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Marx tanairól beszélni napjainkban, annyi egymástól különböz ő  és egy-
mással ellentétes vélemény, értelmezés és megvalósítási kísérlet után, látszólag 
lehetetlen. De elég csak az eddigi tapasztalatokat figyelembe venni, hogy láthassuk, 
az egyoldalú megközelítések kivétel nélkül sikertelenül végz ődtek, tanai lényeges 
vonatkozásainak .az elhanyagolása eltorzította elgondolásai összetettségét, filozófiai 
egységét és megalapozottsagát. 

Mindannyiunk számara ismeretes, hogy Marx tanai korunk figyelmének a 
központjában állnak, s hogy vannak akik teljes egészében elfogadják, mások viszont 
végletesen tagadjak. Az sem ismeretlen el őttünk, hogy Marx után nagyon .sok más 
filozófiai, szocialógiai, politikai, gazdasági és más rendszer fejl ődött ki, fejlődik 
még ma is, amelyek szerepe korunk társadalmának továbbfejl ődésében nem is 
jelentéktelen. 

Ezek szerint, ha Marxot összetettségében szemléljük, nyiltan fél kell vet-
nünk a kérdést: az eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatokat követ ően kielé-
gítő  alapot szolgáltatnak-e Marx tanai a világ és az ember filozófiai értelmezéséhez, 
valamint a történelmi ellentmondások kritikai megvilágításához és egyben forra-
dalmi akcióhoz a történelemben? Másképpen szólva: Marxnak és az utána követ-
kező  irányzatoknak az újraértékelése korunk központi kérdéseit megválaszoló 
megismeréssé teszi-e Marx tanait, vagy sem? 

Marxra hivatkozva annyi mindent tettek, pozitív és negatív értelemben, hogy 
a kérdés vizsgálatakor a ,kétkedés, a kétségbevonás módszerére elengedhetetlenül 
szükség van. Az ilyen, resszemen ő  következményekkel járó vizsgálódások esetében, 
ha valaki valóban Marx szellemében akar tevékenykedni, akkor el kell vetnie min-
dennemű  szentimentalizmust, apriorizmust és kritikátlanságot, mert az ilyenfajta 
hozzáállás ellenkezik Marx felfogásmódjává) és elméleti tevékenységével, tudo- 

1233 mánytalanságáról nem is beszélve. 

A JKSZ X. Kong-
resszusának határoza-
tai és irányelvei meg-
szabták a kultúra sze-
repét, helyét, a reá há-
ruló feladatokat társa-
dalmunk önigazgatá-
son alapuló forradal-
mi átalakulásának fo-
lyamatában. Az osz-
tályjellegű, nyelvi 
egyenjogúságot és al-
kotói szabadságot sza-
vatoló és feltételez ő  
szocialista kultúrának 
a munkásosztályt s a 
dolgozó egyént kell 
felvérteznie osztályér-
dekeinek megvalósítá-
sáért vívott s vívandó 
mindennapi harcában; 
ugyanakkor önigazga-
tási szervezeti formáin 
keresztül a kultúra a 
dolgozó egyént képes-
sé teszi a valós kul-
túrértékek befogadá-
sára, szellemi s érzel-
mi világát gazdagítja, 
látókörét kitágítja, s 
így fokozatosan meg-
szünteti a fizikai és 



szellemi munka közöt-
ti antagonizmust. 

Kultúránk ne legyen 
valamilyen »specifikus 
munkáskultúra«, az 
igazi s karszerű  eszté-
tikai értéket hordozó 
művészi alkotásokat 
tegyük szellemi köz-
kinccsé. Társadalnmunk 
érdekeivel ellentétes 
minden más tiirekvéS, 
mely a munkásosztály 
nevében, s lényegében 
a dolgozó egyént kisko-
rúsítva , hallgatólago-
san elismeri és fenn-
tartja az ún . »elitkul-
túra« és »tömegkul-
túra« közötti mester-
séges, szocialistaelle-
nes szakadékot. 

A kultúra önigazga-
tási szervezeti formáin 
keresztül , a munkás-
osztály bevonásával 
kell  fellépnünk a kul-
túra monopolizálása, 
kommercializálása el-
len, mindennemű  szo-
cialistaellenes , nacio-
nalista beállítottság 
ellen , a politikai prag-
matizmus érvényesü-
lése ellen , mely a kul-
túrát a napi politika 
mindenesévé degradál-
ná, s így forradalmi 
távlatától fosztaná 
meg. 

Az alkotói szabad-
ság folytonos tisztelet-
ben tartásával olyan 
szocialista osztályjelle-
gű, a népek és nem-
zetiségek kultúrájá-
nak kölcsönös ismere-
tén és megbecsülésén 
alapuló kultúra meg-
valósításáért kell fára-
doznunk, mely kritikai 
bátorsággal kutat az 
igazság után , s valósá-
gunkról : a természet-
ről az emberről, a 
társadalomról és a tár-
sadalomban létező  el-
lentmondásos jelensé-
gekről esztétikailag re-
leváns módon szól. 

érdekes lеnе  részletesen elemezni és Marx nézeteivel összevetлi az utóbbi 
ötvеn év legfontosabb filozófiai eredményeit. A hata'tmas gondOlkodói •er őfeszíté-
sek és erеdrnények tiszteletben tartása rnellet't is, úgy vélem, e világnézetek kö-
zül egynek sincs olyan egységes, egyetemes jellege és történelemformáló sze'repe, 
mint Marx rendszеrénék, noha ez utóbbi módszertanilag nem teljes. 

A fenomenológiai irányzat kilfinomult ugyan 'a tudati szféra elemzésében, lé-
nyegében mégis az idealista transzcendentaiizmus Olyan t рusa marad, &mely 
előtt a történelmi gyakorlat lényeges régfái zárva maradnak rés így káptelen elég-
séges kгi лikai alapot szolgáltatni a valóság megértéséhez és legy őzéséhez. Nem 
véletlen tehát, hogy Husserl tanítványai közül a je'lent ősebb gondolkodók saját 
eredeti törekvéseikben túlléptek a fenamenológiai iskOlán, mert sz ű'knek bizo-
nyultak száішukra a fenошenológia .keretei. 

Mindmáig Hartmann гeátiista pluralizmusa a legátfogóbb és a legkimemí-
tőbb rendszer. Egyetenes.ségéhez és kidolgozottságához nagyban hozzájárult 
eklekticizmusa, anii lehetővé tette számára a különböző  rendszerek eгedményeci-
nek ,a felhasználását és egymás mellett va'ló fejlesztését. Az egyik legalap ~etóbb 
kérdés, a létezési szfé гák 'kapcsolatainak a kérdése ugyanakkor megválaszolatlan 
maradt. Hartmann a létezés prablémáj t a létez ő  problemájává teszi, .az emberi 
ganddlkadásnak az egyoldalúság, az elkülöniilés áthidalására irányuló •évszá гados 
törekvése ebben a rendszerben sem nyert megoldás:t. 

Sokkal mélyrehatóbb és еgységesebb Heidegger kísérlete, ennek azonban 
úgysziлrtén a transzcendentalizmus a buktatója, ,amely mindig (még Hegelnél is) 
traлszcеndentálissá alakítja az ernpirikusat és létm еghatározásá гvіal berekeszti a 
mai ember kulcsfontosságú kérdés еi megértéséhez vezet ő  utat. Az egziszténcializ-
mus kilönböző  formái túl sziabjektívek, és híján varrnak a szélesebb fi'lozófiai-
történehni mega'lapozottságтrak. Olyannyira, hogy a valóság éget ő  kéлdéseihez való 
koлkrétabb viszonyulás — pl. Sartre esetében — az egzisztencializmus sz űk hori-
zontján való tиlhaladáshoz vezetett. 

Ezzel a rövid áttekintéssel — nem szólva az emberiség egyetemes kérdé-
seitől még távolabb eső , különböző  neopozјt vista áramlatokról, a nyelv ftlozófiá- 

háról stb. — nincs szándékomban rnódszeresen értékelni az említett irányzatokat, 
anem csak megallapítani, hogy nem alakult ki egy olyan filozófiai kategória-
rendszerük, amely helyettesíthetné Marx lényegmeghatározó fogal оanrendszerét. 

Ahhoz, hogy m gértsük az embert és az emberi történelmet, aa különböz ő  fo-
lyamatokat és állapotokat, az ember természethez való köt ődései és az afölötti 
győzelmét, kiváló alkotótеvékеnységét, de durva és embertelen viszonyait is, a 
kicsinyes emberi ;sorsokat, de a történelmi jelent őségű  netteket is, az egyetemes 
emberi »természet« oly változatos és szé'ls őséges megnyivánulásait, véleгnényеrrr 
szerinat Marx gortddlatai kategóriarendszere nemcsak hogy nem túlhaladott, ha-
nem :dialektikus történelemszemlélete — a történélemnek, az emberiség történiete-
ként és egyben az emberi tevékenység •totalitásaként való felfogása —, a huma-
nizmus,, az elidegenedés, a szabadság és a forradalmiság stb. kategóriái az em-
beri lét szempontjából elengedhetetlen fontossagúak. 

Кategórián sokkal megbízhatóbb eszközei az emberi múlt és a legújabb 
folyamatdk megértésének, valamint a t ёгtёnоlвtі  determiná'ltság elvonatkoztatá-
sának, mint az említett gondiikoddk, illetve filozáfiaá irányzatok fogalomrend-
szere. Egyedül Marx tanai szolgaltatnak éidgséges alapot (de csak alapot, mert a 
jelenség teljes kivizsgálása mindig új kérdésfeltevést kdvetel) a legújabb, az ember 
számára fényeges és elsődleges fontоsságú folyamatok kritikai áttekintéséhez. 

Tanainak erről a részéről beszélve, amely filozófiai alapjai nélkül fél nem 
fоgható, és attól ehdegeníthetetlen, nem feledkezhetünk meg arról, hogy Marxot 
nemcsak a kapitalizmus apologétái, hanem a szociáldemokraták, laburrsták nagy 
része és sok más szocialista  is  elveti: Az egyetemes marxi tant az ls ősorban 
fegyveres lázadásként felfogott forradalmiság vagy az osztalyharc elméletére egy-
szerűsítik, és úgy hiszik, végeznek vele, amikor rámutatnak arra, hogy a fegyveres 
forradalom (egyesek szerint általában véve a forradalom) a fejlett kapitalista 
országokbanr tárgytalan, és hagy a gyorsütem ű  műszaki fejlődés és a magas élet-
színvonal az osztályok kérdését is semmissé tette. Telljessé válik Ia misztifikació, 
amikor ehhez a »jóléti társadalomról«, mint megva'ldsult szociaf z іыusról kialakí-
tott elméletüket párosítják. Feltéülen meg kell említeniidk, hogy az említett né-
zetek kialakulását jelentós mértékben segítette a .marxizmus sztálinista koncep-
ciója. Marxnak a tіrmilőerdk, az osztályharc, a forradalom és a proletá гdiktatúra 
teoretikusává еgyszerűsíitése szükségszarűеП  parciális és cćltévesztett viszonyulást 
feltételez Marxhoz. Alapvet ő  eszméit nem az osztályharc vagy a .szociális forrada-
lom már ő  előtte is ismert, sem pedig a proletárdiktatúra marxi eredet ű  e'lmé-
letében, hanem az emberről, a történelemről, a szabadságról, az ember félszabadí-
tósáról, az elidegenedésről stb. megformált nézеteibеn ikell keresniink, amelyek 
az •előbbi elméletekbe ágyazódnak s azokon keresztül teszik ;számunkra érthet ővé 
a proletard:iktátúra lényegét, történelmi faltétilezettségét és átmeneti voltát, po-
zitív és — ha a proletárhatalom átalakul egy szervezet uratimává, amely kizáró-
lagos jogot farmál arra, hogy a munkásosztály nevében beszélhessen — negatív 
oldalaival együtt. 

Sem a fejlett országok munkásosztályának magas élеtszínvonala, sem ez ún. 
jóléti társadalom, sem a .sérthetetlen államhatalmi és pártbürokrácia által iráaryí-
tort szocializmus nem képes az elidegenedést és az éltárgyiasodást, a dolgozók 
bérviszonyait, eszközvoltukat, elnyomottságukat, korunk e lényeges jelenségeit el-
rejteni, azt hogy a munkásosztálynak erem áll módjában a történelmi és társa-
dalmi lét erdekei és elképzelései szerinti alakítása. 

Marx  történelmi elemzései és korunk történelmi folyamatai alapján, a leg-
általánosabb vonásokban mit is szögezhetünk le? 

Elsősorban azt, hogy a legfejlettebb ,kapitalista országokban .az államkapita-
lizmus vagy a kapitalista központosító törekvések er ős irányzatai a ґbаіtktбКёге  
és a katonaságra támaszkodva mind határozottabb formát és egyre ijeszt őbb mé-
reteket öltenék. A szocialista államok nagy részében még mindig központisító tö-
rekvések és irányzatok érvényesülnek. Megtörténhet, hogy ez jelent ősebb шérvü 
megmerevedéshеz egy sajátos történelmi szervezeti • forma  kialakulásához vezet. 1234 



Következetesen kell 
munkálkodunk azon, 
hogy kulturális intéz-
ményeink (a kadóhá-
zak, folyóiratok , tv, rá-
dió stb. ) munkájában 
egy határozott érték- 
rendszer érvényesül-
jön. Szigorúan fel kell 
lépnünk a ponyva, a 
művészi giccs és a di-
lettantizmus ellen. A 
marxista ideológiára 
alapozó művészeti kri-
tikára itt nagyon fon-
tos feladatok várnak, 
s épp ezért kell töre-
kednünk arra, hogy 
behozzuk az ezen a té-
ren bekövetkezett ál-
talános lemaradást. A 
marxista ideológián ala 
puló művészeti kritika 
módszerének lényegi 
elsajátítása teszi lehe-
tővé , hogy megbízható 
módon felismerjük a 
korszerű  kulturális-
művészi értékeket, me-
lyek szocialista kultú-
ránk alapjait képez-
hetik. 

Fel kell lépnünk 
minden olyan jelen- 
séggel s törekvéssel 
szemben, mely vissza-
felé tekintő  romanti-
kus konzervativizmu-
sával gátolná a korsze-
rű  értékek továbbfej-
lődését. Ugyanakkor 
meg kell őriznünk a 
történelmi kultúrérté-
kek folytonosságát, s 
ezeket — beépítve kul-
túránk jelenébe —
szellemi közkinccsé 
kell tennünk. 

A JKSZ X. Kong-
resszusának határoza- 
tai és irányelvei vilá-
gosan rámutatnak a 
kommunista írókra s 
kultúrmunkásokra vá-
ró feladatokra, ezek 
megvalósítását társa-
dalmunk egésze szem-
pontjából alapvető  
fontosságúnak tartjuk. 

a szerkesztőség 

Világunk harmadik fejlődésvona'laként azt emlfithetnénk, ámükor korunk embere 
a társadalom önigazgatási alapokon váló kiépítésével akar felii г Ρllkerekedni a poli-
tikai és gazdasági elidegenedásen, és ezért állandó jelleg ű  összetűzésbe kerül a 
központosító államgépezettel. A negyedik fej'l ődésvona'lat azoknak a fejl ődőben 
levő  orszagoknaek azósszetett, sajátosan új fdlyamatai képezik, amelyek számára 
a modern kapitalizmus modelljei vagy Marx humanista tanai helyzetiek tisztázásá-
hoz nem szalgálhatnak elméleti alapul. 

A modern világ fejlődésének egy ilyen komplex, végtelenül összetett rend-
szerében, Marx elméleti 'bonckése még mindig a 'legjobb eszköz elehet ennek a 
komplfkált történelmi szöve'tnek a vizsgálatahoz. Ezekre azallapotokra és folya-
miatokra való tekintettel vetődik fel szükségszerűen az a kéгdés, hogy történelmi 
jelenünkben egy olyan új társadalmi valóság kifejlődésének vagyunk-e szemtanúi, 
amelyet •Marx  nem hatott előre? 

Teljesen érthető , hogy Marx nem következtethetett egyes, századunkban vég-
bement történelmi folyamatokra. A történelmi folyamatokat — f ő leg az egyedi ii-
lenségeket — lehetetlen teljességükben el őrelátni. A történelmi interakcióék szöve-
vénye, az új helyzetek olyképp módosították a történeleméi folyamatokat, hogy ilyes-
mire a XIX. .században még nem lehetett számítani 

Közismert, hogy Marx .szerint a szocializmusnak a legfejlettebb országok-
ban  rkellett volna először győzedelmeskednie, és ily módom a várág domináns ténye-
zőjévé válnia. Már volt alkalmam rámutatni ennek a gondolatmenetnek bels ő  lo-
gikájára. Függetlenül a'ttó'l, hogy nem vált valóra, rendkívül fontosak Marxnak 
azok a következtetéseá e(Engelséi eszintúgy), amelyekre ennek alapján jutott. 

Marx :az 1848-as forradalmat követően emigгбnѕ'ként Angliában dolgozott és 
fejlesztette eszméit. A •bekövetkez ő  társadalmi ,folyamatokat Anglia — akkoriban 
nemcsak Európa, hanem a villág gazdaságilag és politikailag legfejlettebb állama —  

tѓхfаtбbбі  szemlélte. A viszonyok olyannyira demokratikusak voltak, hogy Marx 
emigгánsként nemcsak kommunista eszméket képviselhetett eb'b'en a bur гsoá ál-
lamban, hanem írásaiban közvetlenül támadhatta  is  azt a kormányt és rendszert, 
amelytő'1 menedékjogot kapott. Ilyen 'politikai közegben nem feltételezhette, hogy 
olyan szocialista rendszer fejlődhessen ki, amely nemcsak a szocializmus ellen-
ségeit, hanem magukat a kommunistákat is megfosztja ea szabad véleménynyil-
vánítástál. 

De ez a mozzanat egy másikhoz, egy sokkal lényegesebbhez kapcsolódik: 
Marx, a szocializmus ékibontakozását a gazdaságilag és politikailag legfejlettebb 
osszagokban varva, ahol a munkásosztály a leger ősebb és legszervezettebb, fel-
tételezte, hogy a proletariátus diktatúraja a társadalmá-gazdasági viszonyok gyors 
átalaku'lásahoz, és ezáltal az állami, politikai szférának, az emberi elidegenedés 
egyik domináns szféгбj.an'ak gyorsabb elhalásához vezet majd. Mert Marx és Engels 
a szocializmustól, pontosabban eszólva, a kommunizmus els ő  fázisától nem a poli-
tikai szféra erősödését, hanem új szociális viszonyokat, a szabad termel ői tár-
sulások mind nagyobb érvényre jutását várták, azt, hogy majd a társadalmi élet 
minden területére kiterjed az önigazgató dolgozók befolyása. 

A történlmi folyamatok viszont 'sokban •ett ől eltérően mentek végbe. A 
legfejlettebb államokban nem került .sor radikális .szociális átalakulásra. A kiéle-
ződő  belső  és külső  válságok vezető  szerephez juttatták 'az álllamigazgatást, a 
politikát, a tudomanyos-műszaki fejlődés pedig 'létrehozta az ún. jóléti államot, 
illetve társadalmat. Ha megállapodtunk abban, hogy erre a .folyamatra jéllemz ő  
az említett állormók hadierejének el őre nem 'látott növelése is, akkor felmérhetjük, 
hogy milyen nagy mértékben befolyásolta ez a szocialista államokat  is  fejlődé-
sükben és .terveikben. A ekapitalizmus fejl ődése tehát, legalábbis e Itörténelmi pe-
rieódusban, egy olyan sajátos irányt vett, amelyet Marx nem elátott el őre. Időszerű t-
lenné váltak volna ezáltal tanai? Még ha jelentős 'lépést is tett meg az ember, 
eo .ipso megvalósultak-e elehetőségei az adott történelmei pillanatban? Jóléte nem 
inkább csak másik oldalát jelzi történelmi passzivitásának, annak, hogy képtelen 
a történelmet, a maga sorsát irányítani, valamint magatehetetleanségét ől megszaba-
dulni a ibürokratikus államgépezetben? Nem lenne tehát Marxnak az elidegenedés 
modern formái 'leküzdéséről szóló tanítása éppen az említett társadalmak szá-
mara is nagyon időszerű ? 

Az említett kérdésen kíviil, amelyre mindenképpen igenl ő  a válaszunk, még 
egy probléma adódik. A kapitalizmus, valamint a kapitalista és a szocialista eta-
tizmus eddigi tapasztalataira való tekintettel utópia-e Marxnak az önigazgatói tár-
sadalomról, a politikai és gazdasági elidegenedés történelmi id őszakunkban való 
felszámolásámál .kialakult víziója? Más szóval, meghatározott történelmé okok és 
indítékok efolytán (amelyek közül egyesekr ől már tudunk, mások még ismeretle-
nek) .a »szocializmusban» is éhosszabb tö,rténelnsi eid őszak jellemzői lesznek-e a bü-
rokratikus-etatista és technokrata-etatista törekvések, •mintegy ikerpárjává válva 
a modern államkapitálesta törekvéseknek? 

