hima Gabriella: Szövegek párbeszéde.
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1994

Hima Gabriella igen modern interpretációs modellt alkalma
zott 1980-ban - az intertextualitás elméletének térhódítását meg
előzően-, amikor Kosztolányi Dezső Nero-regényének és Albert
Camus
-drámájának összehasonlító vizsgálatát elvégezte és
tanulmányát A korlátok nélküli egzisztencia katasztrófája címen
könyv alakban is megjelentette. A Szövegek párbeszéde ennek a
műnek a lényeges átdolgozása, mely eljárás során a szerző - a
szövegek életéről vallott nézeteivel összhangban („A szöveg törté
nete végtelen számú interpretáció kórusa. A szerzőnek nincs többé
hatalma műve fölött...”; vagy: „A szöveg fölött nem rendelkezik
senki, a szöveg szabad, és szabadon bocsátkozik bármely más szö
veggel, szövegekkel párbeszédbe.”) - saját korábbi írását is tőle
„eltávolodottnak” tekinti, mely törvényszerűen a szabad szövegek
sajátos alakulásfolyamatát élte az elmúlt másfél évtized alatt. Ilyen
értelemben a Szövegek párbeszéde három szöveg története. A Neroregényé, a Caligula-drámáé és A korlátok nélküli egzisztencia ka
tasztrófájáé.
Az intertextualitás (szövegköziség) elméletének időközbeni el
terjedése és széles körű alkalmazása Hima Gabriella törekvéseinek
létjogosultságát igazolja. Vizsgálati módszere azon a felismerésen
alapul, hogy „elvileg bármely nemzeti irodalomhoz tartozó szöve
gek egymásra vonatkoztathatók anélkül, hogy tényleges érintkezé
sen alapuló kapcsolatot kellene feltételeznünk alkotóik között”.
Nézetei több pontban is ellentmondanak a hagyományos irodalomtörténet felfogásának és az ún. hatáskutatás eredményeinek. A ha
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gyományos irodalomtörténet szemlélete értelmében valamely író
alkotása befejezett tény, s az irodalom története ezek kronológiai
rendjéből alakul ki. Hima ezzel szemben az „eleven szövegek sorstörténeté”-ről beszél, azaz az irodalmi művet az olvasás(ok) által
létező és alakuló, lényegesen változó szövegnek tekinti. Ez a szö
vegmódosulás, amely ugyanakkor nem jelenti a szöveget alkotó
jelsor változását, a kontextusok váltakozásából ered. „A szerző
mint történelmi személy azt a kontextusszituációt rögzíti, amely a
szöveg keletkezésének korához, illetőleg mindahhoz a tudáshoz,
hithez, elképzeléshez, ismerethez kötődik, amely a szerző sajátja.
Az értelmező pedig saját kora kontextusszituációival és egyéni tu
datával lép be ebbe a már meglévő kapcsolatszövevénybe.” Annak
az irodalmi térnek a megváltozása, amelynek kereteiben egy mű
értelmezhető, újszerű olvasatokra ad lehetőséget, s így - kibővítve a
történeti olvasat lehetőségeit - a szöveget más szövegekre vonat
koztatva olvassuk.
Hima Gabriella vizsgálatait a reciprok intertextualitás elméleté
nek szellemében végzi, tehát nemcsak a korábban keletkezett mű
(esetében a Nero-regény) hatását vélte felismerni a későbbi alkotá
son (itt a
-dráma), hanem a korábban létrejöttét az előbbin.
Mindez rendkívül történetietlen felfogásnak látszik, főleg ha figye
lembe vesszük azt is, hogy a két szerző (tehát Kosztolányi és Ca
mus) egymástól teljesen függetlenül, minden valószínűség szerint a
másik író műve meglétének ismerete nélkül nyúlt ugyanazon témá
hoz. Más fényben mutatkozik meg azonban előttünk Hima elképze
lése, ha a kölcsönhatás létrejöttét nem a szerzői, hanem a befogadói
szinten látjuk megvalósulhatónak, minthogy a szövegek „egyidejű
sége” az olvasó tudatában jön létre. Hima ennél továbbmegy, és
nemcsak szövegköziségről, hanem szövegen belüli kapcsolatról
szól, minthogy a közöttük kialakuló hatás módosító elemként hatol
a jelentésbe: egymásra vonatkoztatva olvashatók.
A Szövegek párbeszéde a bevezető tanulmány és a zárómegjegy
zések mellett két nagy egységre tagolódik, amelyekben a szerző
különböző módszerrel közelíti meg tárgyát. Az első részben a filo
zófiai-eszmetörténeti szempont jut érvényre, azaz a két író közötti
szemléleti rokonságot vizsgálja. E téren Hima főleg az egzisztencia
lizmus eszmerendszerét tartja meghatározónak a két mű kialakulá
sa, létrejötte szempontjából. Ez a filozófiai tartalom az a megkülön
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böztető jegye Kosztolányi regényének, illetve Camus drámájának,
amely messzemenően elhatárolja őket a hasonló tárgyú korábbi
irodalmi feldolgozásoktól. Mind időben (a Nero 1922-ben, a Caligu
la 1945-ben keletkezett), mind térben, s a történelmi tapasztalatok
ban is nagy távolságot kell jegyeznünk a két mű között. Ám egy - az
egzisztencializmus gondolatkörén alapuló - mozzanat mégis közös
séget teremt közöttük: „a válságszituáció, nem csupán mint a társa
dalom, hanem mint az egyén, a személyiség krízise,\
Kosztolányi és az egzisztencializmus kapcsolatát elemezve Hima megállapítja, hogy az író főleg a heideggeri eszméket jeleníti
meg alkotásaiban, bár valószínű, hogy a német filozófustól függetle
nül jutott el felfogásukig (pl. a halál központi, magát a létet deter
mináló szerepe). Camus az abszurditás fenomenológiájával gazda
gította az egzisztencializmus filozófiai irodalmát. Ez az a terület (az
abszurditás-elmélet), ahol a Kosztolányi-Camus párhuzam tisztán
kivehető. Hima szerint: „az abszurditás-fogalom középpontjában
ugyanúgy a halál kikerülhetetlen ténye áll, mint az egzisztencializ
mus heideggeri változatában. A lét végessége teszi irracionálissá az
életet, és e végesség tudata teszi abszurddá ember és univerzum
viszonyát. A probléma ősrégi, már Buddha királyfit is foglalkoztat
ta, aki ugyanazzal a céllal indult el annak idején, mint Kosztolányi
nál az ifjú Nero és Camus-nál az ifjú Caligula: hogy megtalálja az
emberiség számára a halál ellenszerét.” Mindkét művész számára a
művészet látszik az egyetlen menekülési lehetőségnek az abszurdi
tásból, azzal a különbséggel, hogy Camus-nál nem végleges mene
dék, nem általános megoldás, míg Kosztolányi esetében - Hima
szerint - a „halál elleni küzdelem egyetlen fegyvere”.
Könyvének első részében Hima Gabriella a két író szemléletbe
li, felfogásbeli rokonságát egész életművük alapján tekinti át, a
második rész viszont a Nero és a Caligula tényleges összehasonlítá
sa, a „párbeszéd” vizsgálata, az intertextuális elemzés. E részben a
poétikai eljárások dominálnak. A két mű formai különbözősége
természetszerűen lényegi eltérésekhez vezet, ám a szerző megtalálja
azt a síkot, ahol ez a legkevésbé jut kifejezésre: a makrostruktúrák
szintjén a szituációsor külső mozgásirányát és a főhősök külső- és
belső logikájának mozgástendenciáját, a cselekvésbeli és a tudati
pszichológiai megnyilatkozásaikat veti egybe. Az összehasonlító el
járás pedig úgy történik, hogy Hima a regényt veszi alapul, s annak
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struktúráját követve kíséri a „korlátot nem ismerő lét katasztrófába
torkolló útját”, s ehhez a tengelyhez rendeli a dráma analóg motívu
mait. Többek között az eszményi uralkodó, a költő, a szörnyeteg
szerephelyzeteiben vizsgálja a „korlátok nélküli egzisztenciá”-nak
az eszményitől a katasztrófába vezető útját, miközben rámutat nem
csak a két mű megfeleléseire, analógiás párhuzamaira, hanem olyan
„egyidejűségükre” is, amely a jelen kori olvasatok szintjén jött létre.
Nero és Caligula vágyaik végtelenségének és biológiai létük véges
ségének, az ellentétből fakadó abszurditásnak az áldozatai. Ám ez a
találkozás a két szöveg szerzőjétől független utóéletében jön létre,
a Szövegek párbeszédében Hima Gabriella olvasata által, s mind
azoknak az olvasóknak a tudatában - természetesen mindig újjáala
kulva -, akik a két művet, Kosztolányi Nero, a véres költő című
regényét és Albert Camus Caligula című drámáját olvassák.
(1995)
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REGÉNY, AMELY ÉRTELMEZI
ÖNMAGÁT
Csányi Erzsébet:^ regény öntudata.
Metanarratív próza a jelenkori magyar és szerb irodalomban.
Forum-Uroboros, Újvidék, 1996

(Szövegvilágok; a fikció fölénye) 1992-ben megjelent kötetében a
két világháború között keletkezett, illetve ehhez az időszakhoz
előzményként vagy következményként kapcsolódó prózaművek ké
pezik Csányi Erzsébet vizsgálatainak tárgyát. Mindenekelőtt a metanarráció jelenségét kutatja, azaz a saját eszköztárára reflektáló
regény problémája bizonyul elemzésében a legkomplexebbnek. Ku
tatásának egyik fő rendszerező elve az összehasonlítás, azaz az iro
dalmi analógiák feltárásának szándéka. Zsirmunszkij azon elméle
téből indul ki, miszerint egyes irodalmi jelenségek a fejlődés meg
határozott szintjein kölcsönhatások és átvételek nélkül is létrejön
nek, jelentkeznek, így lehetségessé válik a teljesen függetlenül, más
korban, területen keletkezett művek azonos szempontú vizsgálata.
A szövegvilágok...-bán ugyanakkor felvázolja előttünk azt a kiter
jedt elméleti alapot, amelyre egy prózatörténeti, illetve elméleti
jelenség vizsgálata épülhet.
(A metanarráció mint komplex műfajelméleti kérdéskör) A regény
öntudata című új könyvében az újkori regény önreferenciális vonu
latát, fejlődését és jelenségeit vizsgálja. Tehát az előző tanulmányok
leghangsúlyosabbnak bizonyult problematikája, a metanarráció je
lensége itt központivá, célmotívummá válik. A regény intellektualizálódási folyamatának feltérképezése természetszerűleg nem kép
zelhető el történeti szempontú, illetve összevető vizsgálatok nélkül,
hiszen a jelenség, a saját eszköztárára rákérdező, önmagát értel
mező regény(vonulat) alakulástendenciái nem értelmezhetők
egyetlen nemzeti irodalom keretein belül. Csányi öt, az ötvenes
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évektől a hetvenes évek végéig íródott szerb, illetve magyar regény
elemzését végzi el formatörténeti, elméleti és komparatív szempon
tok alapján, tehát új tanulmánya nemcsak a vizsgálat tárgyát il
letően, hanem időbeli jellemzők alapján is folytatásként illeszkedik
a 20-30-as évek regénytermését vizsgáló Szövegvilágok...-hoz. A ta
nulmány törzsanyagát a műelemzések (Ivó AndriCElátkozott udvar,
Miloš Crnjanski London regénye, Danilo Kiš Fövenyóra, Hamvas
Béla Karnevál és Esterházy Péter Termelési-regény című művéről
van szó) képezik, amit elméleti alapvetés (a metanarráció poétikai
megközelítése), történeti áttekintés (a történeti-poétikai viszonyla
tok feltérképezése) előz meg és a tipológiai összefüggések megálla
pítása, illetve leírása zár le.
(A metanarráció jelensége) Csányi a metanarráció jelenségét a
mítoszi beszédmódot (annak hihetőségét) felváltó narrátori érv
rendszer megalkotásával és a nyelv öntükröző jellegével hozza
összefüggésbe. A mítoszi beszédmód ún. hihetőségi biztosítékának
elvesztését követően a narrátor jelenléte lesz az a tényező, amely a
befogadó számára meggyőzővé és hitelessé teheti a történetmon
dást. A megszólalásnak így igazolnia kell önmagát, vissza kell jelez
nie önnön létállapotára. Az elbeszélői öntudat létfeltételeinek a
metanarrációval (tehát az önreflexióval, illetve az önértelmezéssel)
összefonódó kialakulásának jelei az irodalom alakulásfolyamatá
ban - a szerzőnek a szaktudomány teoretikusaival (pl. Sklovszkij) meg
egyező véleménye szerint - először a Don Quijotéb&n fedezhetők fel.
A nyelv ugyanakkor önmagában hordozza többértelműségének
lehetőségét, felépítéséből következik, hogy bonyolult viszonylatok
összefüggése. „A nyelv nemcsak a világnak, hanem önnönmagának,
a nyelvnek a leírására is szolgál”. A világot tükrözve így szükségkép
pen válik önmagára visszautalóvá. Az irodalom mint a nyelv művé
szete tehát már eleve erre az önreflexiós alapra épül; a zene és a
képzőművészet mellett az irodalomban is felfedezhetjük azokat a
jeleket, amelyek öntükröző mozzanatok is egyben. Gazdag elméleti
bázisra hivatkozva Csányi ezeket a jeleket a művészi ismétlés kate
góriájába sorolja, minthogy „az öntudat együtt jár az önismétléssel,
az önidézettel”.
(A metanarráció történeti alakulásrendje) A metanarráció törté
neti poétikai viszonylatainak áttekintésében Csányi Viktor Žmegač
kutatásaira hivatkozik, aki a regényfogalom alakulássfolyamatát kí
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séri figyelemmel az ókortól napjainkig, miközben az elméleti mun
kák eredményei mellett magukból a regényszövegekből is kiemeli a
metanarrációs összefüggéseket. A lovagregények transzcendentális
narrátorától kezdve olyan nevek és művek bukkannak fel e sorban,
mint Rabelais metanarratív műve, ezenkívül a már említett Don
Quijote mint a lovagregény paródiája, Charles Soréi antiregénye, a
XVIII. század autoreferenciális vonulata (Fielding, Diderot, Sterne
regényírása), Balzacnak és Gogolnak az életről szóló elbeszélést az
elbeszélésről szóló elbeszéléssel egyesítő törekvései. A romantika
fokozatosan leépíti ezeket a tendenciákat, több realista író pedig
egyenesen összeegyeztethetetlennek véli műteremtő elveivel a
XVIII. századi önreflexív regénymodellt. A naturalizmus tetőzi be
ezt a folyamatot. Thomas Mann lesz az - olvashatjuk az áttekintés
ben -, aki eltávolodva az „immanens poétikától” újfent esszéizálja a
regényt. Az izmusok a valóságtükröző regény háttérbe szorulását
eredményezik. Regénystruktúraként groteszk parabolák és doku
mentummontázsok épülnek fel. Mindemellett ezek az alkotások
tükrözik a műkonstruálás bonyolult eljárásait, tehát a narrátormen
tes elbeszélésmód ellenére is kapcsolódnak a metanarráció bizo
nyos eljárásaihoz. Kafka műveinek különössége a mimézis teljes kiik
tatásából, mindennemű (még az ironikusnak is) regényfelfogás elveté
séből ered. Gottfried Benn mint a nem fabuláris típusú regény legkö
vetkezetesebb képviselője kerül említésre, kinek regényében a „mű
szubjektuma metatextuális szervként működik”. A regényfogalom
történeti áttekintése során kirajzolódik előttünk a műfaj kettős
fejlődésvonala, ahol a valóságtükröző regénymodell fejlődése mel
lett - mondja Žmegač Reinhold Grimmre hivatkozva - az anarratív
regénytípusnak is van tradíciója. A XX. századi regényirodalom is
magában foglalja ezt a kettősséget: a lélektani tudatfolyam-regények
mellett ott vannak a metanyelvet érvényesítők. „A posztmodem re
gényben a fikció és valóság közt törlődő határok széles utat nyitnak a
metatextualitásnak és az intertextualitásnak.”
(A metanarráció eljárásai) Miként az a korábbiakban már emlí
tettük, a metanarráció eljárásai összefüggésbe hozhatók, illetve
azonosíthatók az ismétlés formáival. A szerző felfogása értelmében
az ismétlődés a műalkotás rendszerbeli követelménye. Ide tartoz
nak a „folytonosságot biztosító konvenciók és kódok”. A megszakítottság eszközei viszont a külső idézés (intertextualitás) és belső
110

idézés (önidézés). A szakirodalmi rendszerezéseket követve Csányi
három fő eljárását említi az utóbbi idézetformának: ellenpontozás,
vezérmotívum (a mű egészét kicsinyítve visszatükröző önparabola)
és a változat. De ebbe a sorba tartoznak olyan eljárások is, mint a
más hangnembe transzponálás, díszítő változat, kicsinyítés, nagyí
tás, tükör- és rákmegfordítás, redukció, sűrítés etc. Csányi megálla
pítja, miszerint „az öntükröző művészet mint idézetforma az idézet
általános elméletének problémavilágába illeszkedik”. Az intertex
tualitás mint külső idézésforma természetesen két mű közötti öszszefüggésrendszert feltételez.
(Műértelmezések) Ivó Andrié műve elindítója annak a két évtize
det kitevő korszaknak a vizsgált irodalom keretein belül, mitől
fogva a regényszövegek az elbeszélés problematikáját is kifejezésre
juttatják, tárgyalják, míg a következő korszak a narrátor helyén
felbukkanó közreadó figuráját teremti meg, s „általa a metanarrá
ció az elbeszélésen kívülre kerül, önállósul, a szöveg elrendezőjének, közreadójának a kritikai aspektusát érvényesíti”. A mű önref
lexiós anyagát Csányi a hasonmás-narrátorok hangos beszédében
fedezi fel, akik így az elbeszélés tényére, az elbeszéltség probléma
körére irányítják a figyelmet. „A beszédaktusban konstituálódó tör
téneteknek és magának a beszédtevékenységnek mint abszolúttá
váló cselekvésmozzanatnak a totalitásértéke a regényösszefüggés
ben az esztétikum hordozójaként jelenik meg. Az ábrázolt tárgyiasságok síkján így a mindenkori műalkotás mibenlétéről szóló jel
rendszer születik meg” - olvashatjuk az elemző összegezést.
A Crnjanski-mű metanarratív szempontú vizsgálata során Csá
nyi az első fejezet eljárás-feltérképező szerepére hívja fel a figyel
met, amelyeknek kibontói, érvényesítői lesznek a regény következő
részei. A London regénye tehát részben úgy kezdődik, mint egy
valóságszimuláló regény, másrészt pedig poétikai fejtegetés. A poé
tikai szempont felfedése dialógust eredményez szerző, elbeszélő,
hős és olvasó között. A regény implicit metanarrációs rétegéhez a
többnyelvűség (az angol mellett a nyelvek „valóságos forgatagáéról
tesz említést az elemző), a vizuális dialógus (a látványszerűségek
idézése), a teátrális effektus, az elbeszélői nézőpontok, az intertex
tualitás, a nyelvi érzékenység tartozik. Az első fejezet esszéisztikus
meghatározottsága mellett a regény későbbi fejezeteiben is felbukkan
nak hasonló metanarratív gócpontok. Végeredményként pedig a re
111

gény, „mint fülelés egyre inkább egy túlvilági dialógus hangtalan zajlásait
figyeli, egyre inkább önnön óriási testére tapasztja kozmikus fülét”.
A következő elemzés Danilo Kiš Fövenyóra (1972) című művé
nek metanarratív hálóját fedi fel. A művet a század eleji avantgárd
törekvésekből kinövő ún. öntagadó (hagyományt, nyelvrendszert,
formakultúrát felbontó) regénytípus sajátosságaival rokonítja,
amely sajátosságok értelmében „a világot csak úgy engedi beszüremleni a különlegesen kiképzett verbális masszák résein, amennyi
re azt az eleve széttördelt valóságvonatkozások indokolttá teszik”.
Tehát a Fövenyóra is e széttöredezettség („diszperz jelrendszer”)
jegyében íródik. A tagoltság egyik leghangsúlyosabb alakja e műben
a négyszólamúság, azaz a fejezetenként váltakozó négyféle beszéd
mód, amely az explicit metanarráció, azaz az elbeszélői öntudat
megnyilatkozásának lehetőségeit is redukálja. Ugyanakkor a meta
narráció szerkezetbe rejtett, implicit formái kerekednek felül, pél
dául a keret alkalmazásával.
Hamvas Béla Karnevál (1948-1951) című művének elbeszélésmodellje is kettős, azaz két beszédmód egybefonódása alkotja, mi
közben a szövegegységek tipográfiailag is elkülönülnek egymástól.
Az egyik szövegszint belül van a fikción, narratív típusú, dialogikus
viszonyban áll a fikción kívüli, metanarratív jelentésegységgel. Ez
utóbbi (a regényben dőlt betűs) ún. kommentárszólam jelenségei
nek feltérképezése vezette el a kutatót a Hamvas-mű önértelmező
eljárásainak felfedéséhez és leírásához. A két szövegszint közötti
diszkurzív viszony pedig a metatextualitás jelrendszerének értelme
zéséhez képez alapot. A hozzá fűzött egyik bevezető megjegyzése
Csányinak, miszerint a 35 éves késéssel napvilágot látott Karnevál
jelkép értékű is a magyar irodalomban: a regényműfaj önreflexív
vonulatának több évtizedes háttérbe szorítottságát mutatja. Komp
lexitását tekintve azonban „a regényműfaj generálgyónásá”-t jelenti
irodalmunkban.
A Kettétört toll című tanulmány Esterházy Péter Termelési-regény
(kisssregény) című 1979-es művének metanarratív eljárásait tárgyal
ja. A mű az önreflektáló magyar próza több évtizedes szabadsághar
cának végterméke: a metanarrációs eljárások tárháza. Rendszere
egy formai megoldáson alapul. A főszöveg mellett létrejövő lábjegy
zetek rendjéből egy másik szövegvilág, másik regény alakul ki. A
textussal párhuzamosan fut a paratextológiai szint, amely eleve a
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regényöntudat metanyelvét képezi: a regény regényéről van szó.
Természetesen a textus metanarratív rétege (a műfajparódia esz
köztára) is megvilágítást nyer. „A felfokozott jelenlét, a felfokozott
öntudat, a metszőén (ön)ironikus önismeret mint a metanarráció
alapfeltétele a Termelési-regényben a sokszerűség és a variabilitás
által nyilvánul meg a maga nyüzsgő totalitásában” - olvashatjuk a
szerző egyik összegező megállapítását az Esterházy-mű önreílexív
irányultságáról.
(Tipológiai összefüggések) A metanarratív eljárásmódok csopor
tosításakor Csányi elhatárolja egymástól a XIX. századi önreflexiós
beszédmódot a jelenség XX. századi megnyilvánulásaitól. Míg az
előbbi jelenségek narratív jellegük ellenére is a valóságábrázolás
hihetőségét kívánták fokozni, addig századunkban az önértelmezés
elsorvasztja a világszerűség jegyeit az irodalomban. „A nyelv maga
lesz elsődleges valósággá, a nyelv eseményei adják meg a jelentés
képzés irányait - az ún. cselekményvilág színtere a Szöveg, a Be
széd.” Emellett megkülönböztethetők a prózai alkotások jelölt és
jelöletlen metanarratív mozzanatai. További csoportok képzéséhez
nyújt alapot az iróniának mint a metatextualitás gyökerének jelen
léti foka, érvényesülésének szintje. Tanulmánykötetének zárómo
mentumaként Csányi elvégzi a magyar és a szerb metapróza tipológiai
összevetését. A vizsgált művek a „fiktív világok beszéde, szövegbe,
nyelvbe való áttelepedésének útját” mutatják, mely az önértelmezés, az
elbeszélői öntudat létterét, megnyilvánulási lehetőségét teremti meg.
(A XX. századi regény új értelmezési lehetőségei) A világszerűsé
get szövegszerűséggel felcserélő újkori regény értelmezéséhez és
értékeléséhez elégtelennek bizonyultak a hagyományos interpretá
ciós eljárások, elvek és fogalmak. Csányi Erzsébet a legújabb kori
szerb és magyar prózairodaimat egy műfajelméleti kérdéskör, az
önreflexió szempontjából látja vizsgálhatónak és feltárhatónak. Az
értelmezhetőség szintjének eléréséhez azonban történeti és kompa
ratív elvek alkalmazását is szükségesnek tartja. Tanulmánykötete a
kérdésfeltevés újszerűsége, a vizsgált problémakör feltáratlansága
révén fontos eredmény az irodalomelmélet területén. Ugyanakkor
egy új elv- és fogalomrendszeren alapuló irodalomtörténeti rend
szerezés lehetőségét rejti magában.
(1997)
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NYELV ÉS IRODALOM
Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés.
Szövegtani és stilisztikai elemzés.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1994

Tizenkét szövegnyelvészeti tanulmányát teszi közzé Láncz Irén
Szó, szöveg, jelentés című - Szövegtani és stilisztikai elemzések
alcímet viselő - második kötetében. Vizsgálatainak tárgyát a ma
gyar irodalom olyan alkotásai és jelenségei képezik, melyek mér
földkövei, jelentős állomásai irodalmunk fejlődésének, amiért meg
különböztetett figyelmet szentelt vizsgálatuknak az irodalomtudo
mány. Nyelvi szempontú elemzései során azonban Láncz Irén ez
ideig ismeretlen rétegeit tárja fel irodalmi műveknek és opusoknak,
miközben olyan felismerésekhez vezet bennünket, melyek nemcsak
gazdagítják és más fényben mutatják meg az irodalomtörténeti és
elméleti kutatások eredményeit, de meg is határozhatják ezek to
vábbi fejlődési irányát (például a Tömörkény-novella értékelés
módját azzal, hogy kideríti komponálatlanságának valós okait és
indokoltságát).
Az irodalmi művet Láncz Irén a nyelvi elemek szintaktikai és
szemantikai szálak teremtette szövegegységének tekinti, mihez egy
harmadik szint, a pragmatikai kapcsolódik. Szövegelemző tanulmá
nyaiban egészen alapvetőnek látszó, de a műalkotások létrejötte és
esztétikai értéke szempontjából lényegi fontosságú jelenségeket
vizsgál (például mondatkapcsolások), minek követése és befogadá
sa a nem nyelvészi érdeklődésű olvasó számára is izgalmas és tanul
ságos kaland. Ugyanis rideg grammatikai elemzések, felsorolások
és statisztikai kimutatások alapján levont következtetések helyett
Láncz az irodalmi alkotásokat nyelvi-poétikai eljárások teremtette
szövegkompexumnak tekinti, melyekben az elemek fontos és érté-
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kés szekunder jelentések hordozói, mint ahogy összefüggéseik is
többlettartalommal ruházzák fel a szöveget.
Tanulmányainak bevezető részében ismerteti azokat a modern
elméleteket, melyeknek eredményeit és módszereit alkalmazza,
magyarázza, kiegészíti vagy továbbgondolja. Persze nemcsak nyel
vészeti diszciplínákról (szövegelméletekről, kontextuális vizsgála
tokról, komponenciális szemantikákról stb.) esik szó munkáiban,
hanem irodalomtörténeti meghatározásokról, elméletírók, esszéis
ták, monográfusok műfelfogásairól, interpretációiról, melyekből
kiindulva jut el Láncz új megoldásokhoz, ismert művek új szem
pontú értékeléséhez, s közben sajátos kapcsolatára mutat rá az
irodalmi és nyelvi elemzéseknek. „Bár a szépirodalmi alkotásokban
a tematikai szint a fontosabb, nem mindegy, hogy milyen elemekkel
valósítják meg a témát. A szöveg esztétikai velejáróját a nyelvi
elemek is kifejezik, sőt azok erősítik fel. Ezért akár egy stílusirány
zat, akár egy író nyelvét vizsgáljuk, számba kell vennünk minden
nyelvi szintet, a hangzást, a szófajokat, a mondatokat egyaránt. Két
dolgot nem veszíthetünk szem elől. Az egyik az, hogy a kifejezőesz
közöket nem lehet megfelelően minősíteni, ha mellőzzük a temati
kai szintet, a másik pedig, hogy a szöveg vizsgálatakor nem elég csak
a nyelvi tények megállapítása, a nyelvi elemek funkcióját is figye
lembe kell venni” - állapítja meg a naturalizmus nyelvét vizsgálva.
Az elméleti hivatkozások és vizsgálati módszereinek leírása mellett
felállítja elképzelését a vizsgált jelenségről, azaz meghatározza
elemzésének célját, amit a bizonyító-szemléltető eljárások követ
nek a szövegszerű példák szemléletes és meggyőző felvonultatásá
val. Tanulmányai a megfelelő következtetések levonásával, az öszszegezés szándékával zárulnak. Ezek a megállapítások azonban más
vizsgálatok kiindulópontjai, fontos hivatkozási tételei, olyan kom
ponensei lehetnek, melyek új összefüggésben láttatják irodalmunk
értékeit.
Szó, szöveg, jelentés című kötetében Láncz Irén a következő
alkotásokat, illetve jelenségeket veti vizsgálat alá: a Tömörkény-no
vella kompozíciós jellemzőit, Füst Milán Feleségem története című
regényének mondatkapcsolatait, konstrukciótípusait, a Krűdy-regények mag jellegű és kontextuális számait, valamint az író Napra
forgó című regényének szöveghátterét, József Attila groteszkjeit, a
naturalizmus nyelvi sajátosságait, a nyelvi jeleket Szenteleky Kor
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nél műveiben, Szirmay Károly stílusát és Lázadás című elbeszélésé
nek nyelvi kifejezőeszközeit, Tersánszky nyelvezetét, Herceg János
elbeszéléseinek nyelvi sajátosságait és Juhász Ferenc költői nyelvé
nek szóösszetételeit. Szövegelemző módszere a szakember és a
„szemlélődő” olvasó számára egyaránt elfogadható. Egyrészt hatá
rozott szaktudás, a nyelv lehetőségeinek elmélyült ismerete, alapos
munka húzódik mögötte, másrészt a nem nyelvész olvasó irányában
az a könnyítő szándék, hogy részletező jelöléseivel, példázataival
megkímélje őt az eredménytelen „bolyongás”, a szövegnyelvészeti
vizsgálatok elvontságából következő kudarcélménytől.
Füst Milán híres regényét, a Feleségem történetét, mint intellek
tuális műfajú (elmélkedő-filozofikus) alkotást szemléli. Ebből a
sajátosságból vezeti le aztán szövegtani jellemzőit a regénynek: egy
sajátos szövegkonstrukciós formát. Ennek lényegét következő meg
állapításainak idézésével érzékeltethetjük: „A konstrukciótípust
két tartalmi-logikai viszonyfajta hierarchikus egysége jellemzi.
Vagyis a két kapcsolás közül (például az ellentét és magyarázat
közül) az egyik fontosabb. Ez a főkapcsolás. Tehát három tag kerül
egymással kapcsolatba a konstrukciós formában. A két kapcsolás
viszonyával megragadható a gondolat mozgása: egy ellentét követ
kezménye vagy megokolása, egy előrevetett általánosítás megokoló
vagy kifejtő magyarázata, vagy egy elvárás törlő ellentét megenge
désbe fordulása. A konstrukciótípus tagjai nemcsak tagmondatok,
mondategységek lehetnek, hanem mondatok is, vagyis a szöveg
szintjén is megfigyelhetők ugyanazok a kapcsolási formák, mint a
mondat szintjén.” Persze a dolgozat végső célja nem merül ki az
elemzésben. Szövegalkotásának jellemzőit vizsgálva Füst Milán
gondolkodásmódjának, intellektuális beállítottságának megértésé
hez vezet közel bennünket. Rendkívül izgalmas szellemi kaland
József Attila-tanulmányának áttekintése, melyben a költő ún. groteszkjeit szemantikai szempontból elemzi. József Attila e műveit
ugyanis gyakran emlegetik irodalmi elemzésekben, de csak igen
kevesen próbálkoztak annak megfejtésével, hogy mely elemek te
szik groteszkké őket. Tersánszky „műveinek rejtekébe” igyekszik
behatolni, betekinteni a nyelvész, amikor szókészletének elemeit
kutatja. Tersánszky nyelve ugyanis - figyelembe véve látszólagos
pongyolaságát, humoros fordulatait és bizonyos szempontú helyhezkötöttségét, mely ugyanakkor regényeinek tárgyát hitelesíti 116

végtelenül összetett. A magyar irodalom klasszikus értékei mellett
a legmodernebb költészeti jelenségek vizsgálatára vállalkozik, ami
kor Juhász Ferenc költői nyelvét, alkalmazott szóösszetételeit ta
nulmányozza.
Láncz Irén Szó, szöveg, jelentés című tanulmánykötetében az
irodalomértés új modelljével szembesít bennünket, az irodalmi mű
veket olyan bonyolult összefüggésrendszereknek mutatva be, me
lyeknek megértése csak elmélyült, több diszciplínát átfogó elemzés
útján közelíthető meg. Ugyanez a hozzáállás rendkívüli élményhez,
a művészi alkotószellem lényegi mozzanatainak megértéséhez ve
zethet el bennünket.
(1995)
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A MAGYAR IRODALOM
ERKÖLCSTÖRTÉNETE
Rónay László: Erkölcs és irodalom.
A magyar irodalom rövid története.
Vigilia, Budapest, 1993

Az irodalomtörténet-írás XX. századi hanyatlásáról, fejlődés
képtelenségéről és tévedéseiről szóló elméletek (pl. R. Wellek1,
H. R. Jauss , W. Iser3 nézetei) fényében nem elhanyagolható vállal
kozás összefoglaló magyar irodalomtörténetet írni, annál is inkább,
mivel a magyar társadalom második világháború utáni több évtize
des regresszív tendenciái és a marxista ideológia tudományelméleti
egyeduralma szinte kilátástalanná tette a diszciplína létét és (a nyu
gati törekvésekkel párhuzamos) fejlődését. Kulcsár Szabó Ernő4 a
„mai irodalomkutatás szellemi helyzetéről” szólva kettős (ezen be
lül is bonyolult) paradigmaváltást sürget. Egyrészt a magyar iroda
lomtudomány elavult módszerkészletét kell az „ezredvégi művé
szettudományi világkép”-pel szinkronban hozni, másrészt ideoló
giamentessé kell alakítani (a szubsztanciaizmus pozícióit elhagyva)
értékrendszerét.
„Tudom, szokatlan és merész vállalkozás 16 ív terjedelemben
összefoglalni a magyar irodalom történetét a kezdetektől máig” írja Rónay László Erkölcs és irodalom című könyvéhez fűzött né
hány mondatos jegyzetében. Ez a (hátsó borítón található) jegyzet
azért is provokatív jellegű, mert a magyar irodalomtörténet-írás
gyakorlata a módszertani elveket lefektető, irodalomszemléletet
reprezentáló, többször új fogalomrendszert meghonosító fejezetnyi
bevezetőkben gazdag. Gondolhatunk itt elsősorban Horváth János
nak a magyar irodalmi műveltség fejlődéséről alkotott nagy kon
cepciójának vázlatára (Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai5),
amelyből egy másik - a későbbi értekezések és előadások előtt
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„bevezetésül” közölt, a rendszerezés alapelveiről szóló - tanul
mányváltozat nőtt ki - és az irodalomtörténeti szintézis természete
sen. De ilyen mű Szerb Antalnak a Magyar irodalomtörténethez6
kapcsolt (címében is direkt utalású) bevezetője, amelyben a magyar
irodalom megújhodását, illetve megújításának lehetőségeit a szel
lemtörténeti iskola perspektívájából szemléli. Schöpflin Aladár
A magyar irodalom története a XX. században1 című művéhez beve
zető (Régi és új) és befejező (Visszatekintés) szöveget egyaránt fű
zött. Babits Mihály8 világirodalmi olvasókönyvének fogalomtisztá
zó bekezdései is ilyenek. De (s most időben évtizedeket ívelünk át)
a legújabb kutatások és szakmunkák sem utasítják el ezt az eljárás
módot. Pl. Szegedy-Maszák Mihály első tanulmánya a Világkép és
stílusbai9 is fogalomtisztázó, útmutató jellegű.
Rónay László említett ajánló jegyzete azonban minden szűksza
vúsága (összesen 11 mondat) ellenére is tartalmaz az egész iroda
lomtörténeti szintézis lényegére vonatkozó utalásokat, olyan meg
határozásokat, amelyek a mű alapmozzanataira vonatkoznak, s
amelyek így tájékozódásunkat segítik, olvasásunk mikéntjét befo
lyásolják. Az egyik ilyen fontos momentum (bár szövegszerűen nem
áll előttünk, csak a következtetés szintjén valósul meg) a Rónayféle koncepció elméleti megalapozottságának milyenségéről árul
kodik, a másik irodalomfogalmának lényegére vonatkozik. Egy
semlegesnek tetsző módszertani megjegyzésből kell kiindulnunk:
„Izgalmas volt a feladat, öröm végigolvasni mindazt, amit magyar
irodalomnak nevezünk...” Maga a „végigolvasás” gesztusa egyrészt a
Szerb Antal-i, Babits Mihály-i hagyományokat idézi bennünk, akik
a maguk irodalomtörténeteiben grandiózus olvasónaplókat terem
tettek, ugyanakkor a legújabb kori recepcióesztétika gondolatme
netét, miszerint „egyetlen szöveget sem írtak meg azért, hogy filoló
gusok olvassák és értelmezzék filológus szemmel” (Walther
Bulst10). Azaz H. R. Jauss szerint: „...az irodalomtörténész is állan
dóan olvasóvá változik vissza, mielőtt sort keríthetne a mű megérté
sére és besorolására...”11 Rónay László tehát az irodalmat (akár
korábban R. Jacobson, akár később H. R. Jauss) az olvasó és a
mű/vek) közötti állandó dialógusviszonyban látja megvalósulni. De
nem kell nyugat-európai példához folyamodnunk, hogy ezt a tudo
mányos felfogást bemutassuk, hiszen már Horváth János is megfo
galmaz hasonló gondolatokat A magyar irodalom fejlődéstörténete
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bevezetőjében, A rendszerezés alapelveibenn , am ikor azt írja
(mondja): „írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetíté
sével...”1 Persze a modern irodalomtudomány ezt a „viszonyt” még
konkrétabbá, még specifikusabbá teszi, amikor azt már nemcsak az
író és olvasó, az olvasó és a mű között, hanem az „olvasások”
folyamatában képzeli el: „Az olvasó és az irodalom viszonyának
vannak esztétikai és történelmi implikációi... A történelmi impliká
ció abban mutatkozik meg, hogy az első olvasók élménye recepció
láncként folytatódik generációról generációra, eközben gazdagod
hat is, sőt esetenként eldöntheti egy mű történelmi jelentőségét és
esztétikai rangját is.”14
A Jauss által bírált hagyományos irodalomtörténet csapdáit
(egyik: „anyagát általános irányzatok, műfajok és egyéb címszavak
szerint rendezi, s ezeken belül az egyes műveket kronologikus sor
rendben tárgyalja”, a másik: „kronológiai sorrendben követi a nagy
alkotókvonulatát” 5) Rónay úgy kerüli ki, hogy vizsgálataihoz „er
kölcsi” nézőpontot választ. Meggyőződése értelmében ugyanis író
ink nem egyszerűen csak irodalmi feladatokat teljesítettek, hanem
műveik által folyamatosan, korszakról korszakra jobbították (és
természetesen jobbítják) a „nemzet erkölcsét”. S ez már a hatásesz
tétika területe.
A Rónay által elfogadott és követett irodalomfogalom így „a
hatás, a befogadás és az utóélet”16 kritériumaitól függ. Érdeklődése
középpontjában azok a törekvések állnak, amelyek „az erkölcsi
igazságok művészi megjelenítésére irányultak”.17 Ilyen értelemben
az irodalmi mű „szépség-, jóság- és igazság”-eszmények művészi
megjelenítése (is), s mint olyan az „igazság útjára vezérel”.18 Rónay
László irodalomtörténete így erkölcstörténet (is), tágabb értelem
ben: mentalitástörténet (is). Jauss értelmezésében ez tulajdonkép
pen az irodalom társadalmi hatása, amely úgy jön létre, hogy „az
irodalmi élmény behatol olvasójának - »életgyakorlata« által meg
határozott - elvárási horizontjába, befolyásolja világfelfogását, és
így visszahat társadalmi magatartására is”.19 Ha továbbgondoljuk
Rónay felfogását és szempontjait, arra a recepcióesztétikai követ
keztetésre jutunk, miszerint az egyes irodalmi művek hatása nem
csak az aktuális időszakban érvényes, hanem a múlt műalkotásai
nak újbóli befogadásával, illetve az előzetes olvasói befogadások és
a jelen kori értelmezések közötti dialógus révén végbemegy a „múlt
és jelen művészetének, az irodalom hagyományos érvényének és
120

90

aktuális jelentőségének”" állandó kölcsönhatása. S bár a Rónayféle irodalomtörténetben ez így szövegszerűen nem fogalmazódik
meg, tézis alakban sincs jelen, ugyanakkor jeleiben és tényeiben
igen. Erkölcsi szempontjával, befogadásesztétikai nézőpontjával
Rónay László ugyanis az elavult, méltán bírált produkcióközpontú
irodalomtörténet-írás gyakorlatának meghaladására tett kísérletet.
Az átfogó irodalomtörténeteknek nemcsak „iskolai” hovatarto
zásuk, elméleti megalapozottságuk, valamint kialakított irodalom
fogalmuk állhat érdeklődésük középpontjában, de a vizsgált
fejlődésfolyamat eseményeinek és jelenségeinek rendszerezése, il
letve e rendszerezés alapelve. Irodalomtörténet-írásunk a határo
zottan belső szempontú (önelvűségre hagyatkozó) periodizációk
tól (így Horváth Jánosétól, aki az „irodalmi tudat” szempontjából
tekinti át a magyar irodalom történetét) kezdve, a nemzeti szem
pontokon át, szociológiai, filozófiai és recepcióelméleten alapuló
rendszerezésekkel egyaránt rendelkezik. Rónay László irodalomtörténete e szempontból erősen a Horváth János-i hagyományokra
épít, s bár szempontja „erkölcsi”, azaz a jóság-, szépség- és igazság
eszmények irodalmi alakulását követi a fejlődésben, gyakorlatilag
nem hoz létre változást az említett hagyományokhoz képest. Köny
vének szerkezete nem kettős ugyan a „régi magyar irodalom” és az
„új magyar irodalom” megkülönböztetése értelmében, korszakolás
technikája tükrözi ezt a nézőpontot. A magyar irodalom „kezdetei”ről, humanista, barokk irodalomról, a felvilágosodás és a reformkor
irodalmáról, átmeneti korról, az „izmusok” korszakáról beszél,
ezenkívül a két világháború közötti, a második világháború utáni
irodalmat, a magyar irodalom új irányait, valamint a kisebbségi és
szórvány irodalmat tárgyalja. Az általa egységesnek vélt korszakok
egy-egy fő karakterisztikáját kiemelve indítja gondolatmenetét s
mutatja be a lehatárolt periódust. Például a régi magyar kultúra
bencés-reformmozgalommal párhuzamos tendenciáit hangsúlyozza
vagy a barokk irodalom jezsuita befolyásoltságát. A felvilágosodás
sal kapcsolatban az „eszmék harcá”-ra hívja fel a figyelmet, mely a
felvilágosul írók, művelődésszervezők és az arisztokratikus „ellen
állás” között zajlik. A világosi fegyverletétel utáni átmeneti korra
pedig kétféle életérzés (a túlélés esélyeit kereső egyik, az ábrándvi
lág kiépítésén fáradozó másik) uralmát tartja karakterisztikusnak.
Rónay László úgy igyekszik „teljes képet” adni irodalmunk
fejlődéstörténetéről, hogy a más szempontból jelentéktelenebbnek
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ítélt írói életműveket is visszaemeli e folyamatba. Hiszen a „legne
mesebb emberi értékek kialakítását”21 kisebb jelentőségű életmű
vek is szolgálhatták. (A kisebb írókkal szembeni közömbösséget,
illetve megkerülésüket a modern recepcióelméleti kutatások is a
XX. századi irodalomtörténet-írás hiányosságai közé sorolják.22)
Ami elméletileg segíti a teljesebb kép kialakítását valamely folya
matról - mutatja Rónay munkája az a gyakorlatban nehézségeket
jelent. Az irodalomtörténésznek ugyanis terjedelmi problémát
okoz ezeknek az alkotásoknak a fejlődéstörténetbe való beemelése,
visszahelyezése. Ez bizonyos fokú felületességet eredményez mun
kájában, s a minden szempontból, azaz az általa erkölcsinek neve
zett szemszögből is rendkívüli jelentőségű irodalmi művek és hatá
suk többször alig (néhány mondat erejéig) kerül megemlítésre. Leg
kirívóbb példája ennek a Csongor és 7w>Mfe-elemzés, amely majd
nem csak a műről alkotott közismert (már-már közhelyszerű) té
nyeket sorolja fel (pl. az utat kereső Csongor, a világ látszatértékei
nek hiábavalóságát példázó vándorok, a fennkölt hősök érzelemvi
lágát karikírozó Balga és Ilma stb.)
Az erkölcsi értékeket példázó irodalomtörténet vonalvezetését
sem mindig egyértelműen, s nem mindig következetesen oldja meg
az irodalomtörténész. Olykor csak egy-egy odavetett megállapítás
képviseli ezt az irányelvet: pl. a Csongor és Tündéről (azaz erkölcsi
hatásáról) csak annyit tudunk meg, hogy „lelepleződnek azok az
eszmények, amelyek az emberi önzés és szűklátókörüliség követ
kezményei, s csak a józan, tiszta érzések nyernek igazolást”. (Me
lyek? Milyenek?)
Külön tanulmányt igényelne annak bemutatása, hogy a magyar
irodalomtörténet Rónay elemzésében milyen erkölcstörténeti vonalatot mutat. Összefoglaló megállapításai, hogy „irodalmunkban
ugyan tetten érhető a csüggedés és a letargia is, mégis mozgósított,
s a legnemesebb emberi értékek kialakítását szolgálta”. Csak né
hány kiemelésre, néhány fontos mozzanat szemléltetésére van le
hetőségünk. Pl. a Kartauzi Névtelen hirdette eszmékben, miszerint
a „nemzetet ért sorscsapásoknak csak úgy lehet gátat vetni, ha
visszatérünk a bibliai szellemiséghez, s mindent megteszünk, hogy a
szentírási elvek és eszmények válogatás nélkül mindenki életét és
szemléletét áthassák”, nagyszerű érzékkel fedezi fel a „magyar nyel
vűség programját”, hiszen a bibliai elvek csak úgy juthatnak el min
denkihez, ha a Szentírási anyanyelven olvashatják.
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A kötet (az irodalomtörténet) legszínvonalasabb és legteljesebb
képet mutató fejezetei a felvilágosodás irodalmát, a reformkori
irodalomeszményeket, s a XIX-XX. századi átmenet erkölcsi válsá
gát tárgyaló fejezetek. Következetesen mutatja be például Bánk bán
erkölcsi nagyságát és ideáljellegét a magyar társadalomban, s a
Kemény-regények recepcióját egészíti ki konkrét erkölcsi kérdések
re építő elemzésükkel. Kemény Zsigmondban a magyar irodalom
„erkölcsileg hallatlanul emelkedett, esztétikailag kiművelt, tudato
san író” alkotóját látja, akinek művei középpontjában (mindenek
előtt regényeiben) „hallatlanul érdekes erkölcsi kérdésiek állnak.
Pl. A rajongók dilemmáját az egyik főhős így fogalmazza meg: „El
volt tévesztve egész életünk.” A nagyvárosi létben gyökeredző, a
régi és általános emberi értékeket megkérdőjelező válságeszmény
kiteljesedését a századvégi irodalomban Komjáthy Jenő költészete
szintjein mutatja ki érzékletesen. „Aki a régi, általános emberi érté
keket hangsúlyozta, s tette művészete vezérelvévé, előbb-utóbb ki
szorult a fősodrásból” - olvashatjuk megállapítását erről a korszak
ról. És: „A századvég nem kedvezett az erkölcsi alapon szerveződő,
a nemzeti gondolatot hirdető kultúrának.”
Ahogy csökken az irodalmi folyamatokra és jelenségekre való
rálátás távolsága, úgy rövidülnek Rónay bekezdései egy-egy íróról,
törekvéseiről. A XX. századi irodalom II. világháborúig tartó szaka
szát még teljességigénnyel, a háború utáni irodalmat (Weöres Sán
dorig) részletezőbb szándékkal tárgyalja. Az újabb magyar iroda
lom esetében csak a befejezett vagy kiteljesedett életművek érdek
lik, pl. Nagy László, Juhász Ferenc. A legújabb irodalmi törekvé
sekről (1986-tal bezárólag) csak címszavakban beszél. A kisebbségi
és szórvány irodalomból csak Határ Győzőt és Sütő Andrást említi.
A vajdasági magyar irodalom csak egy félmondat erejéig létezik
ebben az irodalomtörténetben.
Könyvét Rónay László elsősorban a fiataloknak és irodalmunk
barátainak ajánlja. Ajánlása is kifejezi: szintézise, bár tudományos
megalapozottságú, ugyanakkor olvasmány értékű.
(1996)
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PÁRHUZAM ÉS PÁRBESZÉD

PÁRIZS ÉS BÁCSKA KÖZÖTT
SZENTELEKYKORNÉL HALÁLNOVELLÁI

írásom Szenteleky (rövid)prózájának azokról a darabjairól szól,
amelyeket mint halálnovellákat nevez meg a szaktudomány. Az
1925 és 1928 közötti rövid időszakban íródtak. Formájukat tekintve
rövidtörténetek, olyan nyitott szerkezetű prózaszövegek, amelyekre
expresszionista képteremtés, irreális elemek dominanciája jel
lemző: mindenekelőtt a látomásos felidézés. Ha az 1928-as évet
fordulatnak tekinthetjük Szenteleky prózaírói munkásságában, ak
kor ezek azok a szövegek, amelyek innen vannak a fordulaton, azaz
a Kis kávéház című, a helyi színek programja kapcsán oly sokat
emlegetett és idézett novella megírása előtt vagy vele egy évben
keletkeztek. A Viszontlátás, a Párizsi virág, A körgalléros ember Pá
rizsban, a Szeretkezés a halállal, a Suta este, a Felnyílik a múlt ajtaja,
a Gáláns kaland, a Szindbád utolsó estéje tartozik ide. És még né
hány másik novella a későbbi évekből, hiszen vágyai, álmai, látomá
sai elé Szenteleky 1928 után sem emelt áthatolhatatlan falat. De a
szimbolikus-parabolisztikus rövidtörténetek is előlegeznek - para
dox módon épp a látomások eredetéből, jellegéből kifolyólag bizonyos vonásokat a későbbi feszesebb szerkezetű, tartalmukban
az élet, a realitások szintjére helyezkedő novellák jellegzetessége
iből. Hiszen e látomások (abban a véghelyzetben, amelyben létre
jönnek, mert mindig így jönnek létre) a magyar irodalomban „rengő
búzatáblás” tájként definiálódott Pannóniába repítik megélőiket.
Emellett még más - irodalmunk alakulásfolyamatában egészen
napjainkig vezethető - kötődésekkel, összefüggésekkel rendelkez
nek, ezekben élnek tovább Szenteleky halálnovellái. Hiszen e táj
ról, amelyet épp ő nevezett renyhének, józannak, haszonelvűnek és
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(minden más jelzővel) elviselhetetlennek, mindig is „irodalmi do
log” volt elvágyódni, elmenni, visszatérni, vissza sosem térni; elmen
ni meghalni. Mert Párizsban, ahol Szenteleky hősét, Lászlót, a bol
dogtalan, beteg fiatalembert a Körgalléros Ember képében kíséri a
Halál, máshol is, más költőhöz is „odalopódzott” - figyelmeztetni a
meghalás keservére - az ősz, az elmúlás. És ha már az analógiáknál
tartunk: Szirmai Károly, ugyancsak a két világháború között, ugyan
csak a rövidtörténet műfajában, térben, tájban nem messze Szentelekytől, a létezés valós színterétől és határaitól elvonatkoztatva
teremt ugyancsak látomásos-irracionális szövegvilágokat, amelyek
ben - a létezés immár apokaliptikus terében - vonatok vesztegelnek
a sötétben, elvándorol az erdő, marionettbábuk tánca a tánc: nincs
megállás, nincs otthon a hollólétben. Herceg János novelláiban
pedig - a harmincas évektől kezdődően fel-felbukkanva egészen az
utolsó novellákig - a Pálinka Ördöge lesz - a Körgalléros Ember
hez hasonlóan - halálba taszítója az itteni embernek.
Babits Mihály erre talán azt mondta volna, hogy a „nagy művek
felelgetnek egymásnak”. A maga következetes-tudományos hangján
Horváth János itt nyilván az író, a mű és az olvasó közötti szellemi
viszony újralétesüléséről, Szerb Antal eszmék áramlásáról, a recep
cióesztétika elméletírói pedig az olvasatok egymásra hatásáról be
szélnének. Az újabb elméletek viszont intertextualitásként írnák le
azt a jelenséget, hogy a két világháború közötti látomásos próza
sajátságai ma erőteljesen feltűnnek prózaszövegekben, jelenkori
prózaírók műveiben. Az el- és visszavágyódás, a távozás, az otthontalanság élménye (Bácskától Paraguayig, Újvidéktől Argentínáig,
Szabadkától Amerikáig, Ausztráliáig) ezekben is zaklatott vagy
szenvedésektől feloldó látomásba fordul. Szathmári István egyik
novellájának a németországi tájban céltalanul vonatozó szereplője
éppúgy a hazai „citromszínű” világot idézi fel magában, mint Szent
eleky párizsi hotelszobákban haldokló hősei. És Szabadkáról, Újvi
dékről - Bácskából más világutazók is elindulnak, viszik magukkal
a várost, a tájat, ahova a lázálmok, a látomások, jobbik esetben a
képzelet és az ábránd szintjén térhetnek csak vissza. A Szenteleky
teremtette halálnovella, melynek színtere a nagyvilág (leginkább
Párizs), és amelyben a létezés lefokozott formáira ismerünk (egy
betegség végstádiumára, a félelem és a szorongás állapotára, ki
szolgáltatottságára, magányra, az élet utolsó perceire), forrásvi128