Véleményem szerint erre elhatároló válasz nem adható. Határozottan csak 
egyet állíthatunk: azt, hogy egy valóban szocialista, önigazgatóé társadalom meg-
szervezése, eaz ember politikai-gazdaragi elidegenedésének a leküzdése korunk fej-
lettségi :szintjén történelméileg lehetséges. Ezekkel a törekvésekkel és irányzatokkal 
erős és korszerű  eközpantosító alakulatok — 'a világ blókkokra oszlasa, nem sz űnő  
érdekellentétei, a bels ő  'bürdkrata és technokrata er ők stb. állnak szemben. Ha 
azonban a marxisták tisztában vannak azzal, hogy miben rejlik a munkasosztály 
és áltálában a mai dolgozó  ember  efelszabadítasának kérdeése, és hogy Marx tanai 
miért 'időszerűek, akkor efeladatuk világos: kompromisszum nélküli allandó, meg-
feszített és önfeláldozó harc a ,szocializmus egyetlen lényegi elve érvényesítéséért, 
a mu ikásönigazgatás megvalósításáért, ami az egész társadalom önigazgató kö-
közös.ségé való átszervezésével jár. 

Еppen mert Marx tanai adták meg az  ember  felszabadítása ikérdésének meg-
értéséhez, az emberi totalitás megvalósulásához észükséges filozófiai alapot, egyben 
az ember kiszolgáltatottsága és bérszolgai helyzete ellen irányuló harc fegyveréül 
is szolgálnak, fegyverül minden olyan törekvés ellen, amely akadályozza, visszaveti 
a személyiséget kibontakozásában. Filozófiája korunk és a modern világ 'legid ő -
szerűbb eszméje. 

1235 	 fordította garai lászló 
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1 
A gyakorló kritikus számára — ha valóban kritikussaJl van dolgunk — mindig 

is lényegi problémát jelentett a kritika mindmáig tisztázatlan helye, szerepe, fel-
adata, célkitűzése, hisz ettől függ, melyik úton indul el, milyen irányba fog 
haladni a kritikus, milyen módszert fog alkalmazni, hogyan viszonyul tárgyához, 
az irodalmi alkotáshoz és saját tevékenységéhez, a kritikához. Egész munkásságát 
meghatározó központi kérdés ez, s ezért nyilván Lukács Györggyel együtt kell 
vallanunk: a módszer világnézet is, magatartás is. A véletlen s a divat hatását 
a minimálisra kell redukálni, elengedhetetlen követélmény tehát a kiérl•elt, tu-
datos magatartás, a személyes állásfoglalás. Nélküle aligha vállalkozhat munkára 
a kritikus, hiánya egyik alapvet ő  lételemétől fosztja meg a kritikát —, a követ-
kezetességt ől. A kritikus ilyen vagy olyan töltés ű  és előjelű  irodalomszemléletétől 
ezért sokkalta fontosabb igény a kritikus önmagához való h űsége, önmagát pon-
tosan definiálni tudó magatartása. Ez a kritika, a kritikusi tevékenység els ő  
számú követelménye. 1236 



Minden gyakorló kritikusnak tisztáznia kell tehát ezeket a kérdéseket: ha 
nem is eredeti, de mindenképpen egyénített »válaszokkal« kell felvérteznie ma-
gát, hogy egyáltalán hozzáfoghasson sajátos feladata elvégzéséhez. Másodrangú 
kérdés, »válaszait« hogyan találja meg, milyen módon alakítja ki. Csak ritkán 
találkozunk olyan kritikussal, aki egy el őre felépített elméleti rendszer alapján 
dolgozik, aki előzőleg elméletileg tisztázta a lényeges kérdéseket s csak utána 
fordul az аlkotás, a konkrét múalkotás felé. Csak kevés kmitikus!bam hangsúlyo 
zottabb az e1méletírói hajlam az elemz őnél, így többnyire kritikusi gyakorlatuk 
falyamán végzik ed a megkerülhetetlen elméleti kiértékelést is. »Válaszaikat« csuk 
ritkán •dolgozzák föl egy-egy kritikaelméleti kérdésre összpontosító munkában. 
Annál több a fragmentum, az alkálmas helyeken kibontott elméleti betét, melyek-
ből aránylag könnyen rekonstruálható egy-egy kritikus irodalomfölfogasa, :kritika-
.szemlélete, magatartása. Az ilyen töredékek, természetesen, csak akkor !lehetnek 
segítségünkre, ha az illet ő  kritikus gyakorlatának az állandói, ha a kritikusi gya-
korlat szerves összetevői, és nem ,az ötletszer űen fölvillanó spekulatív el:mefuttatás 
eredményei. Egyszóval, ha a módszer hiteles. Hisz nyilvánvaló — 'legyen bármeny-
nyire is tetszetős —, egyetlen kritikaelmélet sem állhat meg önmagában, fedezetet 
csak a következetesen megvalósított gyakorlati alkalmazas nyújthat szemára. 
Vagyis mint mindig, ha kritikai megközelítés forog fenn, magából a m űből kell 
kündulnunk. Módszerünk azonban nem lehet a puszta nyomon követés, az adott 
kritikai elvek is:mertető  jellegű  fölsorakoztatása, hisz bennünket els ősorban a 
kritikusi világkép jellemzői és állandói érdekelnek. Szükségszer ű  tehát a sűrítés, 
a külön soha meg nem írt kritikaelmélet legalább nagy vonalaltiban való fölvázo-
lása, .melynek alapjairól biztosabb kézzel körvonalazhatjuk a kritikus módszerét, 
magatartását is. 

Ahhoz, ahogy a kritikus tisztázni tudja és kijelölhesse a kritika fhellyét, 
elsősorban tárgya, az irodalmi műalkotás, és általában az irodalom helyét és 
szerepét kell világosan körvonalaznia. Különösem fontosnak kell tartanunk tehát 
a kritikus irodalomfelfogósát, mert predesztinálja a kritikai világképet is. A 
szélsőségesen formalista vagy szociológizáló irodalomszemlélet sz űkös 'korlátok 
közé szorítja a kritikát. 

Szerencsésebb körülmény, persze, ha az alkotó (legyen akár költ ő, akár 
kritikus) szembe sem kerül ilyen korlátokkal, ha környezete és kora lehet ővé 
teszi, mi több szuggerálja neki -az el őítéletektől való ».menekvést«, »tartózkodást«. 
Az ötvenes és hatvanas évek jugoszláv irodalmának vezet ő  és haladó iránya 
épp »ilyen« körü'lményeket teremtett, s így mi sem volt természetesebb, mint 
hogy a jugoszláviai magyar irodalom akkori nemzedéke abszorbeálta a nem éppen leg 
szerenosésebben irodalomközpontúnak bélyegzett irodalomfölfogást, melynek egyik 
legfőbb jellemzője véletlenül sem az irodalomnak környezetéb ől, társadalmi mé-
diumából való kiszakítása, hanem .az drodalmiaskodó el őítéletek kategorikus visz-
s.zautasítása volt. S épp ez az el őítélet-ellenesség, a •műre és csak a műre és imma-
nens értékeire irányított figyelem, ez az irodalmat minden egyéb »hordalékanyag-
tól« megtisztító szemlélet lesz a Symposion-nemzedék közös platformja, melyr ől 
kemény csatát vív a megkövesedett úk. »hagyományos« irodalomszemlélettel. 

A közös platform azonban korántsem jelent teljesen azonos esztétikai föl-
fogást, csupán az alapmagatartást példázza, melyen belül hamarosan a leg кllön-
bözőbb a'lkotóegyéniségek alakúdnak ki. »Az esztétikai mézetek nem tartottak soha-
sem össze bennünket, az összetartó er ő  'inkább hév volt, fiatalos lázadás, lázas 
dobpergés ...» —írja Bányai. A különböz ő  esztétikai nézetek azonban többnyire 
azonos irodalain.szemléletb ől sarjadtak, már ahol kialakultak és megfogalmazódtak 
egyáltalán. Igy, a nyilvánvaló eltérések ellenére is, az irodalom szempontjából lét-
fontossagú kérdésekben mindig egységes frontot képviseltek a hagyományo5 vagy 
vulgarizáló irodalomfölfogással szemben. Bármelyik útra tértek is, az együtt ki-
alakitott és közösen képviselt »m űközpontú« irodalomszemlélet predesztinálta 
pályájukat. 

Ezért, bár általános vonatkozásban el kell fogadnunk B "anyai kategorikus 
kijelentését, hogy: »Nemzedékemnek nem voltak és most sincsenek határozott 
esztétikai nézetei«, hangsúlyoznunk kell, hogy ez a nemzedékre, mint csoportra 
vonatkozik, és semmi esetre sem jelenti, hogy a nemzedék egyes kritikusainak 
nincsenek és nem is voltak többé-kevésbé »határozott esztétikai nézetei«. Egy 
közösen meghatározott irodalomszemlélete volt és van a nemzedéknek, melyen 
mit sem változtat a tény, hogy azóta ez a mások, f őleg a fiatal jugoszláviad ma-
gyar diók szemlélete is !lett. Bényai és Utasi, Domonkos és Tolnai, Bosnyák és 
Véget egyaránt ezt a szemléletet érvényesítik, persze ki-ki a maga sajátos eszkö-
zeivel és sajátos іітібdjйn. 

Ha csak lényegi vonásait akarjuk ismertetni ennek az irodalmunkban »Sym- 
posionista« magatartasként vagy szellemiségként »meghonosodott« irodalomszem- 
léletnek, el kell egy kicsit időznünk az irodalom és valóság kérdéseinél. Bányai, 
s ez jellemző  a nemzedék többi tagjára is, már •els ő  írásaiban határozottan foglal 
áІІást a műközpontú irodalomszemlélet mellett. A Pannón fúga és A kép rezdül 
című  korai írások, ha még egyel őre nem is letisztult formában, már körvonalazzák 
e szemléletet: »A pannón fúga szépsége irracionális képzeletbeli, álomszer ű  rit- 
musa eredményesen, hasznosan forr össze az igazsággal és egy olyan aktív egészet 
teremt, mely félreérthetetlenül mutat a valóság falé.« Az aktív egész és a való 
ságra mutatás különösen fontos elemei ennek a meghatározásnak, nemkülönben 
az alkotói módszer is, mely létrehozza, megteremti ezt az aktív egészet — a m ű- 
alkotás# kihordó tudatos, már-már tudományos-laboratóriumi alkotómunka. A 
költészet a tartalom és a forma ötvöz ődésében, a tudatos alkotó folyamatban 
mintegy önmagát valósítja és teremti meg, világa a valóságot új dimenzióiban 
föltáró mítosz sűrítette vilag, mely nem kacérkodik már sem az »utánzással«, 
sem pedig a »visszatükrözéssel«. A költészet talaja és médiuma a környez ő  világ, 
de semmi esetre sem annak másolata; mindig sajátos valóságot teremt, mely egy- 
ben a valóság kritikája is. Mert az alkotás mindig egy másik életet föltételez, egy 
külön világot taglal, mert az igazán sikerült költemény egyben mindig a költészet 
bizonyos értelmű  tagadása, kritikája is, mely új területeket hódít meg a nyugha- 
tatlan szellem számára. Az alkotás sohasem lehet végérvényes, így nem is defdniál- 
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a költészet megvalósulását vizsgálva 'még a költ ői énre sem tekintünk úgy, mint 
akar istentől, akár természettől adott á1аndóra, a költői én is a 'költés«, az 
alkotó tevékenység folyamatában teremt ődik meg a múalkotássa4 együtt. És foly-
tathatл& k a ifelsorólást, лövel.hetnénk a műálkotas szuverenitását bizonyító ér-
vek listáján, de nem célunk, nem is feladatunk fölsorakoztatni Bányai koncentri-
kus körökben terjed ő  л*vdan idevágó tézvsét. Mert »a költészetet nem Tehet pusz-
tán józan ésszel felméri, feltérképezni, megismerni, ‚al!ami olyan nedvet őriz 
magában, mely nélkül minden, ami alkatának jelnemzője, mellfékes volna.« 

Ezt .a »nedvet« pedig nem lehet megnevezni, ez maga a m űalkotás .titka. 
Következésképpen a műközpontú imodakomszemnélet számára föl sem merül 1cö1- 
tészet meghatározásának a gondolata, tagadja defiiniálhatáságát, minden definí-
аóban az alkotás »nedvét« kiszáгftó dogmát látja, s azon alkotásokat becsü.l і  
a legtöbbre, melyék szétfesz ~tik, módosítják, új.rafogalmazás гa késztetik az .é г-
vényre juttatott ґdеfјајсібt és defiтјciákat. Mivel pedig végs ő  soron araaga iás 
elmélet, szintúgy nem kerülheti meg a dogmát. Csalkhogy .a m űközpontú vrodalam-
szemlélet tudatában van ennek a paradoxonvak, s ezért a legkevésbé veszélyes 
dogmát választja: a mindenkori dogmaelllenesség вt, ami egyúttal ál'landó töг-
vénye is. 

Hagy milyen és mekkora terhet vállal magára az ilyen irodalomszemlélet, 
az szembeszökően a konkrét művelek kiéxnéke'léseko г  mutatkozik .meg. Tudniillik 
az .az alapelv, hogy az alkotánшnka önátló teremtési folyamat, hogy a m űalkotás 
önmagát teremti meg és minden komponense az alkotás folyannatában alakul ki, 
bonydlullt és végső  isoron fel nem tárható együtthatásában, niesiszemend következ-
ményekkel jár, á1'landósitja a megismerés problémáját. Mert a küls ő  fogódzókat, 
mankókat elutasítva a !knti гkai goлdólkodás magám marad, mindféle segítség 
léikül kénytélen megvívni harcát a műalkotással. A kívülről közelítő  szociolágkzáló 
kгitikának viszonylag egyszerű  a dolga. Rostája egyszer s mindenkorra megálniapo-
dott felillet, mely nem is irodalmi szempontok szerint osztályoz, de felismerhet ő  
mércével válogat, s kétségbevonhatatlanul állapítja meg, melyik m ű  találtatik el-
fógadhatának e .mércerendszer szerint. 

Ugyanakkor a külső  mércék mankóit elhajító, iradanomközpontú kritika 
épp e magabiztosságtól fosztatik meg, hisz tudja, hogy az 'alkotás rejtélye meg-
oldhatatlan, hogy a műalkotás definiálhatatlan, hogy az аlkotáteremtő  tevékeny-
ség lényege józan ésszel meg nem ismerhet ő. Tiлőtt ugyan a megmerevedett kri-
tikai szemlélet szűkös és nyűgös korlátain, ám ezzel ólyannykra kiterjesztette látó-
köre határait, olyan nagy kiterjedésíi területet szabadított fel kutató szé]l еmének, 
hogy az egyszerűen tehetetlennek érzi magát a korlátlanul nyitott világban, alap-
vető  életérzése a szkepszis lesz, a fáradhatatY аnul kutatásra és állandó újraérté-
kelésre ösztökélő  termékeny kételkedés. Pillanatnyi eleve két-
kedik, nem hisz a ».ráérzés mítoszában«, biztos téizyanyagra v an  szüksége, hogy 
valamelyest is megnyugtassa lelkiismeretét. Viszont a megismerhet ő  irodalmi 
tényanyag 'összessége nem ígérkezik e'legend őnek ahhoz, hogy leásson a titkok 
titkáig, a mítosz lényegéig, hogy felszínre hozzon, akár egyetlenegy megbízható, 
mércéül alkalmazható mozzanatot is. Természetesen irodakíni mozzanatot, m еlyrő l 
elmondható: ire megleltem a költészet, az esztétikai érték indikatorait. A m ű-
központú .irodalomszemlélet tudatában v an  annak, hogy Ilyen indukátor nincs, 
hogy az esztétikai értéket beborító homályt sammiképpen sem lehet szétoszlatni, 
kiváltképpen nem a racionális logika nörvényeime építve. Ennek ellenére a kritikus 
nem mond le, nem mondhat le a pozitív ismeretekr ől, e11•enkezőleg, éppen pozitív 
ismeretei segítségéven vonja egyre sz űkebb.re és szűkebbre a іКёгt az esztétikái érték 
titka körül, és csak ezek birtokában állíthatja, hogy eljutott a m űalkotás forrá-
sáig, melyet bár nem tud megnevezni, mégis tudja rála, hol helyezkedik el, hova 
kell összpoлtosítania figyelmét, ha meg akarja »lesni«, ha rá akar »mutatni«. 
Az ilyeim kritika elsősorban tudast, falapos, szerteágazó és mélyreható tudást, nagy 
ismeretanyagot igényel; egyszóval, alap- és el őfeltétéle a tudományosnak, bár 
magáról korántsem mondhatja, hogy tudomány. A :kritika mint tudomány nem 
létezik, de csak a tudományos kritika •megbízható, célravezet ő . 

Paradoxon? Csak látszálag az. Inkább a kritika természetéb ől eredő  bonyo-
lult összefüggések hálózatáról, a kritika egyes tényezóinek dialektikus kölcsön-
hatásáról heszélhetiink itt, mintsem éllen mnondásról. Mert a kritikában •megvan 
Ugyan a tudománnyá válás nagy lehetősége, de épp azzal határolja el m;agát az 
esztétikáták, hogy végérvényesen lezárja maga el őtt ezt a lehetőséget. Említettük 
már, hogy a kritika nem funkcionálhat, legalábbis nem pozitív ismeretanyag 
né'lkü1. Csakhogy erre az ismertanyagra az esztétikával el4entétben nem az áltа4d-
nos érvényű  következtetések levonása, különféle esztétikai szabályok fölállítása 
végett van szüksége, hanem énp a .konkrét m űalkotás egyedi, sajátois értékét kíis вreli 
meg különválasztani, kikoristáiyosítani a segítségével, mégpedig sokszor épp a fönn-
áfló esztétikai szabályok ellenére, azokkal szembeszegiilve. Mert: »A kntžkában 
nincsenek ditaidnos kržtériumok; melyek a m űvek (ti>hbes szám!) esztétikaž mviosé-
gét univerzálisan determinálhatnák. Csupán olyan kritériumok léteznek, melyek a 
mű  (egyes іszám!) esztétžkumát határozzák meg (...). a m űvel szemben csak egy 
kritérium lehet, a kritikus dlldsfoglaldsa. Ez az állásfoglalás a kržtéržum jelen-
téséről alkotott fogalomtól és a kritikus szenzibilitásától függ, s ez a füegőségž 
viszony dönt ő  fontosságú.« (Bányai) Ugyanvakkor azonban a mű  esztétikumát 
meghatározó egyetlen kritérium, a kritikus allásfogkalasa nem lehet hiteles »no-
ztitív« •ismeretek híján, és a tudo тnanvas kritikai módszer alkalmazása nélkül. 
Miért? Egyszerűen, mert ez az egyik dönt ő  fontossagú tényezőt, a kritérium j•e 
lentéséröl alkotott fogalom hitelességét kérd őjelezné meg. S ez még akkor is így 
van, ha teljes mértékben egyet kell értenünk Bányaival abban, hogy a pozitív Is-
meretek önmagukban »nem hatnak megnyugtatóan, mögöttük rendszerint isme-
retlen, de a művészet szempontjából legfontosabb terület t űnik fel.« 

Már az eddig elmondottakból  is  kiviláglik, hogy mi sem volna végzetesebb 
félreértés, mint alkalmazott esztétikának, az esztétika szolgálájának tartani a kri-
tikát, vagy pontosabban, az irodalomközpontú kritikát. »Ha a kritika alkalmazott 
esztétžka volna — írja Bányai —, akkor egészen világosan ábrázolhatnánk a krž-
tériumok lényeges vonásait és ismérveit» Más szóval, minden különösebb nehéz- 1238 



ség nélkül kialakítható lenne egy egységes esztétikai mércerendszer, malynak 
konkrét alka1mazásával biztos és végérvényes ítéletet mondhatnánk egy-egy m ű-
alkatásról. Ez azonban több okból is merő  ábránd. 

Ma már maga az esztétika sem bízik és hisz saját végs ő  eredményességé 
ben. »Az esztétika sorsa, hogy kiábrándítson bennünket«, ezzel a hartananni vere-
ségtudabta'1 nyúl a legtöbb esztéta tárgyához. Furcsán hathat ugyan, ha egy ,magát 
tudományosnak hívő  diszciplína eleve elvsmeni kudarcát és tehatetlenségét. Ez 
esetben mégis indokdlt, mi több »jótékony« is a kudarc vállalása, hisz csak en-
nek tudatában védekezhet úgy-ahogy az esztétikai gondolkodás a tanmészetb ől 
eredő  dogmatizálódástól. Mert mint minden tudomány így az esztéti'ka is általá-
nosítani szeretne, a minden m űalkotásra jellemző  állandók elvont és általános ér-
vényű  szabállyait akarná megfogalmazni. A :dogma pedig nem más, mint az ,ilyen 
szabályak örök érvényű  »igazságkénti« edfogadása és érvényesítése. A m űalkotás 
lényege ,pedig épp eme általános állandókon túl, egyediségében rejt őök. Az eszté-
tika tehát eleve nem áshat 1e mé'lységeibe, egyszer űen ment az egyedi a legkеvésbé 
sem alkalmas az általánosításra, a szabályteremtésre, vagyis az esztétika eleve 
képtelen az esztétikai érték konkk гét megnevezésére is. Az esztétika csak a m ű-
a1kotás nvеgisnnerhető  tényezőivel foglalkozhat s .azok alapján következtethet a m ű-
vészet egyes sajátos vonásaira, anélkül, hogy bármelyiket is lényegi sajátosságként 
tüntetné Eö1. 

A kritika igazi tevékenységi területe viszont ott kezd ődik, ahol az esztétika 
előtt .a kör bezárul. Mert a kritika mindig kézzelfogható értékeket mutat föl, 
épp a konkrét mű  egyedi vonasait igyekszik kiemelni. A sajátos e'sztétikai értéket 
hangsúlyozza. Lényegéhez tartozik az értékelés, megítélés, ám ezt — mivel a m ű-
alkotás kölcsönzött —, (akár önmaga kia'iakitotta) 1ta Іѓлоѕ  kri•tériumdk alapján. 
Vagyis, hogy egészen pontosak legyünk: nem ítélkezhet általános kritériumok 
alapján akkor, ha valóban esztétikai értéket képvis е lő  művel á•11 szemben. E11en-
kező  esetben nagyon is megfelelőek számára ezek az általánas követelmények, 
művészi ismérvek. Egy-egy irodalmi munka (szándékosan használjuk ezt a kife-
jezést) fogyatékosságait, »sajátossagait« mindig pozitívan is ki elehet mutatni. De 
ez már a .kritika művészet-óvó és nem művészetet-affiirmáló szerepéhez . tartozik. 

S hogy az esztétikai érték a józan ész segí Фségével meg nem ismerhet ő  —
ismérvei nem választhatók ki és nem is rögzíthet ők —, a kritika lényegében fegy-
vertelenül indul •minden іdёntб  ütközetbe: a helyszínen vizsgálat közben kelli min-
dig újra és újra kialakítania eredményhez vezet ő  kritériumait, azt Bányai így 
fogalmazza meg: »... az esztétikai kritériumok (...) nem állandóak, nincsenek 
végérvényesen meghatározva, sokszor még pontosan megjelölve sem. A kritika 
azonban, mely bizonyos kritériumok szerint ítél, kritériumainak bizonyosságát 
az irodalmi művekben, azok sajátos, bels ő, esztétžkaž felépítésben keresi. Krité-
rium nem tehetséges bizonyos evidens, de semmiképpen sem állandó m űvészi 
érték nélkül, mert különben fölösleges és megbízhatatlan volna. A kritika és 
kritika .kritériuma számára kétségtelenül a művészi alkotás létezése és mindenek-
előtt az esztétikai érték lényege a fontos. Ez a puszta létezés azonban nem hatá-
rozhatja meg következetesen azt a médiumot, melyet esztétikumnak nevezüizk.« 
Az így megtalált, (de bátran használhatjuk a kifejezést: megteremtett) kritérium 
pedig szükségszerűen az esztétikai érték léлyegénak új dimeвzióira mutat, ezzel 
mintegy гákényszеrítve az esztétikát, hogy módosítsa a m űvészetről .alkotott előbbi 
nézeteit. Az igazán jelentős műalkotásra, és az igazán jelent ős kritikára egyaránt 
jél'lemző  ez az esztétikai gondolkodást 'gazdagító vonás. 

Miután érthet ővé vált, hogy a kritika semmiképpen sem lehet az esztétika 
kiszolgáltatottja, így nem is egzisztálhat árnyékában, anélkül, hogy meg ne tagadná 
önmagát. Meg kell hát vizsgálnunk, a kritika és a m űalkotás viszonyát, függenek-e 
egymástól, s ha igen, hogyan determinálja a kritika tárgyát, a m űalkotást. Bányai 
nemcsak az esztétikával, hanem a műalkatással szemben is önállósítja a kritikát. 
Több ízben hangsúlyozza: a kritika teljesen önálló tevékenység, semmi esetre 
sem játszik alárendelt szerepet az irodalomban, még véletlenül sem tekinthet ő  
a műalkotáson élősködő  Ikísérő  jelenségnek. S 'hogy ezt meggy őző  mádon bizo-
nyítani  is  tudja, iaz első  sorban műközpóntú szemléletével magyarázható, mely 
minden esetben a műalkotás esztétikai ismérve mellett foglal állást. Többször is 
említettük már, de ez alkalommal ismételten is hangsúlyozzuk, hogy a m űközpontú 
irodalomszemlélet szerint az esztétikai érték megközelíthet ő, de birtokba nem ve-
hető, magával az alkotás •titkával egyenlő . Tehát: a kritika objektíve nem szol-
gál'hatja a műalkotást oly módon, hogy magyarázza vagy értelmezi. Téves út, 
a kritiha zsákutcája ez. Ami érdekl ődését felkelti, létrehozza, és munkára ösz-
tönzi, az a megismerhetetlen esztétikai érték. Vonzásában létezik, akkáresak maga 
a műalkotás. A műalkotás megvalósítja ezt a megfoghatatlan értéket, a kritika 
feladata pedig, hogy érzékelhet ővé tegye egy más szférában, új szinten, a maga 
módján. Á;m ehhez korántsem elegend ő  a pozitív elemzés, »személytelen adat-
halmozás«. Hogy a megismerhetetlen közelébe férk őzhessék, hogy érzékeltethesse 
az esztétikai értéket, a kritikusnak sajatos eszközeivel, magamagának is meg kell 
teremtenie ezt az értéket, bizonyos értelemtan újra kell alkotnia. S mivel két 
alkotás sohasem 'lehet teljesen egybevágó, bátran mondhatjuk azt is, hogy ,maga a 
kritika is esztétikai érték ű. Ez az egyetlen módja annak, hogy a m űvészet, a mítosz 
közelébe féгkőzhessen s érdem+beat tudjon szólni róla. A józan ész eszközeivel 
megismerhetetlen esztétikai érték tehát egyféleképp mégis megismerhet ő : a kri-
tikai alkotómunka folyamatában. Eszerint a kritikának is önálló m űalkotássá 
kell miтіősiilnie, ahhoz, hogy be tudja tdlteni szerеpét, teljesíteni tudja feladatát. 
Mert célja »nem a reprodukció, nem is a megértés, nemcsak az a bizonyos iro -

dalmi betérképezés, hanem az önálló tevékenység érvényesítése.« (Bányai) S most 
már valószínűleg világosabb az is, hogy a kritika, akárcsak a m űalkotás, miért 
nem .tevődhet össze előre yártott élamekb ől, miért nem »ddlgozhat» állandósított 
kritériumakkal, miért kényszerül egyszeri, bels ő  kritériumakna, miért kell azokat 
az alkotás folyamatában újra és újra megteremtenie. Еs talán sikerült ramutat-
nunk arra is, minek alapján állapítja meg Bányai: »Ahogy a mížvészž alkotásban, 
úgy a kritikában is (...) megvan a lényeges képesség, hogy önmagában, forrástól 
(tárgytól) elválasztva, tehát minőségileg önállósulva  is  hatni tud (..., önmagában 
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đnállósága, sajátos esztétikai értéke már önmagában is igazolja a kritika 
létjogosultságát. Nem kevésbé fontos azonban, hogy a műalkotás »értékének és 
tartalmának jelentése sohasem lehet állandó«, hogy mindiig .többértelmű, hisz 
ez teszi lehetővé, hogy egyazon irodalmi műről néha könyvtárnyi kritika íródik, 
hogy egyik ;sem tekinthet ő  a mű  végérvényes és egyedül hiteles értékelésének. 
Mert e többértelmúségből .következik az is, hogy a »művészi értéket, a_ m űvészi 
kifejezést semmivel sem lehet helyettesítenž«. 

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a kritika teljes mértékben öncé'lúvá 
válhat, vagy végérvényesen elrugaszkodhat tárgyától, a m űalkotástól. A kritikáznak 
ismernie kell határait, nem válhat fart pour fart esztétizálássá, mert talaját 
veszti, egyszerűen mert »a kritika döntő  feltétele a m űalkotás«, mert »a kritika 
előfeltétéle mindaz, amit az irodalmi alkotás objektíven tartalmaz: a pozitív 
művészi érték és értéktelenség, mint az alkotás két ellentéte egyaránt lényegesen 
határozzák meg a kržtžkát«, mert »a kritika mint gyakorlat, mint m űvészž érték 
szemlélése és meghatározása, valamint k ö z l é s e nem a kritika puszta létezésé-
től függ elsősorban, hanem attól az objektív feltételt ől, amit a mű  jelet szá-
mára«. »A kritikának az irodalmi művel ellentétben magában az irodalmi md-
ben evidens határvonalai és korlátai vannak«, ezért »a kritika tárgyának ható-
sugarában mozog, sohasem lehet független tárgyától, állapota az örökös rabság«, 
állapítja meg Bányai. Vagy máshol: »A kritikus tevékenysége kétségtelenül kife-
jezettebben függ a tárgytól, a „mű  valóságától",  mint  a költőé. Ha kifut a köl-
temény világából, akkor elveszti éltet ő  talaját, bár vannak más „földi táplálékok" 
is, és bármekkora megelevenít ő  emotív gazdagságot képvisel is, a m ű  szempont-
jából értéktelenné válik, elveszíti szerepének alapvet ő  meghatározottságát, a kriti-
kai ítélet szavatoltságát.« 

De a paradoxon ismét csak látszólagos. Mert ,bár »a kritika határvonalait 
nem kereshetjük a m űalkotáson kívül; a műalkotás objektív feltételein (értékén, 
jelentésén, tartalmán) kívül, a kritika gyakorlatának nincs és nem  is  lehet más 
meghatározója, más határvonala« ez nem jelent többet (és persze kevesebbet 
sem), mint azt, hogy a kritika a műalkotáson belül és, »nem magában, nem elő-
ítéletežbeп, nem általános kritéгiиmaiban» állapítja meg határvonalait. Ez a kor-
látozottѕág tehát csak targyát és területét határozza meg, de pillanatra sem 
teszi kétségessé önálióságát, alkotó jellegét. Mert önállósága nem a határok 
közül való kitörésben manifesztálódik, hisz azok lényegi determinánsai, hanem 
azon képességben, hogy egyenrangúvá válhat tárgyával. Alkotó jellege abban nyil-
vánul meg, hagy a »kritika megőrzž a m űalkotás világa és az önmaga ;fogalmi 
világa közti állandó, hol erősebb; hol gyöngébb feszültséget. Tehát a kritika nem 
úgy önállósul, hogy lemond tárgyának meghatározó szerepér ől, hanem úgy, hogy 
megmunkálja a költemény affektív világát: nem akarja megfejteni, de az érzé-
kenység legmagasabb fokán érteni akarja«. Mert »a kritikus a lehetőségeket ismeri 
fel a m űben, a lehetőségeket arra, hogy önmaga egyéniségét, egyénž integritását 
érvényesítse.« 

Az eddig elmondottakból következik, hogy a kritiknak nemcsak egyik 
nagy lehetősége a tárgyával való egyenrangúvá válás, az önáiilásulás, hanem els ő  
számú létföltétele is. E követebnénynek viszont csak abban az esetben lehet 
megfelelni, vagy Bányai szavaival: »a kritika mint alkotás, illetve, a kritikus mint 
alkotó csak abban az esetben válhat valóban egyenrangúvá tárgyával, illetve a 
költővel, ha relevánssá tudja tenni alkotását, . a kritikát«; mert »csak így tudja 
túlhaladni magát, csak így tud megközelít őleg is a műalkotás közelébe férk őzni, 
csak ebben az esetben tudja valamiként is túllépni a határt, sőt következtetésévei 
és lényegével elszakadni az egyes m ű től, önállósulnž.», s mert a »kritika. épp 
azzal, hogy esztétikailag releváns, tehát „hozzásegít" a m ű  megvalósulásához, is-
meretjeleinek és titkainak esztétikai értelmezéséhez, komoly és felel ős feladatot 
tölt be«. 

A kritika alkotó jellege, alkotás volta tehát önnön értékmér ője is, sikerét/ 
kudarcát azzal regisztrálja a legmegbízhatóbban, ha tisztázza, mennyiben vált 
maga is alkotássá, mégpedig oly módon, hogy a m űalkotássai szemben esztétikailag 
releváns alkotó kantikává tudott n őni. Mert, emlékezzünk csak vissza, az alkotás 
titka csak egy új alkotással köze Іthető  meg, amit úgy is inegfogalmazbatuak, 
hogy az esztétikailag új értéket fölmutató álkotás maga az alkotás Legad еkvátabb, 
leghitelesebb kritikája. S ez a megállapítás nemcsak a mukk kotás—kritika relá-
cióján érvényes, hanem a .költészet—költészet és kritika —kritika iszonylatá 
ban is. Bányai irodalom- és kritákaelmélete szükségszer űen jut el ehhez a vég-
következtetéshez. Mivel az esztétikum nem •statikus, és zárt, hanem dinamikus 
és nyitott, az esztétikailag valóban értékes új köLtészet eredetisége abban nyilvá-
nul meg, hogy mennyire specifikus a viszonya a költészeti hagyományhoz, mennyi-
ben válik araaga is a hagyományos költészet kritikájává, azzal, hogy az esztétikum 
új dimenzióit mutatja föl. Ugyanez érvényes a kritikára is, mert az esztétikumot 
immanensen jelenti, akárcsak a költészet. A valóban jelent ős és értékes kritika 
így egyúttal mindig a kritika kritikája is; vagyis épp azért kritika, mert alkotás. 

2 
Említettük már, rogy Bányai módszere irodalomszemléletéuek a követke-

zetes érvényesítője, alkotói világnézet és állásfoglalás; az el őző  fejezetben pedig 
megkíséreltük körvonalazni Bányai rekonstruált kritikaelméletének a fontosabb 
gócait is. Mint ott jeleztük, e szemléletnek, állásfoglalásnak különösen fontos 
pontja a költészet—kritika, illetve esztétika—kritika relációjának a megítélése, 
ami viszont a műalkotásról és által-óban-az--t іrodalamról alkotott kép predesztinál. 1240 



Nem árt tehát most visszaemlékeznünk arra, hogy a m űalkotás és a valóság össze-
függései milyen jelentősen befolyásolja ezt az irodalomszemléletet; lényegi deter-
aninánsa, épp ezért célszerűnek látszik innen kiindulnunk most is, miikor Bányai 
kritikai módszerét igyekszi nk megközelíteni. 

A releváns alkotói magatartásról írja Bányai, ahogy »az adottságokat csak 
lehetőségnek veszi, a meglev ő  tájat, vidéket, környezetet az alkotás lokalizáció-
jának, de nem mond le meghatározó jellegéről, hiszen ragaszkodnia kell hozzá 
akármilyen formában is, nem rughatja egyszerűen fel.« Majd így folytatja: »a va-
lóságszemlélet itt már nem pusztán az adott valósághoz való viszony kezdetében 
mutatkozik meg, hanem abban els ősorban, hogy a művészet teremtés, valaminek 
a létrehozása, ami nélkül az adott tér üres maradna, ami nélkül a halóság nem 
lehetne igazán realitás«, »csak a megjelenés módja a kérdéses.« 
(kiemelés P. J.) És a teljesebb kép érdekében másoljunkat іmё.g egy André 
Malraux-t idéző  részletet: »az irodalom valamikor a valóság másolása volt, vagy 
esetleg a valóság megszépítése, ma viszont, a mai szellemi szinten az irodalom 
valósága valamiféle versenytársává nőtt a meglevő  valóságnak«. 

S ennyi elegendő  is, hogy az elmondottakból (pontosabban: az :vdézetekb ől) 
most már a ikritikai gondolkodás szintjére transzponálva a kérdést, levonjunk 
néhány támpontként fölhasználható következtetést. Mint tudjuk, Bányai a kriti-
kára mint önállósult alkotó tevékenységre tekint. Ha most szem el őtt tartjuk 
a kritika helyének, feladatának, lehet őségeinek és határvonalainak Bányai-féle ér-
télmezését, talán nem követünk el sulyos vétséget, ha párhuzamot vonunk az iro-
dalarn—valóság és a kritika—m űalkotás relációi között; egy kis jóindulatul 
belemehetünk a kalandba, hogy a kritika valóssága, környezete, talaja, tája a m ű-
alkotás, mégpedig mindig a vizsgált irodalmi m ű. Lássuk hát, érdemes volt-e 
kockáztatni, mit eredményezett az ilyen összevetés és nyertünk-e vele valamit. 
Ezek szerint tehát: a releváns .kritikai magatartás az adottságokat csak lehet ősé-
gekként kezeli, a meglev ő , illetve az adott mű  alkotó lokalizációjraként, de nem 
mond le meghatározó jellegér ől, hiszen ragaszkodnia kell hozzá, az irodalom-
szemlélet itt már nem pusztán az adott műhöz való viszony kereteiben mutatlkozik 
meg, hanem elsősorban abban, hogy a kritika teremtés, valaminek a létrehozása, 
ami nélkül az adott tér üres maradna, ami nélkül a műalkotás a kritika vizsgálta 
esztétikum nem lehetne igazán realitás. Csak a •megjelenés módja a kérdéses. 
Végül pedig André Malraux4 parafrazálva egy kis kihagyással így egészül ki a 
kép: a mai szellemi szinten a kritika valósága (esztétikuma) valamifé'le verseny-
'társává nőtt •a költészet valóságának (esztétikumának). 

A kérdés: válhat-e (és válik-e) a kritika  mint  alkotás a költészet verseny-
társává, anélkii , hogy lemondana a m űalkotáshoz való kötöttségéről? 

Bányai műközpontú szemlélete kategorikusan szembeszá•11 a küls ő  követelé-
sekkel: »a kritikus követelése —írja — bármennyire  is  logikus és igazságos, nem 
lehet a kritika mércéje, nem követelhet olyasmit a verst ől, amit az nem tartalmaz, 
de megkövetelheti, hogy minden, ami a verset teszi, a magasabb érték felé mu-
tathasson«. A kritika »nem követel a verst ől, hanem felfedez abban.« S ezzel már 
meg is kaptuk az egyik legfontosabb választ a hogyan kérdésre. A kritika számára 
csak a költészet, a konkrét múalkotás lehet mérvadó, csak azt vizsgálhatja, »ami 
a verset teszi«, s ez annyit jelent, hogy a .költészetet megközelít ő  pillanataiban 
meg kell feledkeznie esztétikai el őítéleteiről, minden esztétikai szabályról s azzal 
az eltökéltséggel kell behatolnia a versbe, hogy kizárólag eme alászállás tapasz-
talatai eredményei alapján körvonalazza az esztétikumot. A verssel együtt mindig 
újra és újra »pokolra keh •mennie« a kritikusnak is, hogy felszínre hozhassa az 
esztétikai értéket. A kritikus nem lehet kívülálló, neki is vállalnia kell az alkotás 
kalandjait. Ugyanakkor viszont nem azonosulhat a verssel, nem hazajáró lelke, 
hanem útitársa, mégpedig alkotó, értékel ő  útitársa kell hogy legyen. A termé-
keny feszültséget mindvégig fönn kell tartania a .költészet és kritikája között, 
hisz épp ez a feszültség ia megkülönböztet ő , de a .kapcsolatot teremt ő  is. 

Nyilvánvaló már most, hogy a versben maradás, a társas pokoljárás elve 
áthág minden kritikai-esztétikai konvención, minden addig érvényes esztétikai vi-
lágképet megszüntet, a permanens megformálódás állapotába helyezi az esztéti-
kumot; nyitottá és dinamikussá teszi azt. De az így megmutatkozó, szinte kor-
látlan lehetőségek minden egyébnek kedveznek, csak épp a kritikusi önkényesség-
nek, felületességnek és a felelőtlenségnek nem. 