(léke, alapbázisa ezeknek az újabb látomásos prózai megnyilatkozá
soknak.
Melyek, milyenek, miről szólnak ezek a Szenteleky-novellák?
Az 1925-ben íródott Viszontlátás című rövidtörténet nyitó da
rab. „Engem csak a halál érdekel” - mondja hősének (ködös-kábult,
tudathasadásos állapot ez) harminc évvel későbbi önmaga. A kép
zelet, az álom szintjén kerül sor az elbeszélői énnek erre a kettéhasadására, ahol az egyik, a még kérdező, kereső és vágyakozó én a
másikra, az élet minimumától előre undorodva, rettenettel ismer.
Ez a harminc évvel későbbi variáns megtestesítője, hordozója min
den olyan tulajdonságnak, mely a későbbi halálnovellák hőseire is
jellemző: „És csúnyán, csendesen köhögött. Szemei kivörösödtek, s
két otromba csöpp bukdácsolt le a sovány orr mentén. Leült, és
lehorgasztotta fejét, mint öreg keselyű a sivatagban. Ilyen az élet!
Az én életem.”
„Hát akkor mire való volt a küzdés, a vágy, a szeretet és a
gondolat? Minden fény elszökött, minden gyöngy kisiklott reszkető
ujjai közül, minden vigasz és minden reménység elfakult és el
fonnyadt, mint őszi temető? Hát hol van a szenvedélyek, bölcselke
dések és az elhantolt évek értelme? Hol van a felelet, hol van az
élet? Az élet!”- teszi fel a kérdést a novella e kettős személyiségű hőse.
A Szeretkezés a halállal (1926) és a Levél egy más világba (1927)
című szövegek ugyancsak a kettős én teremtette önszemlélet novel
lái, az élet és a halál kérdéseire tehetetlenül választ kereső én lírai
hangvételű megnyilatkozásai: „De hát élek-e most? Hol van az élet
jele és bizonysága? Végigsimítom homlokom. De él-e a valóságban
ez a mozdulat? Hol a valóság?”
Szenteleky novellahősei nem csupán vágyakoznak a nagyvilág, a
más élet, a feloldó távolságok iránt, hanem neki is vágnak, el is
mennek oda. A világ színterén azonban nem a nagybetűs Csoda és
Szépség, hanem a Halál, a Rettenet várja őket. Úgy, mint Lászlót,
akit egy nyomorúságos szobában, egyedül, a Körgalléros Ember
árnyékában hagy el az élet, csupa szenvedés és borzalom közepette,
mit csak egy hazai gyökerű látomás, a Tisza és az édesanya felbukka
nó lázképe tesz elviselhetőbbé egy pillanatra.
Ugyanilyen ellenséges világ fogadja Miroszlávot, a Suta este cí
mű novella hősét, aki az idegen és vigasztalan városban, egy látomás
formájában a saját erőszakos halálát éli át. S ami a legdöbbenete
sebb: tehetetlen szemlélődő. Sorsát nem tudja elkerülni, hiába vetí
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ti elébe a látomás. „Tudta, hogy sorsát nem kerülheti le, és egy
pillanatig sem csodálkozott, hogy ilyen borzalmas vég jutott osz
tályrészéül.”
Vannak, mint János, a festő vagy Pali, a művészlélek egyetemis
ta, akiket egy rövid időre, a szerelem, a szenvedély által megérinti az
igazi élet, a szépség lehelete is, de az érzés, élmény hamarosan
tragédiába, halálba torkollik. Pali tudatában, amikor rádöbben,
hogy a kedves, francia asszony, aki egy szenvedélyes-szép éjszakával
ajándékozta meg, halott, éppúgy a hazamenekülés vágya, az édes
anya oltalomképzete merül fel látomásként, mint a haldokló László
szeme előtt.
Salamon, a Felnyílik a múlt ajtaja című szöveg szereplője, aki
haszonlesés érdekében - akár számos más irodalmi alak - eladja a
lelkét az ördögnek, halálra gyötörve ezzel egyébként is beteges
feleségét, ugyancsak a Halállal, a halálra sújtó lelkiismerettel talál
kozik egy bécsi szállodában, amikor halott felesége látomás formá
jában megjelenik előtte.
És végül a Szindbád utolsó estéje című novella, amely a látomás
teremtésről, az emlékezés és a képzelet működési mechanizmusáról
szól, e sajátos szférába nyújt betekintést. „Ott ülsz széthulló emléke
id között, és olykor lehunyod szemed, de nem mint szunyókás öregúr,
hanem mint dolgozó festő a vászna előtt: újrateremted a színeket,
mozgásokat, az elsüppedt arcokat és tájakat” - olvashatjuk benne.
S talán úgy kellene befejezni Szenteleky halálnovelláiról szóló
fejtegetésünket, hogy a már gyökeresen más tendenciákat, teremtő
eljárásokat és élményvilágot képviselő novelláira, a nagyvilágba ka
lauzotokkal szemben a helyi színeket megjelenítőkre utalnánk.
Csakhogy a látomásoknak nincs soha vége, helyeződjenek át ugyan
a létkoordináták a Szajna-partról a Tisza partjára. A végzet, a halál,
a nihil ott munkálkodik a vajdasági tájban is, a Tisza mellett, a nyári
délelőttben, egy festőfiú vásznán vagy a kis kávéházban. Látomás és
indulat a művészetben - alapélmény. (Ezt egy olyan elmélkedő
hirdette, aki látomásos versekkel maga is megajándékozta irodal
munkat.) Az irodalom egyik létformája. Szenteleky látomásos rö
vidtörténetei irodalmunk kivételes pillanatai. A szimbolikus-parabolisztikus-látomásos próza máig jelenvaló, alakuló folyamatához
teremtettek hagyományt.
(1996)
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VALLOMÁS A SZÜLŐFÖLDRŐL
CSÉPE IMRE FORDUL A SZÉL CÍMŰ REGÉNYÉNEK
JELENTÉSRÉTEGEI

(A prózateremtés máig alkalmazott eljárása) A vajdasági ma
gyar prózaírásnak abba a jól kivehető vonulatába illeszkedik Csépe
Imre Fordul a szél (1965) című önéletrajzi ihletettségű regénye, mely
több, máig ható, ma is érvényes eljárását teremtette meg a műfaj
nak. Lényeges összefüggések kapcsolják a negyvenes évektől kibon
takozó szociografikus törekvésekhez, de fejlődési ívek vezetnek
felőle egészen jelenünk hasonló indíttatású prózaírói tendenciái
hoz. Mindenekelőtt a regényformát a rövidtörténet, a kispróza felől
megközelítő eljárásmódokra kell itt gondolnunk, amelyek ma külö
nösen aktuálisak irodalmunkban, s amelyek az önéletrajz vagy az
emlékező próza eszköztárából merítve irányítják figyelmünket átfo
góbb társadalmi összefüggésekre. Vagyis egy meghatározott társa
dalmi rétegről állítanak tablót elénk, de úgy, hogy azon az emlékező-elbeszélő író is helyet foglal, ott van, beletartozik a képbe. Két
iránya is kialakult e prózának: egyik szála urbánus környezetbe
vezet és leginkább az iparos-polgári réteg életét festi előttünk
(olyan művek juthatnak itt eszünkbe, mint a Módosulások, a Fűzfa
síp, illetve a Csukódó zsilipek, a Morot\fa vagy az így éltünk), míg a
másik oldalon falusi-paraszti világba tekinthetünk (a Gyöngyéletünk
története, a Szomjúság földje, a Házioltár áll előttünk példaképp).
Fordul a szél című regénye költői ihletének kimerülése után
(több kötetnyi vers mutatja), a kispróza műfaji lehetőségeinek kiak
názását követően (novelláskötetei tanúsítják) jön létre Csépe alko
tói műhelyében. Természetszerűleg sajátítja át és ötvözi a másik két
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terület jellemzőit. így lesz rövidtörténetekből, novellák sorából na
gyobb kompozícióvá, regénnyé formálódó műve hangsúlyozottan
lírai hangvételű; a szerzői azonosulás, átéltség és közvetlen megnyi
latkozás, azaz a személyesség jelei sütnek át a tárgyias ábrázolás
felületein. Mindenekelőtt szereplőinek indulataival, lázadó attitűd
jével azonosul, rezdül együtt saját érzésvilága, igazságérzete.
(Szociografikus szándék és népies szemlélet) A lírai ihletettséggel szövetkező szociografikus szándék jele a regényben, ahogy Csépe konkrét (megnevezett) térbe és jelölt időkoordináták közé he
lyezi a regénytörténetet, tipizálja, nemzetkarakterológiái jegyek
hordozóivá, megtestesítőivé alakítja hőseit. Kishegyes és határa, a
szekicsi tanyák világa elevenedik meg előttünk művében, miközben
a II. világháborút megelőző évtized eseményei zajlanak és alakítják
át a bemutatott társadalmi réteg, a napszámosok, béresek, cselédek
mélységesen szegény, szűk látókörű, jóból kiszorult, a kiválóbb életlehetőségektől elzárt világát. Velük szemben terebélyesedik az
anyagi jólét teremtette hatalom birtokosainak, a sváb kulákságnak,
földbirtokos rétegnek az élete. Az író átfogó képet szeretne festeni
számunkra e világról, ezért drámai sűrítettségű, cselekményét in
tenzív ritmusban levezető, epizódjaiban váltakozó regényt formál: a
szegényparaszti lét kiragadott és kinagyított eseményei, képei sor
jáznak előttünk. Kizsákmányolás, kiszolgáltatottság, megaláztatás,
igazságtalanság, kiúttalanság és erőszak jellemzi ezt a világot. Arat
a halál, dühöng az agresszivitás. A verekedés (az ember verekszik és
megverik), a házasságtörés mindennapos (bizonyos értelemben
kényszerű) jelenség e közösségben. De történik itt nemi erőszak,
gyilkosság, garázdaság, magzatelhajtás, vérfertőzés. Meglehetősen
sötétbe olvadnak tehát a regény képei: a szegénység (a másik olda
lon a pénzéhség) és az erőszak ellehetetleníti az embert, lerontja
legszebb érzelmeit, megöli legtermészetesebb vágyait és ösztöneit,
még a szerelmet, az anyai szeretetet is. Természetesen e világban
sem születik senki eleve gonosztevőnek, álnoknak, rossz jelleműnek,
de a beleszületés ténye nagyban determinálja az ember jellemének
fejlődését, felnőtté válását, megszabja lehetőségeit. A testi-szellemi
nyomorúság megrontotta körülmények közepette válik gonosz
tevővé, kettős gyilkossá és többszörös erőszaktevővé Kócsag Vince,
de ugyanezen körülmények szolgáltatják ki számára a gyermeklány
Ilonkát, ezért lesz úri kurva Katiból, az egyébként jobb sorsra érde
132

mes napszámoslányból, a kilátástalanság hajtja a haszonleső gazdák
kéjsóvár karjaiba a béresasszonyokat, de a hatalomnak való kiszol
gáltatottság teszi tönkre, sodorja tragédiába Ignác és Lizi tiszta
szerelmét is. Csépe a béresség-napszámosság életvitelének földhözragadtságát, alant szálló gondolkodásmódját társadalmi okokkal, a
társadalmi rétegek, csoportok közötti igazságtalan, áthághatatlan
nak tűnő különbségekkel magyarázza; a hatalmat birtokló réteg (itt
főleg a német földbirtokos rétegre kell gondolnunk) abbéli tudatos
törekvésével, hogy a társadalom neki szolgáló, alsóbb rétegeit végérvé
nyesen nincstelenségben, nyomorúságban és tudatlanságban tartsa.
„A nagy uradalmak poloskaszagú, légypiszkos cselédlakásai a
melegágya ennek. Az itt születettekből állatkezelő állatokat idomí
tanak az uradalmak intézői. Nem látsz te azoknál még kalendáriu
mot sem. Hajszolják és éheztetik őket. Ez a két vezérelvük az in
tézőknek az uradalmon, ez vonja el az amúgy is szűk látókörű
emberek figyelmét minden más dologról. Enni, csak enni, akármi
vel is kitömni a pucrot, és hamar-hamar feküdni, mert mindjárt
hasad a hajnal...” - olvashatjuk mindennek szövegszerű megnyilat
kozását, megfogalmazódását a regényben.
Még az ember besúgóvá, talpnyalóvá aljasodásának is ilyen leve
zethető társadalmi okrendszere van. Ignác (a regény egyik főhőse)
ezt egy természetből vett példával illusztrálja, illetve hasonlítja
össze:
„...aki alattomos, az csúszik és mindig odajut a legjobbhoz. A
kukac a gyümölcs szívébe fúr, a bogár a növényébe, az ember pedig
itt veti meg a feje alját, ha alattomosan csúszkál vagy furkál. Csak az
igahúzó ökör, a mindenben kihasznált barom legeli növények szá
rát, a füvet, mint mink most a kenyeret.”
A béres-napszámos réteg sorsának sötét képei, megdöbbentő
elszomorító jelenetei és kiábrándítóan szegényes gondolatvilágá
nak, meghunyászkodó magatartásmódjának bemutatása mellett,
főleg munkájának, az aratásnak, cséplésnek, az egyéb mezei mun
káknak a folyamatát, szokásainak rendjét ismerjük meg, de úgy,
hogy ezek a hangsúlyozottan néprajzi jellegű leírások és betétek a
cselekménymenet logikájához illeszkednek, nem lesznek egysíkúvá,
érdektelenné és szervetlenné a regényben.
E sötétnek megfestett béresvilágból csak igen szűk út, kevés
kilátás nyílik egy másfajta élet, más lehetőségek irányában. A kilé
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pés leginkább szellemi-tudati alapú, csak az intellektus, a tanulás, a
tudás révén képzelhető el. Azaz csak a kiemelkedő szellemi képes
ségekkel rendelkezők képesek változtatni sorsukon, mindenekelőtt
az irodalomkedvelő, könyvszerető Ignác, a becsületes és embersze
rető Kopácsiék; a természetes intelligenciával és képzelőerővel meg
áldott Ilonka számára adatik meg a változtatás, a jobb sorsra váltás
alkalma. Van, aki előtt azonban - minden küszködése ellenére is becsukódnak a sorszsilipek. Itt Jancsira, a tisztességes és kedves
béresfiúra kell gondolnunk, aki éppen akkor pusztul el a történe
lem viharában (mi köze mások háborújához egy szegénylegény
nek?), amikor a jobb és szebb élet felé vett volna fordulatot sorsa,
amikor szerelme beteljesedését élhette volna.
A szociografikus szándék mellett Csépe népies szemléletmódja
formálja, teszi jellegzetessé regényét. Mindkét prózateremtő atti
tűd származásából, a népi sorsba való beleszületés tényéből fakad,
tehát nem volt nehéz számára irodalmivá lényegíteni a népi szelle
miséget. Ez utóbbinak nyoma nyelvezetében, stílusában (minde
nekelőtt hasonlataiban) és jellemábrázolásában érhető tetten.
A népéletből és a természetből vett hasonlatok gazdag és szemet-szívet gyönyörködtető tárházára lelünk e regényben, ami csak
diszkréten teszi díszessé nyelvezetét. A munkában megroskadt öre
gek úgy félnek gazdájuktól, „mint a vércse üldözte galambok, ame
lyek ide estek a cirok mellé, és ijedt szemekkel nézelődtek maguk
körül mellpattanásig feszült pihegés közben”, a vidéktől „olyan
messze esik a jóság, mint az esthajnalcsillag”, a villámok pedig „egy
szer létraformán, máskor jegenye alakban, aztán mint egy kitaszított
fatuskó a gyökereivel, majd pedig mint sallangos, óriás karikás os
tor durrogtak bele mélyen a tájba”. De a bajjelzés eszköztára is a
népélettel, a természettel forr össze. A gyermeklány Ilonka meggyalázását követően iszonyatos égiháború tör a vidékre, érzékeltetve
nem csak a kislány lelkében dúló (még az öngyilkosság gondolatát is
felvető) viharokat, de előre vetítve az elkövetkezendő szörnyűséges
eseményeket is a béresek kis világában (természeti és emberi ka
tasztrófák, gyilkosság) és a nagyvilágban (háborúság). Ignác pedig
egy pipacsot gyűjtő lány láttán tér le a Lizihez vezető útról, megpe
csételve ezzel nemcsak szerelmük, de a belőle fogant magzat sorsát
is. A piros pipacs egyaránt utal az utat keresztező lány jellemének,
erkölcsének feslettségére, valamint a béresfiú és a gazdaasszony
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szerelmének véres-mocskos végkifejletére. És természetesen több
féle jelentése van a szélnek mint természeti jelenségnek, amely
vérzivatart, az osztály- és hatalmi viszonyok megváltozását éppúgy
jelezheti, sugallhatja, mint ahogy a szerelmi érzés és a képzelet
felszabadító momentuma is lehet. Persze példatárunk e tekintetben
is - mint a hasonlatok esetében - szinte kimeríthetetlen. A természet
tel összefüggésben (mintegy eredetmagyarázó mondává tágítva azt)
fogalmazza meg Ignác a béressors „filozófiáját”:
„Mikor az Isten már minden teremtményét életre keltette, látott
egy csapat marhát, amint pásztor nélkül oktalankodnak és a tilos
ban legelésznek. Utánuk ment az Úr és elgondolkodott, hogy mint
ha valami hiányozna még... Rövid töprengés után rájött, hogy: Ahá,
hát a béres!... Mivel azután ott a közelben földkupac nem volt, így
egy nagy rakás tehéntrágyát vett elő, és megalkotta belőle a magunkfajta embert, mondván: Nem veszem ki a Tükrös bika oldal
bordáját, nem akarom megrövidíteni vele, elég a Riska tehén trá
gyája is ahhoz, hogy bűzölögjön örök időkön át, mint béres az
istállók szagától, és etessen, itasson benneteket, legyen a szolgátok
sárban, fagyban, mezítláb és korgó gyomorral, szőrösen, rongyosan,
repedt tenyérrel, baltabutasággal, hogy semmit ne tudjon ekívül ámen. Mire befejezte a teremtés varázsigéjét, máris előtte állott a
nagy, száraz, szélcsóválta ember, és köpetnyi bagóért esengett az
Úrhoz.”
(Tájak és arcok) A regény kezdő fejezeteiben szétfutó cselek
ményszálak (az Ilonka és Kopácsiék történetét bemutató esemény
szál, az Ignác életét és szerelmét bemutató cselekményvonulat, a
béressors szociográfiája) menetéből és a felvonuló szereplők soka
ságából végül is kiválik egy szál, kiemelkedik egyetlen alak. Ez
pedig Ignác története, jellemrajza. Ő az, akinek lényében és sorsá
ban benne foglaltatik az egész béresség sorsának típusrajza, vele
összefüggésben zajlanak az események és ő az, aki egy másfajta,
gazdagabb életfelfogást, magatartást képvisel a béresek közösségé
ben. Sorsa jelzi a világ megváltozását, azaz (a regény utalásrendsze
réhez igazodva): a szél fordulását. Ő lehet az író Csépe Imre alteregója, megszemélyesítője az önéletrajzi elemekkel átszőtt regényben.
A béresek (köztük Ignác) alakjához, portréjához a közép-bács
kai táj, a természet képez hátteret. Vele összefüggésben élnek; a
vidék, a táj, a termőföld törvényei határozzák meg létüket és gon
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dolkodásmódjukat. A föld, mert nem az övék, s mert vágynak rá,
szüntelen küszködésük céltárgya, szolgálóivá lesznek, ugyanakkor
az élet, a világ rejtettebb összefüggéseire irányítja figyelmüket. Ér
dekes, hogy a nagygazdák, mint Közép-Bácska nábobja, Bíber Fülöp, elszakadnak a természettől, a rideg tudomány képezi tájékozó
dásuk alapját, épp ezért nincs érzésük az élet szebb és szabadabb, az
anyagiasság törvényeitől mentes vetületéhez, nincs közük az igaz
emberi érzésekhez és ösztönökhöz, a hideg ész és a pénzéhség
vezérli tetteiket. Jobb gnómként parancsolni, mint daliaként húzni
az igát - magyarázzák a természetellenes testvérházasságok létjogo
sultságát. Bíber Fülöp pedig azért kényszeríti magzatelhajtásra a
feleségét, mert nem akarja, hogy az utódjai szegényebbek legyenek
- ha osztják apjuk vagyonát - nálánál.
(Kishegyes regénye) Az a léttér, amelyet Kishegyes és határa
jelentett a múlt évtizedekben és jelent manapság - úgy látszik kimeríthetetlen tárgya a szociográfiai érdeklődésnek, forrása a lírai
vallomást és a sorsrajzoló igényt összefűző regénynek, mint amilyen
Csépe Imre Fordul a szél című műve. A legszebb az, hogy kezdemé
nyezése nem maradt egyedül a vajdasági magyar irodalomban. Ez
úttal, példaképp, csak a legújabb és a Csépe-hagyományt a legmaga
sabb esztétikai színvonalon tovább örökítő „Kishegyes-regényt”
szeretném megemlíteni: Németh István Házioltár című művét. Nem
csak Kishegyes, de az egész vajdasági magyar irodalom ünnepe ez.
(1997)
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A LÍRA ÉS A DRÁMA
PÁRBESZÉDE
SINKÓ ERVINT MÁGLYA TÖVÉBEN CÍMŰ VERSES
DRÁMÁJA