Mert »... a legnagyobb tévedést mindig az a kritikus követi el, aki az érté-
keket véletlenül tárja fel, és azokat tekintet nélkül a m ű  alkotójának tehetségére 
és álláspontjára egyaránt pozitiv értékeknek nevezi, tehát megtagadja az objek-
tívan és létez ő  kritikai mércét, önmagát és a kritikát is értelmetlenné, fölöslegessé 
teszi. A másik nagy tévedést az a kritikus követi el, aki a megállapításokat csak 
sejteti, de nem ismeri őket biztosan.« E buktatókat pedig csak egyféleképpen 
lehet elkerülni: a -tudással és tudatos•sággal egybekötött alkotó munkával, hisz 
a művel szemben releváns esztétikumot immanensen kell jelentenie a kritikának. 
A ldvülydl »hozott« eszközöket jobb ha mindjárt elveti a kritikus. Az immanens 
esztétikumot, a költészethez hasonlóan csak eme esztétikum megformálása, meg-
formálódása folyamataban teremtett, teremt ődött kritériumokkal érvényesítheti, 
s e kritériumok mint az adekvát, releváns kritika szerves összetev ői a kritika 
sajátjai maradnak aztán. Vagyis a kritikus fegyvertelenül indul az esztétikum 
sajátosságaiért vívott harcba és fegyvertelenül hagyja is el a csatateret. Mert: 
»a mű  értékének és kritériumának jelentése egybeesik, tehát elválaszthatatlanok 
egymástól. Ez azt is jelenti, hogy a m űvészi értékkel együtt bizonyos fokon maga 
a kritérium is ismeretlen marad: utolsó, mindent átfogó és mindent kimondó, 
megjelölő  jelentésükről sohasem emelhetjük fel végérvényesen a leplet. Valami 
mindig árnyékban :marad. Ez természetesen a m ű  értékének egyik legevidensebb 
meghatározója, de ugyanakkor a kritikusnak, a kritikus személyének nagy drá-
mája is: nemcsak az érték, hanem az érték meghatározója, a kržtžkum is ismeret-
len marad előtte, mert jelentésük egybeesik. Ennek felismerésével a kritikus „túl-
haladja magát" és azt a konkrét értéket is, mely kritikájának a tárgya: valóban, 
a szó legpozitívabb értelmében ,alkotóvá válik.« S ha .már alkotó, meg kell hajol-
nia az alkotás szigorú törvényei el őtt. 

Elsősvarban ezért és mindenekel őtt ilyen értelemben módszere eleve megha-
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tetszik: ikiilönössége hordozza. Megismétélhetetlen különössége, következésiképpen 
az érvényesített általános konklúzió maga is megismételhetetlen egy "teljesen azo-
nos .mádon, tehát nem abszolutizált, nem egyértelmű  és nem végérvényes; »ami 
a verset teszi« az muzdmg új, mindig más, á'lRandóan változó, még akkor its, ha 
itt-ott .kimutathatók ti ~dőleges állandói is. Ezek az állandók önmagukban sohasem 
testesítik :meg, alkotják az esztétikai érték egészét vagy lényegét. S épp ez a tégy 
különíti el a leghatározottabban a kritikát az esztétikától, még az esztétika arisz-
totelészi vonalától is, mélynek légyege, akárosalk a kritikának, a gyakonl;ati té-
nyekből kiinduló -induktív módszer. Figyeljük meg, hogy Arisztotelész máig m 
érvényes esztétikai megfigyeléseinek szinte mindegyike alkotó-kritikai je'll еgű  és 
szellemű, s erénye a Platóm-féle -spekulatív esztétikával szemben épp abban nyil-
váflul meg, hogy Arisztotelész poétát ír, vagyis a korab еRi görög művészet mű-
alkotásai és művészi gyakoa'lata alapján vonja le következtetéseit, mutatja föl az 
esztétikum .sajátosságait. Ugyanakkor óhatatlanul ela ~ій , megmosolyogni való лΡai-
viјtássá válik az arisztotelészi általánosítás, mikor a dogma te лΡdenсiái éгvényesül-
nek benne, mint péR+dául az idő-tér-cselekmény hármas egység közismert, rég 
túlhaladott .tézisében torpaszta++Iható, mikor a konkrét m űalkotások аRapján levont 
konklúziót mint örökérvényű  törvényt deduktíve akarja a művészetre kényszerí-
tem. De ez már az esztétika ko тlátainak a kérdése, •számunkra csupán az a lénye-
ges, hogy az esztétikum egyetlen hiteles megközelítési módja a bels ő  szemléleten 
alapuló, az azt érvényesít ő, önmagát minden esetben újrateremt ő  induktív mód-
szer. Ez Bányai irodalamsze тnlélete áltan előre meghatározott, á'llásfoglalását és 
világnézetét hiánytaianul érvényesítő  módszere is. 

Bányai kötete, A szó fegyelme, ilyen saexnpontból külön figyelmet érdemel; 
mert miaidvégrig következetes, különösen alkalmas e nádszer behatóbb tanulmá-
nyoanazására. Futólag úgy tűnhet, hogy Bányai a modern költé+szet egy-egy aktuális 
vagy allandó kérdésércek a megvi'ldgításá га, taglalására használja föl a kritikája 
tárgyául 'választott verseket, versciklusokat, köteteket, vagy költői opusokat; 
murtegy az őt izgató problémakörhöz válogatja hozzá a m űalkdtásokat. Tévedés 
lenne, az okozatot összetéveszteni az okkal, az útközben, szinte mellékesen ki-
teljesedő  eredményt indítékként felfogni s így egy el őre kitervezett, egyébként 
nem létező , szelaktálá rendszert vetíteni, belelátni a kötetbe — generatív bordá-
zatára szinte ráaggatrci a tanulmányokat. Ezzel korántsem al'lítanánk, hogy Bányai 
kritikai tevékenységéből hiányzik a szeiektív hajlam, сsupan szeretnénk mutatni, 
hogy rendszere alapját nem a modern +költészet általános problémaköre képezi, 
épp ellenkezőleg: mindig a vizsgált mű  fölvetette konkrét esztétikai kérdés, az 
esztétikum megvalósulásából eredő  probléma. Az így »felszínre hozott« esztétikai 
kérdések végül egy (akár a modern költészet ki иesztéitikájaként is felfogható) 
gondolatrendszer Ráncszemeivé válnak, amely az eredményes kritikai tevékenység-
nek, nem pedig egy előre megtervezett modern esztétika-koncopciónak a javára 
írható. 

Bányai egyes іkгіtikбd valóiban a modern kö'ltészet egy vagy több »éget ő« 
problémájára koncentrálnak, nyomon kövеtik, kiemelmk, körülírják, s ami a leg-
fontosabb, érzékelhetővé teszik, mintegy 'láttatják, affirmálják a kérdést. Sziik-
ségtelen leltárt készítenüuk róla, mi mindennel foglalkozik Bányai tanulmányaiban. 
Szükségtelen, mert a modern költészetnek nincs olyan problématára, melynek 
segítségévél ellenбrizhető  volna, vajon beeserkészte-e Bányai a modern költészet 
összes útjait és útveszt őit. Mn az efféle problématár hiányában is, bátran ált-
hatjuk: korántsem. Már csak azért sem, mert az esztétikai érték megvalósulási 
módozatai nem végesek, mert minden igazán jelent ős költészet egyben a költészet 
kritikája is, az esztétikum újabb és újabb kérdéseinek a feltev ője; ma már miniden 
kétséget kizárиa, nemcsak prepotens, de illuzórükus célkitűzésű  vállalkozás is 
volna egy minden kételyt szétoszlató esztétikai rendszer vagy katalógus kiterve-
zése. S ezt Bányai tudja a legjobban — irodalomiföláogásából ás kritikaszemléle-
téből következik ez a megállapítás. Eleve tagadja tehát az altyen út járhatóságát. 
Épp a vele ellentétes hozzáállást és magatartást eszményíti, tudniillik azt, hogy 
az esztétvkuTn titkát csak egy konkrét m ű  határain belül lehet a legkisebb koc-
kázattal az útvesztés legkisebb valószíníúségével megközelíteni, azazhogy tárgy-
talan az olyan kérdéskomplexumok vizsgálata, melyeket a vizsgált költészet nem 
vet föl. Csak az »élő« költészet, .a .ködtői gyakorlat egzisztenciális jelentöségű  kér-
désköre 'lehet a kritkka +tárgya. Ez pedig számuntkra is igen fontos, mert félre-
érthetetleniil bizonyítja, 'hogy Bányai nem tartja valószín űnek egy modern, álta-
lános érvényűre emelt elméletrendszer megteremtésének a lehet őségét. Így a mű-
alkotásokat lsem »az« válogattatja vele, hanem kúsérletez ő  ;kedv és hajlam, az 
esztétikai érték metamorfózisainak lázas figyelemmel kísérése. Hogy A szó fe-
gyelme mint kötet mégis egy esztétikai gonddlatrendszer körvonalalt szuggerálja, 
az Bányai •következetességének és nagyfokú fogékonysagá пak köszönhető , egy-
szerűen arcnak, hagy a modern magyar (magyarországi) költészet szesnbeötl ő , 
létfontosságú kérdéseire tudott rátapintani, a kortárs költ ői praxist figyelve 
mindig ;fölismerte, annak releváns esztétikai problémáit is. 

E •releváns .kérdések felismerése különösen .fontos az induktív módszer eseté-
ben, s elengedhetetlen feltétele minden kés őbbi eredméлΡynek. Szükségszerű  hát, 
hogy a kritikus, •mielőtt még hozzáfogott volna az elemzéshez, világosan 'lássa és 
körvonalazza 'a kérdést, kijelölje vizsgálódásának fókuszpontját. A probléma föl-
fedezését nem odázhatja el, nem halaszthatja kés őbbre, a vizsgált költészet olvasói 
befogadásakor rá kell éreznie, hogy kés őbb megkímélje magát a tévelygésekt ől, 
a fölösleges pepecselés:tdl, a bogarászó, medd ő, semmilyen céllal nem történő  
pozitív adathalmaztól, mely állandóan azzal fenyegetné, hogy a sok részlet közt 
elsikkad a lényeg. Csak miután különválasztotta a konkrétan megvalósult esztétikai 
értéket -rejtő  problémát, fordíthatja figyelmét a kritika lé лyegi kérdései felé; 
hogyan valósul meg ez az esztétikum az adott m űben. 

Bányai minden esetben következetesen, .szinte kötelességtudóan elvégzi ezt az 
еIlбzetes tárgykijelölést, mindig közli fölismerését, el őre jelezve így az utat, mely 
irányba fog haladni az adott költészet területein. »... a harmincas évek közepére 
eső  új, költ ői lávaömlés mutatja választását: költői gyakorlatában végérvényesen 
a belső  szemlélet, az önvizsgálat, a monocentrikus verseszmé Пy fejl ődik ki.« (Füst 
Milán 'költői szemlélete); »Weöres költészete a sajátosságnak és az egyéniesedés- 1242 



nek egy olyan szžnjére ért, amelyen a líraelméleti és kritikai fogalmakat, els ő-
sorban a hagyományosakat, már nemcsak alkalmazni lehet, hanem újra meg is 
kell fogalmazni őket (...). Hagyományos eszközökkel egy új költ ői szenzibilitást, 
egy új költ ői világot valósít meg.« (Kritika a költészetben); »Elképzelhet ő, hogy 
a költő, aki veszélyeztetve érzi a költészetet és a költ ői ént, veszélyeztetve egy, 
a költészet iránt nem barátságos korban, kilép arámért időből és térből, hogy 
egy más időben és térben realizálja költői világát.« (Kortársunk, Psyché); »Pilinsz-
ky János verseinek i é ny e g i p a r a d o x o n a egyfajta nem-irodalmiság; ő  el-
sősorban nem irodalmi költő. Ha a költészetet J. C. Ransommal együtt a nyelv 
egy fajtájának tartjuk, akkor kétségtelenül ennek a lényegi paradoxonnak a nyelvi 
vonatkozásait kell mindenekel ő tt megfigyelnünk.« (Hasonlattípusok Pilinszky János 
költészetében) .stb., hogy ne !sorakoztassunk föl :ntinden :ilyen i лditó, fölismerésrő l 
tájékoztató passzust. Gsupán egyet idézünk még a kötetzáró tanulmányból, mert 
épp ennek vizsgálata alapján szeretnénk rámutatni a Bányai-féle kritikai mádszer 
jellegzetes:ségeire: »A modern költészet nemcsak a homályost, hanem a lehetet-
lent  is  kiemelte a hagyományos tilalmak közül. S őt, az esztétikai hatáskutatások és 
az esztétikai hírértékek mérései mind meggy őzőbben bizonyítják, hogy épp a ho-
mályos, a lehetetlen, a paradoxon, a régi görög stilisztikában szereplő  oxymoron, a 
látszólagos képtelenség az, ami a legnagyobb esztétikai hatást képes kiváltani, ami-
nek á legnagyobb az esztétikai hírértéke.« (A »verskeresés« válságai) 

S itt mindjárt ,meg .is kell állnunk egy pillanatra, :ugyanis Bányai kritikai 
módszerének lényegi sajátosságával találtuk szembe magunkat: a szétfolyásra 
hajlamos, induktív eljárást állandóan ellensúlyozó és egyensúlyozó, a figyelmet 
a közpanti іргоыёnійга  irányító deduktív vonulattal. Mert a releváns kérdések 
kitapintása, a kritikusi szenzibilitás önmagában véve még semmit sem szavatol. 
A meglátás :készség, a kritikai megközelítés alapja, lehet ősége, dm ez a lehetőség 
csak a láttatás kpessége révén te'ljesiilhet ki, eme képesség tartópillérei :pedig 
a tájékozódás, 'az elemző  hajlam és a szintetizálló erudíció. 

A tájékozódás nyilván nem lehet ösztönös, nem bízhatja magát egy olyan 
vezetőre, mint az úgynevezett ízlés, lett légyen az akár a többnyire misztifikált 
»korízlés« is. Biztanságát csak a jártasság, a költészet, az esztétvka és a kritika 
hagyományos és újabb értékeinek és eredményeinek a széles kör ű  ismerete, a tu-
dás szavatolhatja. A konkrét költészet vagy költemény releváns kérdéseit csak 
az esetben tudja •méltóképp körvoлalazni, jelentőségében •is  mérni a kritikus, 
ha tisztában van kérdéseinek viszonyával .mind a hagyományos, mind a modern 
költészetet illetőleg. Végső  soron és lényegében a2 e tudáson alapuló tájékozódás 
végzi el a kortárs költészet szelekcióját is, ez határozza :meg, mely m űvekkel és 
miért épp velük foglalkozik a kritikus. Ennek :segítségével csak ennek birtokában 
tisztázhatja egy-egy »érdekes« költészet miértjét, hisz a tudomá лyas jelzőzne joggal 
igényt tartó kritika, egyetlen tamasza nem lehet a puszta »ráérzés«, 

Nуiјhтáлvaló, hogy egy-egy .konkrét m ű  fölismert esztétikai ,problémája 
szükségszerűen csak a »rögzítés« után világítható meg. Ergo: elkeriillhetetlen 
a kérdés általános megfogalmazása, még miel őtt kankrát megvalósulásról szólna 
a kritikus. Definiálni kel a kutatás tárgyát, mely közelebbr ől meghatarozva soha-
sem maga a teljes mít, hanem a műben megvalósuló esztétikum sajátassága, ma-
ga a megvalosulás módja. Az ilyen fajta idefüníció :pedig, csak a kutatás elért, 
hitelesnek bizonyult eredményeire támaszkodhat. 

Mindezek után pedig vilagosan kell látnunk, hogy a kimondottan analitikus 
kritikai módszer nem hogy nem nélkülözheti, .de még csak meg sem kerülheti a 
deduktív eljárást, mely nemcsak tudatos ellens űlyozája és kiegészítője, hanem 
szerves része, útmutatója is :a kritikának. A tipikusan deduktív eljárastól pedig 
az :különbözteti meg, hogy kérdéseit nem kív . lr ől »erőszakolja« a műre, tudását 
nem mint dogmát igyekszik érvényesíteni, -hanem a m ű  revelálta problémát írja 
körül ismeretei alapján, mégpedig azzal a hangsúlyozott szándékkal és céllal, hogy 
bővítse, nmбdasíфsa, a konkrét mű  eredményeivel gazdagítsa az esztétikum гбl szer-
zett áltálános ismereteit, ugyanakkor pedig kiemelje a mű  sajátosságát, azt, »ami 
a verset teszi«, és csak a vizsgált m ű  sajátos értéke. 

Nem önellen!tmondás, de még csak nem is ravasz szakmai fogás tehát, ha 
deduktív úton indul el az elemz ő  kritikus; csak így tisztázhatja a m ű  esztétikai 
sajátosságát/!sajátosságait megnyugtató mádon. 

Ugyanakkor a deduktív elemzés eredményére természetszer űleg csupán  mint  
kiinduflápontra !tekint, nem elégedhet és nem elégszik meg a »megfelel őség« puszta 
kimutatásával. Eddig a kérdés vázlatos körülírásával is viszonylag könnyen eljut_ 
Figyeljük meg ezt a hasonlatot: 

»Leválik rólam az üzenet: 
legyen világosság 
és mint a halott 
aki papírcsomagban cipeli csontjait 
és hirtelen elszakad a spárga 
csak úgy vagyok 

(...) ha csak a harmadik sorral kezdődő  hasonlatnak nevezhető  komplex meta-
forikus szóegyüttest vesszük szemügyre, akkor is kiderül, hogy a látszólagos kép-
telenség, értelmetlenség, a  11  h e t e t 1 e  n  a versben nem képtelenség, nem ér-
telmetlen, nem lehetetlen. A hasonlított funkciójában, tehát a hasonló „értel-
mezésének" szerepében a „halott aki papírcsomagban cipeli csontjait", mert lát-
szólag értelmetlen és képtelenség, semmiképpen sem értelmezhet, viszont mert 
stilisztikailag mégis ez a funkciója, mert poétikailag pontosan kijelölt helye van, 
a költészetben értelmes, „lehetséges" « —írja Bányai. 

Valójában ezen a ponton kezdődik a kritikai elemzés, a kérdés i тіdentifi- 
kálása. A belőle levont következtetés egyféleképpen minden esetben meghatározza: 
egy adott költészet mely rétegeit kell felkutatni az esztétikum után »Ebből kö- 
vetkezik — folytatja Bányai —, hogy a költészetben a grammatikai és a poétikai 
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formalizáltság feltételezi/fettételezheti a jelentést. Ami azt jelenti, hogy a modern 
költészet megfigyelése és „megértése" valdjdban másképp e1 sem képzelhet ő, mint 
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a nem hagyományos formalizáltság megfigyelése és „megértése" révén.« »Marsall 
László A v a s á r n a p ú t j a i é s ú t v e s z t ő i című  szerkezet-versének alap-
vető  „témája" a lehetetlen és ezt a hagyományostól eltérő, de nagyfokú formali-
záltság eszközeivel fogalmazza meg.« »A vers látható alakjában, a külalakban 
(...) a vers formájának sajátos típusát ismerjük fel, azt a formát, mely pontosan 
tükrözi a vers benső  világát. Valójában tehát a külalak megfigyelése vihet ben-
nünket a legközelebb a vers bens őjéhez, a vers jelentéséhez.« »Hogy végül egy 
tisztán irodallоmelméleti/esztétikai megállapítást fogalmazzon meg: »... a vers 
sohasem azonos azzal, amit megjelenít, amit kifejezni igyekszik. És tovább: a 
vers elemei csak önmagukkal azonosak, csak önmagukat fejezik ki. A vers ön-
burkán belülre került, egy csak önmagával azonos világot alakított ki, és ezért 
válhatott egyik alapvető  „témájává" a lehetetlen, a képtelen, az ontológiai irrea-
litás.« 

S hogy a konkrét jelenség, az esztétikum adott megjelenési módjának »ér-
tésén« 'túl is mire  jó egy-egy ilyen deduktív-indujktív hullámgörbe, arra a vizsgált 
tanulxnany adja meg a választ. Az induktív mádszerekkel lai іkövetkeztetett meg 
állapítás törés nélkiil hajlik át (átcsap) a deduktív megközelítés újabb ћuЈл  m-
görbéjébe, •mely a mű  legmélyebb struktúrái felé tör erlőre, hogy egy tipikusan 
strukturalista elemzés révén a bels ő  összefiiggések bonyolult rendszerére mutacson. 
S ezzel tulajdonképpen már azt is jeleztük, hogy ez a strukturális ele лnzés meg 
határozott, célratör ő, feladata megteremteni a szintézi újabb lehet őségét, így 
rá a részletekbe vesző  encélít kutatások vádja eJl вΡve nini lehet érvényes. Létjogo 
sultságát, nél dllözhetetlenségét a fokról fokra kibo лtakozó, módszertanilag már 
ismét az induktív eljárasba áthajló összegez ő  'kövвΡtkeztetések beszédzseл  biizo-
nyítјák. S épp e részletes strukturális elexnzésne+k ik ёc7önhetdleg válik szavatolttá, 
hitelessé a végső  .konklúzió, mely nem élőre gyártott bizonyítandó .téziskéлt bukkan 
föl, hanem a kitartó és kóvetkezetes kritikai munka eredménye: »A költészet fel-
adata a lehetetlen elérése, és abszurd feladat ez, mert az elért lehetetlenen tül 
újabb lehetetlen van, és végül is a lehetetlen lényege az, hogy elérhetetlen ... A 
költészet mégis megszületik a ködb ől és világot teremt. Bármennyire  is  lehetet-
len ez. Ez a remény, ha ezt még egyáltalán reménynek lehet nevezni. 

A költészet a válságokból születik, a lehetetlen megnevezésb ől, a verskere-
sés válságaiból«. 

3 
Hogy a föntebb körvonalazott kritikai módszer Bányai irodalomszemléQeté-

ne'k a megfelelője, hogy lányegében kritikai világnézetként tartható és tartandó 
számon, azt fölösiieges kiilön bizonygatnunk s лyilvánvaló az is, hogy csak egy 
ilyen jéllegű  kritikai gyakorlat teszi hitelessé Bányainak, írasunk els ő  fejezetében 
feltérképezett, »kritikaelméletét«. Nem az a feladatunk :tehát, hogy az ellmé'let és a 
gyakorlat egybevágóságot a -ш tató pontjait fölisoróljuk itt, hanem hogy .érzékel-
tetni tudjuk Bányai nyitott esztétikai világképét. 

A szó fegyelméről írott ismetttetőmben már kísérletet tettem ennek sema-
tikus ábrázolására, s a végső  séатva ott idyenné alakult: 

E séma feladata és célja az lett volna, hogy az állandó kétirányú körfor-
gást szenvléltesse, a gyíúrűzve, önmagátallandó ellenőrző  és gazdagító kritika 
láлcszemeit. Magát a kritika folyamatos ö лkгitikáj tt és .létterületét azonban, 
amii nél'kiil nem követhetjük a kritika mozgásét, neon siik еrült jelölnünk. 

BáлyaitóQ mi sem іulvіжbь , mint a mű  külsődleges nem esztétikai meg-
közelítése. A kritika, vallja Bányai, nem .követelhet isemmit a m űallkotástól, amit az 
maga nem tartailmaz. Ezzel összhangban feladata nem egyéb, mint kritikai szint ű  
megértése annak, »ami köti a verset«, mert »a kritika döntő  feltétele a m űalko-
tas«, és mert: »a kritikának (...) magában az irodalmi műben evidens határ-
vonalai és korlátai vannak.« 

Más •szóval a kritika nem kerülhet a m űalkotáson kívi.ilre, mindvégig •a vers-
téren (értsd: magám a műalkotáson) belül kell maradnia. Közege, létvetülete a 
verstér, aniit így ábrázolhatunk: 
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A kritikáznak, ha egyenrangúvá akar válni a m űvel, mindvégig tiszteletben kell 

tartania ezeket a hatarvonálakat. A m űre jellemző  sajátos esztétikai kérdést itt, 
ezen belül kell megtalálnia, nem hozhatja Ikívülről magaval, még egy olyanfajta 
érvélés ürügyén sem, hogy ez és ez a modem költészet egyik legjelent ősebb prob-
lémája, lás5uk hat hogyan jut ez kifejezésre itt és most. Legyen szó •akár ismert, 
akár kevésbé ismert esztétikai problémáról, a kérdésfeltev ő  mindig is maga a mű , 

mert »a mű  értékének és kritériumának jelentése egybeesik, tehát elválasztha-

tatlanok egymástól«. Csak az a vitás, hogy a verstéren belül hol fogjuk elhelyezni 
a réleváns kérdést, vagyis a kritika el őfeltéte'lét, a kiindulópontot. Nyilván ez 

esetben is a műalkotás mibenléte határozza meg a fölismerési szempontot. Melyek 
is hát a műalkotás leglényegesebbekПek mutatkozó sajátosságai? Ismét Bányai 
már !idézett megállapításához kell visszakanyarodnunk: »... a vers sohasem azonos 

azzal, amit megjelenít, amit kifejezni igyekszik. És tovább: a vers elemei csak 

önmagukkal azonosak, csak önmagukat fejezik ki.« S bár ebiből az derül ki, hogy 

a vers nem szeletelhet ő  fel »tartalmi« és »formai« szintekre (hisz a vers maga 
a sajátosan formalizált anyag), a verstér •mégis tagoiható, mégpedig a verssel so-
hasem azonos megjelenítés és a mindig csak önmagukkál azonos verselemek alap-
elvének az érvényesítésével: 

~ 

megjelenítő  szint 

е  
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a verselemelt szintje 

~  

Ez persze korántsem jelenti azt hagy a vers (m űalkotás) integгtitása meg-
bontható ј  A afenti ábra éppen arra hívja fel figyelmü лket, hogy a vers ‚rnaga 
bonthatatlan, »tartalmi» és »formai« elemei nem választhatók szét egymástól, 
anélkül, hogy a vers ne szűnjön meg vers lenni. A verselemek szintje kompakt 
egész, s hogy a »forma« és »tartalom» szembeállítására, •»a tartalmat hordozó 
forrna« vagy a »formává tökéletesedett tartanom« elméleteire alapozó kutatások 
zátonyra futottak, épp azzal magyarázható, hogy a verselemek kompaktságát a 
vers integritását hangsúlyozó esztétikai törvény ellen vétettek ilyen vagy olyan 
módon. A verstér fogalmának bevezetése, vagyis a verssel sohasem azonos meg-
jelenítő  szint fölismerése teszi lehet ővé, hogy tiszteletben tartsuk a m ű  integritását, 
s ugyanakkor különválaszthassuk azt az eszenciális problémát is, mely ennek az 
integritasnak '(és csakis az integritásnak!) az eredménye, ami t űlaj•donképpen nem 
más, mint a vers lényege, és azonos az adott vers esztétikai értékével. Magától 
értetődik hát, hogy a vers releváns esztétikai kérdésének fölismerési pontját is 
ezen .a .szinten bélül helyezzük el. Mert ha a verset, mint a verstér egészét fogjuk 
föl, ;melynek egyrészt '.mindig csak örimagával azonos állandó .szintje maga a vers, 
másrészt ez a szint megjelenít ő  fölhámjábál következ ően többértelmű , akkor nem-
csak a vers integritását s цkerül tiszteletben tartanunk, hanem azon kérdés ma-
gyarázati lehetőségeit is, hogy bár a vers »tartalmi« és »formai« elemei ánlandóak, 
a vershez való produktív (olvasói/'kritikai) viszonyulás miért változott, és miért 
nem tekinthető  sohasem teljesnek vagy véglegesnek. S látni véljük véle azt is, 
honnan ered a kritika á'lllandó önkitikija, mi itisti nemcsak lehet ővé, de szük-
ségszerűvé is a nyitott esztétikai világképet, még akkor is, іsбt épp akkor a leg-
inkább, ha a kritika a verstéren belül marad Nem emlitve hogy épp a vershez 
szervesen hozzátartozó, de a verssel mégsem azonos, rendkívül összetett és bizo-
nyos :módon mindig a kritikától, a kritikai esztétikai "ilágképt ől is függő  meg-
jelenítő  szint, eleve kizárja a magukat esztétikai igény űeknek föltüntetni vagyó 
külsődleges megközelítéseket. 

De térjünk vissza eredeti kérdésünnkhöz: hova tev ődjön a mű  releváns esz-
tétikai kérdésének a fölismerését jelöl ő  kiindulópont a megjelenítő  szinten belül. 
Mindjárt leszögezhetjük, hogy ezt (nemcsak grafikailag) képtelenség megállapí-
tani. Épp, mert sohasem Mehet végérvényes vagy teljes a fölismerés, mert }az 
esztétika 'lényege a dinamizmus, mert tudjuk, hogy semmi sem lehet kockázato-
sabb az esztétikai értékre nézve, mint a merev rangsorolás, az esztétikai kérdé- 
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sek dogmatikus szemlélése. Egyekre elégedjünk meg hát annyival, hogy valahol 
a megjelenítő  szinten beliil felelhet ő  az a bizonyos kiindulópont. Ezek után pedig 
már ,berajzotható a kritika mozgását követ ő  hullámvonal is. 

A dedukció és az indukció átcsapása, folyamatos áthajlása еІІenére, .a kri-
tmkai kutatás vonalának nem föltétlenül , ztikséges átsz őnie a versterület egészét, 
határtál határig, viszont a módszer minden esetben megköveteli, hagy a kritika 
áthúzódjon a két szint közötti hatáтsávon. 

Hátra van még egy ugyancsak Tényeges kérdés megválaszalása, tudniillik, 
hogy hogyan kapcsolódik, kötődik a konkrét kritikai kutatás az általanos eszté-
tikai ismeretekhez, hogyan hasznosítja, nеrnkevésbé gazdagítja őket. Mindenekelőtt 
tisztáznunk kell, hogy a kritika eredménye a megj•élenít ő  szinten érvényesül. 
Mélyrétegi 'kutatásai, (mert az esztétikum sajátosságait vizsgálják), mindig a szin-
tézist szolgálják. Az esztétikum, mint a vers integnitásán аk (a verselemek egyiitt-
hatásának) következménye, eredménye maga is szintézis, a megjelenít ő  szinten 
valósul meg. A konkrétan megvalósult esztétika pedig nem fiiggetlen a hagyo-
mányos esztétikai értékektől, minden esetben produktív viszony áll közöttük. 
S míg egyrészt a hagyományos esztétikai értékek az út táptalajául szolgálnak 
(még akkor is, ha ellentétesek), úgy másrészt a műalko.tás 'specifikus esztéti-
kumának minden esetben megvannak az új esztétikai hagyarnányt alakító törek-
vései, áltálánosítható esztétikai állandói. A konkrét m ű  megjelenítő  :szintje tehát 
nem hogy elválna, étkiilönülne az esztétikum ál-talános területét ől, hanem termé-
szetszerűleg szinte belehajlik, így őrizve meg a csak rá jel'lemző  sajátosságokat is. 
A kritika egyszerűen nemcsak hasznosíthatja, :de .gazdagithaitja is általános eszté-
tikai ismereteit. Ez egyrészt köteQessége, másrészt eredményességének is ered-
ménye, ha valóban sikerült relevánssá válna egy-egy jélent ős alkotás vizsgálása 
közben, azaz, ha hiánytaQanul téijesíteni tudta feladatát. 

Sémánkat is véglegesíthetjük: 

n 
esztétikum 
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juhász erzsébet 

.. 

gion nándor prózájáról 

Gion Nándor prózájával kapcsálatban még :nem lehetne kiteljesedésr ől 
beszélni, sőt .azt sem tudhatjuk, hogy a Virágos katona (Forum, Újvidék, 1973.) 
című, legutóbb megjelent regénye után merre visz majd ez az út, eddig megjelent 
prózájának vizsgálatát mégis fontosnak tartom, mindenekel őtt abból a szempon г-
ból, hogy egy-egy alkotásnak » külön világa« hogyan viszonyul a valósághoz, pon-
tosabban, mikor és hol közeled1k hozzá, mikor ds hol távolodik el tőle. 
fedezés regényei, HÍD, 1970/5). 

Amikor egy~egy Gцoп-mű  ».külön világának« valósághoz való vszonyat vizs 
gálom, abból .a Banyai János által megállapított tén уből indulok ki, miszerint a 
vajdasági magyar prózairadalom eljutott ugyan a »valóság felfedezéséhez« ... s 
»megtette az els ő  lépéseket egy .reális látás kialakítása felé« ugyanakkor azon-
ban nem tévesztve szem elől azt sem, hogy »elég, ha ebben a pillanatban a valóság 
felfedezését annak nevezzük, aminek tekžnthetfük és nem értékeljük túl: rés-
legesnek, esetlegesnek, kezdetlegesnek, véletlenszer űnek, tudattalannak;« (A fel-
fedezés regényei, ltD, 1970/5). 

Gi n,  első  regényében, a Kétéltűek a barlangban (Symposion jkönyvek, Új 
vidék, 1968.) már felfedezhetjük a mű  és valóság viszonyának azokat a sajátossá-
gait, amelyek a Virágos katonáig elvezetnek. A Kétélt űek a barlangban című  re-
gény valósághoz való viszonyulásának alapvet ő  vonása az ellene val:ó 'kamaszos 
tiltakozás. Maga a regény szituációja is: beszélgetéssorozat a haszon nélkül való 
dálgokról — .a mindennapi realitások maghaladása, elfordulás t őlük. 

— Ne feledd, hogy csakis a leghaszontalanabb dolgokról beszélhetünk —
figyelmeztet erre a programra a klikk vezéralakja, Baras — olyan dolgokról, ame-
lyeknek nincs semmi gyakorlati hasznuk.« A haszon nélkül vaió dolgokról foly-
tatott beszélgetések »összeköt őszövegében azonban mintegy ellenpólusként föl-
fölmerül az Egyestú1et hét tagjának hétköznapi, ha úgy tetszik, hasznos, megkerül 
hetetlen valósága, a piszkos műhelyek, az ipari iskola sivár világa. A haszon nél-
kül való dolgok dicsérete tehet kimondatlanul is igazolást nyer, s őt mély hite-
lességgel telítődik ezekben az »összekötőszövegekben«.. Az Egyesület tagjainak 
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évekkel későbbi sorsa is, egy más vonatkozásban mélyítve abeszélgetés-sorozat 
egyszeri szituációját, mintegy mellékesen villan fel. 



Ment mi ez a regénybeu ideiglenasan megteremtett megisniételhetatlen 
szituáció? Egy —írói megvailósulásában olykor képzeletszegény, oкtondi túl naiv 
tartalommal .kitöltött — élethelyzet megjelentése, a gyerek- és fednött кor közötti 
köztes világé, ahol a iszerepiOK már renaeliKeznelc bizonyos tapasztalatok кai a 
féhiőttek valagából, már seltenek valamit a mindennapok valósagából, dacos el-
foraulni, fdieme1edni a:karasuk ezért is lehet inao кolt és hiteles. lvlenekülő  ka-
maszok eléggé változatos atakjaiból áll tehát össze a klikk együttese: fitt van 
Baras, a maga elfojtott érzékenységével, aki a durvaság és cinizmus felé igyekszik 
menekiilni, Angel, aki már elég jal utánozza a feln őtteket, Bresztovszky a maga 
örökös •(egyébként olcsó hatású) értetlenkedésével, Szegény Kis Rahmánovics, » a&s-
toba hala лΡavalk< betetézett kíszolgáltatottságával, stb. і''eш  folytatom felsorolásu-
kat, a regény alakjai külön-külön nem annyira lényegesek ebben az esetben, mimet 
maga a ielállí'tott szituáció. Gion következ ő  regényéről írva Bányai megállapítja, 
hogy a Testvérem, Joáb esetében nem beszélhetúnж  ugyan Lukacs György szerunt 
felfogott realista álkotásrál, maga a regény azonban egy »reális szituáció művészi 
megvatósítása«. (HID, 1970/3). 

Nyilváл:való, hogy a Kétéltűekben megteremtett szituáció nem reális. Bár, 
mint еІгІшetvuх, a va±osagos, mmdeтaaр  v aag t000'Keveaeoo Hute іesseg~ea rena-
szeresen teiouKKan a Haszon néu Кul vain aoigoкгól toaytatovt beszeagece ~cк  össze-
kotoszovegeaen, iтіmtegy a kпuzott progratuon ‚Kivm. az šs tiny, fogy nem 
pusztan a megaaott оCSzéagetesoen relaiк  a regény szituáiiová tealesedeseцΡeЖ  ie-
hetosege, hanem a teltes szovegben, a m ű  лm uvumaгnaк  összessegeoen. ezt kell 
tenat anegaцapitanvлк, Hogy  nu  az, ami pótouui tuala a regeny аіapеelyzetének 
haanyzo reantasat, s hogy ez az emiallás tobblеL-e a mű  kuion viaagаПaк  suкlaл , 
avagy fogyateкossag. 

Egyтк  útjeLzönk lehet az a tény, hogy a Kétéltűek a barlangban nenг  első  
szeméayoeaі  elmonuovt regény, ami annyn jelent, hagy szerepl ői nem epülnek 
bele olyan közvetlentl, .mamin áttétel neiküi a regényon telaantott szituacioba, 
nnnt pelaául a !'estvérem, Joáb szeréplői. S bár a szoveg legnagyoob resze apró, 
heiyzetleientésekb ől és tdaeg dialógusoкbó'1all, mádszereoen ienat rokon a pest-
verem, Joab megoldásával, ahol az író teljesen kilép a mub ől »statikus kamerát 
és mikrofont áuuva« a .szintérre, ahogyan bori Imre határozza meg a Testvérem, 
Joáb írásmódszerét, itt megiscsak az a dönt ő  fontossagц , hogy a kamerát és a 
mikrofont Baras, a regény vezéregyénisége helyezi el, sot elözóleg ő  hozza létre 
mesterségesen ezt az alaphelyzetet, ő  a renáezöje, a főszerepnje, sőt ki-tki'lépve 
szerepéool az utólagos kommentárokat és •kiegészítéseket is ó végzi el. Baras a 
regényen belli megteremt egy másik, rnestersegesen еlбdнított vilagot, a haszon 
neiкui való aolgoк  világát nitakozásul a valosag ellen, аaoból, reіelenтből.  Ha  
magát ezt a moaetlt vizsgá'lnánk, anra a :következtetésre juthatnánk, hogy Barasék 
ugyan nem tudják elfogadni a haszon és mulandó értékekkel rendeikezö minden-
napi, valáságos., reális ‚тilagot, de az ellenébe állított .vatószerútlen világ шΡ скal, 
dacszövetségukkel mint a valósággal való :kapcsolatteremtés a regény képtelen-
ségének a szituációjává v" 1  atott; Hogy a haszon nélkül való ґdоіgокгбі  folytatott 
beszélgetéseik a valásággal váló kapcsalatteremtés felismert képtelenségében csú-
csosocuk, s így a mű  mégiscsak a valóságra nyíwk. Barasék beszélgetessorozata 
azonban nem bírja el ezt az egyensúlyt. E :beszélgetéseknek ugyanis jobbára csak 
formájuk (szertartásuk) v an, tartalmuk csekély. igy aztán a Jzegény Kis Rahmá-
novics »ostoba halála« sem válhat igazán súlyossá a regény végén, ,nem válltat 
perdöntő  szimbálumává annak, hogy a felnőtté válás folyamán a kamaszság tel-
jesebb vi'lágárál álmodó dacszövetségének ibuknia kell, mert tehetetlen, végtelen 
a túlerővel szemben. 

Ezek után talán sikerül rámutatnunk arra, hogy feni a »kétélt űség« az, 
ami szituációvá tudott teljesedni a műben, mi több, a kétéltűségnek egyik polusa 
sem teljesedett művészileg hiteles szituációvá, Gionnak ebben a regényében csak 
egyfajta súlytalan különösség tudott művészi+leg hitelessé válni, az a dacos., néha 
cinikus, máskar kegyetlenked ő  kamasz magatartás, amely a Baras randezésében 
és irányítása alatt a haszon nélkül való dolgokról folytatott beszé'lgetésekb вn yea-
lizálódik, s amelynek legszembeötl őbb, sőt »retusálhatatlan« vonása a gondolat-, 
ötlet- és érzelemszegénység. A beszélgetéssorozat szituációvá teljesedése jórészt 
annak köszönhető , hogy kamaszokról van  szó. ;Dacszövetségük, tartakni szegény-
sége ellenire is megállja helyét az elfogadhatatlan mindennapok ellenpólusaként. 
A Gionhősök világahoz való hozzáállásában :egyébként szembeötl ő, hogy ezek az 
alakok tulajdonképpen sohasem kötnek komoly és tartós dacszövetséget a világ 
ellen, t іdtakozásuk sohasem valódi állásfoglalás, hanem csak különcködés, játék, 
vagy az író tolla alatt megszépülő  ügyefogyottság. Úgy  is  mondhatnánk, Gion pró-
zaalakjai közül csak a törvényen kíviiliek lázadnak vagy dacólnaik következetesen 
és egyértelműen (a Testvérem, Joáb Török Ádámja, a Virágos Katona Török 
Ádámja például) és az idegbetegek és félhirlyék (a Testvérem, Joáb Máriája, az 
Ezen az oldalon Félhülye Sebestyéngyereke). 