A Sinkó-értelmezések1 evidens tétele, miszerint az opusnak
nemcsak költészeti, napló-, illetve a memoárírói területét jellemzi
önreflexív beállítottság, hanem más, a lírától távolabb eső, sőt tőle
idegen műfajokat is áthat ez a - sokszor rejtett - szándék. Ugyan
ilyen természetszerűleg reflektálnak szépírói munkái az esszéíró, az
esztétikai, történelemfilozófiai vagy eszmetörténeti szempontokat
érvényesítő tanulmányíró munkásságára. Ez utóbbi műfajok az el
méleti alap, vagy a teoretikus magyarázat szerepét töltik be a ki
emelt korrelációban. Az összefüggést legszemléletesebben az 1938tól egészen az író haláláig alakuló, variációival az egész életművet
átívelő és a disszidens léthelyzet attribútumait vizsgáló Don Quijote-esszé és a szerző primer irodalmi műfajainak kapcsolata mutatja.
Sinkó Ervin szélsőségesen elvont eszmei-ideológiai tartalmakat
megformáló verses drámája, A máglya tövében, műfaji szempontból
mindig is gondot okozott értelmezőinek. Az alapját jelentő intellek
tuális-ideológiai dilemma nyilvánvalóan a dráma dimenzióit idézte
fel a szerzőben, szándéka és formai rekvizitumai szerint az is, de
tény, hogy A fájdalmas Isten című, 1923-ban, Bécsben napvilágot
látott verseskötet kontextusában mindenekelőtt vers mivolta domi
nál, az egységesen lírai vonásokat érvényesítő kompozíció záró da
rabjának szerepét tölti be. Filozófiai költemény, nagyvers. Mégsem
tarthatjuk teljesen idegennek tőle a színpadi elemek közé helyezés
elvét, hiszen a bölcseleti tartalmak, például a filozófiai traktátus
vagy egyszerűen a filozofikus gondolkodás sohasem volt idegen a
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dráma egyik alapjellegzetességeként funkcionáló diszkurzív vi
szonytól, sőt a peripatetikus mozgáselemektől sem. Ugyanígy a drá
mai műfajok, különösen az abszurd formák nem antagonisztikusak
a filozófiai igényű megnyilatkozásoktól. Az eszmei-etikai lényegű
tartalmak diszkurzív viszonyba helyezése, illetve ezeknek fokozódó
lüktetése, intenzitása jelenti tehát A máglya tövében legerőteljesebb
drámai vonását. Ugyanakkor az egyéni életút kijelöléséről, az indi
viduum és a közösség helyzetéről elmélkedő, hangsúlyozottan önér
telmező író művéről van szó, arról az emberi-írói alaphelyzetről,
amelyről 1928-ban íródott - monográfusa2 által ugyancsak vizsgált
- önéletrajzi jegyzetben ad számot: „...Isten előtt... magányos sze
gény ember (vagyok - B. E. megállapítása), ki nagy kerülőkön ke
resztül kereste és keresi az utat, mely az ő egyéni lelkének út és
mégse marad külön, időtlen és magányos, hanem táplálóan s hűsé
gesen beletorkollik a szentséges emberi közösségnek mai megváltá
si akaratába.”
A színpadi utasítások szerint pincében - „Pince, hordók. A falon
kis, tükrös konyhalámpa. (...) Oldalt a homályban csak a pince
lépcső utolsó fokait látni.” - játszódó egyfelvonásos dráma két sze
replője közül Péter személye tükrözi az előbbiekben vázolt és idé
zett létállapotot. A kivonulás, az egzisztenciális mélypont, a degra
dált - a Don Quijote-esszé kulcsszavaival élve -, a disszidens indivi
duum léthelyzete ez:
Az óra tiktakolva én alattam
fagyasztja csak szigetté ezt a házat?
Az órát itt a múlt feledte s tán
azért, hogy el ne tudjam én feledni,
hogy holtaké e dermedett sziget.
- hangzanak Péter első, az alaphelyzetet megvilágító mondatai a
műben. A pincéből a lépcső, tehát egyetlen - Péter által már nyil
vánvalóan többször megjárt és elvetett - út vezet fel a másik szintre,
a külső, tehát a gondolatiság és a magány állapota helyett a cse
lekvő, a közösségi formákat előtérbe helyező világba. Ezt az ajtót
nyitja ki kétszer (először érkezésekor mintegy rövid időre világossá
got vetve az alsó szintre, később pedig a végveszély hitelesítése
érdekében). Anna e kétszintességben inkább a külvilághoz, az egy
szerűbb, természetibb és elementárisabb gondolkodás szintjéhez
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tartozó másik szereplő. Nem véletlen hát, hogy épp ő gyújtja kette
jükre a házat, drasztikusan leegyszerűsített véget vetve ezáltal a
Péter által képviselt, mélyből magasabb köröket érintő, a kivonu
lásból eredően átfogóbb, elvontabb jelentéssel bíró - reá nézve
bizonyos szempontok szerint megalázó - gondolkodói léthelyzet
nek.
Péter: Sebek terajtad is
lehetnek, tudtam én, de áhítattal
miatta boldogoltalak, hogy minden
perced mások sebének szolgálója.
Anna: Csúnyábban hangzik, ám annyit jelent:
Nem Anna; én nem is tudtam, hogy élsz.
Az egzisztenciális hovatartozás tényén kívül egyébként nincs
olyan elvi-eszmei-etikai konfliktus, akarati értelemben megnyilat
kozó ellentét a két szereplő között, amely a klasszikus értelemben
vett drámai küzdelem indukáló momentuma lehetne. A mű egyes
elemzői szerint még a szereplők közötti dialógus ténye is kérdéses,
hiszen Anna és Péter egyszerűen „elbeszélnek” egymás mellett, azaz
Anna csak megismétli, variálja Péter szavait és gondolatait. Értel
mezésünk szerint inkább arról a filozófiai iskolák teremtette alap
helyzetről van szó, amikor is a nagybetűs Mesterrel szemben a
Tanítvány (itt Anna) a kérdező-hallgató helyzetébe kényszerül. (S
talán az sem véletlen, hogy itt a mindig lerombolva átalakító férfi
életelv áll szemben a megtartó női életelvvel szemben.) Anna szá
mára természetszerűleg üres ez a létforma:
Ma én is elmondom magam, imám;
a hétköznap viselt ruhám levetve
az Istennek én is ma szemébe
tekintek. Arny-ruhám hamar lehullt?
Cselédeink a városban. Magamra
maradtam és kevés örömre láttam
a három év hétköznapját lemérve.
Ma három éve, hogy mi ketten itt
vagyunk.
A dráma lírai aspektusokat felvető szála az író életének öt évvel
korábbi eseményeihez vezet: a világot átalakító forradalmi tenden
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ciák hívének, az eseményekben részt vevő fiatal író dilemmáinak
megszólaltatását jelenti.
bajvívó víg zarándok voltunk ketten
s reánk a perc örök valót ontott;
a földet égbe vinni van a vállunk
a millióknak és mi bennük élve
igéret-Eden ajtaját döngettük
Ó volt miért élni, halni érdemes!
Zarándok órák, jaj, hová zuhantak?
A látószög tehát a „szentséges emberi közösség mai megváltási
akaratáénak kudarcát átélő emberé, a bukott forradalmár-ideoló
gusé, az elveiben kétkedő filozófusé:
(...) Öklöm im tenyér, sebet
még Édenért se ütni senkin nem
tudok, de tűrni kész vagyok
A dráma színpadi lehetőségeivel foglalkozó elemzők műfajide
gen szálként jelölik meg Irén halálának epikus eszközökkel feltárt
történetét a műben: Irén csak beszédben élő hős. Ugyanakkor két
ponton is erősítheti a két jelen levő egyéni-személyes konfliktusát.
Egyrészt Irén halála egy másik vonalon, érzelmi területen is Péter
vereségét jelenti a pinceajtón túli közösségi világban, másrészt pe
dig Anna érezhet - elbeszélése szerint Irén intellektuális képessége
ihez mérten és Péterhez való kötődésükben is hátrányos helyzete
miatt - sértettséget.
A vizsgált drámai mű - az egyéni-közösségi létállapot, illetve az
alkotó-megtartó életelv egymásnak feszülése mellett - harmadik
konfliktusalakító tényezője a megkésettségben, a fáziskésésben is
merhető fel. Péter csak akkor szánja el magát döntő lépésre, akkor
ismeri fel az egzisztenciális és etikai szempontból is helyes utat,
amikor már késő.
Határtalanban készülőn az út,
ne Anna, ne halálra értsed ezt.
Határtalan mi két nyíló karunk,
határtalan az ég a föld, ha mink
határtalanba vetjük szét szívünk
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A reménytelenség és a bizakodás állapota között tévelygő és
ingadozó Péterrel szemben az inkább cselekvőképes Anna dönt persze indulati befolyásoltságából kifolyólag - helytelenül. A lány
hoz emberileg és elvi szinten is közeledő Péter megnyilatkozásait
Anna sejtéseket közbevető szavai („Közeleg már künnről a felelet.”,
Kiút innen már nem vezet.”) hiteltelenítik, később pedig a kívülről
jövő zajok (a szereplők végül már kiabálni kényszerülnek) fokozzák
a drámaiságot, amit a végzettel, a halállal szembesülés ténye juttat
el a csúcspontra. A végkifejlet a menekülés-maradás, az eszmékhez
való hűség, a végső, végletes kitartás, illetve a meghátrálás dilemmá
jának jegyében zajlik. A tűzhalál az eszmékért mártírhalált halt
próféták, forradalmárok és filozófusok jelképét idézi fel bennünk.
A szereplők utolsó szavai egy, a két szembenálló léthelyzet és
meggyőződés fölötti szinten, az isteni gondviselésben való megbo
csátás, üdvözülés ígéretét sejtetik: „Csak ő van, s irgalom s fölénk
hajol már ő.” „A cselekvést lehetetlenné tevő végső elvontság drámá
ja és ugyanakkor a cselekvő indulat tragédiája ez a mű. Mindkét
vonalán, de erőteljesebben Péter személyében mutatkoznak a szük
ségszerű önparódia jelei is: az öncélú, cselekvésképtelen gondolko
dói léthelyzet paródiája. Akár egy ellendráma. Nem szeretnék pub
licisztikai ízű sommázatokat idézni irodalmi kérdésekkel kapcsolat
ban: a következő - lehet - mégis találó.” Jó műfaj. (Mármint az
ellendráma - B. E. megjegyzése.) Tíz percig, esetleg valamivel to
vább. Az egyórás világrekord Becketté.”3 A tíz percAz ember tragé
diájának eszkimó-jelenete. A színpadon elképzelhetetlennek tar
to ttá máglya tövében e példákhoz képest középút.
(1998)
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ORBÁN OTTÓ, CSOKONAI,
BERZSENYI
„VÉGTELEN” PILLANATOK ÉS SZEREPEK
A MAGYAR KÖLTÉSZET TÖRTÉNETÉBEN

Orbán Ottó 1973-ban esszét (pontosabban: esszétanulmányt) írt
Csokonairól, a költő „helye, hatása, jelentősége” mibenlétéről a
magyar költészet történetében. S a dilemma sarkalatos pontjait hely, hatás, jelentőség - Orbán Ottó jelöli ki így; fogalmazza meg e
szavakkal. Az idézett tanulmányban Berzsenyi alakja és költészete a
rokonként azonosítható „másik” kontextusában fordul elő, Petőfi
és Arany viszont a Csokonaitól való „eltérés”, „különbözőség” foga
lomköre alatt. A hasonlóság és különbözőség kritériumai az ún.
költészettörténeti pillanat és szerep jelentésében érvényesek. „Épp
erről van szó - mondja Orbán -, a jó pillanatról. Másképp szólva: a
költő szerepéről. Pusztán a nagy szerep nem tesz nagy költővé
senkit. De a nagy költő nagy szerepben magát múlhatja fölül.”
Petőfi („a kukoricásban menekülő Petőfi”) és Arany („a megmara
dó Arany”) költői életművébe „beledolgozik” a történelem: tehet
ség és végzet együtthatásából jön létre a „jó pillanat”, a „nagy sze
rep”. Csokonai és Berzsenyi számára ez nem adatik meg, „a sors
nem ír neki(k)” ilyen szerepet. Létrehoz azonban mást, (a közben
eltelt két évszázad alatt) számos legendát és elméletet a „félresiklott” vagy „meg nem értett” költő sorsáról, illetve a „korán jött
tehetség”-ről. S persze az állandó újraértelmezés, másképpen való
értés igényét. Orbán Ottó a hatvanas évektől a kilencvenes évekig legalábbis A költészet hatalma című kötet tanúsága szerint - három
Csokonai-versben és egy (konkrét) Berzsenyi-költeményben idézi
meg a „pillanat és szerep” kérdéskörét. S persze Petőfi-versekben,
Arany-versekben, Kölcsey-, Füst- és másféle költeményekben is.
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Egy egész kötetben a mesterségről, a költészetről. Úgyhogy, a két
költőre és költői életműre irányuló azonos perspektívájú tekintet
még nem ment fel bennünket a kiragadás (a költészettörténeti ha
gyományból való kiemelés) és mellérendelés esetlegességének vád
ja alól. Pedig eredetileg Orbán Ottó neve után, a két XIX. századi
költő neve elé kettőspontot akartam tenni, az összefűző elválasztás
jelét, amely valamiféle együvé tartozásra, szerepazonosságra mutat
a felsoroltak között. így, ilyen helyzetben azonban (még egyelőre) a
felsorolás utáni három pont kívánkozik írásjelül, amely kiterjed
tebb hagyomány, nagyobb történetsor meglétére utal.
Valamennyivel jobb helyzetben vagyunk, ha Orbán Ottó Csoko
nai- és Berzsenyi-verseit a költészeti hagyományon belül elhelyez
kedő költő pozíciójából kíséreljük meg értelmezni. Orbánról
ugyanis egybehangzóig állítja a kritika, miszerint „benne él a köl
tészetben”, „...belül van a költészet történetén, a hagyományon és
jelenen...”, azaz verseiben „új választ adott a hagyomány átsajátíthatóságának kérdésére”. Sem prózai írásaiban, sem költeményeiben
nem fedi el, hogy a költészet története - szerinte - a mai költő
számára példa-, forma- és szereptár. A lélek halhatatlanaságáról
állapítja meg Csokonai-írásában, miszerint: „Együtt van itt minden,
amivel az utódoknak is sorra szembe kell nézniük.” írásának fő
kérdésére (Csokonai „helye, hatása és jelentősége” a magyar irodal
mi kultúrában) egyértelműen hagyományközpontú végső választ
ad: „Nélküle nincs magyar költészet.” Verseiben pedig a követ
kezőképp jelenít(het)i, fejez(het)i ki a - költészete szempontjából lényegi dilemmát: „rábizhatom-e minden titkomat az ezüstös ha
lántéké magyar jambusra / mint nemes nagyék” (Ottó és az avant
gárd) vagy: „az én problémám tisztelt hallgatóság / egy egzisztenciá
lis indíttatású stílusprobléma”. A kötéltáncos meghajol című versé
ben viszont a „két nyelv között kifeszített, vékony verssoron” egyen
súlyozó költői én képe, léthelyzete villan fel.
Bányai János állapítja meg, hogy a „tradíció és az új divat meg
érzékenység stabil pontjai között” elhelyezkedő Orbán-vers (egyéni
formanyelv és versműfaj) alapegysége a verssor, amely esetében
áthajlás, átívelés (enjambement), s - már képi megjelenésformájá
nál fogva is - az összefüggésteremtés látszatát kelti, vissza (tehát
tradícióra) és előre (új érzékenységek felé) egyszerre mutat, a
forma- („egzisztenciális indíttatású stílusprobléma”) és a világ-lát
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vány-élmény között teremt, hoz létre kapcsolatot, verssé szer
veződő egységet. A már értelmezett „jó pillanatában létrejövő
(mert, talán mondanunk sem kell, Orbán számára a költészet „tör
ténik”, „teremtődik') verssor - olvassuk a Csokonai-tanulmányban - „évszázadnyit” léphet. Hátra és előre egyaránt. Vagyis Orbán
Ottót, a XX. századi költőt, a verssor vezeti az elődökhöz, köztük a
XIX. század költőihez, Csokonaihoz, Berzsenyihez és másokhoz.
De a sortörő áthajlás, az Orbán Ottó alkalmazta (természetszerű
leg: örökölt) forma, a „stílus-élmény”-t és életanyagot versegységbe
olvasztó, a költészet történetének nagy pillanataihoz és szerepeihez
is elvezet. Ilyen értelemben: a költészetben léteznek „végtelen”,
örök érvényű pillanatok és szerepek. Orbán Ottó, Csokonai és Ber
zsenyi neve és költészete közé ezen a ponton és értelemben tehető
ki az összekötő-elválasztó kettőspont.
Az Ulysses megüli a falovat című, lírai, epikai és drámai elemeket
egybeolvasztó vers (a Joyce-változat), tér- (a világirodalom és a
magyar irodalom határai mosódnak el) és időkorlátokat is (az
évszázadnyi különbségek sikkadnak el) átlépő, bonyolult és monu
mentális műalkotás; 1992-es verseskötetének, az Egyik oldaláról a
másikra fordul; é/nek kiemelkedő és összegező érvényű darabja.
Épp a szövegegység és a verssor dominanciája révén képviseli, hir
deti annak összefüggés-teremtő, örök érvényű voltát: a költészet
egyes szöveghelyeinek, pillanatainak és szerepeinek mindenkoriságát. Mert arra a kérdésre, hogy „Mi a magyar (most)? (Szekfű Gyula
kérdezi, de - némi módosítással - Berzsenyi-versbe illeszthető),
még az irónia és a groteszk szövegkörnyezetében is csak Berzsenyi
emelkedett sorával lehet (kell) válaszolni: „Rút szibarita váz.” A
„kocsmában mélázó vén kalóz” pedig a „lekötött kalóz” világról és
poézisról szőtt látomásait idézi: mindkét költeményben a vigaszta
lanságában is dús, rejtélyes, titkos való élet kifürkészhetetlen képe
ivel. Miközben „az istenek jól intézték ezt, hogy megöregszünk” és
a „szép ifjú világ” felett „halottas ének zúg”, itt is, ott is „...ősbuja,
telt althang”, „szent poézis” jelent fogódzót és esélyt.
Orbán Csokonai-írásában Berzsenyi a „másik tünemény”, Cso
konaihoz képest, akinek életművét évszázadot átfogóan is - épp
legfigyelemreméltóbb vonásáért: sokféleségéért - „szedett-vedettnek és töredékesnek” tartják, Berzsenyi „jobban jár”, klasszikus
jelmezében: csoda. 1977-es Berzsenyi-költeményének alapja a haj
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dani költőelőd klasszikus veretű sora, amely azonban Orbán versé
ben kérdéssé, kétellyé minősül: Tündér változatok műhelye a világ?
És a sortördelő enjambement itt is elválaszt és összeköt, két szava
(„rése”) között a „vonakodó, prózai”, a hétköznapi, alpári és szent
ségtörő tülekedik be a versvilágba: Kölcsey kamuti szeme és sanda
barátsága, „Nemzetes Körülmények Uram” és „por oskolája”, ahol
a költő birtokügyekkel bajlódik. Horác szelleme mellett „nincsben
telnek a férfiévek”, együtt van itt „üstökös nyomor” és oszlopren
gető eszme, görög mérték és hízó disznó...
Csokonai Vitéz Mihály költeményei és Orbán Ottó három Csokonai-verse (az 1966-os Csokonai, az 1973-as Vitéz Mihályt kicsap
ják a mennyből és az 1992-es Csokonai elissza sohasem volt tanári
fizetését) között - az olvasatok szintjén mindenképp - asszociatív
együtthatás jön létre: szövegek párbeszéde. Az Eljön a Köhögés
Angyala... kezdetű Csokonai-vershez, azaz drasztikusságukban is
tobzódó, gazdag színképeihez, a Tüdőgyulladásomról reménytelen
lázképei rendeződnek. S az Orbán-vers komor, megrendítő képei
nek, betegség- és megsemmisülés-képzeteinek a vers „beszédritmu
sa”, az egyszerű hétköznapi beszéd mértéke hány fittyet. A verssor
hézag itt értelmező szünetjelentésben érvényesül; az „Eljön”-kezdetű jóslatot mindig képekben, színekben kibontakozó magyarázat
követi. A Vitéz Mihályt kicsapják a mennyből és a Csokonai elissza
sohasem volt tanári fizetését pedig akár ha visszájára fordított anakreóni-versek lennének, ahol az élet élvezetének programját hirdető
költészeteszmére („... bölcselmektől össze ne asszál! Igyál és jókat
- vakaródzál” és: nyújtózkodjál, vacsorázzál, aludjál) a „csont Ha
lál” és Az ember, a poézis első tárgyából ismert „por, hamu”-képzet
(a Csokonai-költeményben: „Por vagy, az is leszel”-ként hangzik a
felismerés, az Orbán-versben: „... jaj, hamu és por vagyok”-ként)
veti árnyát. S ide, ehhez a költőszerephez kell sorolnunk (ezekhez a
felismerésekhez) az orbáni Vanitatum vanitas és Epilógus világra
és költészetre egyformán lemondó fintorral (a Kölcsey-versben: „Itt
a vers, a versed mása, / dúlt idegzet, Kölcsey, / itt a vers, hogy
haldoklása / közben nyelvét öltse ki...” és az Epilógusban: „Időm
malma, százra száz év, / hány remény és mennyi szándék, / s mind
leverve, / véres sárral elkeverve...”) reagáló végkicsengését, tanulsá
gát, azt a tanulságot, amelyet Európa című szövegében is megfogal
maz a versről: „élő vezeték röhej és gyász között”. Csokonairól
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szóló összefoglalásában pedig: „Együtt van itt minden, amivel az
utódoknak is sorra szembe kell nézniük. A roppant igény és a nevet
ségesen kisszerű körülmények. Megtérőben a Gangesz mellékéről
ki vár ránk Nagyváradon? »Cs. K. Aranykulcsos Kisrhédei Rhédei
Lajos«, valamint »Domokos Jakabnak tiszta szivű hitvese«. Eszme
és valóság közt világnagy szakadék. És a szakadék fölött, mint
valami angyali artista, a szó szoros értelmében életét kockáztatva
járkál ide-oda a költő. Ez a háló nélküli légtornászmutatvány az ő
kárhozatos eklekticizmusa. A máig érvényes, nagy példa. Európa
szegényebb felének tanulva tanító gondolkodóié.”
Akárhogy is nézzük, ez a szerep, „a háló nélküli légtornászmu
tatvány” lenne az Orbán Ottó, Csokonai és Berzsenyi közötti egybe
fűző köttőspont. De mintha a pillanat kisszerűsége is megkövült
volna:
Mezítlábas magyar költő,
a tengerbe vizet töltő,
sültbolond vagy, hogyha gonddal írod verseid.
(Tordal az Új írás temetésére)
(19%)
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PÁRHUZAM ÉS PÁRBESZÉD
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája.
Magvető, Bp., 1989. A Théseus-általános.
Széphalom Könyvkiadó, Bp., 1993

A két Krasznahorkai-mű közötti diszkurzív viszony - noha A
Théseus-általános első, a szomorúságról szóló szónoklata Az ellen
állás melankóliája - az epikus struktúra szempontjából megjelöl
tén eruptív erejű - bálnatörténetének továbbmondását jelenti nem a felidézett és újraformált történet alapján jön létre, hanem a
közlésformák, a beszédmű és a regény között, méghozzá az előbbi
műfaj esetében a másiktól való távolodás, az elhatárolódás, sőt, a
kifejezett tagadás igényével. A szomorúságról szóló beszéd tárgyat
körvonalazó részében hangzik el - a szónoklat direkt odafordulást,
közvetlen ráhatást és sugalmazást lehetővé tevő eszköztárát érvé
nyesítve - az a kijelentés, mely a regény műfajának mint lehetséges
kifejezésformának a szónok személyétől és a közlés-kitárulkozás
tartalmától való eltávolítása szándékát hirdeti ki és e szándék megokolását is jelenti ugyanakkor: „Van könyv, amelyik a leghatáro
zottabban kijelenti, hogy ettől kezdve ebben a városban minden a
lehető legpokolibban alakult, azaz hát hogy ugyanis a lehető legtel
jesebb értelemben elszabadult a pokol, és ez a könyv, mely Az
ellenállás melankóliája címet viseli, s írója Krasznahorkai László, a
másik azt sugallja, hogy tudja, mi volna a pokol, hogy mi történt
ezután, hogy tehát ez a bálna ott a piactéren ezerkilencszázhatvanvagy hetvenvalahány legmélyebb bugyrában akkor mit takart volna
el. (...) Nem viseljük el, hogy ez, az irodalom, épp a velejénél, hogy
ennyire gyökeresen hazug, nekünk már annyira kéne ez az összefog
laló értelem, hogy mi már egész egyszerűen nem bírjuk a hazudo-
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zást, és annyira nem, hogy nem bírjuk az irodalmat, és még ezt is
úgy, hogy az unalomtól, a hazugság alpári színvonalától okádunk,
nem a felháborodástól, nos, mindezek után a lehető legszélesebb
egyetértésben Önökkel én magam most kijelenthetem: azt állítani,
hogy van könyv, amelyik tudja, amelyik majd megmondja, amelyik
majd nekünk és csak nekünk elmeséli, hogy egy-egy efféle óriásbál
na után mi szabadul el, az vagy ármányos pimaszság, vagy aljas
ostobaság, hazugság tehát, természetesen, mert hogy valójában mi
szabadul el ilyenkor, azt nem tudja senki, semmiféle könyv', hiszen
az a bálna azt a valamit tényleg és maradéktalanul eltakarja.”
(Krasznahorkai, 1993). Hasonló tartalmú utalás történik a második
beszéd clochard-jelenetével kapcsolatban is egy korábbi - felte
hetően prózaformában történő - sikertelennek ítélt elbeszélésver
zióra, ahol ugyancsak az elbeszélői pozíció volt az a hibaforrás,
„amelynek következtében máshova került a hangsúly a dolgokon...”,
mert ez a szemléletmód „máshol igyekezett az események tengelyét
megragadni”. (Krasznahorkai, 1993)
A Théseus-általános című beszédmű szerzője a regény vagy a
novella konstruált világában - Juhász Erzsébetet idézve: a „kitalált
helyzeten, kitalált történeten, kitalált konfliktuson” belül - minde
nekelőtt az elbeszélő fölérendelt látásmódját és a mindentudás po
zícióját tartja elfogadhatatlannak. Ezzel szemben a szónok, aki túl
van fiktív szerepen és teremtett léthelyzeten a mindenre kiterjedő
meglátás és a mindent feltáró tudás szükségszerűen hamis elbe
szélői alapállása helyett az eltakartság és az „összefoglaló értelem”
hiánya tudomásulvételének, a semmit sem tudás állapota elfogadá
sának helyzetét ismeri el és az értelmező-feltáró elbeszélés ellené
ben az „úgy beszélni, mintha mélyen hallgatnánk” álláspontját kínál
ja. Ismét Juhász Erzsébet2 értelmezésére hivatkozva állítjuk, hogy a
szónok bejelenti az összefoglaló értelem hiányával és elementáris
megoldatlanságával szembeni - a beszédmű létrehozása előtt lezaj
lott - irodalmi kapitulációt, a „megértés nullpontját” miként Krasz
nahorkai is megnevezi ezt az elbeszélői pozíciót: „(...) és elárulom:
egész életemet ez a bizonyos szomorúság árnyékolta be, s árnyékol
ja be ma is, egy megfékezhetetlen szándék a világ tengelyét megfi
gyelni, amit azonban a szomorúság emésztő köde teljesen eltakar.
(...) Ha most azt állítom, a szomorúság az a legsejtelmesebb vonza
lom a dolgok megközelíthetetlen középpontja felé, akkor Önök
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teljes joggal már megmosolyognak, hisz annyi mindent hallottak itt
az előadótól, annyi egymásnak ellentmondó ezt-azt, hogy így meg
úgy, a szomorúság hol végső akadály a látás előtt, hol sóvárgott
pontja a korán sötétedő délutánoknak, meg még mit tudom én, mi
mindent egymásra hányva.
Azt hiszem, világosan áll Önök előtt, hogy ez az előadó előadása
tárgyáról nem tud semmit.” (Krasznahorkai, 1993)
Krasznahorkai László műveiben a szigorúan megkomponált
szerkezet jelentésstrukturáló szerepű. A Sátántangó körszerkezete
irányjelző: az önmagába visszaforduló érték és értelem jelenségét
hangsúlyozza. Az ellenállás melankóliája hármas tagoltságú szerke
zetében az alaphelyzet-értelmezésl, az atmoszférateremtést szolgá
ló bevezetést (Rendkívüli állapotok) a konfliktust kibontó, kiélező
és csúcspontra vivő tárgyalás (A Werkmeister-harmóniák) követi,
majd pedig a lezárás-levezetés egysége, azaz a - meghatározott
előjelű - megoldást (ami ezúttal látszatmegoldás) kínáló befejezés.
A Théseus-általános ugyancsak erre a klasszikus retorikai szerkezet
re épül, amelynek három része a regény műfajától való távolodás
folyamatának egy-egy lépését foglalja magában. A szomorúságról
szóló beszéd az igény bejelentése (az összefoglaló értelmet ködként
eltakaró szomorúság mint a megértés nullpontja eleve lehetetlen-*
né teszi a prózai műformák elmondhatóságot és elbeszélhetőséget
előtérbe helyező narratív közlésmódját). A lázadásról értekező rész
a diszharmóniák feloldhatatlanságának tényét, minden lázadó meg
változtatás szándékának eleve elrendelt kudarcát állapítja meg, míg
a harmadik, tulajdonról szóló részben a regénytől és a „világtól
(azaz: a regényvilágtól - B. E. megjegyzése) való búcsúzás kutató
tánclépéseiben teljességgel elmerült” beszédmondó lép fel.
Nyilvánvalóak a vizsgált két Krasznahorkai-mű szerkezének
egymásra utaló összefüggései, mint ahogy az is, hogy egyes beszédegységek korábbi művekből, egy előző regényből (mint a bálna-jele
net esetében Az ellenállás melankóliájából) vagy novellából ismert
történetmagra épülnek. A feltételezett hallgatóság köszöntése,
illetve az elköszönésként is funkcionáló záró mondatok a szöveg
▼égén, de a beszéd menetét megszakító, a fő gondolatvezetést meg
törő beékelések (pl. a beszédmondó fogoly mivoltára utaló részle
tek: „Negyvenkét perce beszélek, és az az ajtó még mindig be van
zárva.”; „Egy héttel ezelőtt ugyanazok az urak kísértek le innen egy
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vészkijáraton át”, „Ma hajnalban ugyanis, mely egyébiránt fogságba
ejtésem hetedik napjának hajnala volt...” etc.) is egy lehetséges ke
rettörténetet, illetve egy széttört novellaszerkezet maradványait je
lenthetik A Théseus-általánosban. Mindezek a tények nemcsak az
elbeszélő irodalom végéről alkotott nézet tézisértékét hiteltelenítik, de a szépprózai kifejezésformától való eltávolodás lehetőségét
is megkérdőjelezi magában az eltávolodás folyamatáról szóló mű
ben. Mindehhez még a befogadás mikéntjét is figyelembe kell venni,
hiszen az előadás hallgatósága nem körvonalazódik, és semmilyen
szövegszerű utalás nem vonatkozik a részükről történő visszajelzés
re, egyáltalán a befogadói attitűdre, miáltal értelmezői szándékról
csak a másodlagos befogadó helyzetét elfoglaló olvasó esetében
beszélhetünk, s ez a befogadói tudat a titkos akadémián beszédet
mondó nyilvánvalóan fogoly szónok történetét novellái keretnek
fogja fel. A lényeg megismerhetőségét hirdető regénytől és az öszszefoglaló értelem elérhetetlenségét magában rejtő világtól búcsú
zó szónok kivonulásának hármas „lépésrendje” nem csak e kivonu
lás folyamatszerűségére utal, hanem visszairányítja figyelmünket a
korábbi Krasznahorkai-művekre, mindenekelőtt Az ellenállás melankóliájára, de a közbeékelődő Az urgai fogolyra, is, mintegy ezek
ben sejtetve meg az előbbiekben vázolt hiányokat feltáró tudatoso
dás folyamatának kiindulópontjait. Ugyanakkor a Krasznahorkaiéletmű e szempontból megnyilatkozó kontinuitása is láthatóvá vá
lik ezáltal.
Az ellenállás melankóliája „fagyba dermedt” és rendjét vesztett,
ezért szükségszerűen csapdaként működő világában a potenciális
áldozat Pflaumné és a végső összeomlásban új rend születését látó,
robusztus Észtemé egyaránt „áttekinthetetlen zűrzavaráról, „a
tönkremenés, a szétzüllés és a felbomlás visszafordíthatatlan folya
matáéról, a világ átláthatatlanságáról gondolkodik, illetve tesz szö
vegszerűen is említést, mint későbbi Théseus-általános szónoka az
első beszédben. A harmóniákat lebontó, a zűrzavart a „világ termé
szetes állapotaiként értelmező Eszter György gesztusaiban pedig
az ellentmondások feloldhatatlanságáról értekező szónok alapgon
dolatai ismerhetők fel. „Remélem, értik, hogy akkor ott a gonosz és
a jó jelenlétéről volt szó, meg arról, hogy köztük sajnos nincsen
közlekedés, arról, hogy a világnak sajnos egyetlen döntő részlete
elég, hogy az egész világ kibírhatatlan legyen.” (Krasznahorkai,
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1993) Később pedig a lázadás értelmezéseként mondja: „Láttam
magam előtt azt a tíz métert újra, ami elválasztotta a rendőrt s a
clochard-t a pályaudvaron, és azt mondta akkor egy hang bennem,
hogy jó, rendben, lázadj föl, ha nem bírod, mondj nemet a világra,
mely bármikor chlochard-ra vagy rendőrré tehet, s ahol az a tíz
méter fenntartható.” Majd: „Ne lázadj, nem vagy te lázadó, mondta
bennem egy másik hang akkor, inkább búcsúzz el attól, amitől még
el lehet...” (Krasznahorkai, 1993) Az ellenállás melankóliája vonat
kozó kitételeit Eszter György különös tanítványa, a kissé együgyű és
az univerzum titkait fürkésző Valuska fogalmazza meg az őt körül
vevő valóságos és szellemi értelemben is sötét éjszakában, illetve
vele összefüggésben válik világossá előttünk ez az értelem: „...most
érti végre, mennyire igaza volt Eszter úrnak is, hisz a világnak
tényleg természetes állapota a zűrzavar, s kimenetelét, mivel soha
nincs vége, még csak megjósolni sem lehet. De nem is érdemes,
gondolta Valuska, (...) nem érdemes se jósolgatni, se ítélkezni, hisz
még a szavak is, hogy »zűrzavar« és »kimenetel«, teljesen fölöslege
sek, nincs semmi, ami velük szembeállítható volna, s így már a
megnevezés is felszámolja önmagát, »itt csak úgy egymásra vannak
hányva a dolgok«, s mert értelmük saját belső arányaikba égtek
bele, zavarosan ellenséges köztük minden kapcsolat...” (Kraszna
horkai, 1989) S végezetül a város kivonulást és elrejtőzést imitáló
lakosai, köztük Eszter György, aki a nemcsak jelképesen, hanem
ténylegesen is „bedeszkázza” maga előtt a világra nyíló kilátást,
hasonlítanak a szónok harmadik példabeszédében szereplő „rend
kívül rejtett életet élő” Okinavai Guvatra, amelynek léte ilyen for
mában mégiscsak degradált létforma. A regénybeli szereplők elmél
kedései, belső monológjai, illetve ezeknek töredékes, a történetsze
rű elbeszélésből sorozatos idézőjelekkel kiemelt megnyilatkozásai
- akár a szónoklatba beilleszkedő történésmozzanatok a novellát
vagy a keretes elbeszélést - a beszédmű lehetőségét idézik, a világ
ról alkotott egyéni vélemények, illetve átélések töredezett felmon
dását jelentik. Hasonlóképp felsejlenek a szónok és a hallgatóság
(itt is eredménytelen) kapcsolatát létrehozó szituáció körvonalai,
legerőteljesebben a kocsmai posztókabátosoknak vagy az őt elhur
coló bakancsosok menetében a kozmosz egészéről, illetve meg
szűntéről előadást kreáló Valuska esetében. Ugyancsak szónoklás
lehetőségeit rejtik magukban Eszter György megnyilatkozásai és
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Észtemé temetési búcsúbeszéde. Thomka Beáta3 állapítja meg, Az
ellenállás melankóliájátóX, miszerint „egyetlen gondolat történet
szerű közlése és egyetlen történet esszéformájú végiggondolása”. Ez
az egyetlen gondolat pedig a „fölösleges, hiábavaló, kilátástalan
minden”-képzete.y4 Théseus-általános elbeszélői eljárásokat tagadó
kitételeit, ezeknek az eljárásoknak a szövegbeli töredékes, rejtett
felbukkanásai hiteltelenítik. Az ellenállás melankóliájának minden
tudó narrátori pozícióját, az elmesélhetőség és a történések logiká
ja feltárhatóságának világnézetét pedig épp a beszédszerű és a min
denféle összefüggő értelem hiányát közvetítő betétek kérdőjelezik
meg a regény menetében. Valuska végső elnémulása egy számára
életminimumot jelentő léthelyzetben (hiszen megfosztják szónok
latai természetes közegétől és a hallgatóság konstituálódásának mi
nimális esélyétől is) az ésszerű közlés esélyeit tükröző (metafori
kus) képlet. Hasonló körülmények között némul el a háromrészes
beszédmű végén A Théseus-általános szónoka is:
„Ugyanazok lesznek az őreim lefelé menet is?
Igen?
Uraim, akkor én kész vagyok.
Az előadásnak vége.
Indulhatunk.” (Krasznahorkai, 1993)
Közben mindketten a szomorúság mint a megértés nullpontja a
diszharmóniák törvényszerű jelenléte és a kivonulás lehetetlensége
felismerésének állomásain át jutnak el a hallgatás mélységének je
lentéséhez. „Hallgatni csak azért nem hallgatok, mert szabott hely
zetemnél fogva beszélnem kell, ami alatt értsék nyugodtan azt, hogy
úgy fogok beszélni, mint aki mélyen hallgat” - vezeti be búcsúszöve
gét a szónok (Krasznahorkai, 1993). Valuska pedig egy „óriási
gömb” határtalan világából ébredve érzi magát úgy, mintha egy
„kopár síkság karámjába ért” volna, ahol a dolgok kézzelfogható
lényegükön kívül nem viselnek el semmit: ez pedig a „se isten, se
pokol” világnézete.
Az ellenállás melankóliája és A Théseus-általános is (miként a
Krasznahorkai-művek általában) a csapdaszerűség létállapotába
helyezik szereplőiket, amelyben a kivonulás lehetősége csak látszat,
testi-szellemi értelemben is regresszív állapot, miáltal szükségsze
rűen alakulnak ki az áldozattá válás módozatai. A regény központi
áldozata Pflaumné, akinek temetése a nem kevésbé erőszakmecha
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nizmuson alapuló új hatalom szemében - Észtemé temetési beszé
déből ez nyilvánvalóan ki is világlik - a régi világ elhantolását is
jelenti. S ez azért tragikus értelmű jelzés, mert látszólagos értelmén
túl, ami a nyílt erőszak, a posztókabátos hordák rémuralmának
leverését jelenti, elsősorban a szabályokon és a belőle kialakuló
harmónián alapuló rend, az áttekinthető világ, azaz - miként A
Théseus-általános beszélője fogalmazza meg - az „összefoglaló ér
telem” hiányát is bejelenti: „felőrölte a rend kristályait rejtő káosz
végtelen lendülete, a dolgok közt zajló közömbös és féktelen közle
kedés” (Krasznahorkai, 1989) - miképpen a testet pusztítja el az
enyészet. A könyv utolsó mondata a regény megszűntét jelenti be. A
Théseus-általános beszélője ott kezdi a maga monológját a lényeg, a
tengely megismerhetőségének kudarcáról, ahol Az ellenállás melan
kóliája című Krasznahorkai-regény elbeszélője befejezte ezt a gon
dolatot.
(1998)
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KRITIKAI TÖREKVÉSEK A
LEGÚJABB MAGYAR
IRODALOMBAN