Félreértés ne essék, azzal, hogy megállapítottam: Gion alakjai sohasem 
1azadnak komolyan és tartósan, illet őleg, akik lázadók közöttük, nem élnek teljes 
emberként a világban —  ezzel egy ,pillanatig sem hiányoltam a lázadást, nyílt 
harcot. Gionnak ugyanis épp az így vagy úgy belenyugvó alakjai tudnak igazán 
belehelyezkedni abba a »modellbe«, amely Bányai szavaival élve »lehetővé teszi 
a világ és az ember közötti átcsapásokat«, Gion іьеІеnуеgуё  alakjai kerülnek leg-
közelebb a valósághoz. "Talán mondanom sem kel, hogy ez nem annyira termé-
szetes és magától éntődő , mint ahogy első  pillanatban tűnk, hiszen ennek alapján 
lemérhetjük ra ,Gion prózának a valósághoz való •közeledését vagy tale !való 
távolodását. 

S •most  vizsgáljuk meg, hogyan mutatkozik meg Tomnak, a Testvérem, Joáb 
című  regény főhősének a »világban való létezése«. Kétségtelen, hogy Tom a re-
gény folyamán bizonyos átváltozáson megy keresztül. Tom azonban soha egy 
gondolat erejéig •sem volt lázadó, átváltása nem a •tiltakozás és a cinkossá válás 
közötti fordulat, hanem a becsületes, nyílt állásponton 'lev ő  ember fokozatos 
bűnrészessé válása. Tom a regény elejét ől a végéig közvetlenül benne él a mű  
»reális szituációjában« és épp az ő  vi ágában való megszakítás nélküli jelenlétb ől 
következiК  az a fajta áгбi módszer, hogy Gion, amint Bari Imre írja (Kommentá- 1248 



rok egy regényhez, Új Symposian, 51-52.) »nem érdekli más, mint amit a szem 
és f ü1 közvetíthet, tehát a közvetlenül látott és hallott ... hogy Gion nem a va-
lóságról beszél és mesél, hanem e1 őá11ítja és megszólaltatja. Nem a hősökről beszél, 
hanem hősei beszélnek.« Gion írá5móds7ere tehát teljesen idomul Tom vadósághoz 
való viszonyához, pontosabban minden pillanatban közvetllenül, minden áttétel 
nél'kül álilítja elő  azt a kapcsolatot méghozzá úgy, hogy az írói módszer és a tar-
talom között soha sincs szakadás. 

De térjünk vissza Tom metamorfózisához. Hogy miért nem tedjesediik Tom 
átváltozása tragédiává, tragikus bukássá, már nem az írói mádszerból, hanem  
tisztán a benne foglalt anyagbál következik. Abból a dönt ő  fontosságú mozzanat-
bál, hogy mindaz, amit Tom lát és hall, amit mond, és amit körwlötte monda-
nak, meglehetősen rövid hatósugarú információ, hogy nem tud e'l őallítani sem egy 
teljes embert, sem egy teljes világot, hanem csak egy szituáció felállítására képes. 
Tény, hogy Tom, akár Móricz Rokonok című  regényének ,Kapjásával összevetve 
(ahogyan Varga Zoltán tette Testvérem, Joáb című  írásábarк, HÍD 1970/3) akár 
ásszehasonlítás nélkül, önmagában kisszer ű  figura »nemcsak jellemét, de szeliemi 
horizontját, képzelőerejét tekintve is«, s hozzáfűzném, igényeit tekintve úgyszintén. 
Hisz tni történik tulajdonképpen ebben a regényben? Tomot, a f őhőst megbízzák 
a kisvárosban folyó építkezések ellenórzésével, s ő  kezdetben ébren ügyel a rendre 
és a törvények betartására, aztán bizonyos küls ő  körülmények hatására a maga 
érdekeit kezdi előtérbe helyezni, korrumpálódik. S ezen túl, mint emberr ől, 
mit tudunk meg Tomró'1, mit lehet róla megtudni? Azt, hogy szereti a szép, sza-
bályos íéptiІeteket, hogy jel érzi magát Joáb II. kocsmálában, jókat eszik k ёs 
iszik, többnyire lényegtelenségekről fecseg a ,barátaival, hogy v an  egy féltve 
őrzött barna öltönye, egy Marfája, akire nem szeret .gondolni, mert a lányt ideg-
összeroppanással a kárházba szálditották stb. Mindaz, amit a regényben Tom 
szemétyiségére vonatkozóan megtudunk, túl kevés és jellegtelen, Tomot küls ő  kö- 
rülmények teszik a regényben megteremtett reális szituáció eleven alakjává. S most 
kell megemlítenünk Gion művének döntően befolyásoló, egészét átlényegítő  kom-
ponensét: a politikumát. A гegényből hiányzó emberi teljesség, a kisvárosi lét 
egysíkúan megjelenített eonotóniája a szuggesztíven megsejtetett politikai hely-
zet révén kapja meg a »reális szituáció« el őállításához szükséges feltételeket. 
A mű  politikuma lesz az az erős sugarú informació, amely elmélyíti Tom valóban 
minden tekintetben kisszerű  alakjának mozgását, tetteit, viselkedését, más színe-
zetet kap cinkossá svádása, arnzlása, Máriától vailó ideg елkedése, vagy akár az a 
ritmikus időközönként megismételt motívum is, hogy nyomasztóan érzi magát, 
amikor sötétedő  szobában ébred délutáni álmából. És ennek következtében talán 
az egy Török Adómon kívül a regény minden alakja bonyolultabbá, elmélyülteb-
bé válik. A Testvérem, Joáb világa a »meghódított« politikum által válik egy » ге  .-
lis szituáció« művészi értékű  információjává. S mindenekelőtt erre a regényre 
érvényes Bányai Jánosnak A f el f edezés regényei (HÍD, 1970/5) című  tanulmányában 
olvasható megállapítása, amely szerint »ezek a regények nem a valóságot f edez-
ték fel, hanem a tilalmakról rántották te a leplet, felrobbantottak egy sor tabut. 
Ami azt jelenti, hogy regényeink valóságf el f edezése azonos a politikum f el f edezé-
sével. Vagyis azzal a legáltalánosabb ténnyel, hogy az ember politikus lény és 
a világra, meg önmagára a politikum visszf ényében tekint.« 

A »meghódított« politikum kapcsán térjünk most még egyszer vissza a Test-
vérem, Joáb főhősének metamorfózisára. Tom kisszerű  alakja, mint mondtuk, 
semmiképp sem tudná hitelesíteni korrumpálódásának tragikumát. Gion írói mód-
szerének elismerésre méltó következetességét épp abban látom, hogy befejezésül 
elkertilli a túl nagy szimbólumot: a tragédia csapdáját, amelyet m űve nem .tudna 
hitelessé tenni. Röviden: nem csinál fából vaskarikát. Igy éri el azt, ami kevés 
vajdasági allkotásrál mondható el, hogy társadalombírálata valóban mentes min-
den tételszerűségtöl, hogy természetes, spontán, a m ű  belső  világának nemcsak 
szerves tartozéka, hanem egészét elmélyít ő, átlényegítő  matívumává válik, s 
föltépve ennek a világnak kétdimenziós síkját megadja tartását, m űvészi erejét, 
nélkülözhetetlen harmadik dimenzióját. 

Tagadhatatlan, hogy a Testvérem, Joáb e megadott harmadik dimenzió által 
az, ami. Ha azonban ielvonatkoztatjuk ezt a regényt a palitikumtól, ha tisztán 
Tomra és környezetére figyelünk, már-már ijeszt őnek tűnik ezeknek az alakoknak 
a gondolati és érzelmi sivársága, s szavaik és tetteik mögött nem a lefojtottság, 
a visszafogottság, az elhallgatás csöndjét érezzük, hanem az ürességét és tartal-
matlanságét. 

Gion a Kétéltűek a barlangban című  regényében megteremt, mint mondtuk 
egy mesterséges világot, egy véd- és dacszövetséget a valósággal ;szemben. Meg- 
állapítottuk azt is, hogy a mű  egészét tekintve ez a tiltakozás csak a különösségig 
ível, de ,talán épp így igazán hiteles, hisz kamaszokról van szó, akik még csak alig- 
alig mártózhattak meg a valóságban. A Testvérem, Joáb osélekménye már egy 
valóságos kisváros, szereplői pedig felnőttek, akik egyre súlyosabb tapasztalatokat 
gyűjtenek be a világból. Az Ezen az oldalon (Forum, rтjvidék, 1971.) című  műben 
az előzőekhez viszonyítva erőteljes valtás ikövetkezik be. A m ű  színtere mind- 
össze egyetlen sor ház és vele szemben a temet ő, ez a Keglovics utca. A Testvérem, 
Joáb szereplőinek a Keglovics utca egy sor házához viszonyítva hatalmas térség 
állt rende'1kezésükre, mozgásaik, különböz ő  életmegnyilvánulásaik véghezvitelére, 
s ők mégis ugyanazokat az utakat járják, miközben viszonylagos érzéketlenségük 
-asa јx~zs `гgs ureчк a (јпsa~uazal) xns~zay~1 uup~lln;alaq p'f~гn s~ aтΡauaha 
gébe, ,ѕ  ha nincs a külső  kényšzérítő  nyomás, számot sem lehetne adni arról, hogy 
a világon vannak. Ezzel szemben a Keglovics utca egyetlen sor házában annyi 
uugвΡz9Јd ђsupfaл  zs9$a Zr Кoч  <azsso 1n; s тΡu9Ka »sua3az« 'sэuјzs `souolrtX 
együttvéve sem tudnánk ennyit összekeresgélni. Á m ű  felszíne, vagy jelenideje 
nem bővelkedik ugyan eseményekben, mindössze annyi történik, hogy egy reggel 
hídépítők jelennek meg a csöndes Keglovics utcában, hogy a temet ő  mögött hú- 
zódó folyón hidat emeljenek, összekötve így az utcát a város többi részével. A 
jelentős eseményt megbeszélendő, összesereglenek az utca jelent ős férfiai, hogy 
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tenné eddigi nyugálanukat, véget vetne elszigeteltségüknek. A Keglovics utca-
beliek is egyfajta véd- és dacszövetséget kötnek, árkot ásnak az uteában, s így 
megnehezítik az épületanyag szállítását, majd az építkezés ideiglenesen abba is 
marad. Ennyi a könyv tényleges cselekménye, amely nyilván csak arra jó, hogy 
az író seregszemlét tartson. A szerepl ők felvonuitatása után 'kezdődik egyeвkénti 
bemutatásuk, sorra megelevenednek a Keglovics utca regényesebbnél regényesebb 
alakjai. Azaz hogy megelevenednek-e vajon? 

Mindeddig szándékosan halasztottam a könyv műfaji meghatározását, s most, 
hogy a szereplők életének benLUtatásánál tartunk, már leszögezhetjük, hogy  Gi n-
nak ez a kötete nem tekinthető  sem novellafüzérnek, sem újszer ű  regénykísérlet-
nek, hanem csupán legendafüzérnek. Mert irninidaz, amit a Keglovics utca la-
kóiról megtudunk, valóban nem több,  mint  legendák :sorozata, a termékeny és 
ihletett írói •képzelet szüleménye, nem tekinthet ő  még a »valóság legendaszerű  
vetületének« sem, ahogyan Varga Zoltán igyekszik meghatárazni (HID, 1972, 7-8) 
Gion könyvének valósághoz való viszonyát. Ezzel a m űfaji minősítéssel az elillant 
valóságot hiányoljuk ebből a kötetből. 

• Vegyük hát szemügyre ezt a szöveget, nem mint az eddigiek során tettük 
(mert tehettük) a mű  valásághoz való közeledését vagy tele уaló távolodását, ha-
nem hiányának következményeit mérve. Legendafa zénnek tekintem Gion Nándor-
nak ezt a könyvét, mert nincs olyan mozzanata és vonatkozása, amely a valóságra 
utalna. S amikor valóságról beszélek, talán fölösleges is hangsúlyoznom, hogy nem 
realizmusra, hanem művészileg hitelesített valóságimpulzusok kicsapádására gon-
dolok. Minden mű, tudjuk jól, sarkít valami felé •, csak így teremtheti meg a maga 
külön, autochton világát. Az Ezen az oldalon történetei azonban nem a legenda 
vagy a mese .felé sarkiitanak, hanem teljesen átbillennek a legenda- vagy mese-
világba. S ha a valóság elérhetetlen maradt egy író számára, honnan alakulhatott 
benne olyan teljességtudat, amelyet egyszer űsíteni kellene, le kellene kerekítenie? 
Lesújtó kóvetkeztetésekig jutnánk, ha megkísérelnénk számonkérni ezekt ől a »régi 
megható történetekkel« betetézett legendáktól a valóság hiteles keresztmetszetét. 

Mint mondtuk már, a különös, » гegényes« fiigurák egész galériájáгa bukkan-
hatunk Gion könyvében. Megrázó, tragikus, tragikomikus sorsok bontakoznak ki 
valamennyiük »régi megható történetéb ől« —íme a •bizonyság, különcségük, furesa-
ságuk kulcsa. Mert a »régi megható« kulcstörténetek nélkül valóban nem tud-
nánk mit kezdeni ezekkel a figurákkal. А . amit a jelen életük megmutat, csupa 
apró méltatlankodás, dohogás, és persze egyöntet ű  tiltakozás a túloldal fenye-
gető  betörése ellen. Ha a »régi megható tö гténetek« nem nyugtatnának meg ben-
nünket afelől, hogy mindegyiküknek megvan az oka arra, hogy különc legyen vagy 
csodabogár, a Keglovics utca galériája bizonyos helyzetekben inkább csendes 
бrültek tanyájára, mint valóságunk »sűrített kivonatára« emlékeztetne bennünket. 
Még így is van  valami kísérteties bennük. De ennek vizsgálata már a Gion próza 
stílusának tárgykörébe tartozik. 

A Kétélt űek a barlangban című  regényre és a Testvérem, Joábra is az jel 
lemző, hogy az író nem ?maga beszél, hanem a h őseit beszélteti. A Kétéltűekben 
minden információt a Baras геndezésében fölállított .kamaszfiú'k csoportja mond 
el a maga sajátságos, kissé nyegle, túlzó vagy nyers megfogalmazásában. S ha stí-
lusról nem is beszélhetünk, a regény nyelvezete autentikusan kifejezi, pontosabban 
harmonizál a regény mandanivalójával. A Testvérem, Joábban Bányai megállapí-
tását idézve »Gion egyfajta puritán szöveget alkotott meg... A stilisztikai eszközö-
ket nála az ismétlések helyettesítik., amelyek egyszerre realizálják a regény szö-
vegének stilisztikai puritánságát és ugyanakkor m űvészi információt is.« Az Ezen 
az oldalon című  könyv átlendülése a valóságon legpontosabban a stílusán mérhet ő  
le.  Gion írói nádszere -itt is ugyanaz, mint előbbi műveiben: nem beszél, hanem 
beszéltet, s ugyancsak hősei szemével iát. S itt kezdődik a probléma. Ugyanis a 
Félhüiye Sebestyén-gyerek és a Kis Kurányi fiúk kivételével, akiknek egészen 
kevés szerep jut — a Keglovics utca jeles férfiai :mind feln őtt, idёsebb vagy 
öreg emberek, ennek ellenére minden pillanatban kamaszszemmel néznek a világra 
és a kamaszok nyelvén beszélnek. Mert az a fajta, nyelvi szinten is kimutatható 
naivltás, sőt az az olykor nem is kamasz-, hanem gyereknyelv, a maga dadogó vagy 
túlbizonygató logikai menetével, amely oly jellemz ő  a Kétéltűekre, s itt-ott a Joáb-
ban  is felbukkan, többnyire hitelessé tud válni e m űvek egészének szintjén, ösz-
szefüggésrendszerében, az Ezen az oldalon című  könyvben azonban minden al-
kalommal újraуalószínűtleníti a Keglovics utca .figuráit. Figyeljük xneg a követ-
kező  rövid részletet: 

— Nagyon fiatalon halt meg — mondta. 
— És milyen szép halott volt — mondta Opana. — A legszebb halott, akit 

valaha láttam. 
— Miben halt meg? — kérdezte Romoda. 
— Nem tudom — mondta Opana. 	Talán torokgyík, vagy valami ilyesmi. 

Valami ilyesmit mondtak, amikor temetni hozták .. . 

— Vigyük. a másik sírkövet — mondta Romoda. — Beck Ervin városi taná-
csos — olvasta hangosan. — Biztosan valami vén majom volt ez a Beck Ervin. 

— Nem tudom, őrá nem emlékszem — mondta Opana. 
A Beck Ervint sokkal nehezebb lesz Iedöntenž — mondta Kis Kurdnyi. —

Vigyük mégis a Gizike Schladtot. 
— Nagyon fiatalon halt meg — mondta Romoda. 
— Kit érdekel az, hogy milyen fiatalon halt meg. Sokkal könnyebben el-

vihetnénk, mint a Beck Ervint. 
— Fogd be már a szád — mondta dühösen Romoda.< 

(i. m. — 8-9. old.) 	1250 



Romoda, Đpana, Kis Kurányi, Madzsgá'j vagy Rozmaring Bandi, igaz, kissé 
letisztultabban, több nyelvi szellemességgel és valamivel több .tartalommal, de 
ugyanazt a nyelvet beszélik, mint Barasék a Kétéhűekben, ugyanúgy lesznek okkal 
vagy ik nélkül, de úton-útfélen indulatosak, nyersek, cinikusak, gyermekdedek 
vagy értetlenek. És mert ősz fejjel is Barasék kamaszfejével gondolkodnak, az ő  
eszük szerint tesznek-vesznek, nem véletlen, hogy különcöknek, csodabogaraknak 
hatnak, sőt olykor, mint említettem már, egyenesen gyeng еélméjűeknek, a »félhülye« 
állandó jelzővel felтuћ  .zott Sebestyén-gyerek mentálisan mindenesetre a legegész-
ségesebb és leghitelesebb is közöttük: nem csoda, ő  valóban kamasz. 

Neue szabad elfelejtenünk, az Ezen az oldalon történeteiben nyomon kö-
vethető  valami elnagyolt pszichikai indokoltság is. Kardovin például rosszk еdvé-
ben késdobáló művésznek hazudja magát, Aaamkó nyomorékra dolgozza magát 
a gyárban, aztán elbocsátják, s ölni tudna, ha valaki arra figyelmezteti, hogyan 
ikiabálta negyvenötben: »Miénk a gyár!« Aztán az elvágyódó majd visszarette лő  
Váryné, Takács Szilvia a maga bonyolult élettörténetével, stb. A könyv valamennyi 
története túl elnagyolt, túl lekerekített vagy épp гtúlságosan megindokolt, és ön-
magán túl egyáltalán nincs jelentése, önmagán twl •semmire sem nyit. A Keglovics 
utcának nincs kapcsolata a valósággal, furcsasága teljesen öncélú, nem tekint-
hetjük elszigeteltsége abnormalizáló következményének. únmagukban érdekes, han-
gulatos, de a valóságtól teljesen izolált történetekb ől áll ez a könyv, színes legenda-
füzér, könnyű  olvasmany, de semmi több. 

Gion Nándor két jól sikeriilt ifjúsági regényével (Engem nem úgy hívnak, 
Forum, tтjvidék, 1970; Postarablók, Forum, Újvidék, 1972) ezúttal nem foglalko-
zunk, csak annyiban tartoznak témánkhoz, hogy általuk még egyszer 'lemérhet ő  
az Ezen az oldalon című  kötettel kapcsolatban kifejtett állaspontuлk. Ebben a 
két ifjúsági regényben ugyanis megjelennek Gion els ő  igazán hiteles kamasz-
alakjai, akik beszédük, gondolataik, tetteik a'lapján ,pontosan önmagukat állítják 
elő, a Keglovics utca nyelvén beszélnek, de megelevenedik körülöttük a világ. 
A postarablók mesevilága pedig .nem legenda, hanem egy nosztalgiákkal teli, való-
ban  :költői kamaszvalóság. 

Gion Nándor legújabb regénye, a Virágos katona (Forum, tT•jиidék, 1973.) 
egy szuggesztív helyzetképpel indul. Az a fajta »reális szituáció« amely a Testvé-
rem, Joábban teremtődött meg, itt elmélyülni, gazdagodni látszik. Stвfan Krobs, 
aki újonc, idegen Szenttamáson, a regény cselekményének színterén, a maga ide-
genségével a harmadik dimenziót ígéri. Az els ő  fejezetben az ő  szemével látunk 
rá erre a környezetre, tehát nem közvetlen közelb ől, hanem kívülről, s így mindaz, 
ami történik, hangsúlyozottabban és tartalmiilag elmélyültebben körvonalazódik. 
Ez a tárgytól való elidegenítés a mű  teljesség felé nyitását ígéri. A kívülről lát-
tatást a szerző  a lehető  legteііщészetesabben, leghitelesebben oldja meg és egy 
csapás.ra objektív szinten. Krebs nagyszer ű  aszköz, nem csodabogár, nem dacoló 
kamasz, csak idegen, aki nyilvánvalóan másként 'látja a szenttamásiakat. Mindaz, 
amit tesznek Krebs elidegenítő  szemén keresztiil láttatva jelenik meg a regényben. 
Csak egy példát erre, figyeljük meg, milyen természetes, és ugyanakkor mennyire 
mélyértelmű  ez a fajta láttatás. »(Krebs) Nagyon rosszul érezte magát és egyre 
inkább elege lett a magyarokból. Mert valamennyien hasonlítottak Csorba Jánosra, 
egy kicsit mintha valamennyien tüdőbajosok lettek volna, akiknek nem érdemes 
komolyan venni az életet. És időnként megőrültek még az olyanok is, mint a 
jámbor Gion Márton, vagy a málészájú Ubonyi Jóska.« (21-22. old.) 

A szenttamási magyarok, szerbek és németek összecsapása vagy elfojtott, 
lappangó gyűlölködéseik Krebs іkinlsnаk  .szűrőjén át megmutatva kapja meg 
Igazi, mélyértelmű  jвlentését, pontosabban objektív éгtelmetlenségét. Mert a Virágos 
katona Csorba Jánosai, Mandi ć  fivérei, Ubonyi Jóskái is bizonyos helyzetekben 
a kamaszok értelmi és érzelmi szintjére süllyednek, indokolatlan, esztelen csele-
kedeteik azonban Krebs elidegenít ő  regiszterén át 'látva már nem különcködések, 
hanem egy művészi szinten valóságossá •dimenzionált világ hiteles hélyzetjelenetei. 

Gion azonban már a regény második fejezetében megfoszt bennünket a re-
gényt művészi •szinten, hitelesít ő  információforrástól, Krebs helyébe a citerás Gal-
lal fiú đép, aki anám nem idegen ebben a környezetben, hanem különc, s mindaz, 
amit a Gallai fiú meglát ebb ől a világból, csak szubjektív érvényű  információ 
lehet, ment az ő  kívülállása •nem természetes és magátólértet ődő , mint Krebsé, 
hanem szándékos. Krebs ,nem tudja vállalni ezt a világot, a Gallal fiú nem akarja. 
Mindaz, ami ezután történik, most már Gallai szemén át láttatva, nem válhat 
a mű  »reális szituációjáváK. Az els ő  fejezetben művészi •szinten hitelesített Ubonyi 
Jóskák, Mandićok, Prodanovok mozogtak a regényben, Gallai színrelépését ől kezd-
ve csak »vakond-emberek«, vagyis, sematikus, elnagyolt figurák. 

Ezt a elszubjektivizáládott látást tetézi aztán a Kálvária szentképén látható 
virágos .katona elótérbe vonulása, mert képén át végképp megszökik az indításban 
oly szuggesztíven előállított valóság. Hisz nyilvánvaló, hogy a Virágos katona 
nem emelkedhet a kilépés, a mindenen való bölcs fölü'lemel'kedés szimbálumává 
ott, ahol nincs miből kilépni. 

A citerás Gallai fiú színrelépését ől kezdve Gion Virágos katona című  re-
génye is az elkésett kamaszság egysíkú világára sz űkül, többé semmiit sem 'lesz ké-
pes közvetíteni ,a valóságból. S ha még azt  Is  figyelembe vesszük, hogy a Virágos 
katona a történelmi regény műfaji követelményeiчel, igényeivel, készült egyre 
nagyobb írói könnyelműségnek látszik a valóságnak, a Gion prózában lassan 

1251 tünetszerűvé váló, szökni hagyása. 



danyi magdolna 

vaksag 
es 
költészet  
jegyzet fehér ferenc költészetér ő l 

1 
A vаZáság és kőltészet dialektikus együtthatásának goethei kérdésfeltevését 

mindennemű  költői (irodalmi) megnyilatkozás a maga egyediségében és konkrét• 
voltában válaszolja meg — a valóságosan túli/fölötti, az egyetemes érvény ű, a 
goethei kimondhatatlan költ ői kimondásának szándékával alkotó költő  vállalko-
zásának sikere függ attól: hogyan s a bels ő  feszültség-intenzitás mely h őfokán 
valósul meg ez összefüggések dialektikája. A m ű  megközelítésének legáltalano-
sabb szintjén megfogalmazott kérdés — mint elemz ő  szempont —sajátos érte-
lemhez jut akkor, ha :egy olyan élményköltészet megközelítésekor vetjük fel, mint 
amilyen Fehér Ferenc költészete. 

Fehér Ferenc .a megélt egyedi élet, a megélt mindennapok, az etikusan 
megélt táj-élmény ihletett megversel őjeként él irodalmi köztudatunkban. Az ő  
költészete tudatos költ ői programként hirdeti meg az emberi realitások költ őivé 
transzponálását, az egyén valóságától el nem szakadást —akár a goethei kimond-
hatatlanról való megfeledkezés árán is —, az emberi valósággal (a kollektív be-
fogadó közösséggel) való közvetlen kommunikálás erkölcsi imperatívuszát tartva 
szem előtt. 1252 



»Nem langy pepecselés az írás: 
lehelt hit, 1-іüség, életrehívás!« 

(Szó és szerep) 

»Csak addig jó útravalónak, 
amíg érzem ízét a szónak. 
Csak addig kapok új erőre, 
amíg másnak török belőle.« 

(Hamuban sült pogácsa) 

»De hát váltsunk lovat! minek a rejtjeles beszéd! 
Váltsuk kenyérré az ezüst emlékezést.« 

(A homokra épült város kapujában) 

Tudatosan választott költői .programról van itt szó, egy önmagához követke-
zetes költői magataгtásról, a költészet szerepének sajátos értel лnezésérő'1. A sze-
rep igen іkіг n, már a Jobbágyok unokája című  első  kbtetben készen áll; a Delelő  
című  kötetrag (s abban) csupán a magatartás edz ődik s a Vasfű  kötetben is a sze-
rephez valp morális hűség dominál, ám itt már jelen van egyfajta bizonytalanság 
is: a szerep szűkösségének kényszarú megérzése. 

Fehér Ferenc a népbál jött költőt testesíti •meg irodalmunkban. Szubjektív 
realista költészet az övé. •A Jobbágyok unokája — már címében jelzi a köitő  
történelmn felelősségtudatát, a maga szerepének társadalmi elhivatottságát. En-
nek a szerepnek az 50as évek kulturális életében közvetlen társadalmi funkció-
ja van. Fehér Ferenc költészetének vitagát a falu, az egyszer ű  ember, a maga 
örömeivel s bánataival, a megénintetlen bácskai táj élményének vállalása jelenti. 
A hozzá való hűség morális köte'lességgé lesz. Ami (már az els ő  versekben), disz-
szonáns elem, s ezért a szerep alakítását befolyasalja, az a szenved ő  szubjek-
tivntás. Aköltői-emberi ІѕІгs mélyén átélt élménye momaiizá ~lбvá teszi. Versednek 
hőse: ő  maga, a fájdalmas életet sorsként él ő  egyén. Az emberis 'költői sorsot 
megváltó tá'latot a .költő  »szép emberségében« keresi ;s találja meg. Bányai János 
hét évvel ezelőtt, a Delelő  költészetéről írva, a részvét kategóriáját hangsúlyozza 
ki. A »szép emberség«, a másik egyén fájdalmas sorsában való szubtilis s résztvennn-
~tudás valóban a kollektivitás távlatát kölcsönzi eiinek a költészetnek. Samlege-
sítenn tudja a gyengébb versekben el őtérbe keriilő  önsajnáltatást, ám állandóvá 
lesz a moralizálás veszélye. 

A költői példák is (elsősorban Váci Mihály s talán Csanádi Imre költészete) 
e felé terelik. A moralizáló »szép emberség« patetikus szerepe felé. A valóság és 
költészet közötti távolság feloldására ez a fajta költészet világas — sebb ől követ 
kezően: leegyszerűsített — előképzetekkel indul. Feladatát — végs ő  fokon — a 
költőin kívül jelöli meg: az etikusban. Biztos fogódzóit itt találja meg. 

Azokról a kereső  utakról és állomásokról visszatekintve, ahova az elhallgatás 
ellenében alkotó mode rn  élményköltészet, a valóság és költészet közöttn távolság 
dialektikus feloldásának lehetetlenségébe ütközve, s e lehetetlennel való bvrkozásá-
ban eljutott, ez a fajta költészet-felfogás, a »kennyérre váltható írás« ~ban való 
költőn hit akár ürigylésreméltó, elérhetetlen illúziónak is tűnhet, 's mint illúziót, 
a modern  élményköltészet, amely arra törekszik, hogy a nyelv zsákutcáit a vég-
telep tér befogadására képesítse, elvetheti, a maga számára, mint meghaladottat, 
elfogadhatatlannak tarthatja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megtagadhatjuk a 
költői-еsztétikan értékeket ett ől a költészettől, mely romantikus-naiv hittel bízik 
a valóság szubjektív realista megnevezésének lehet őségében, a befogadóval való 
közvetlen — s nevelő  célzatú — kommunikálás lehet őségében. 

Fehér Ferenc költészetének befogadói népszer űsége bizonyítja, hogy korunk 
embere igényli a szép szó s az igaz szó illuziáját, hogy nagyon .szívesen lemond 
az értelem veszélyes, mert őt a maga mindennapjainak látszat-realitásaiból ki-
emelni akaró, kalandjairól; őt és világát szolgáló, dekoratív vagy pedagógiai sze-
repében fogva fel a költészetet. 

A »szép« és »igaz« szóban bízó Fehér Ferenc -4  költői programban persze —
különösen vonatkozik ez a Vasfű  költészetére —, Mehetetlen meg nem látnunk a 
hősies erőfeszítést is a hitert, hogy a költészet a valóság szolgálóleánya lehet. 
A hangváltás, mellyel a Vasfű  kötet szabad verseiben találkozunk, magát a versek 
belső  struktúráját érinti; a formai kísérletezés mögött a veszélybe ikertilt költ ői 
program kitágítására, újraformálására törekv ő  költői kísérletet kell látnunk. E 
hangváltás milyenségét a kés őbbiekben közelebbről is vizsgálni fogjuk, azt azon-
ban már itt jelezhetjük, hogy az ide tartozó versek, így p1. az  Agyag című , mu-
tatják fel a legtöbb bizonytalanságot az esztétikai értékelhet őség szempantjábál, 
s hogy a hangváltás felszabadító hatását Fehér Ferenc költészetére a Vasfű  ver-
seiben még nem mérhetjük fel, csupán a kísérlet irányát — s az újabb költ ő i 
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2 
A sajátos — a Delel ő  egészéb ől is a Vasfű  versanyagának nagyobbik .részéb ől 

megismert — •Fehér Ferenci versnek legtöbbször pontosan meghatározható és 
a versben іkёгёіІа t го1t tárgya van, melyhez a költő  lírai módon viszonyul. Vagyis 
a vers •tárgya egy olyan kiválasztott valóság-elem (múltbeli e кnlék, a megélt min-
dennapi élet egy mozzanata, a táj egy felnagyított részlete), mely személyes él-
ményként feldolgozva a gondolati s érzelmi reflexiek közlésá 4ehet őségeit — a 
va'І(1omásos megmutatkozás, a hagyomanyos lírai v аlóság arás lehetőségeit je-
lenti. 

Ezeknek a verseknek az elen ►zésekor a következő  — leegyszeríísített —
strukturális kápletb őll kell kiinduld nk: 

kiválasztott valóság-elem  költő i reflexió 

megformált 

VERS 

Figyeljük meg, hogyan •realizálódik e képlet a Vasf ű  indító versében, a 
Paг tifecskékben, melyet tipikusnak tarthatunk. 

A versmndító helyzetet az emlékezés mozzanatának jelölése teremni meg 
(»Lobogtam értuk — / vakációzó dla ж;«)„ s ezt kiveti az emlékezés tárgyána к  
megjeuenitése (1. és 2. versszaк), a megledenítés személyes ~tő  jellege által meg-
nynva az utat az emlék szmioolikus, auegorakus mérrenuvé növeszLese felé; ám 
a szііnbólum racionális áttételességét sanasem vábalja. Ehelyett a költői bele-
képzelés, a lírai magám vonatkoztatás és szubjektív tovább-gondolás lehet őségé-
vel él (a 3. és 4. versszak közlései nem szakaana к  e1 az 1. és 1. versszakban meg-
nevezett envléktől, de azt a költői ёedeképzelés többletével ruházzak fed.) A gyer-
mekkoiü eanlék a vers jelenében alkalmas tárgynak mutatkozik egy magatartás és 
sors-helyzet sejtetésére. 

Hasonllóкképpen az Erdőtlen erdő  c., a költői szerepet megformáló versben 
is, a »téglatörrneaekbe zárt« akácfa helyzete és a költ ő  sorsa között felismert pár-
huzamosság (párhuzamba állíthatóság:) jelenín a vers alakíthatóságána;k körül-
ményét. S e kiaknázott párhuzam hite'iesíti egyúttal a szemérmes önva іІomást. 

E versmodell szabadabb kezelésé eredményezi az olyan »szép« verseket, 
mint p1. a Madarak fólyója című  is, ahol a körülhatárolt élmény és költői bele-
képzelés teljes mértékű  belső  egyensúlya valósul meg. S a Fehér Ferenc-i vers 
esztétikumának hordozóját épp ez egyensúlyban kell keresnünk, is találhatjuk 
meg. 

Elllenpoldaként említhetjük pl. a Törökbecse alatt című  verset, ahol az 
emlék étlényegesítése túl erőszakosan történik, így a megnevezett versbeli tárgy 
(a vers valóságanyaga) nem bí гja e'1 a költői beleképzelést. Az emlék s a hozzá 
kötődő  gondolati/érzelmi rsfleхió kiilönválik, s ez utóbbi magára maradva, ver-
bális köreiben súlytalanul, retarikus patetakusan kong. . 

A Fehér Ferenc-i versnek legállandóbb s legközvetlenebb veszélye épp ez: 
a retorika s,'a pátosz. 

»ha nem lesiek, felét se mondom« — vallja a költ ő . A patetizálás veszélye. 
a már körvonаAazott költői szerepből kövеtkezik. A költő  »fél szeme« szüntelenül 
befogadóját figyeli. A vers egyszerre alkalom a szemérmes magamutogatássá s 
eszköz a látatlanul is jélenlévő  másikkal való gondolati/érzelmi összetalálkozásra. 
A hatáskeresés érték lerontó következménye verseinek gyakori érzelmessége; az 
olyan nyelvi-gondolati túlizások kritiikátlan falhasználása, mely a szentimentális 
közhelyszerűség felé lendíti a verset. Kirívó példa erre A homokra épült város 
kapujában című, közvetlenül önéletrajzi fogantatású vers, ahol e versen kíviili 
szempont előtérbe kerülése eredményezheti csak a vers közhelyszer ű, romanti-
kus túlzásait: . 

»küszöbödön a fejem, 
kín — vér csorog le róla ...« 1254 



A .romantikus túlzásra, a nyelvvel való kritikátlan visszaélésre valló példa 
az Elhagyott szállás című  vers is, melyben a versbeli tárgy és költ ői beleképzelés 
egyensúilyának esztétikaú megvalásu'lása helyett a nekikeseredett szubjektivitás 
önsaj•náltató szentimentalizmusa gy őzedelmeskedik, s a versnyelvben »az ős pa-
raszti dac« vadramantikája párosul a nótázó kedvvel: 

»az esti gyorssal vagy én is elmegyek, 
vagy paréj közt dongnak be kék legyek.. 

E versek jelentik egyúttal a Vasf ű  •versanyagának egyik mélypontját az 
olyan sikerült élményversek ellenében, mint a már említett Madarak folyója, 
azután a Szžkta a tengerben. Ez •utóbbiakban , s még inkább a Pusztatemplom, 
a Madár, a Vasfű  címűekben a népi szürrealizmus költ ői nyelvi eredményeit fel-
használva, a hаgyományos élményvers egy szabadabb modelljét sajátítja el a költ ő . 

Nem minden tanulság nélkü'li összehasonlítani a ikötetindító Parti f ecskék 
és a Madár című  verset. Mindkét vers ugyanazon іКёІ tбј  sors-helyzet egyedi él-
ményként való megfogalmazását nyújtja. A Madár címűben az élmény kevésbé 
realisztikuis kezelése dalszerű  formát eredményez, ahol •nvintegy a szerep »légie-
sebb« .körülírásával a költ ő  moraLizáló hajlama 'kevésbé 'lesz szembet űnővé, s így 
az é'lményvers egy hangulatilag töményebb alakzatát 'kapjuk. 

A Vasf ű  kötet versanyagában esztétikailag hegkiegyensúlyozottabbaknak ép-
pen ezek a népi-szürrealisztikusan épíitkez ő  dalszerű  versek bizonywlnak. (Bár 
meg kell jegyeznünk, hogy az élmény dalszer ű  feloldása, mint a Délelőbén, oly-
kor itt is az érzelmi/gondolati differeneiáltság kárára іtörténik, s végzetes egy-
síkúságot eredményez. Pl. a Hulló hegedűszó, a Négylevel ű  vers címűekben.) 

Szóжшnk kell srég a Vasf ű  c. kötet szabadvers-anyagáról. Ezek elsósorban 
a költői kísérletezés jegyeit mutatjak fel, s mint 'ilyeneket, költ ői dokumentumok-
kќnt tudjuk őket nnegközelíteni. A szabad vers egyéni alakzatárnak káahakítása nem 
következett be, csupán a rombdlds útjai láthatók. Ami állandó jelleg ű  a sajátos-lak 
nevezett s az újszerű  Fehér Ferenc-i versben, amit a rombolás nem érintett, az 
az egyén vaháságáho¢ való empirikus köt ődés. Ami viszont .a szabad verseket együvé 
tartja, az az egyedi élmény szabadabb, asszociat űvabb .feldolgozása s ezzel pánhuza-
mosan egy kihangsúlyozottább törekvés a gondolatiságra, — pl. a Tavaszi naptó 
s a Megállított arcok című  »hosszú« versekben, s a Juhász Ferenc ű  szóhasználatot 
eltanuló, ám a Juhász Ferenc-i .költészet alapvet őara személytelentő , nem közvet-
lerniil emipínikus jellegének távlatisága nélküli, Agyag cím űben. Juhász Ferenc 
költészete termékenyít ően hathat Fehér költészetére, de csak abban az esetben, 
ha a hatás nem kоrlátozódik a juhászi »szászenzació« felfedezésére. Fehér Ferenc 
empirikus valóságlátásában lényeges vá'rtozásoknak kell bekövetkezniük ehhez, s 
egész költészetét, költészetferfogását át kell értékelnie, hogy a szubjektív realista 
érményköltészetének határain tágítani tudjon. 

A költői kísérletezésлek ebben a fázisában azt kell tapasztalnun , hogy 
a Fehér Ferenc-i vers, biztos fogódzóiról — a körülhatárolt élménytárgyról, a 
mindig magabiztosan végigvezetett ritmusról s rímhasználatról — lemondva, leg-
többször nem »szabaddá«, de szervettenné vált. (A Tavaszi napló vagy a Megállí-
tott arcok című  vers — gyenge próza; ami összetartja a szóvegeket, az a vers-
helyzetnek megtett reális léthelyzet keretként való alkálmazása.) 

Végezetül, ha a kritikus a Delelő  kötet versanyagának viszonylag egységes 
értékrendjéről s a következetes іkihordás.róh iszólhatott, .Fehér új .kötetét a nagy-
fokú értékbeli ingadozás jellemzi, s egy olyan fokú költ ői bizonytalanság, mely 
költészetét il'letően előremutató lehet az élményvers egy új modelljének kialakí-
tásában s a következetes kihordásban. 



garai 1ászló 

aszály 
deák ferenc: aszály ( forum könyvkiadó, ú jvidék 1973.) 

• Amióta a történelmi regény a regény m űfaján beliil elkülönült, minden kor-
szaknak megvan a maga történelmi regénye, amely csak témaváil а  ztásában és a 
témaválasztásbó'1 adódó formai módosulásokban tér el id őszaka regéлΡyétől. Éppen 
ezért hangsúlyoznunk sem kellene, hogy a történelmi regényre is érvényesek a 
regény feјQődésmenetének törvényszer űségei. De vannak olyan történelmi regények 
is, amelyeket kevésbé, vagy csak alig ta rt  nyilván az irodalomtörténet, mert nem 
igazodnak az említett fejl ődésmenethez. Ezeket általában az ifjúsági, illetve a 
nevelő  hatású, a szórakoztató regények kategóriájába sorolják. 