A legújabb magyar irodalom szókapcsolatot a megnevezés és a
meghatározás, illetve az irodalmi hagyományoktól való eltérés és a
hozzájuk való lehetséges kötődés megfogalmazásának igénye te
remtette meg. A fogalom alakuló összefüggésrendszere, kiragadott
részjelenségekre utal; egy olyan történeti folyamatra, melynek jele
nében új mozzanatok tűntek fel. Ezek a - magyar irodalom jelené
ben megmutatkozó - jelenségek nemcsak a szépirodalom területeit
és műfajait (tehát az irodalomteremtés eljárásait) érintették (és
érintik) átalakító érvénnyel, de a kritikaírás (tehát az irodalomér
tés) lényegébe is behatoltak.
Az új kritika létrehozásának igénye kettős alapú. Egyrészt belső
indíttatású: a kritikaírás gyakorlatán belül merült fel - többnyire
egyéni kezdeményezések formájában - az újszerű önértelmezés, a
másfajta gondolatiság, s az ezen alapuló átlényegítés szándéka. E
törekvés az önálló (esztétikai kvalitásokkal bíró) irodalmi mű fo
galmához és jegyeihez közelítette a kritikát, a „kritika költészetét”
teremtette meg. Ugyanakkor a kritikát átalakító tendenciák külső
hatásra is utalnak. Törvényszerűek, hiszen - mint minden új jelen
ség - a legújabb magyar irodalom konstituálódása is maga után
vonta a kritika revízióját; kifejezésre juttatta egy új kritikai nyelv
létrehozásának szükségességét, mivel valamely újat csak a legrit
kább esetben lehet a régivel (a korszakelőzmény kritikai nyelvének
és fogalmi apparátusának segítségével) magyarázni. Pedig kell:
megnevezni, értelmezni, kijelölni, elhatárolni és összefüggésekre
utalni. Mindezért a jelen kori - önnön belső határait tágító - kriti
kának alkalmas nyelvet kell teremtenie a legújabb magyar irodalom
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égisze alatt keletkezett irodalmi művek „megszólításához”, a kor
szakváltás (divatos szóval élve: paradigmaváltás) helyének és mi
benlétének meghatározásában, az új - a kilencvenes évek elején
jelentkezett - írónemzedék világképének leírásához. A kritika meg
újulásának és a legújabb magyar irodalom kibontakozásának egy
idejűségére, az önmeghatározás összefüggő, kettős igényére mi sem
utal jobban, mint az a tény, hogy a fiatal írók munkásságuk belterében maguk sem választják szét a két terület: szépíróként (irodalom
teremtőként) és kritikusként (irodalomértelmezőként) egyaránt
megnyilatkoznak. Ez utóbbit többször nemzedéktársaik irodalmi
szövegeinek (az irodalmi mű szöveggé való átlényegülése egy külön
tanulmány tárgya lehetne) interpretátoraként teszik. Ugyanakkor a
kritikaírás e kibontakozó gyakorlata nemcsak azt jelenti, hogy a
szerzők új szempontokat állítanak fel a legújabb irodalom értelme
zéséhez, hanem azt is, hogy az irodalom korábbi szakaszaira, alkotása
ira és jelenségeire is másként, új elveket érvényesítve tekintenek.
A kilencvenes évek új irodalmának s létjogosultságának bizonyí
tási vágyát tükrözik azok az utolsó néhány évben napvilágot látott
antológiák, kritika- és tanulmánygyűjtemények, amelyek a legújabb
magyar irodalmat mutatják be, köztük talán legegyértelműbben a
Nappali Ház kiadásában megjelent Csipesszel a lángot című tanul
mánygyűjtemény. Bevezető szövege tovább pontosítja a létrehozó
szándékot. A kötet tanulmányírói és kritikusai „az 1956 után szüle
tett és nagyjából a 80-as évek közepe táján jelentkezett írók eddig
megjelent műveit” próbálják „elhelyezni, elemezni”. Mert: „a fiata
lok törekvéseinek nagyjából átfogó bemutatása elősegítheti az írói
továbblépést”. Már itt, a bevezető szövegben megfogalmazódik né
hány, a kötet szerzői által felvetett, s a legújabb magyar irodalmat
teljességében átható dilemma, amelyek ugyanakkor az új kritika
kulcskérdései is. „Mennyiben folytatják a fiatalabbak a 70-es évek
ben kibontakozó új irodalmat? És mennyiben fordulnak más irány
ba? A folytonosság vagy a változás-e a jellemző? Milyen utakat
jelöltek ki maguknak a kötetben bemutatott szerzők, és mennyire
sikerült idáig saját terveiket megvalósítaniuk? Hogyan lehet megkö
zelíteni írásaikat? Milyen nehézségekkel szembesül az, aki róluk akar
beszélni? Hogyan lehetne megpróbálni feloldani e nehézségeket?”
Egyetlen író, egyetlen műve (Márton László Átkelés az üvegen
című regénye) képezi a JAK-füzetek sorozatban megjelent Üvegezés
című - műhelytanulmányokat tartalmazó - kötet szerzőinek vizs
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gálati tárgyát. Minthogy a tanulmányírók egy határhelyzetben levő,
(a hetvenes évek végétől aktuális irodalmi megújulást lezáró, s
ugyanakkor a legújabb irodalmi törekvéseket elindító) fordulópon
ton elhelyezkedő művet választottak elemzésük tárgyául, szükség
szerűen éreztek és kérdeztek rá a legújabb magyar irodalmi kritika
által is felvetett jelenségekre. „Határhelyzetét... a tanulmányok
szerzői kivétel nélkül mint teljesen meg nem oldott problémát,
mint saját, értelmezésre szoruló önértési folyamatot interpretál
ják../’ - fogalmazza meg a kötet szerkesztője, Balassa Péter is e
műhelyproblémát.
Az új irodalomkritika formálódásának tényeit és kérdéseit vizs
gálva, nem hagyhatjuk említés nélkül a jellegadó Garaczi-próza ki
váltotta kritikai visszhangot, mindenekelőtt a Nappali Házban, il
letve az Alföld és a Jelenkor című folyóiratokban megjelent értelme
zési kísérleteket, amelyek rendre felvetik nemcsak a vizsgált próza,
de az általa is meghatározott új kritika lényegi dilemmáit és össze
függéseit. Tehát bármilyen szempontból közelítsen is a legújabb
magyar irodalom kritikusa, azaz a Márton-regény elindította s a
Garaczi-próza meghatározta irodalmi fejleményeket és törekvése
ket megközelíteni szándékozó tanulmányíró céltárgyához, alapvető
kérdésekkel találja szemben magát. Mi az, hogy legújabb magyar
irodalom? Mikor kezdődött? Merre fejlődik? S hogyan lehet (sza
bad) róla szólni?
Akár a Csipesszel a lángot, akár az Üvegezés tanulmányait, akár a
folyóiratokban napvilágot látott idevágó közléseket és kísérleteket
vesszük szemügyre, az új irodalmi gondolkodás és megértés három
fő kérdéscsoportja bontakozik ki előttünk. Az első lényegi kérdéshalmaz a kritika milyenségére, irodalmi helyére, önmeghatározásá
ra vonatkozik. A másik kérdéscsoport, amely nem függetleníthető
természetesen az előzőtől, a kritika és az irodalmi művek viszonyá
ra, a legújabb irodalom alkotásainak „megszólíthatóságára” reflek
tál, s amely egy harmadik problémakört eredményez: a korszakvál
tás, az átlényegült műalkotásteremtő elvek kérdéskörét.
Az Üvegezés című kötet szerzői a „kritikusi, értelmezői szakma
etikai dimenziói”-t is meghatározzák, mielőtt a kiválasztott mű vizs
gálatába fognak, azaz megfogalmazzák, milyennek kell lennie egy
színvonalas és szavahihető kritikai értékelésnek. Többek között:
„ítélkezés és bírálat előtt kötelező az adott tárgy viszonylag korrekt
leírása és bemutatása”.
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Mint ahogyan már említettük, a jelen kori kritika kísérletet tesz
saját műfaji határainak szétfeszítésére, s hagyományos léthelyzeté
vel (amikor egy másik művel összefüggésben volt csak értelme és
értéke) ellentétben „önértéket” képvisel: önmagában is külön világ,
esztétikai mércékkel mérhető műalkotás. Az új kritika világot te
remt, hiszen szerzője - miként Garaczi a Csipesszel a lángot című
kötet kritikáról szóló címadó tanulmányában fogalmazza meg „valami újra, eddig ismeretlenre képes rezonálni”. A kritikus művé
szettörténeti felkészültsége, ismereteinek kiterjedése észrevétlenül
lengi át a szöveget, illetve teljesíti ki azt, újszerű felfedezéseiről,
elveiről pedig a többletjelentés szintjén képes számot adni.
Az önmagával szemben is a megújulás igényét támasztó mai
modern irodalomkritika aztán a legújabb magyar irodalom jelensé
geivel forrt szervesen össze, pontosabban általa egy nehezen átvág
ható falnak ütközött. Az új irodalmi alkotások és a kritika közötti
„párbeszéd” lehetőségeiről (minden más önkéntelenül felbukkanó
kérdés, kritikai szöveget átható bizonytalanság-élmény mellett) a
Csipesszel a lángot három kritikusa szól a konkretizálás, a körüljá
rás szándékával. A kritikát prózájával maga is „sokkoló” Garaczi
arról beszél, hogy a legújabb magyar irodalom jelenségei a „lét és
nemlét határmezsgyéjén” mozognak, így értésükhöz olyan interpre
tációs stratégiák kívánatosak, amelyek segítségével az újszerű lé
nyeg megragadása kialakulásának folyamatában lehetséges. Egysze
rűen: egy folyton változó összefüggésrendszerből kellene állandó
értékeket kivonni és értelmezni. A kilencvenes évek irodalmának
jelenségkörében végül nemcsak nehézségekkel, de kritikusi tudá
sunk teljes elértéktelenedésével, használhatatlanságával szembesü
lünk. Wirth Imre a Csipesszel a lángot másik, a kritikaírás mikéntjé
vel foglalkozó szerzője egyenesen a kritika kudarc-, nem értés- és
lemondástörténetét fogalmazza meg. Hiszen e „történetnélküliség
gel és személytelenséggel sokkoló, az értelmezési felületek csekély
(vagy épp végtelen) számát kínáló, a hagyományos fogalmi készlet
tel megközelíthetetlennek tűnő irodalom” a tehetetlenség, a hiány
közérzet, az elhallgatás érzése és esélye felé irányítja a kísérletezőt.
Beck András Az ellenség művészete című - Kemény István azonos
című könyvével foglalkozó - tanulmánya pedig határozottan állítja,
miszerint a legújabb próza egy része „ellenáll” az értelmezésnek,
azaz az olvasatot létrehozó kritikusi műveletnek. „Ám hiába ját
szunk a szavakkal, végül úgyis valaminek a megértésére teszünk
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kísérletet. Csakhogy ezúttal nem arról van szó, hogy ezt a megértést
a szövegek nehézsége nehezítené - s csupán a megfelelő olvasási
stratégia, a* kellő erőfeszítés hiányzik -, hanem épp a megértés
erőfeszítésének hiábavalóságáról. Ezek a szövegek nem takargat
nak és nem mondanak ki semmit.” (Beck) Vagy ahogy Garaczi
fogalmaz: „A műből nem általánosíthatók az univerzumra vonatko
zó értelmes kijelentések, de általánosíthatók a mű univerzumára
vonatkozó értelmes kijelentések. A művek egy típusa értelmezhe
tetlen, és a kritikák egy része is értelmezhetetlen...”
Mindezek a kérdések már a következő problémakört indukál
ják: a legújabb magyar irodalom lényegi és határdilemmáit. A vizs
gált irodalmi korszak ugyanis a maga meghatározatlanságával, fo
lyamataival, kötődéseivel, ellentéteivel és ellentmondásaival a tör
téneti elhelyezés és összehasonlítás szükségességét sugallja. Ilyen
elven alapul (bár ez a látószög akaratlanul is jelen van több munká
ba) Szirák Péter Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózá
jában című - a kötet szempontjából is kulcsfontosságú - tanulmá
nya. Az irodalmi korszakváltást „észrevétlen átmenetek folytonos
ságának játékaként” fogja fel. A kilencvenes évek irodalmának kor
szakelőzményét a Mészöly-, Tandori-, Nádas-, Esterházy-művek je
lentette irodalomban látja, mely eltávolodva a valóságleképező modellektől, a világszerűség helyett a szövegszerűség jelenségét teljesí
tette ki. Az irodalmi kilencvenes évek kezdőpontját azonban lehe
tetlen egyértelműen meghatározni, s igen nehéz kiinduló motívu
mát megjelölni. A relatív teljességre törekvő nagyforma radikális
lerombolása lenne ez? Az önreflexió állítólagos hiánya, vagy a mo
dernség döbbenetes látásmódja. A történet hiánya, vagy a történet
mondás megújulása? Egyáltalán értelmezhetők-e és rendszerezhetők-e ezek az alkotások? - teszi fel kérdéseit a tanulmányíró.
A „semmire sem alkalmazható” könyvek idején a hagyományos
befogadói elméletek, az „értelmezett formában megnyilatkozó”,
azaz a „megértés folyamatában létrejövő” műalkotás-felfogások is
használaton kívülre kerülnek. A megértés helyett a megérintés,
azaz a felülettel való találkozás élménye helyettesíti az olvasói él
ményt (miként azt a Beck-tanulmányban olvashatjuk). Az irodalmi
szövegvilág megteremtését pedig a szövegírás tette váltja fel az írói
munkában.
(1995)
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AMIT MOST

SZERETETTELJES KRÓNIKA
Németh István: Házioltár. Szerelmes krónika.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1996

Ha Németh István riportjai, vasárnapi írásai és jegyzetei, ame
lyekben térségünk (kis)emberének alakja, arcéle rajzolódik ki, éle
tének vágyakkal, küzdelmekkel, keservekkel és örömökkel is telt
pillanatképei tűnnek fel, ha ezek Fellini Az országúton című filmjét
idézték fel az olvasóban, akkor elbeszélései, amelyeket Házioltár
című kötete foglal magában, az Amarcordol, Fellini másik filmjé
nek képeit hívják elő. Nemcsak azért, mert a szerző egy helyütt
(Öregapa „durranás-produkciói” kapcsán) maga is a filmről tesz
említést, hanem mert ugyanaz a módszer (az emlékezés), látásmód
(a gyermek élményeit újraélő felnőtt látásmódja), hangvétel (a
megszépítő szeretet derűje), közösségi háttér (ellentétekkel, indu
latokkal, de együttérzéssel, összefogással is telt falusi-paraszti kör
nyezet) és korszak (több háborúval, társadalmi és ebből kifolyólag
egyéni tragédiákkal terhelt XX. század múlt évtizedei) jellemzi írá
sait, mint Fellini remekművét is. És természetesen ugyanaz a mély
átélés, személyesség, intimitás hatja át őket.
A Házioltár elbeszélései (a befejező és zárószöveggel együtt) egy
monumentálisnak ígérkező vajdasági magyar családregény fejezete
it jelentik. Németh István családja történetét elsősorban, de mind
annyiunk sorsrajzát is. A Németh-Kis család sokszorosan összebo
nyolódó történetéről, létéről, alakjairól, küszködéseiről, gyászairól
és ünnepeiről mond Németh István „szerelmes” krónikát, s közben
olyan tükröt tart elénk, amelyben megrendültén ismerünk önma
gunkra. Mert ugyan képzelhetünk, kereshetünk és akár találhatunk
is magunknak itt, e vajdasági tájban felemelőbb élményeket, fénye
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sebb életpályákat, sorstörténeteket, törekvéseket és nevezetes épü
leteket, de a valóság az itteni lét teljesebb és igazabb képe mégis
csak emez. Még akkor is, ha benne sokszor földközeliek a vágyak és
a küszködések: az épületek nem is épületek, csak képzelet szépítet
te szegényes ember haj lékok; az életpályának meg igen kicsiny az
íve; legfeljebb a megélhetés, a túlélés mentén alakul. Németh István
könyvét olvasva mégis úgy érezzük, csodálatos fények ragyogják be
ezeket a történeteket. Nagy távlatok nyílnak meg előttünk. Az író
ugyanis olyan mélyen tekint bele az emberi lélek rejtelmeibe (még
ha szavai szerint: „...legjobb igyekezete ellenére se tudott mélyebbre
merülni a saját leikénél...”), hogy onnan a leglényegesebbet, a leg
szebb emberi értékeket képes kiemelni: Nena a ragyogó emberszeretetét, Keresztanya töretlen hitét a világban, Öregapa megfogha
tatlan mosolyát, Kisöregapa soha meg nem rendülő egyenes tartá
sát, Szüle szelídségét, az édesanya biztonságot sugárzó lényét, az
apa „Isten fakuló szemével” együtthatónak képzelt tekintetét. Csu
pa igaz ember: még bűneikben is esendők.
Németh István családtörténete gazdagon árnyalt, többrétegű
mű: önéletrajzi vallomás, társadalomkép és írói önreflexió. Azaz: a
legintenzívebb, a legszemélyesebb líra, szociológiai tanulmány és
esszé a regényről. Pontosabban ezeknek elemeiből összetevődő bo
nyolult műalkotás.
A könyvet bevezető szöveg, az Igézet földjén című Nyitány, akár
egy klasszikus drámában vagy zeneműben, a hangulatteremtés gesz
tusa: expozíció a mű mindhárom rétegében. Egyrészt írói nyilatko
zat, a szándék megnevezése: „A szerző nem családregényt ír ugyan,
mégis kezdjük a szülők, a nagyszülők, a dédszülők, a nagybácsik és a
nagynénik neveivel...” Egy olyan prózaíróval állunk itt szemben, aki
- tudjuk, mert műhelytitkaiban nyújt és enged betekintést - témáját
saját életéből, családjának történetéből veszi, maga is elszakíthatatlanul részese a történteknek, minden, ami másról, róla vagy csak
róla szól, ugyanakkor küzdelmet folytat tárgyával; a (családre
génnyé szerveződő élményanyagot mentené ki az elavultnak, alkal
matlannak hitt műfaj csapdájából. Ugyanezen szövegben tárul elénk
a helyszín, a közeg, amely alapot, keretet képez történeteihez. Akár
hősei, helyszínei sem konstruáltak: létezők, adottak, döbbenetesen
valóságosak. Ebben rejlik a mű egyik fő hatóereje: lélegzetelállító
hitelességében, őszinteségében. Az író szemszögéből nézve: az él
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ményanyag valóságosságában, megmásíthatatlanságában, eleve elrendeltségében. Ezen a ponton lép ki az írói szándék a személyes
ség, a vallomás bűvköréből és nyit felénk is utat, távlatot.
Az Öt profán ének című központi fejezet (akár egy dráma vagy
egy nagyregény középső, bonyodalmat, kulminációt hordozó felvo
násai, illetve fejezetei) öt szövege, Németh István író családjának öt
- a falusi-paraszti közösségben is, vagy épp azért - heroikus szemé
lyiségéről szól: Nenáról, Keresztanyáról, Öregapáról, Kisöregapáról és Apáról. Igazi hősök ők, hiszen az adott világ keretei között az
emberélet próbáit, mélységeit és magasságait járják: küzdenek,
csüggednek, veszítenek, győznek, felemelkednek és elbuknak. Valamennyiüket a halál perspektívájából, sőt olykor ténylegesen is a sír
széléről láttatja az író, temetésük, exhumálásuk, újratemetésük
nyújt alkalmat életük elbeszéléséhez. Sors története az emberélet
állomásait követve fut le előttünk, amely fordulatokhoz az egyedi
lét teremt más-más szövevényt. Nena útját például áradó emberszeretete, jósága, Keresztanyáét a küzdelmes sorssal szembehelyez
kedő dac, kitartás határozza meg. Az emberéletnek a bölcsőtől a
koporsóig vezető íve ebben az elbeszélésben rajzolódik ki legerőtel
jesebben, legdöbbenetesebben: a szöveg első bekezdéseiben a még
leány nagynéni tartja keresztvíz alá a majdani írót, hogy a záróké
pekben a keresztanyja fejfáját vivőt lássuk viszont. A lélek legmé
lyebb tartományaiba talán akkor merül le az író, amikor édesapja
alakját, életét rajzolja meg előttünk. Valóságos megtérés-történet.
A külvilág, a földrajzi térség, a beleszületés tényének determináló
hatása ezekben a sorokban nyer valóságos dimenziót. Az apa alak
jában az örökké új világot váró, célját sosem érő, eltévelyedő és
megtérő vajdasági magyar kisember portréja nyer formát.
Sajátos lezárását képezi a kötetnek a Leltár című szövege, amely
egy valamikori kovácsműhely tárgyait veszi leltárba, mélyen benne a
jelen időben. Épp ezért áraszt az egész szöveg, nemcsak a műhely
lepusztultsága miatt, leromlás-, elmúlás-, megsemmisülés-szagot.
Szinte képet nyer, vízióvá alakul előttünk az érzés: „Nemcsak a
falak, talán az egész műhely kísérletet tett több csillagos éjszakán,
hogy elinduljon egykori mestere után...”
Egy végletesen letisztult hangú, nagyon megrendült, mélyen be
leérző író szólal meg ezekben a szövegekben. Ugyanakkor a szere
tetnek azon a hangján és fokán képes megszólalni, amely az egészet,
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a múlt és jelen, a személyes és közösségi, a jó és a rossz bonyolult
szövevényét is képes megszépíteni: Keresztanyát hófehérben, Öreg
apát porcukorban, az összes szereplőt a „nagy beláthatatlan, moz
dulatlan napszítta kékség” alatt láttatni.
Mondanám azt, hogy irodalmunk egyik legjelentősebb családre
génye készül, alakul, formálódik a Házioltár által. De megállapítá
sommal már elkéstem. Hiszen rögvest ezekkel a szavakkal reagált a
kritika. Inkább azt mondom: egyik legnagyobb, legszebb olvas
mányélményünk érlelődik irodalmunk égisze alatt. Amelyről már
majd nem lehet kritikusi objektivitással, elfogulatlanul beszélni.
(1996)
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KIS VILÁGOK,
IRODALMI TEREK
Gobby Fehér Gyula: Tekergők.
Fórum. Újvidék, 1996

A Hrabal-szövegek „teremtő” helyszíne a prágai Arany Tigris
vendéglő vagy a krušovicei söröző, ahol „egy pillanat hatása alatt
vagy a helyzetből adódóan egy egyszerű ember csak mond valamit...”
E pillanatok jelentik a későbbi prózaszövegek forrásvidékét,
belőlük formálódik a regény és a novella, innen lépnek elő a jelleg
zetes hrabali figurák: Iontek úr, Metek úr, Ružička úr, Pepin bácsi, a
dobrovicei állomásfőnök, nagyevők-nagyivók, házalók és pincérek.
„Gyár utca. Tisza Kálmán tér, Józsefváros. Nekem ez Magyaror
szág, ez a haza. Pontosabban: csak innen kiindulva tudom átfogni” vallotta-írta alkotói pályája során mindvégig Mándy Iván. S ennek a
„belterjes” irodalmi területnek is megvannak a maga különleges
alakjai: egytől egyig „kívülrekedtek”, lap nélküli szerkesztők, ócskások, ügynökök, nehéz fiúk.
Tar Sándor Görbe utcája - novelláinak mindenkori helyszíne a Misi-féle lebuki kocsmával pedig még az „isten háta mögöttiénél
is kívülebbre került, messze a „jólvasaltak” biztos egzisztenciájától;
szereplői, a dörögik, béresek, árvajolánok, vereslacik még a senki
nél is senkibbek, az ágrólszakadtnál is ágrólszakadtabbak.
S még folytathatnánk a példák utáni kutakodást, így az irodalmi
Szabadka mibenléte után Szathmári István novelláiban, de úgy gon
dolom, ennyi is elegendő ahhoz, hogy Gobby Fehér Gyula novelláit,
prózáját irodalmi sorba helyezzük, kijelölve helyét azon törekvések
sorában, melyek egy meghatározott „kis világ”-ra, a valóság egyetlen
szegletére építkezve, a személyesség határozott lenyomataival fur
csa-jellegzetes szereplők kiemelésével hoznak létre irodalmi szö
vegvilágokat. Gobby Fehér novelláinak helyszíne Újvidék, annak is
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peremvidéke, a magyarlakta Telep. Szereplői - a köteteim határo
zott állásfoglalás hovatartozásukat tekintve - tekergők, téblábolók,
állás nélküli vágyakozók, piti bűnözők, az alvilági lét és a kispolgári
élet között ingázók. Ilyen Bölöm, Balos, Róka, Lekvár, Tragacs,
Piroska, Rózsika (a novellák állandó vagy vissza-visszatérő figurái)
és ilyen - közéjük tartozik - a mesélő, a történeteket első személy
ben kommentáló és összegező elbeszélő. Ugyanakkor a történések
szálai is három állandó helyszínről indulnak és ide térnek vissza,
leginkább úgy, hogy a mesélő és társai ott, azon a helyszínen tartóz
kodva mondják el, mesélik el, hallgatják meg szomorkásán komi
kus, nevetséges, derűs vagy nem mindennapi történeteiket; rendsze
rint éltük egy-egy epizódja ez. E „meseteremtő” helyszínek a Féllá
bú kocsmája, a vasútállomás és a mozi.
Mesélő, Bölöm, Róka és a többiek le-letérnek ugyan a becsület
útjáról, „az igazak ösvényéiről, kisebb tolvajlásokat, betöréseket,
csalásokat követnek el, alapjában véve azonban szimpatikus, em
berséges, vajszívű figurái annak a világnak, közegnek, ahol mozog
nak, amely az övék, s ahonnét számukra nemigen mutatkozik kilé
pés, más kilátás. Állandó jellemzője életüknek, hogy albérletről
albérletre vándorolnak, itt-ott, rendszerint aktuális szeretőjüknél
húzzák meg magukat, nincs munkájuk (egyáltalán kizárt dolog,
hogy valaha is kispolgári életet éljenek, „prolimunkát” végezzenek
huzamosabb időn át), kapcsolataik ziláltak, ugyanakkor nagyon
szeretnének „jól élni”, szerelmesnek, boldognak lenni, legalább an
nak látszani. Életük folyama, tetteik és törekvéseik e vágyképzetek
jegyében zajlanak. Az élet rendszerint történik velük, amíg maguk
csak tehetetlen szemlélői az eseményeknek, nem tudnak vagy nem
akarnak fordítani sorsuk lefolyása módján. Sajátos, öntörvényű vi
lág ez, ahol a szabályok átértékelődnek, helyi értékűek, mások.
Fontos momentuma ennek a „kis léptékűség”, amely igen alacso
nyan szárnyaiévá teszi a vágyakat, a képzeletet (egy új ruháért be
törni az áruházba, körmönfont akcióval Shakespeare-kötetet lopni
a könyvesboltból, csokoládéval jól belakni, szert tenni egy ablakta
lan zugra, ahol meghúzhatja magát az ember télire), rövid idejűvé a
szerelmet és a boldogságot. „Az a három nap, amíg nála laktam,
tényleg szép korszaka volt az életemnek” - mondja Az igazak ösvé
nye című novella hőse, jól érzékeltetve a szerelmi kapcsolatok
időbeli kiterjedését e léttérben. És persze nemre és korra való
tekintet nélkül isznak valamennyien, szeretnek nagyot mondani,
hogy többnek látsszanak és sokszor járnak pórul, sokszor válnak
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nevetség tárgyává. A tudás, az ész, a barátság, a szépség és a szere
lem viszont áru, eladó, de igazi romlottság nélkül, a betyárbecsület
keretei között.
Együttérző és belenyugvó derű (bölcs rezignáltság) hatja át e
történeteket; nagy konfliktus, nagy drámai erő és lázadó sértettség
nélkül valók. Ugyanakkor színes-gazdag világ ez. Peregnek az ese
mények, amelyekhez azonban e különös színgazdaság fest kulisszát.
A Mázoló elszereti Rózsikát, a rablás áldozatul kiszemelt öreg
asszony kitakaríttatja a megszeppent betörőkkel az egész lakást,
csókolódzás Piroskával a moziban, apa megnősül újra és újra, autó
rádió-lopás bravúrral, egy boldog nyár a Kövesben, iszogatások és
elmélázások a Féllábúnál, majd gyermekkori emlékek tűnnek fel:
Ilonka néni vízbe fúlt fiának története, békaszedés, éhség és csoki
evés a lelencben, félelem, kudarc, vágy. Alapjában véve csupa egész
séges, emberi érzés, érzelem, bölcsesség és törekvés; ezeknek bo
nyolult szövevénye jelenti e világ mibenlétét, jelöli ki koordinátáit.
A megélt élet leginkább emlékként, elbeszélt, múlt eseményként
bontakozik ki előttünk, amely életpályára megélője és elbeszélője a
letisztult bölcsesség pozíciójából tekint.
Persze e „hely” determinálta (szöveg)világból kilátásunk nyílik
az élet más tereire, kiterjedéseire, e világ konfliktusai, történései
éppannyira specifikusak, mint amennyire általánosan emberiek.
Ezen a ponton van lehetőségünk - a hely „szellemének” közvetlen
ismerete nélkül - az olvasói együtt- és beleérzés legteljesebb szint
jeit megközelíteni.
Különleges-varázsos és földhözragadt erotika egyformán jel
lemzi a Tekergők novelláit. Jucika - Bölömék képzeletében - mezí
telenül, szőrén üli meg a lovat és vágtat vele, reszketnek, ütemesen
ringanak mellei valahol Szabadkán vagy Palicson, ahova férjhez
ment. Rozikának meg „virított fehér bugyija, olyan volt, mintha
lakkozta volna, pedig csak a vasaló nyoma az”. Úgyhogy Tragacs egy
karóra akasztja, nehogy bepiszkolódjék a szarral elkevert földön. A
Mesélő pedig akkor kezd gyanakodni a mázolóra, amikor Rózsikának „kék tenyérnyomok” éktelenkednek a bugyiján...
Egy letisztult hangú, kiforrott stílusú író teremt szövegvilágot,
szerkeszt novellát a Tekergőkben, amelynek huszonhat darabja egy
regény fejezeteiként is kezelhető. A Telep regényének fejzeteiként.
(1996)
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EGY ÉRTELMISÉGI
VESSZŐFUTÁSA
Hornyik György: Morotva.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1996

A történet főhősének, Hodik Jánosnak végzete, vagyis a beteg
sége gyógyíthatatlanságának megállapítása és bekövetkezett halála
közötti félévnyi időszak teremt alkalmat a személyesség kereteit
meghaladó élettörténet elmondásához. A harmadik személyű, a
történteket bizonyos távolságból szemlélő, mérlegelő és összegező
elbeszélő, akár az a „láthatatlan katedra mögött” ténykedő tanár is
lehetne, akit Hodik saját lelkiismereteként azonosít és „hideg észlény”-ként jellemez. „Hodik János nyugalmazott gimnáziumi tanár
és lektor, már csak fél éved van hátra, és nincs mellébeszélés, mint
ahogyan tanár korodban te sem engedted a diákjaidnak” -szólítja fel
önmagát a számvetésre. A történésekben, eseményekben és viszonyla
taiban gazdag életpálya végkimenetele és eredménye (pontosabban
eredménytelensége és kilátástalansága: „morotvája’) ismert; e végletes
perspektívából megváltoztathatatlan, csak összefüggései tárhatók fel.
Erre vállalkozik a mindennel számot vető lelkiismeret.
Úgy látszik, irodalmunkban a kilencvenes évek a családi és ön
életrajzi történetek feltárásának és megformálásának ideje. Hor
nyik György Morotva című regénye is ebbe a sorba, illetve típusba
helyezhető. Művének egyénítő vonását az a tényszerűség, riporteri
hűvösség jelenti, amely elhatárolja az érzelmi azonosulást, szemé
lyességet, a közvetlen megnyilatkozást előtérbe helyező prózaírói
törekvésektől. így családja történetének, illetve főhőse portréjának
jellemzői, vonásai élesebben rajzolódhatnak ki.
A Hodik Jánosnak nevezett regényhős életpályája tipikusnak
mondható e térségben. A faluról és alacsonyról induló, önerőből
viszonylag magasra jutó, de önmagával és a világgal is meghasonló
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értelmiségi vesszőfutása ez. Életébe külsőleg determináló tényezők
(származás, társadalmi igazságtalanságok, háború, diktatúra) épp
úgy beleszólnak, mint ahogy belső jellemtulajdonságai is meghatá
rozzák sorsa kimenetelét. Ez utóbbi tényezők szinte antagonisztikusak, egymásnak feszülve alakítják jellemét: a szorgalom néz
szembe a korhelységgel, a tudatosság a tehetség felelőtlen eltékozlásával, az egyenes tartás a szenvedélybetegséggel; a széles látókörű
entellktüel vív harcot az iszákos lumpennel. Mindehhez a száza
dunk és vidékünk történelméből ismert események képeznek ku
lisszát: a két háború közötti Jugoszláv Királyság a maga zűrzavaros
és kiszámíthatatlan intézkedéseivel, a II. világháború testet és lelket
próbáló szörnyűségei, a „hova kell (lesz jó) állni”, illetve „kihez kell
tartozni” állandó, fenyegető kérdéseivel, a háborút követő megtor
lások borzalmai, majd a kommunista diktatúra évei.
Az értelmiségi sorsrajz mellett a regénynek még jó néhány fon
tos, kitapintható vetülete van. Érzékletesen, ugyanakkor tényszerű
en tárja elénk egy életforma, a városi polgárság életének csődjét és
ellehetetlenülését, amely a társadalmi átalakulások (tehát a szocia
lista világrend beköszönte) mellett belső tehetetlenségből is követ
kezik. Például a regénybeli Tatay család nyomban széthullik, rendje
és kapcsolatai összeomlanak, amikor irányítója és összetartó ereje,
Evelin asszony (Hodik anyósa) megbetegszik és meghal, hiszen az
utódok, a következő nemzedék már nem örökölte a megtartáshoz
és továbbéléshez szükséges jellemvonásokat; éretlen és értetlen e
feladatokhoz, akár Hodik felesége, Klára. Vele függ össze a regény
egy harmadik rétege, Hodik szerelmének és házasságának kudarc
története. Az elbeszélő valójában ezzel támasztja alá, innen moti
válná Hodik értelmiségi pályafutásának csődjét, nevezetesen, hogy
a jobb sorsra érdemes, művelt és tehetséges tanár (majd lektor)
családi életének boldogtalanságából kifolyólag fordul az italhoz,
menekül kocsmázásba és korhelységbe. De épp a prózaformálás
riporteri attitűdje miatt nem sikerül ezt lélektanilag hitelessé ten
nie előttünk. Az a néhány odavetett frázis, miszerint az asszony
durcás, önfejű, rendetlen és végül hűtlen, csak a felszínes utalások
rendszeréhez, és nem a finom árnyalás módszeréhez tartozik.
Ugyanígy sikkad el a regénynek az a rétege is, amelynek az apa,
illetve a testvérek közötti irodalomszemléleti nézetkülönbséget
kellene ábrázolnia, mintegy a korszak irodalmi törekvéseire és vitá
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ira is fényt vetve. Az apa és idősebbik fia, illetve a fiatalabb testvér
vitája a modern regény mibenlétéről ugyanis úgy hat, mintha olcsó
regényeken edződött háziasszonyok vitatkoznának újszerű irodalmi
kérdésekről, a dilettáns olvasás minden tényét felsorakoztatva:
idősíkok felbontása, egyoldalas körmondatok, modern nyavalya, úri
huncutságok, érthetetlenség...
Hornyik György regénye az elbeszélői közlések és a párbeszédek
regénye, amelyből szinte hiányzik a leírás, a lelki vonásokat bemu
tató-kifejező belső beszéd, monológ vagy szereplői önvizsgálat.
Olykor épp emiatt válik az olvasó számára tolakodóvá, magyarázó
(sőt: szájbarágó) jellegűvé. Viszont: tartja magát ahhoz, amit elv
ként ki is mond az irodalmi mű értéktényezőiről. Lineáris cselek
ményvezetésű regényt alkot, világos szerkezetet és kristálytiszta
mondatokat.
(1997)
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REGÉNYT KELLENE ÍRNI
Bognár Antal: Boldog és szomorú történetünk. Családregénynapló.
Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1994

Bognár Antal regényének címében hangsúlyos és félreérthetet
len utalás történik a regénytörténet (s ez a fogalom itt különböző
megszorításokkal érvényes) egészét átható kettősségekre, szembe
állításokra, ám az alcím, pontosabban a szerzői műfaj meghatározá
sa - családregénynapló - tovább „fajuló” rétegeződést sejtet. A
„történet”, amely e műben formát nyer, a hagyományrombolás és a
hagyomány, a látszat és a valóság, jelen és múlt, itt és ott kettősségé
ben bontakozik ki: boldog és szomorú. A szerző küzdelmet folytat a
(hagyományos) regényformával, közben párhuzamok, így a délvidé
ki romlás sejtetésének és a beteljesült jóslatnak, a bizonytalan je
lennek és a múlt megállapodottságot jelentő emlékének, az idegen
ben való helykeresésnek és az otthontól (a szülőföldtől) való elsza
kadásnak párhuzamai között bontakozik ki, alakul előttünk (a szó
szoros értelmében) a regény.
A történet visszatérő dátuma 1990 novembere, amikor az író
(azaz „Prózai Énje”) kilépett családi háza teraszára, s a természet
közelgő lepusztulásának (s azon túl más, fenyegető „romlások”nak) jele és sejtése végérvényesen megérleli benne a távozás szán
dékát, s vele „boldog és szomorú történetünk” regényének tervét,
így lesz a regénynek (egy szabadkai származású újvidéki író távozá
sa révén) két konkrét helyszíne: A Dunántúl és a Délvidék, Zennye
és Újvidék. A szerzői meghatározás értelmében ez a mű a családre
gények típusába sorolandó, ugyanakkor az összetétel megtoldása (a
napló szó hozzákapcsolása) révén azt is pontosítja számunkra, hogy
egyúttal a műre vonatkozó utalások tárházával, az írói reflexióknak
tömegével találkozunk.
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Ha ez egyáltalán a mű egészéből kihámozható, azt mondhatjuk,
három történetszál bonyolódik benne, s a három természetesen
összefügg. A délvidéki ember sorstörténete elválaszthatatlanul kap
csolódik a szerző és családja történetéhez (ezért - talán - a többes
szám első személy: „történetünk”, hiszen a szerző családjáról ésv
mindannyiunkról egyszerre szó esik), ugyanakkor ezek a regény
„megírástörténetét” indukálják. E „történetek” közül a harmadik, a
regényé a legárnyaltabb, a legbonyolultabb. „Egy regény, melyben
nem történik semmi különös, de a szerző mégis elmondta a magáét”
- hangzik a szerzői meghatározás. Vagy: „Nem egy történet, nem
egy történet története, hanem egy történet történetének a története
ez a regény. „Visszatérő, sőt állandó motívuma a műnek: „meg kell
írni a regényt”. Azt, amely az „élet delén” álló szerző visszatekinté
sének s jelenkori világlátásának dokumtuma: „boldog és szomorú
történetünk”.
Miközben a szerző „történet”-ről, sőt „történetek”-ről beszél, s
beszédmódjához csatlakozik az olvasó is, az igazság az, hogy valós
történetekről csak ritkán beszélhetünk (esetleg ezeknek a töredé
keiről, leginkább a családtörténet szintjén), legfeljebb „történések”ről. Hiszen a mű a szerző belső vívódásának, a regénnyel folytatott
küzdelmének bonyolult nyelvezetű kifejezése, a „belső beszédek”
tárháza. Furcsa ellentmondásba keveredik ez esetben az író. Hatá
rozottan ellenáll a hagyományos regény formájának, nem kíván
ilyen regényt írni, ugyanakkor ezzel manapság már szokványos tö
rekvéseket képvisel, hogy ne mondjam, avítt formát, hiszen a leg
újabb magyar regény fejlődésiránya más természetű, sokszor a „tör
ténet visszavételének” lehetőségével kacérkodik.
„Egy regény, amelyre eddig senkinek sem volt szüksége”, mond
ja művéről a szerző. Remélhetőleg azért létezik egy olyan olvasói
csoport, amely mégis kedvét leli a Bognár-regény(ek)ben való „elmerülésben”.
(1995)
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NOSZTALGIA ÉS HÁBORÚ
Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába.
Prózák nosztalgiákra és lőporfüstre.
Kijárat Könyvkiadó, Budapest, 1995

A nosztalgia mint szervezőelem, a történetmondás kitüntetettsége és az elbeszélés menetét megszakító „kiszólalások” jellemzik
Balázs Attila Én már nem utazom Argentínába című kötetének szö
vegeit, amelyekben ezáltal három különböző elbeszélő ténykedését
figyelhetjük meg. Az első és legerőteljesebb hang a történetmondó
elbeszélőé. Fordulatokban gazdag meséit a kiszólaló-kommentáló
elbeszélő szakítja meg. A szövegháttérben viszont az emlékező, a
történeteket összegező narrátor jelenik meg. Vagyis - ha eltekin
tünk ezektől az irodalomelméleti-kritikai kategóriáktól - azt
mondhatjuk, az író három „arca” tűnik fel előttünk e szövegekben:
a hagyományos prózát formáló, azaz a „mesemondó szikla”, a ha
gyományromboló, azaz a nyegle, az infantilis és végül az emlékező,
azaz a nosztalgia gyötörte író arca.
A kötet élén a Nosztalgia című esszé áll, megadva ezzel annak
alaphangját (nosztalgikus életérzés), s megteremtve a tizenegy szö
veg közötti folytonosságot: az élményközösséget létrehozó mozza
natot fejtve így ki előttünk. Az emlékezés, azaz a töredékekből,
emlékfoszlányokból és történész-szilánkokból való építkezés vala
mennyi szövegének sajátja. „A nosztalgia kezdetben könnyed fátyla
egyre súlyosabban nehezedik kiszemelt áldozatára, mintha meg
akarná fojtani, mert hát tulajdonképpen ez is a végső szándéka” olvashatjuk az érzés-élmény lényegéről az esszében. És: „Tény,
hogy a nosztalgia - többek között, de talán elsősorban - azért
leküzdhetetlen, mert hihetetlenül széles skáláról indul, s nem elég
szik meg annyival.” A szöveg azonban itt menthetetlenül iróniába
fordul (s ez az infantilis én igazi területe), hiszen nosztalgia bármi
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iránt érezhető, s az, hogy az elbeszélő itt tipikus balkáni nosztalgiá
ról beszél (és: „Balkán? Sötét, büdös füst. Handzsár és bombatölcsér.”), csak számára (s természetesen a vele azonos élményháttér
rel bírók számára) nem paradox érzés. Csakhogy: „Élünk és emlé
kezünk, amíg bírunk.”
A Nosztalgia című esszét követő tíz szöveg mindegyikére hang
súlyosan rányomja bélyegét az (s ez a nosztalgia melletti második
megegyező elem), hogy egy volt ország (s teljesen felesleges részle
tezni, hogy melyik) talajában gyökeredzik, ez a tény inspirálja, táp
lálta létrejöttét, illetve alakulását, s ez képezi az elbeszélés minden
kori „közegét”.
S az az egyszer volt ország - olvashatjuk az Ede a kanyarban
című novellában - „olyan ország volt, amely sokat elbírt, ugyanak
kor keveset”. Mert a „szívnek meg kell hasadnia”, ha arra gondol az
ember, hogy „a tenger azúrkék volt, a föld pedig vagy egészen fakó,
vagy egészen sötét, s magas tengeri hullámzott rajta”. Ugyanakkor
az emberek úgy köszöntötték egymást, hogy „VISZONTLÁTÁS
RA (a következő háborúban?)!” S az is örökös kérdés, hogy melyik
háborúról van szó, fölszabadulás előttről-e vagy utánról. S a halan
dóért - így Edéért e szövegben - csak úgy JÖNNEK, mint ahogy
végül Edét is ELVISZIK. Akinek meg nem tetszik, „menjen másho
va”. Például Argentínába. (Nem csoda, hogy a tengereket átívelő
távolságok irodalmunkban célmotívumként, vágyott elérhetetlen
jelenségként bukkannak fel: pl. Argentína, Paraguay.) Ez a kérdés
azonban már a címadó írás felé tereli figyelmünket. Ámíg az Ede a
kanyarban című novella a maradás vágyáé, az Én már nem utazom
Argentínába a távozásé. Argentína pedig „valamiféle távoli ország”.
Ahova úgysem lehet elutazni és nem is érdemes. „Talán oda men
nek a halottak?” „Én már sohasem utazom Argentínába. Pedig egykor
azt is megígértem (...) Nincs kedvem mozdulni. Szívesen hallgatnám a
tücsköt. Levelek fonákját szemlélve. Apagóniában? Apagóniában.”Ez
már az általánosító-összegező narrátor erőteljes hangja.
A Guanóy A felkelő nap háza, A fekete víz, a Csomolungma és
Az előretolt helyőrség című novellákban a történetmondó elbeszélő
dominál. Nagyívű meséjével, amely mögött az utalások gazdag
rendszere bontakozik ki, Az előretolt helyőrség jelenti a kötet legna
gyobb vállalkozását, s a legteljesebb eredményt is. A kötet képzelet
beli gerincét képezi, tömörítő-sűrítő jellegű: ebben az írásban talál
koznak, merülnek fel és el a kérdések, válaszok, érzések, hangula
tok, mese és töredék, vérfagyasztóan komoly valóságfeltárás és ön
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gúnyoló irónia. Az előretolt helyőrség furcsa katonatörténet, mely
nek helyszíne a hegy, amely ma már egy másik országhoz tartozik, s
ahonnan az „előretolt helyőrségnek”, köztük az elbeszélőnek, egy
országra nyílik rálátása, annak múltjára és jövőjére, amely szükség
képpen magában hordozza a pusztulás képzetét. Ez az az ország,
ahol annyiszor elhangzik a valójában rendreutasító kérdés: „Melyik
háború előtt, nagymami?”
A könyv következő két írásában főleg az infantilis én ténykedik, ám
nem ezért lesznek az Egy angyali nő é sz Fehér Hattyú, illetve A Kék
Könyvecske rapszódiája című szövegek a kötet leggyengébb teljesítmé
nyei, hanem mert túlbonyolítottak, túlírtak, átgondolatlanok.
Az Emlékszik-e a művirág a rétre? című zárószöveg önmagában
(tehát dr. Bittermann Leopold Gusztáv történetével) nem lenne
túlságosan jelentős, átsiklana rajta a tekintetünk, ha esszéisztikus
betétei (azaz a kommentáló és az összegező elbeszélő ténykedése)
nem vonnák magukra a figyelmet. Ezek közül legtöbb jelenükre
reflektál, míg egy-egy a történetformálás, az elbeszélő világába en
ged rövid pillantást. Például a szöveg végén annak keletkezéstörté
netéről is szó esik: „A kézszorításából megéreztem, hogy átruházta
rám a történetét. Megengedte, hogy megírjam. Ha jól, akkor jól, ha
amúgy, akkor amúgy. Már ahogy tudom. Nos, megtörtént.”
Ha a könyv valamennyi szövegének állandó motívuma a nosztal
gia, ez azt is jelenti, hogy az elbeszélőt (illetve az elbeszélőket)
bizonyos távolság választja el magától a megformálandó történettől
is. Ez a distancia hol erőteljesebb, hol kevésbé kivehető, s körülbe
lül annyi, mint Pest, a Felszabadulás tér és a Délvidék közötti
távolság. „Láttam egy képet egy másik térből, másik időből, s most
mehetek tovább” - mondja néha az elbeszélő.
Jellegzetes, ahogy szövegenként változik az elbeszélés tere a
kötetben. Ez lehet egészen szűk (pl. tudat, emlékezet), tipikusan
városi (pl. Újvidék), az egész országot idéző (tehát azt az egyszer
volt balkáni országot), s nagy távolságokat (óceánon túli világot)
megjelenítő. Ugyanilyen jellegzetes az Én már nem utazom Argentí
nába szövegeinek műfaji megoszlása is. A hátsó borítón található
(jegyezzük meg: igazán pongyola) recenzensi szövegben novellákról
esik szó. Ez a műfaji meghatározás azonban csak a legtágabb értel
mében lehet helytálló, hiszen a Balázs-szövegek „ötvözetek”, egyet
len íráson belül is variálódnak a különböző műfajok jegyei.
(1995)
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TÁVOL SZABADKÁTÓL
Szathmári István: Ünnepnapok.
Életjel Könyvek 59., Szabadka, 1995

Háromkötetnyi prózaelőzmény - Az Andok felé (kisprózák,
1988), az Álmok és életek (regény, 1992) és A villamos és más
történetek (novellák, 1995) - jelenti azt az érlelődési alapot, melyre
az Ünnepnapok című negyedik Szahtmári-kötet épülhet. A három
előző kötet anyaga műfaji és tematikai szinten is tükrözi a minőségi
felfelé haladás irányát. Az első kötetében kisprózával jelentkező,
ezekből regényt szerző író két utóbbi kötetében már a novella,
illetve a vele sokban rokon, sok szempontból együtt ható rövidtör
ténet formájában jeleníti meg utazástörténeteit. Szathmári művei
nek kulcsmotívuma, hőseinek létformája ugyanis az utazás. Törté
netből történetbe, kötetből kötetbe való „vándorlása”, áttevődése
folyamán maga az utazásmotívum is módosult. Az Andok felé szöve
gei az utazás látványelemeit rögzítik, s benne a lírai indíttatású
mesélő a felfedezés és a megismerés élményét, ihletét szólaltatja
meg. AzÁlm ok és életek lírával átszőtt történetegységei már határo
zottabban kötődnek egy konkrét valóságszelethez, nevezetesen Sza
badkához. A Szabadka-élmény, a város szintű felfedezés jelensége,
illetve a tőle való eltávolodás ténye a(z) (ön)személyiség feltárásá
nak, felfedezésének lehetőségeit is megteremti. A villamos és más
történetek szereplői is utasok, de ők inkább csak a várost utazzák be
villamossal, később pedig képzeletben.
Az Ünnepnapokban az utazás iránya fordított (nem Szabadkától
elfele, hanem a nagyvilágból visszafele tart iránya). Itt már nem a
világba fordulás, az e/utazás és az új világok megismerésének le
hetősége, hanem a visszatérés ígérete, az egyszeri hazatérés ténye, a
képzeleti felidézés sikeressége jelent ünnepet. Amíg az előző köte^-
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tekben az utazás fogalmához az átélés, a felfedezés és a megismerés
jelensége tartozik, addig az Ünnepnapok rövidtörténeteihez az otthontalanság képzete. Az epikus tartalmakat szervező írói én külö
nösen a középső ciklusban (Majdnem riport) lesz dominánssá, ami
kor távozásának, gyökértelenné, otthontalanná válásának, elmagá
nyosodásának történeteit fogalmazza, jeleníti meg előttünk.
Az Ünnepnapok első fejezete, a Karolina-ciklus, ugyancsak egy
világba vetődő, otthonától elszakadó, de helyét a városban, Buda
pesten hiába kereső lányról szól, az ő kálváriájának, téblábolásának
és visszatérésének történetét vetíti elénk. Ahogy a lány, vágyainak
engedve, bizakodással keres magának jobbat a másik országban,
szinte ugyanazon helyszíneken és sikerrel (sikertelenséggel), mint
az író, női megfelelőjévé, előképévé válik annak.
Az írói én világbani „kicsinységének” és tehetetlenségének képe
furcsa módon nem Budapest VII. kerületének sivársága közepette a
leghangsúlyosabb, hanem Szabadkán, távozás előtt vagy vissza
térőben. A Fölmondásom története című szövegben szinte „madár
távlatból” tekintünk le a „fölmondás útján” haladó íróra, akit „rossz
világ” vesz körül, a „jobb” ígérete csábít odaátra, s akit közöny fogad
itt és amott is.
Az Ünnepnapok szövegei leromlástörténetek: az élet ellehetet
lenüléséről szólnak az otthon világában (az átváltozott, rosszá lett
ismeretlenben, a szülővárosban), majd később idegenben (a nem
befogadóban és nem befogadhatóban, odafönt). Valamennyi törté
net a távozás-kiábrándulás-visszatérés viszonyrendszerében bonta
kozik ki. Mind Karolina, mind a Majdnem riport című fejezet író
hőse, eleinte csak vendégeskedik a városban, majd később (némileg
az ideiglenesség érzetével) fel is cserélik szülővárosukat Budapest
re, keresik helyüket az életben és a szerelemben is, mindkettejüket
elutasítás fogadja mindenütt, minden területen, kiábrándulnak és a
visszafelé vezető utat építik. így lesznek a rövid hazalátogatások
valóságos ünneppé, amikor az író, karácsonyra hazalátogatva, halat
cipel a táskájában, abban, amelyben egykoron jegyzeteit hordta. A
Karolina-ciklusban egy érdekházasság szerencsétlen alakulástörté
nete pereg le előttünk, míg a Majdnem riport a szerelem elmúlásá
ról, kihűléséről, a tragikus veszteség élményéről ad képet.
A hold, a sziget és a többiek című fejezet valamennyi szereplője
téblábolója, csellengője, elveszettje, tehetetlen szemlélője a világ
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nak. Hősei utaznak, látogatóba mennek, kirándulnak, szerelmes
kednek, barátkoznak, unatkoznak, elkeserednek: történik velük az
élet. Egyik legkomlexebb szövege e résznek A lenti város című,
amelyben a mesélő szereplő először szakad el a meghittnek és ked
vesnek hitt szülővárostól, s kerül a lenti városba, amelyet idegennek
érez, amelyet nem fogad el, és ahol először találkozik az emberi
kapcsolatok felszínességével, ürességével, az emberi lét leromlott
ságának képzetével.
A közvetlen környezetben zajló események, a velünk történtek
hatására, amelyek negatív irányultságúak, az elmúlt egynéhány év
ben irodalmunk égisze alatt több ún. távozástörténet nyert próza
formát, több könyv jelent meg, melyekben az író otthona elveszté
sének, kényszerű távozásának történetét mondta el. Szathmári Ün
nepnapokig egy újabb ilyen sorsrajzzal gazdagítja irodalmunkat.
(1996)
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NEMZEDÉKTÖRTÉNET
Apró István: Regénybrikett. Brikettregény tizenkét kockában.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék Interetnica Alapítvány, Budapest, 1993

Tiszabácskunszentjászrévi Bódog Tihamér: ezzel a szembeütközően fiktív, sokat sejtető, egyéni életrajzi tényekre és általános
érvényű jelenségekre egyaránt utaló névvel ruházta fel harmadik
regényének főhősét Apró István. E hős mélyre látó „szemüvegén”
keresztül nyerünk betekintést - ki-ki a maga egyéni tapasztalataival
felvértezve - egy mára már múlt (vagy annak hitt) társadalmi rend,
a szocializmus virágkorának időszakába. A tébláboló, otthontalan,
Palántaváraddal, azaz a „várossal” nyílt szellemi küzdelmet folytató
fiatalember felnőtté válásának története által a dühöngő elkötele
zettség terhelte hetvenes évek eseményei peregnek le előttünk.
„Régi szép idők! Értéke csak a pénznek volt, és nem kellett
semmi egyébbel (pl. nemzeti identitással, objektív történelemmel,
natalitással stb.) bíbelődni... A cseresznyefák alatt felháborodva
fogadtak volna mindenféle híresztelést koncepciós perekről, boszor
kányüldözésekről”- olvashatjuk a korszak regénybéli kritikáját.
TBT - mert ilyen vagy ehhez hasonló, Kafkai jelzésszerű néven
szerepel a regényben - élményei, gondolatai, érzései egész nemze
dékének világlátását tükrözik, mely a mind fokozottabb kiábrán
dultság és jövőtlenség felé ível. Csak a kelet-európai országok ha
zug elvektől és üres szólamoktól - s persze a megfélemlítés külön
böző módszereitől - megcsömörlött fiataljai italozhatnak, szeret
kezhetnek és csavaroghatnak ekkora közönnyel a világban; lázadoz
hatnak, tervezhetnek, ábrándozhatnak ilyen reménytelenséggel, s
zuhanhatnak a sziklaszilárdnak hitt kommunista öntudat csúcsáról
a teljesen nihilizmus állapotába.
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Az ifjú- és felnőttkor határmezsgyéjén „evickélő” TB Tihamér
hétköznapjai is látszólag egyhangúan telnek. Nemzedéktársaihoz
hasonlóan mérhetetlen mennyiségű szeszes italt fogyaszt nehéz sza
gú kocsmákban vagy siralmas albérleti szobákban, ahol „világfelfor
gató” (s a besúgók által nyomban jegyzett) monológokra telik ere
jükből, meg kampánytechnikával győzött sikeres vizsgákra és felszí
nes szerelmi kapcsolatokra. Őt azonban határozott törekvése, hogy
élményeinek, érzéseinek és a világról alkotott nézeteinek formát
adjon, azaz irodalmi színvonalon rögzítse ezeket, megkülönbözteti
és elhatárolja a mindennapokkal céltalan sodródó kortársaitól.
Formateremtő kísérletei során a legváltozatosabb irodalmi műfa
jok (novella, levél, esszék, dráma stb.) lehetőségeit meríti ki, míg
nem a regényben, a „végtelen lehetőségek” műfajaként emlegetett
formában találja meg törekvéseinek megvalósulási módját. így, azaz
a megírás bravúrja által válik a másként - nagyprózai műhöz min
denképp - szimpla nemzedéktörténet jelentésgazdag regényszöve
vénnyé. Nem csupán az teszi különössé, hogy különböző műfajok
ötvözete, hogy „brikett” („valamiféle csirizzel és némi erőszakos
nyomással összepréselt regénybrikettkocka”), de tükörszerűsége is
növeli jelentésrétegeinek kiterjedését. A regényíró és az olvasó
egyaránt magát láttatja és látja benne. TBT-t ugyanis lehetetlen
nem azonosítani Apró Istvánnal, a szövegbéli regénytervet a Re
génybrikett előmunkálataival, az egykoron boldognak hitt földraj
zi térség cseresznyefák alatt lapító lakosával pedig magát az olva
sót.
A világnak e - mégiscsak szerencsétlenebbik - felén egy magát
legjobbnak megtisztelő társadalmi rend volt meghatározó hosszú
évtizedeken át. Kénytelenek voltunk benne élni, kelletlenül viseljük
most súlyos következményeit. Az utolsó néhány év politikai esemé
nyei néhol jó irányba, másutt rosszabbra fordították fejlődési irá
nyát, ám szinte mindenütt bírálhatóvá vált és ért, minek következté
ben megjelentek vagy megíródtak szépprózai kritikái. Apró István
regénye is e művek sorába illeszkedik. Ironikus kívülállás, önbíráló,
epés hangvétel jellemzi sorait. Mert igaz, az ábrázolt korszakban
nemzedékektől sinkófálták el a teljes és normális ifjúkor lehetősé
gét, ám az elbeszélő (ki olykor maga TBT, a „regényíró regényhős”)
hűvös felülnézetből mutatja be az „eltérített” nemzedéket is, „méla
bús és szorongásra született” gyülekezetüket, a világ megváltoztatá
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sára irányuló erőtlen, egérutas nekibuzdulásaikat, a „nagy” Terv-teremtő időszakot.
TBT ifjúkori csatangolásai révén kilátásunk nyílik a térség más
országainak, nem kevesebb kilátástalansággal küszködő fiataljai
sorsára. Közben e reménytelen helyzeten való felülemelkedés kü
lönböző útjait rajzolja meg előttünk, kezdve a nagy berúgásoktól az
összeesküvésig. TBT és társai magatartásának hamis ellenpontja
ként Hófehérke, az elszánt pártaktivista lány alakját állítja elénk az
elbeszélő. TBT valóságos ideológiai küzdelmet folytat vele (más
részt szerelmi szálak is fűzik hozzá), míg végül kiderül, HF-ke
„mozgalmi nyüzsgése” sem vezethet - a hatalmi struktúra hamissá
ga révén - máshova, mint abba az érzelmi-szellemi kátyúba, ahova
TBT-ék tartoznak.
Apró regényében domináns szerepet kap a regénnyé szer
veződés momentuma, az a folyamat, melynek során az egyes elemek
(regényhős, elbeszélő) s a regény fogalomkörével érintkező műfa
jok egységes alkotássá állnak össze. így az sem meglepő e műben, ha
a szereplő, az elbeszélő kilép az elbeszélés menetéből, és közvetlen
megszólítva az olvasót, fejére számolja annak valóságát, hogy a
helyzet Tihamérék ifjúsága óta nem változott, mi több: „Tiszabácskunszentjászrévi Bódog Tihamér akármerre nézett (a határokon
kívülre), mindenütt kopogtatott a demokrácia. Közvetlen közelé
ben viszont valahogy másféle szelek fújtak, a korábbiaknál is agyalágyúltabb szólamokkal teltek meg a lapok, és a korábbiaknál is
nagyobb bunkók kerültek a felhergelt tömegek élére. Persze ezt is
demokráciának titulálták, és akik elhitték, meg is undorodtak tőle”.
S ennek tükrében még TBT utolsó regénybéli, tömör és lemondó
megnyilatkozása („Kérünk még két sört.”) is érthető.
(1995)
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VÉGPONTOK KÖZT FESZÜLŐ
ÉLET
Harkai Vass Éva: így éltünk. Revoltpróza.
Fórum, Újvidék, 1997

A legújabb, vagyis a kilencvenes években jelentkező tendenciák
a történet visszavételét eredményezték a magyar prózairodalom
alakulásában. Ez a korábbi évtized történetfelbontó törekvéseivel,
illetve a töredékessé váló elbeszélésmóddal szemben a történet
mondás mentén formálódó szöveg jelenségét és létjogosultságát
vezette be irodalmunkba újfent. Úgy látszik, mindezek a törekvések
a gyermekkori visszaemlékezés, az önéletrajz és a családtörténet
témájában leltek leginkább termékeny talajra, legalábbis ezt mutat
ja több, az elmúlt néhány évben napvilágot látott kiadvány. Harkai
Vass Éva így éltünk című könyve is ebbe a sorba, illetve típusba
helyezhető, ahova Apró István nemzedéktörténete (Regénybrikett,
1993), Balázs Attila telepi történetei (Én már nem utazom Argentí
nába, 1995), és Németh István családtörténete (Házioltár, 1996)
tartozik több más mű mellett. Itt kell megemlítenünk azt az analó
giát is, amely Harkai prózaírói attitűdje és Garaczi László szemléle
te között áll fenn, s amely sajátosság mindkettejük esetében az
ironikus önszemlélet, a saját történettel szembeni távolságtartás
jelenségét viszi szövegükbe: Harkai vizsgált művébe, illetve Garaczi
Mintha élnél (1995) című önéletrajzi tartalmú regényébe.
Élete és pályája alakulásának hálóját saját születése körülmé
nyeitől gyermekei születésének pillanatáig vonja ki. Szövegét az
ironikus attitűd mellett főleg a regény műfaji kereteinek felbontása,
a hagyományos önéletrajzírás formai és tartalmi törvényszerűségei
nek áthágása emeli ki az emlékező próza, a nosztalgikus felidézés
szokványosságából. Vagyis élete történetének elmondása (a törté
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net, a sztori középpontba helyezése) közben Harkai a kilépés és
szembefordulás folytonos szándékát érvényesíti, latolgatja vagy sej
teti. Élete és pályája alakulásának folyamatából részleteket, töredé
keket ragad ki, az ironikus elbeszélésmód és rajz eszközeivel jeleníti
meg őket, miközben a lázadás, a lázadó átértékelés hangjai hatják át
szövegét. Maga adott nevet e szövegtípusnak: revoltpróza.
Szövegszekvenciái, amelyek leginkább a naplószerű bejegyzés, a
jegyzet formáját és tartalmi sajátosságait idézik, a születés és halál,
tehát az emberélet két végpontja közötti felület kiemelkedő fordu
latai köré rendeződnek. Saját fogantatásának és születésének kö
rülményei, a kisgyermekkor meghatározó fontosságú történései (a
családi kötelékek és szeretet mibenlétének megértése és átélése, a
vele járó kisebb-nagyobb csalódások, a haláltudat kialakulásának
apró, majd nyilvánvaló jelei, az önszemlélet és önértékelés megfo
galmazódása a gyermeki tudatban, gyermekbetegségek és bajok,
óvoda, iskola, kirándulások, nyaralások, ünnepek, serdülőkor, csa
ládi konfliktusok, tanulás), a felnőtté válás momentumai, az első
munkahelyhez fűződő ilyen-olyan élmények, a közeli családtagok
elvesztésének döbbeneté és még sok más esemény, élmény és érzés
képezi azt a gazdag tárházat, amely itt a megélt és egy adott pillanat
ban (az író életében ez a gyermekei születését követő időszak)
összegezett életet jelenti. A napló-, illetve a feljegyzésszerűség és
Harkai tömör, lényeget és tényeket kimondó, nominalitást előtérbe
helyező stílusa a regény dokumentumjellegét erősíti, ugyanakkor a
szöveg magmájából előtörő jelek az elhallgatott személyesség és
közvetlen átéltség, a történésekkel való azonosulás megnyilvánulá
sai. Tehát az epikus szándék mögött erőteljes líraiság munkálkodik:
az elbeszélt történetnek létezik egy belső, lelki dimenziója, tudati
lecsapódása.
A burkolt líraiság, a személyességtől való eltávolodás határozott
jelének számít Harkai prózájában a többes szám első személyű
beszédmód következetes alkalmazása (a „mi ilyenek vagyunk”-féle
megszólalásmód) és egyfajta fölöttes látásmód, a történtekre fe
lülről letekintő, szemlélődő szereplői pozíció megteremtése (ő pe
dig nem más, mint Isten, aki „szakállát simogatva trónolt a mennye
zet alatt” és mindig „újabb eshetőségeken törte okos fejét”.).
Az elbeszélés tere és dinamikája a gyermekkor időszakának
megjelenítésekor a legátfogóbb és legrészletezőbb, míg a későbbi
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életszakaszok történéseinek és élményeinek taglalása rövidebb, né
hány tény, (meg)érzés és emlék felvillantására szorítkozik, ami a
történetmondás felgyorsulását eredményezi. Mintha az író az elbe
szélésmóddal is a (bele)születés és a kora gyermekkor determinatív
jellegét érzékeltetné. „Nyarak, őszök, telek” múlásában és folyto
nosságában bontakoznak ki előttünk a gyermekkor meghatározó
élményei. „Isten...újabb eshetőségeken törve okos fejét”, csípőfica
mot, „dögnehéz” gipszpakolást fundál ki, pártülések szabályozta
„eszmei neveltetésünk” láttán pedig „inkognitóban elfordítja okos
fejét”. Különösen hangsúlyos a tél mint elmúlásjelenség képzelet
felszabadító szerepe e történetben: „De most tél, fehér titokzatos.
Az egymásra hányt hókupacoktól a túloldal gyalogosainak csak a
fejét látjuk. Sorban billegő kalapok. A hó, mint tolipárna, körülöt
tünk. Mély álmok s képzelet.” A nyár élményeihez ugyanakkor a
zsúfoltság és a (kisvárosi) mozdulatlanság érzete és emléke párosul.
Más fragmentumokban fényképek elevenednek meg előttünk, az
elmúlt évek, nyarak, őszök, telek váltakozásában telő gyermekiét
kiszakított pillanatai, olyanok is, amelyek tudattalanok maradtak, s
olyanok is, amelyek elraktározódtak: utazások alkalmával készült
pillanatképek és születésnapi csoportképek. Gyermekkora megha
tározó momentumaként regisztrálja és bontja ki előttünk a
szülőktől való kényszerű elszigeteltség megrázkódtatásait: anya be
tegség miatti több hónapos távollétét és a belőle fakadó kiszolgálta
tottság, magány érzetét, apa kórházi tartózkodását és a hozzá ve
zető látogatások borzongató lenyomatát a gyermeki tudatban,
később pedig a felnőtt emlékeinek tárházában: „Az iskolában na
ponta tapasztaljuk a tanítónők sajnálkozó tekintetét, zavar bennün
ket a részvétük.” Másutt: „Émelygünk a furcsa kórházszagtól. Apa
hangja, mintha egy kút mélyéről beszélne. Szédülünk, sápadtak
vagyunk...” A gyermek- és ifjúkor szélesen áradó, feltoluló emlékei
nek egy hirtelen vágással vet véget az elbeszélő. Apa halálának
döbbenetesen kijózanító képe következik, ami egyúttal két világ,
gyermek- és felnőttkor, múlt és jelen határsávja is a történetben:
„Az olló beleszaladt a képbe. A terebélyes hársat törzsestül, koro
nástul hosszában kettészelte. Levágta a ház sarkát, belenyírt az alig
elkészült járdába, s a hibiszkuszsövényből is lekanyarintott egy da
rabot. A fénykép részei idővel elkallódtak. Visszaállíthatatlan össz
kép. Darabokban az őszi délelőtt.” Majd néhány kép és emlék a
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felnőttkor szférájából: diplomálás, első munkahely, az évtized vi
rágnyelve (a szocialista világrend utolsó rezdületei ezek), végelát
hatatlan és haszontalan konferenciák kora, éveken át lemásolt ülés
anyagok sora egy szakfordítói iroda falai között. A történet mind
töredékesebbé válik, végül átmegy egy „régi július” ihlette versbe,
leplezetlen lírába. Epilógusában egy „más” élet és világ kezdetéről
ad számot az elbeszélő, amikor gyermekei születésének történetét
mondja el; ezzel záija saját életének ekképp összegezhető történetét.
Az így é/törtében kibontakozó élettörténet, Harkai Vass Éva
önéletrajzának elsődleges tere a család, benne a különböző kötelé
kek, rokoni viszonyok és érzelmek sokszínűségével. Anya alakja
mellett „Julisunk”, a dédanya rajza válik különösen élessé és erőtel
jessé, velük szemben a „tipikus Dohonyi lány” nagyanya jelent el
lenpólust, ellenpéldát. A családi léttéren túl egy kisváros „kimerít
hetetlen” lehetőségei tűnnek fel: épületeivel és intézményeivel
(amelyek a múló évekkel ugyancsak veszítenek patinásságukból,
jelentőségükből), vasárnap délelőttjeivel, pletykáival és pusmogá
saival együtt természetesen. A család és a város terén kívülre, csak
áttételesen, apró jelzések által irányítja figyelmünket az elbeszélő.
Például apa, amikor az egyetemi város kórházában tartózkodik,
mellékesen jegyzi meg, miszerint „volt itt valamilyen egyetemista
lázadás”, másutt arról szerzünk tudomást, hogy az egykori tenger
parti nyaralások színhelye, illetve emléke „egy furcsa nyárban a
Dalmácia nevű hajón... átúszik egy másik, idegen világba”, a túlbuz
gó, idegen átírású névvel kérkedő titkárnő pedig bizonyos történé
sek után elsőként „iszkol el” az országból. Ezek a momentumok az
önéletrajztól független tér és idő alakulására, történéseire utalnak.
A kerettörténetként is funkcionáló prológus és epilógus közé sűrítődő, hatvankét fragmentumos önéletrajz így válik korrajzzá, do
kumentummá is.
Harkai Vass Éva prózája a konkrét dolgok, tények világából
kiindulva, majd kilépve nyit előttünk - a képzelet és átélés szint
jén - tág szellemi horizontokat. A személyest és önérdekűt alakítja
ezáltal általánossá, közérdekűvé, bizonyos értelemben mindannyi
unk történelmévé.
(1997)
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„AMIT MOST"
Jódal Kálmán: Bakancs és fal.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1994

Jódal Kálmán a személytelen kifejezésmód ismert módszereivel
él, amikor a kamera „szemével” lát és elemi mondatokat formál
Bakancs és fal című könyvének „darabjaiban”. Ábrázoló, de helye
sebb, ha azt mondjuk, leképező módszerét jelen valóságunk, a ben
ne rejlő negatív élménylehetőségek hívták életre. „A betonfal előtt,
fehér sortban, reklámszatyorral. Én voltam az, mi voltunk, még
véletlenül sem. Rövidre vágott, csatakos haj, üres arc, lihegve. És az
a rengeteg macska. A konténerek alatt, az ablaknyílásokból, egy
csapadékkal kevert olajfolt előtt, melyen szivárványosan visszatük
röződött a közeli házfal neonreklámja” - olvashatjuk Amit most
című írásában a lehető legteljesebb módon érzékeltetve a kamera
távolságtartó suhanását a tárgyak és jelenségek felett. Idézett írásá
nak címe ugyanis nemcsak tagolatlanságával, hiányosságával hívja
fel magára a figyelmet (ez a vonás egyébként szövegformálásának
konstans sajátossága), hanem jelképességével is. Egy olyan prózai
szöveg bevezető eleme, melyben úgy, s az tárul elénk, „amit most”,
ebben a világban a közlőszándék befoghat. Irodalmunk égisze alatt
ugyanis legtöbbször a kamera veszi át az elbeszélő szerepét, amikor
a világbéli történések a vigasztalan leromlás, az elbeszélhetetlenség
felé ívelnek, s amely állapot az író szemszögéből az elnémulás ve
szélyét jelentheti. Klasszikus példája, „legdúsabb asztala” e mégis
újszerű magyar prózát eredményező jelenségnek Mészöly Miklós
Film című regénye. Éppoly botrányos korszakában teremtődött a
magyar történelemnek, mint amilyen kegyetlen időszakot élünk mi
mostanság.
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A műteremtés jelképes kameráját mozgató, szemlélődő alkotó s
az általa befogott dolgok, történések között áthatolhatatlan válasz
fal húzódik; a jelenségek körülötte, vele, de nem „benne”, nem
résztvevő szándékával zajlanak. Ugyanilyen határvonal húzódik az
író és az olvasó között is. Nem a mű tartalmi többsíkúságával,
többértelműségével, nem annyira esztétikai megformáltságával, ha
nem a megbotránkoztatás erejével, a leírás végsőkig menő pontos
ságával, a részletező felsorolás módszerével hat olvasójára. Nem
(csak) élményt szerez, arcul csap. Nem a dolgok története, de lénye
ge látszik fontosnak számára.
Egy életellenes, örömgyilkos, kegyetlen világ képeit vetíti elénk
Jódal Kálmán a kisprózái szövegeiben és a hangjátékaiban egy
aránt. Az Orwell bemutatta társadalom minden lehetséges szörnyű
helyszíne megjelenik benne a maga tartozékaival, jeleneteivel, csu
pa elviselhetetlen dologgal, fogalommal, érzéssel és tapasztalattal.
Ott a vallatószoba, ahol „csizma tapos szőkített haján” a halandó
nak, gyárcsarnok, ahol üres reklámszövegek, egyéniségölő propa
gandafeliratok uralják a teret, s ahol az emberek közötti kapcsolat,
még a szerelem is közhelyszerűvé, sivárrá alacsonyodik: „csak te”,
„egyetlenem”, „kívánlak” - visszhangzanak az elkopott, hazug sza
vak. S mindez „Előre! ”-féle plakátfeliratokkal van alátámasztva.
Megjelenik visszataszító helyszínként az utca is, amely nem hétköz
napi, az áldozattá válás porondját jelenti: „Sötét alakok lopakod
nak a félhomályban. Feszültség uralja a környéket. Lapulj a falhoz.
Ki tudja, mi vár rád.” (How Good Nőt To Lőve). És: „Sziréna hasít a
levegőbe. Villogó lámpás rendőrjárőr száguld el. Az autóparkoló
melletti közös szeméttárolók körül madárraj vijjog. Autógumik sikoltanak fel az aszfalton, a többsávos műúton rendületlenül húznak
el a járművek.” (Ő) Ilyen körülmények közepette az ember gondo
latai, érzései, megnyilatkozásai is a végsőkig leszűkítettek, elemiek
és józan logikát nélkülözők. A szerelem hűvösebb a halálnál - hang
zik például Jódal egyik „rövid hangjátékának” címe. Vagy: „Milyen
szép... milyen különös... valami új, ismeretlen... és szeretném...” fogalmaz efféle mondatokat egyik írásának szereplője, amilyenek
hez hasonlót tucatszámra emelhetnénk ki, idézhetnénk e szöve
gekből.
Nem véletlenül neveztem a Bakancs és /a/ban napvilágot látott
Jódal-írásokat szövegeknek vagy egyszerűen csak prózának. Műfaji
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jellemzőik ugyanis a kötet egyik legérdekesebb és legbonyolultabb
kérdéskörét teremtik meg. „Ez történet. Ez meseszövés. Ez fordula
tokban gazdag cselekménysor. Ez írásbeli dolgozat. Ez élménybe
számoló. Ez többsíkúság. Ez mélystruktúra. Ez vasárnapi krimi” olvashatunk e műfaji többszínűségről a címadó novellában, amely
azonban nemcsak formai sajátosságok összegezője, hanem az írói
élményvilágot és szándékot is mintaként reprezentáló írás. Bakancs
és fal - mindkettő negatív jelképe jelen világunknak...
Jódal Kálmán How Godd Nőt To Lőve című kisprózájával szere
pelt a fiatal prózaírók 1990-es antológiájában. Prózaíró fejlődését a
közben eltelt négy év folyamán folyóirataink révén, ott megjelent
munkái által követhettük nyomon. Ezek főleg formai kísérleteit
tükrözik egy meglelt, döbbenetes élményanyag mellett. Első kötete
e kísérleteket összegezi, sorolja rendbe, s pályakezdő író lévén, a
megmérettetés első komolyabb állomását is jelenti. Nem szeretnék
jóslatokba bocsátkozni, de úgy vélem, az ő esetében is lejátszódik
hamarosan az a fiatal írókra jellemző fordulat, amikor a formate
remtő érzékenységet felváltja a téma felvállalásának és kifejezésé
nek szükséglete: az igazi novellateremtő szándék.
(1995)
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JEGYZETEK ÉS IRODALOM

ÉRTÉK ÉS PUSZTULÁS
„NÉPEKSZÜLETNEK”
Megjelent a Híd 1996/5-7 számában.
JEGYZETEK
1 Mezei Márta, Időszemlélet és nemzetszemlélet Berzsenyi ódáiban.
It., 1976,7., 756.
2 Bíró Ferenc, Berzsenyi és a felvilágosodás, Itk., 1977,1., 33-37.
3 Uo.
4

Bíró Ferenc, i. m.

5 Uo.
6 Mezei Márta, i. m.
7 Uo.
o
9

A Magyarokhoz I.
A kiadás, amelyből a versrészleteket, sorokat idéztem: Berzsenyi
Dániel művei. Bp., 1994.

IRODALOM
Bécsy Ágnes: Magány és közösség. Berzsenyi 1808-as pályafordula
tának értlemezéséhez. It., 1987-88.2., 173-206.
Bíró Ferenc: Berzsenyi és a felvilágosodás. Itk., 1977,1., 33-47.
Csetri Lajos: Berzsenyi poétikájának néhány kérdéséről. Itk., 1977,
1., 38-42.
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Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960.
Martinkó András: Teremtő idők. Bp., 1977.
Merényi Oszkár: Berzsenyi dániel. Bp., 1966.
Mezei Márta: Időszemlélet és nemzetszemlélet Berzsenyi ódáiban.
It., 1976,7., 756-776.
Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Bp., 1980.
Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. Bp., 1981.
ÉRTÉK ÉS PUSZTULÁS
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1998/3. számában.
JEGYZETEK
1 Hegel, Esztétika, Bp., Akadémiai, 1956.
2
Szegedy-Maszák Mihály, Történelemértelmezés és szerkezet Az em 
ber tragédiájában = Sz. M. M. Világkép és stílus, Bp., Magvető,
1980, 319-362.
3 Uo.
4

Madách művét Horváth Károly nevezi emberiség-költeménynek.
Horváth Károly, Az ember tragédiája mint emberiség-költemény =
H. K. (szerk.) Madách-tanulmányok. Bp., Akadémiai, 1978,27-47.

5 „A történelemírótól (Somogyi Évától) kölcsönzött kifejezéssel az »új
heletőségek« rövid, ám igen jelentős időszakának nevezhetjük nem
csupán az 1859-1861 közötti két-három esztendőt, hanem nagyjából
az 1859 és 1865 közé eső fél évtizednyi időt is.” Bori Imre, az új
lehetőségek fél évtizede = B. I. A magyar irodalom modern irányai.
Újvidék, Fórum, 1985,1-16., 11.
6 Gyárfás Miklós, A tragikus irónia színháza = Gy. M. A tettes mindig
Oidipusz. Bp., Gondolat, 1978,151-177.
7

Gyárfás ezt a részletet idézi szövegszerűen. Gyárfás, 1978,163.

8 Uo., 167.
9 Uo., 171.
10 Poszter György, A „polgári epopeia” diadala és hanyatlása = P. GY.
A regény válaszútjai. Műfaji változatok a XIX. század második fe
lében, Bp., Korona Nova, 1997,1-21.
11 Bori Imre, Az új üzenetének meghallója = B. I., i. m., 26-33., 16.
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13
14
15
16
17
18-21

22
23
24
25
26
27
28
28-30
31
32

Bori Imre, A szimbolizmus egyik ősforrása: Az ember tragédiája =
B. I., i. m., 53-70.69.
Madách Imre, Az ember tragédiája. Bp., Szépirodalmi, 1984,95.
Szerb Antal utal erre a párhuzamra. Szerb Antal, Madách Imre =
Sz. A. Magyar irodalomtörténet, Bp., Magvető, 1982,424-432,429.
Madách, 1984.5.
Berzsenyi Dániel művei. Bp., Századvég, 1994.
Madách, i. m., 10.
Uo., 16.
Uo., 20., 28.
Uo., 13.
Uo., 18.
Uo., 22.
Uo., 27.
Uo., 30.
Uo., 31.
Uo., 32.
Uo., 31

33 Uo., 23.
34 Uo., 38.
35 Uo., 37.
36 Uo., 34.
37 Uo., 45.
38 Uo., 46.
39 Uo., 42.
40 Uo., 71
41 Uo., 75.
42 Uo., 77.
43

A homoiusion-homousion vitáról van szó.

44 Madách, i. m., 104.
45-46 Uo., 108
47 Tóth Éva, Ádám és Éva, Színháztudományi Szemle, 1997,32,53-58.
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48 Madách, i. m., 138.
49 Uo., 139.
50 Uo., 146.
51 Uo., 147.
52

Bori Imre, Az „új” üzenetének meghallója, i. h., 26.

53 Madách, i. m., 182.
54 Uo., 1%
55 Martinkó András, Vörösmarty és Az ember tragédiája = Horváth Károly (szerk.) Madách-tanulmányok. Bp., Akadémiai, 1978,185-215.
56 Uo., 185.
57 Uo., 188.
58 Uo., 196.
59

Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde = V. M. összes költeményei
II. Bp., Szépirodalmi, 1978,377-541.

60 Madách, 1984,213.
61 Uo., 214.
62 Uo., 215.
63 Gyárfás, 1978,173
64 Madách, i. m. 224.
65 Uo., 223.
66 I.h.

67 Uo., 226.
68 Uo., 229.
69 Gyárfás, 1978
70 Madách, i. m., 20.
71 Uo., 234.
72 Uo., 46.

IRODALOM
Babits Mihály: Előszó Madáchoz. In: Ezüstkor. Bp., é. n., 257-260.
Babits Mihály: Az ifjú Vörösmarty. In: írás és olvasás. Bp., é. n.,
58-77.p.
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Babits Mihály: A férfi Vörösmarty. In: írás és olvasás. Bp., é. n.,
77-107.p.
Barta János: Arany János. Bp., 1953.
Barta János: Madách. In: Madách-tanulmányok. Horváth Károly
szerk., Bp., 1978,11-17.
Barta János: Az ember tragédiája értelmezéséhez. In: A pálya vé
gén. Bp., 1987,271-290.
Bene Kálmán: A forradalom ábrázolása Madách Imre és Georg
Büchner drámájában. In: I. Madách szimpózium., Balassagyarmat-Csesztve-Szügy, 1993,79-95.
Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai I. Újvidék, 1985.
Fehér József András: „Az ember tragédiája” komplex lélektani szem
pontból, különös tekintettel „Éva” alakjára. In: I. Madách
Szimpózium. Balassagyarmat-Csesztve-Szügy, 1993,79-95.
Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai I. Újvidék, 1985.
Fehér József András:,,Az ember tragédiája” komplex lélektani szem
pontból, különös tekintettel „Éva” alakjára. In: I. Madách
Szimpózium. Balassagyarmat-Csesztve-Szügy, 1993,95-109.
Gerold László: A meglelt örökség. Újvidék, 1994.
Gyárfás Miklós: A tragikus irónia színháza. In: A tettes mindig
Iidipusz. Bp., 1978,151-177.
Horváth Károly: Az ember tragédiája mint emberiség-költemény. In:
Madách-tanulmányok. Horvát Károly szerk., Bp., 1978,27-47.
Horváth Károly: Madách Imre. Bp., 1984.
Horváth Károly: Az ember tragédiája szereplőinek és motívumai
nak bibliai és világirodalmi előzményeiről. In: I. Madách
Szimpózium. Balassagyarmat-Csesztve-Szügy, 1993,21-79.
Káich Katalin: „Miért büntetne?”A Tragédia Isten-képének egy lehetsé
ges kommentálása. Színháztudományi Szemle, 1997,32., 23-33.
Király Gyula: Utópia és tragikum. Kísérlet Dosztojevszkij és
Madách poétikájának összehasonlítására. Színnháztudományi Szemle, 1997,32., 75-89.
Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben.
IV. Madách Szimpózium. Balassagyarmat-Szügy-Alsósztregova, 1996,134-141.
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Lengyel Dénes: Az ember tragédiája mint szerelmi dráma. In: Madách-tanulmányok. Horváth Károly szerk. Bp., 1978,57-83.
Mártinké András: Vörösmarty és Az ember tragédiája. In: Madáchtanulmányok. Horváth Károly szerk. Bp., 1978,185-215
Mikó Krisztina: Éva szerepe a Tragédia jelképrendszerében. In: Madách-tanulmányok. Horváth Károly szerk. Bp., 1978,89-107.
Németh G. Béla: Két korszak határán. In: Madách-tanulmányok.
Horváth Károly szerk., Bp., 1978,107-133.
Sőtér István: Álom a történelemről. Bp., 1965.
Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója I—II. Bp.,
1996.
Striker Sándor: Stílus és gondolat. A szövegváltozatok hatása a
Tragédiára. Színhátudományi Szemle, 1997,32,67-75.
Szegedy-Maszák Mihály: Történelemértelemzés és szerkezet Az
ember tragédiájában. In: Világkép és stílus, Bp., 1980, 319362.
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1982.
Tóth Éva: Ádám és Éva. Színháztudományi Szemle, 1997,32., 53-59.
Varóczi Zsuzsa: Az ember tragédiája mítoszi utalásai. Jelenkor,
1993,9., 725-742.
LÁTOMÁS ÉS KÖZELKÉP
Megjelent a Híd 1998/3 számában.
JEGYZETEK
1 A vizsgált regényből idézett részek a mű 1964-es kritikai kiadásából
származnak. (Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Bp., 1964) A jelölt
oldalszámok előtti római számok a kötetek számát jelölik. (I., II.).
2

3

Az idézett Hegedűs Géza-szöveg a szerző Baradlayék hősköltemé
nye című, a mű 1959-es kiadásához fűzött utószavából származnak
(Bp., 1959)
A Bori Imrétől idézett szöveg A magyar irodalom modern irányai I.
című kötetének (Fórum, 1985) Jókai-tanulmányából származik.

4

Bori Imre munkái mellett a kiterjedt Jókai-irodalomból mindenek
előtt Rónay György, Nagy Miklós, Lengyel Dénes, Sőtér István kuta
tásaira támaszkodtam munkám megírása közben.
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A SZÉGYENBE ESETT LÁNY BALLADÁJA
Megjelent a Híd 1997/7-8. számában.
IRODALOM
Alexa Károly: Anekdota, magyar anekdota. In: Tanulmányok a
XIX. század második feléről. Bp., 1983,5-85.
Barta János: Mikszáth-problémák. I. Itk, 1961,2., 140-160.
Csűrös Miklós: Mikszáth korszerűsége és A fekete város. In:
Tanulmányok a XIX. század második feléről. Bp., 1983,
86-113.
Harsányi Zoltán: Mikszáth Kálmán. A modern magyar széppróza
kialakulása. In: Népiesség és realizmus a XIX. századi ma
gyar irodalomban. Bp., 1993,380-384.
Király István: Mikszáth Kálmán. Bp., 1952
Nagy Miklós: Don Quijote, Rip van Winkle és Mikszáth Kálmán
hősei. Forrás, 1997.3., 71-81.
Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. Bp., 1971,
204-215.
Nemeskürthy István: Diák, írj magyar éneket 2. Bp., 1983.
Sőtér István: Mikszáth Kálmán helye a magyar realizmusban. Vá
lasz, 1949,336-343.
Schöplin Aladár: Mikszáth Kálmán időszemlélete. In: Tisztuló tük
rök. Bp., 1966,23-31.
Szalay Károly: Szatíra és humor. Bp., 1963.
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1982.
MODERNITÁS-ELMÉLETEK, KISEBBSÉGI
IRODALMAK A XX. SZÁZADI
IRODALOMTÖRTÉNETEKBEN
Elhangzott az újvidéki Magyar Tanszéken Modernitás és ki
sebbségi irodalmak címmel 1998. február 4-én és 5-én meg
tartott tudományos tanácskozáson. Megjelent a Hungaroló
giai Közlemények 1998/1-2. számában.
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A SZÖVEG SZABAD
ÚJ KORSZAKÉRTELMEZÉS
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1997/1-2. számá
ban.
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A FELVILÁGOSODÁSRÓL
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1998/1-2. számá
ban.
EGY ÖSSZEGEZŐ ÉRVÉNYŰ ÉLETMŰ
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1998/3. számában.
EGY KORSZERŰ CSOKONAI-PORTRÉ
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1995/3-4. számá
ban.
POÉTRIÁK, „CULTA” HÖLGYEK
Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1997/4. számában.
Rövidített változata pedig a 7 Nap 1998. december 30-ai
számában.
A CSONGOR ÉS TÜNDE
KELETKEZÉSTÖRTÉNETE
Megjelenés: Hungarológiai Közlemények, 1996/1-2.
ETIKA ÉS MORÁL
Megjelent a Híd 1996/5-7., rövidített változatban pedig a
budapesti Hitel 1996/5. számában.
ASZÖVEGSZABAD
Megjelenés: Hungarológiai Közlemények, 1995/1-2.
REGÉNY, AMELY ÉRTELMEZI ÖNMAGÁT
Megjelent a Híd 1997/11. és a debreceni Alföld 1997/11.
számában.
NYELV ÉS IRODALOM
Megjelenés: Üzenet, 1996/11.
A MAGYAR IRODALOM ERKÖLCSTÖRTÉNETE
Megjelent a Hungarológiai Közlemények, 1996/3. számában.
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JEGYZETEK
1 „A legmérvadóbb irodalomtörténetek - vagy civilizációtörténetek
vagy kritikai esszégyűjtemények.” Wellek-Warren, Az irodalom
elmélete, Bp., 1972 v. H. R. Jauss tanulmányában, Irodalomtörté
net mint az irodalomtudomány provokációja, Helikon, 1980,1-2.,
8-40.
2

3

„Az irodalomtörténet korunkban egyre rosszabb hírbe került s nem
ok nélkül; e tiszteletre méltó diszciplína története az utóbbi 150
évben a hanyatlás útját futotta be.” H. R. Jauss, i. m.
Wolfgang Iser, az irodalom funkciótörténeti szövegmodellja, Heli
kon, 1980,1-2., 40-66.

4 Kulcsár Szabó Ernő, Az új történetiség esélyei = K Sz. E. Az új
kritika dilemmái. Bp., 1994,88-101.
5 Horváth János, A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp., 1976.
6 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet. Bp., 1982.
7

Schöpflin Aladár, A magyar irodalom története a XX. században,
Bp., 1937.

8 Babits Mihály, Az európai irodalom története, Bp., 1979.
9 Szegedy-Maszák Mihály, Világkép és stílus, Bp., 1980.
10 H. R. Jauss, i. m.
11 Uo.
12 Horváth János, i. m., 53-70.
13 H. R. Jauss, i. m., 62.
14 I. m., 15.
15 I.m ., 9.
16 Uo.
17

Rónay László jegyzete az Erkölcs és irodalomhoz.

18 Uo.
19 H. R. Jauss, i. m., 34.
20 I. m., 16.
21

Rónay László jegyzete.

22 H. R. Jauss, i. m.
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PÁRHUZAM ÉS PÁRBESZÉD
PÁRIZS ÉS BÁCSKA KÖZÖTT
Elhangzott 1996. augusztus 20-án Szivácon, Szenteleky Kornél
halálának évfordulóján. Megjelent a Híd 1996/8-9. számában.
VALLOMÁS A SZÜLŐFÖLDRŐL
Elhanzott 1997. szeptember 26-án Kishegyesen a Csépe-napokon. Megjelent a 7 Nap 1997. október 8-ai és november
2-ai, rövidített változata pedig a Családi Kör 1997. október
2-ai számában.
A LÍRA ÉS A DRÁMA PÁRBESZÉDE
Elhangzott az újvidéki Magyar Tanszéken 1998. október 5én és 6-án a Sinkó Ervin munkásságáról születésének száza
dik évfordulóján tartott tudományos tanácskozáson. Megje
lent a Magyar Tanszék Évkönyvében - Tanulmányok 1998.
JEGYZETEK
1 Bosnyák István, Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum, Tanul
mányok, 1992-1994, 7-13. Juhász Géza, „Magamra maradtam.” =
J. G. Párhuzamok és kapcsolatok. Szabadka, 1998,100-105.
2
3

Bosnyák István i. m.
Gyárfás Miklós, A tragikus irónia színháza = Gy. M. A tettes mindig
Oidipusz, Bp., 1978,151-176.

ORBÁN OTTÓ, CSOKONAI, BERZSENYI
Elhangzott: Orbán Ottó-konferencia, Újvidék, 1996. novem
ber 10-11. Megjelent a Hungarológiai Közlemények 1997/1-2.
számában.
IRODALOM
Bányai János: Orbán Ottó kötéltánca. In: Talán így. Könyv és kriti
ka III. Újvidék, 1995.
Szekér Endre: Orbán Ottó versei a korfordulóról. Forrás, 1993,5.,
30-33.
Szkárosi Endre: Emberi maszkok. Orbán Ottó: A világ teremtése és
egyéb badarságok. Új írás, 1978,5., 113-114
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Viola József: Felháborodástól vallomásig. Orbán Ottó: Visszacsa
vart láng. Új írás, 1980,3., 113-114.
Váncsa István: Menet közben - gondokodva. Orbán Ottó: Ablak a
földre. Új írás, 1973,4., 127-128.
PÁRHUZAM ÉS PÁRBESZÉD
Elhangzott az újvidéki Magyar Tanszéken Krasznahorkai
László munkásságáról 1998. november 24-én és 25-én meg
tartott tudományos tanácskozáson. Megjelent a Hungaroló
giai Közlemények 1998/4. számában.
KIADÁSOK
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Magvető, Bp.,
1989.
Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Széphalom Könyvmű
hely, Bp., 1993.
JEGYZETEK
1 Juhász Erzsébet, Oda- és elfele, Ilid, 1993,10., 782-785.
2 Uo.
*2

/

Thomka Beáta, A pusztulás némasága és hangzavara = T. B. Át
tetsző könyvtár. Pécs, 1993

KRITIKAI TÖREKVÉSEK A LEGÚJABB MAGYAR
IRODALOMBAN
Elhangzott az újvidéki Magyar Tanszéken 1995. december
14-én és 15-én A legújabb magyar irodalom címmel megtar
tott tudományos tanácskozáson. Megjelent a Hungarológiai
Közlemények 1996/1—2. számában.

AMIT MOST
SZERETETTELJES KRÓNIKA
Megjelent: Híd, 1996/10.
KIS VILÁGOK, IRODALMI TEREK
Megjelent: Híd, 1996/12.
EGY ÉRTELMISÉGI VESSZŐFUTÁSA
Megjelent: Híd, 1997/6.
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REGÉNYT KELLENE ÍRNI
Megjelent: Híd, 1997/2-3.
NOSZTALGIA ÉS HÁBORÚ
Megjelent: Híd, 1996/1.
TÁVOL SZABADKÁTÓL
Megjelent: Híd, 1996/11.
NEMZEDÉKTÖRTÉNET
Megjelent a kecskeméti Forrás 1996/2. számában.
VÉGPONTOK KÖZT FESZÜLŐ ÉLET
Megjelent az Üzenet 1997/11-12-es és a kecskeméti Forrás
1998/8-as számában.
„AMIT MOST”
Megjelent: Üzenet, 1996/12.
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Egészen pontosak Bence Erika saját Írásaira
vonatkoztatott műfajmegjelölései: a Szem közt a művel való
ban tanulmányokat, esszéket és bírálatokat tartalmaz, s ezt
a műfaji hármasságot egy másik szinten tovább tágítja az a
nagy időbeli kiterjedés, amelyet e műfajok átfognak,
amelyre a tanulmány-, esszé- és kritikaírói figyelem kiter
jed. Nagy vonalakban a felvilágosodás és szoros közelmúltunk-jelenünk között húzható meg az időbeli koor
dináta, amely a szerző érdeklődésének határait jelzi. S ezen
belül is: líra, regény, novella, szépirodalmi munkák vallanak
Bence Erika sokoldalú érdeklődéséről, olvasmányainak sok
féleségéről. Egyes szövegekre, kötetekre, írói életművekre,
időszakokra terjed ki vizsgálódása. S nem csupán irodalmi
témákra, hanem olyan általánosakra is, mint amilyenek az
esszékben helyet kapó kérdések (kisebbségi lét, középeuropaiság, halál).
Irodalomról, olvasmányairól való gondolkodása
kívánatos módon egyszerre induktív és deduktív irányult
ságú. Főként esszéiben tapasztaljuk, hogy olvasmányait té
makörökbe rendezi, s e témakörökön belül kulcsszavakat
jelöl ki az eligazodás, az áttekinthetőség céljából.
Bence Erika tanulmányai, esszéi, bírálatai arra
utalnak, hogy szerzőjük jártas a legújabb szakirodalomban,
a vizsgált művek köré rendeződő asszociációs háló pedig
szépirodalmi olvasottságának fokmérője.
H A RKA I VASS Éva

beállítás közepette akár csapongónak is
tetszthet a szerző érdeklődésének tükre,
bár korántsem az. Szövegei az irodalomelm élet és -történet tudom ányos m ódsze
reiben otthonos, szem léletében kiforrott,
érdeklődésében sokoldalú, kiválóan tájékozottt és nem utolsósorban jó tollú,
esszéinek szem élyes töltetét is bátran
vállaló szerzőt állítanak a közép-európai
m ivoltunk irodalm i lecsapódása iránt
érdeklődő olvasó és szakem ber elé.
FE K E T E J. J ó z s e f

A szerzőről:
Bence Erika (Bezdán, 1967)

Korábbi kötete:
Könyvkereskedés (tanulm ányok, esszék,
kritikák).
Életjel Könyvek 70. Szabadka, 1997.