Deák Ferenc történelmi regényét, az Aszályt is ebbe az utóbbi fogalomkörbe 
kell utalnunk, hisz nemcsak hogy nem él a modern regény eszközeivel, de nem 
is igyekszik eleget tenni a modern történelmi regény követelményeinek. Ha mégis 
mindenáron el akarлánk helyezni valahol, akkor azt mondhatnánk, hogy nagyon 
lazán, de a móriczi kritikai realizmushoz kapcsolódik, de ez a besorolás is leg-
alább olyan laza lenne, mintha még korábbra helyeznénk. Az olyan szórakoztató 
jellegű  és ifjúsági, történelmi tárgyú (nem pedig történelmi regény!) regényelv, 
mint Ordas Iván Damjanich tábornok-a és A fekete cár-ja, Karczag György A tró-
non a harmadik-ja és Hunyady József AKék-hegyek kapitánya, valamint Fekete 
István, Вanabás Tibor könyvei önkéntelenül is a maguk fénykörébe vanják az 
Aszályt. Egy egészen közeli példa Domonkos Józsefinek, a Viharsarok agrammozgal-
mát regényben feldolgozó Efchžm L. Andrása. Deák célja annyiban tér el Domonkosé-
tól, hogy az agrármozgalom egyik legjelent ősebb allakjának az életregényével, agrár-
mozgalmi események, korabeli jegyz őkönyvek, rendeletek, újságcikkek stb. háttér-
ként való felhasználásával eleveníti fel a mozgalmat és ad hiteles képet vezér-
egyéniségéгбl, Áchimról, szerzőnk csupán egyetlen faluról írva szemlélteti a kora-
beli félfeudá'lis viszonyokat. 1256 



Deák szülőfaíuja, Ittabé a századfordulón alig különbözik az Alföld több 
ezer :falvától, azoktól, amelyek nem Indultak ,mindig azonos szintről, de az agrár-
mozgalomban kevés kivétellel összefonódtak, összekapcsoladbak. Az országos .arató-
sztrájkok, a zendülések, a földfoglalások ideje ez. Ittabé, a református falu meg-
késve ugyan, ,de annál gyorsabban lép be a történelmi jelenbe. Amikor a környez ő  ka-
tolikus falvak már közösen lépnek fel az agrárproletariátus érdekeiért, ez a falu 
megkésett, idejét málha módszerekkel igyekszik :megszerezni a száz évvel korábban 
neki ígért földet. A hasszadalmas, többször is újrakezdett pereskedésnek a fel-
gyorsult іtѓхѕadаіші  folyamatok, :a іfёІd nélküli .nincstelen milliók 'lázongása, a hi-
hetetlen жіагnй  elszegényedés vetett véget és vitte el az ittabéiakat is odáig, 
hogy bekapcsolódjanak az országos méretű  mozgalomba. Igen, bekapcsolódásnak 
lehet nevezni földosztási kísérletüket, még akkor is, ha ők maguk tagadtak, hogy 
valami közük lenne a szocialistákhoz. Nem elszigetelt, egyedi jelenség ez sem, 
mert a földmunkásmozgalom nem egy olyan esetet mutathat fel, amikor a pa-
rasztság nem vállalt közösséget a szocialistákkall, de ugyanazokért a ісёІіkёгt 
küzdött. Ez sem véletlenszer ű  jelenség. A iregény egy ,falu útját rajzalja meg, 
azt, hogy hogyan bontakozik ki református els іigeteltségéböl, hogyan szakít a 
rendszeren bekili >nnegoldás«, a »törvényes« rendezés lzhet őségével, és hogyan 
jut el az erőszakos földfoglalásig. 

Szerzđnk, amikor egyik •szereplójével az ittabéiak szemébe mondatja a törté-
nelmi igazságot, amihez a regény egésze kellett volna hogy elvezesse az olvasót, a 
könnyebb utat választja: »Egész Torontál talpon van, Kevét ől Padéig, Kisoroszig! 
Ti meg csak hallgattok! Persze ... Ti úri fajta népek vagytok. A magatok jussát 
is PERREL akarjátok megszerezni. Holnap az egész világ röhög rajtatok, mert 
ilyen finom, tapintatos paraszt sehol sincs: PERELI a sajátját!« Kétségtelen, 
hogy könnyebb összegezve elmondani valamit, ,mint epikai eszközökkel meg-
eleveníteni, ábrázolni. 

A regény szereplőit fekete-fehérekre; megyei, járási, falusi bürokráciára, 
földbirtokosokra, csend őrségre, katonaságra stb. és parasztokra oszthatnánk. Az 
Aszály főszereplője tulajdonképpen 'a falu. Deák, annak ellenére, hogy igen nagy 
gondot fordít szereplői beszédmodorára, a korabeli Lttabé népnyelvének regénybe 
ötvözésére, elhanyagolja a jel'lemábrázolást, emberei nagyrészt sakkfigurák, minden 
eredetiség, •elevenség nélküli szabvá лy-parasztok, .szabvány-katonák, szabvány-
csendőrök, szabvány-tanítók, szabvány-papok stb. 

Ha végigtekintünk Deák prózaírói munkásságán, fenntartas nélkül n гegálla-
píthatiuk, hogy gyermekkora világától, az egy életreszóló élményt jelent ő  ,falutál, 
tanyától, folyótól, árterül•ettól, árvízt ől, paraszti életmódtól nem tud megsza-
badulni — mint A nap gyökerezљen megkísérelte —, s most uvir nem iás akar. 
Сsupan 'a miként okoz számára problémát. Az els ő  kötet élére helyezett A sleppen 
című  novella döbbenetes erejű  szürrealizmusa, amely hasonló fogantatású a közép-
amerikai írók szürrealista valóságot ábrázoló írásm űvészetével, egy Juan Rulfo 
kötetben is megal'lná a helyét. Sasnos, ezeknek a novelláknak a tömörsége —
még az Belső  kötet folyamán — krealtnak t űnő , mesterkélt feszültség ű  másokban 
oldбdik fel, majd átcsúszik a már témaválasztási szempontbál említett A nap 
gyökerei önmagáért való bunueli szürrealizmusába. Jó néhány évvel kés őbb, a 
Mételyben, elletve a Bagoly és csizmában és a Zsivánvban (de sokkal hamarább 
drámásában, .az .4fonyákhan) derül ki, hogy milven mélyre nyríl.nak gyermekkora 
élményeinek a szálai. A Mételyben ismételten kíséretet tesz a Rekviem vi4ágának 
epikai megformálására. de ez<Sttal már eszközöket váltva. Tühbé-kevésbé az új 
regény módszereivel dolgozik. Maid a történelmi regény önt őformását veszi sorra. 
De mint ezt az Aszály is bizonyítia, még mindig nem irtott el a legmegfelel őbb, 
művészi szempontból maximális lehetőségeket rejtő  önkifejezési formájához. 
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sükösd mihály: vizsgálati fogság. (szépirodalmi kiadó, budapest,  1973.)  

Doktor Szapáry Imre, a volt magyar miniszterelnök vizsgálati fogságban ül. 
Az emberek, akiket korábban ő  irányított, naponta zaklatják. -Az ügyész a сеи--
jában is töbször felkeresi. A háború nyomorából még fel sem ocswd оtt közönség 
megbocsátható ösztönösséggel bűnbakot keres, s a nemzeti tragédiáért els ősorban 
felelősnek vélt, emberek tömegeiиel higgadtan manipuláló vadállatnak látott poli-
tikus halálos ítéletét várja. Szapáry azonban áтtatlannаk tudja anagát. Egész 
működése alatt mást sem tett, mint legjobb belátása szerint a 'lehet őségeit für-
készte, válaszolja az ügyész vádjára, hogy hazaárulóként engedte magát és a2 
országot sodortatni a Birodalom, azaz a történelmd katasztrófa felé. Akkori kény-
szerhelyzetében éppen az ország érdeked követelték, hogy a zsidók departálását 
követo lemondása után ismét vállalja korábbi szerepét, rljra po'li гtikussá »válasz-
totta m gát«, hogy 'a legjobb megoldást válassza az ország számára. Hogy ennek 
ellenére bíróság elé került, a diadalra jutott elnyomottak új fogadom- és érték-
rendjével magyamázható. Nem védekezési taktika ez a bukott mini'szterelnbknél, 
hanem öntudat és magabdztosság. Ennek nyomait, útját kutatja a regény. 

Az kó célja, hogy egy évszázadok óta súlyos lemaradásokkal küszköd ő  or-
szág uralkodó asztalya — a történehmi valószerúség határáig lelkiismeretes, becsü-
letes — politikustípusának szükségszer ű  csődjét elemezze — az esszéregény mód-
szerével. Túllátni igyekszik a per társadalmd szükségszer иségén és a hóhérban 
az áldozatot is ki akarja -mutatni, — többek között úgy, hogy a mű  mástik jelen 
idejű  főszereplőjének, az ügyésznek magánvéleményét is ambivalenssé teszi. 
A vádló érti a vádlottat, s kezdett ől fogva tisztában van vele, hogy a tárgyalás csak 
formaság, hogy Szapáry személye csak annyiban fontos, amennyiben tényekkel 1258 



támasztja alá előre tudott objektív bűnösségét. — »Viszonyunkat ,felsőbbsége ha-
tározta ,meg, arcát, hangját, ujjai játékát ismertem, szavát naponta követtem, 
ő  csak köteles szerepem гő'1 tudott, én jelöltem, véleményem kérdezése nélkül, ő  
képviselt, de tanácsomat isohasem kérte •ki, rendelkezett velem, alárendel ődtem, 
hatalmában tartott, hatalmamba került.« — gondolja az ügyész, aki .a halál-
büntetéssel egy életformát kíván mindörökre megsemmisíteni. 

Sükösd könyve nem ad történelmi tablót; ebben az értelemben nem törté-
nelmi megény. S mégcsak nem is az teszi elsősorban történelmivé, hogy száza-
dunk néhány közismert magyar pohtikusanak, illetve két három legjelent ősebb 
írójának jellemző  vonásait sűrítette politikus- és író-típusába. Mindez kerete csu-
pán lét-élményének, történelemszemléletének. Nemcsak egy történélmileg meg-
határozott .magyar politikus, s nem is kizárólag a magyar politikus érdekelte, 
hanem a megbízói fölé növő  mindenkori hatalom önelidegenedése, s a kisebb vesz-
teség önáltató reményében a rendelkezésére  6116 emberanyaggal való viszonylag 
gátlástalan gazdálkodása. 

Sükösd regényalkotó anódszerét azonban belüilr ől, a jel"lemfejlesztésben is 
döntően meghatározza, hőse belső  életének önmozgását is visszaszorítja, meg-
köti :modelláló típusteremtése, úgyhogy már a regény els ő  fejezetében érezzük: 
Szapáry magánélete darabos, mozaikszer ű  tükörképe államhivatalnoki tevékenysé-
gének. Nem azon akadunk meg, hogy az író a történelmi regények — eseményeket 
át: гtelrnező : idószerűsítő  vagy elidegenítő  — íróinai epikailag kevésibé önálló, 
hanem hogy nem mindenütt mélyítette el esszéisztikus elemzését. Mintha olykor 
kötette volna a szerepében elidegenedve verg ődő  hivatalnok sémája. Pedig Szapáry 
»belépője« az angliai tanulmányút után mása ígér. Nemcsak m űveltsége, reform-
javaslata, .kezdeményező  bátorsága emeli az ellenforradalmi rendszer konjunktúra-
lovagjai fölé, hanem öntudata is: az író az ő  szemével rajzolja meg a korrupt poli-
tikusok máig helytálló képét. Ezé гt érthetetlen, miért nem küzd meg elvei érvényre 
juttatásáért, miért marad szinte kezdett ől ;fogva іfйggvёnуе  az előtte alakuló fo-
lyamatoknak. Nem érezzük alakjában a törést, amikor refornitervezete nem si-
kerül; a ipilianatot, melytől kezdve kötelességtudata formálissá hígul és önkéntes 
egyensúlyozó-játékszere desz a t őle befolyásosabbak, taktikusabbak által mozgatott 
történelmi erőиiszonyoknak. Nem az ezeréves osztálybeli-világnézeti korlátai mö-
gött іkј  ујdő  politikus іѕгіiksёgszегй  e'lcsökevényesedésében kételkedünk, hanem e 
pusztulás mechanikusságában. Abban, hogy részleteiben (lényegtelen, egyestes út 
vezet a cselekvő  hajlandóságtól a passzív szemlélődésig; addig, hogy — miként 
a horhosi árvaházban tett látogatása tanúsítja — »Tevékenységét szemléli, tevé-
kenységétől határolja el magát, jelenlétevel elenőriz, de eavatkozni nem képes, 
nem kíván ...«. A modell önmagában nem problémája Sükösd regényének, ha-
nem csak az, hogy nem mindenütt tudja megteremteni az ember és a modell egy-
ségét, mivel eleve az absztraihált történelem fel ől jeleníti meg hősét, még ha az 
belső  monológok, önelemzések révén tárulkozik is ki. 

Szapáry tehát kissé ugrásszer űen, majdnem automatikusan enged a kiils ő  
kényszernek. Fölöslegessé vált jobbik énje terhét ől úgy igyekszik szabadulni, hogy 
azt egy fiatalemberre, egy Ismeretlen, bátor értelmiségire vetíti, akit az író érték-
kri,ténium•ai az Ironikusan tipizált, naiv hittel szoгgoskodó, saját szobrát farics-
káló 'idős; valamint .a nyugtalan, a 'mu гnkásгnozgalom és az alkoté!i nekilendülések 
között vergódő , önzőn szűk látókörű  fiatal író fölé helyez. — Mi lenne, ha mi 
ketten...!? — könyörög és sóhajtozik a miniszterelnök. Parti József azonban 
csak kételkedni és tagadni mer; meghatározatlan egyénisége abban merül ki, 
hogy homályos magasból tápélődő, tévelygő  embernek merészeli látni a túlzott 
vagy formális tisztelettel körülvett hivatalnokot. A vidéki tanár magányából Pestre 
utazva Szapáry megleckéztetésén kívül nem vállad szerepet. Ezért nem több annak 
é'lő  l'ellküsmereténél. 

Ahol az író típusteremtésében a történelemszemlélet és az új társadalom er-
kölcsi normai sikerrel szervesedtek az antropológiai szemlélettel (pl. Szapáry 
meditációi, s az ügyésszel folytatott párbeszédei), ott a tartalom is általánosító 
erejű . Azokat a politikai !kényszerhelyzeteket példázza, amikor a többség beavat-
kozása nélkü'1 hozott döntések emberre és szerepre egyaránt visszaütnek. 
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schmidt júlia 

umberto 
ICI  
ѕzеmюІоgіаі  
mоdszеrér+ől 

Kommunikációs vúzsgálódásaihoz Umberto Eco egy episztomolágiai kocká-
zat vállalásával fog hozzá: a kommunikációs rendszerek feltárásával felkészül arra 
is, hogy ezek a rendszerek csak a vizsgálódások eredményeként, hipotetikus sza-
bályul használt elméleti model!lként léteznek, amelyek lehet ővé teszik a jelenségek 
leírását. Egyes zárt szemiotikai rendszerek leírását az őket meghatározó ideoló-
giák nyílt folyamatába helyezi, másrészt viszont tudatában van annak, hogy az 
egész folyamat sem verifikálható, csak egyes fázisai figyelhet ők meg. 

A kutatások célja az állítások általánosítása: a modell az egyetlen lehetséges 
operatív eszköze a legkülönfélébb tapasztalások egy logikai valóságra való leveze-
tésének, amely lehetővé teszi a jelenségek jelrendszerekként való vizsgálását. Eco 
azonban a módszert nem alkamazza olyan szigorúan, hogy az egy objektív logikába 
csapna át. A modell fogalmát az operatív metodológia fényében szemléli, és elvet 
mindenféle ontológiai típusú meghatározást, tehát nem-objektív jelrendszerek után 
kutat, olyan jelrendszerek után, amelyeket a vizsgálódás egyúttal nyitottá, át-
tetszővé tesz, és így mindig elementárisabb rendszereket sejtetnek maguk mögött. 

Bizonytalan, ideiglenes az ecói jelvilág, állandó impulzusok érik, nyugalmát 
zavarja a környezet, s előreláthatatlanok azok a változósak amelyeken áteshet. 

Szerencsésen, egymást kiegészítve párosul itt a vizsgálódások rögzített ob-
jektumainak elvesztése miatti rezignáció a makacs kutatásvággyal. Eco a jelet 
sokrétű  összefüggésben szemléli, megszünteti a diszciplinaris kutatások közötti 
:határokat, és a küls ő  kontextusokat is figyelembe véve, eltünteti a jel elszigetelt 
központiságát, egydimenziójúságát, az utóbbi évtizedekben sokat bizonygatott kint 
rollálhatóságának vagyis az empirizmus korlátoltságának reakciójaként. 1260 



Eco a kommunikácuós modelleket alkalmazhatóknak tartja a legkülönfélébb 
jelenségekre, amelyek nem mindig hordoznak magukban szigoxíгan meghatározott 
unformáciákat. 

természetes kódok (az ízffés, a szaglás kódjai); 

paralungvisztika (artiku бtlan hangok, a járás módja, gesztuáІіs nyelvek); 

formаІlizált nyelvek (például a metaszemio'lógua, amelyet JuHa Krüszteva 
ajánlott, a minden megismerés kiindulópontjának axuomatukája, hiperformalizált, 
üres jelekből állna, hogy alkalmas legyen az összes szenиotaшбk leírására); 

vuzuáШΡis koгΡnmundkáció (film, tévé, öltözködés, térképek, design) stb. 

Egyes Кommunukácuós tények látszólag nem közlések, s az unformáció és 
a kód sem mindig felel meg egymásnak. ilyenkor a komшunikációs tényekre 
csak őkеt megelőző  sémák alkalmazhatók 

A legelemibb mintamodell, amely a kommvnikacuó legsz űkebb határai között 
funkcionái, két mechanikai szerkezet közötti •intormációszmt bmaris m űköaésén 
alapulhat. A bináris ellentét igen és nem közötti lengésének vagylagos lenetöségén 
kívúl jelentkezhetnek egyformán valószín ű  lehetősegek (a dete кtivregényekoen a 
gyilkos keresése), tehat .szükségessé v őnk az egyfonnan vaioszmu iene гosegek 
közötti döntés, választás. Az olyan rendszert, amelyben nem kett ő , hanem meg-
számtálhatatlan egyformán 'lehetséges esemény v an, valójában csak a kód sza-
bályozhatja, leszfi кіtve az elemek kombinációiak lehet őségét, a kommunikációk 
megkönnyítése végett. A kód, azzal hogy lecsökkenti a valoszínű  választások szá-
mát — eillentétben a kezdeti rendszer egyforma valószín űségével a való-
színűség rendszerévé válik, de csupán a kibernetika, a közölt fizikai infonnáciák 
egységével mérhet ő  jelzések területén. 

Ha az informació felvevője ember, a jelzés nem csak denotatív jelentéssel 
bíró ismertetőjegy, hanem konnotatív jelentéstöbblet hordozója is. 

A konnotatív jelentéstöbblatek síkját Eco C. K. Ogden és I. A. Richards 
ismert háromszögéből kiindulva kísérli meg megvilágítani. Hangsúlyozza, hogy a 
szimbólum és a referált között nincs közvetlen viszony, mert a szimbólum he-
lyettesíthető  más szimbólumokkal. A szimbólum megteremtéséhez nem szükséges 
a referált ellenőrzése: létezik olyan szimbólum, amelynek referáltja nincs, hanem 
csak referenciája (p1.: az egyszarvú). A referált jelen- vagy távolléte tehát nem hat 
ki a szumbálum tanulmányozására. A szemuológua számára csupán az a fontos, 
miként töltődik fel a szimbólum egy meghatározott összefüggésben, és milyen 
mentális asszocuáeiókat vált ki az üzenet felvev őjében. Eco szerint a szemiológia 
Ogden és Richards háromszögének csak a bal oldalát (szimbólumreferencia) veszi 
figyelembe ahol változnak, nőnek és deformálódnak a viszonyok (a szimbólum 
ugyanaz maradhat, a jelentés pedig gazdagodhat, vagy lesz űkülhet). 

A kódok kulturális jelenségekként való vizsgálatában azt kell megállapítani, 
miként szilárdul meg, miként rögzít ődik az ekvivalencia egyes jelölések és jelen-
tések között, függethanül a valóságos tárgytál. De ez még nem jelenti azt, hogy a 
tárgy nem létezik, hanem csupán azt, hogy a referált mint olyan más tudomány 
tárgya. 

Mivel a jelentés a használatban különféle tudományok teriiletéhez 'kapcso-
lódik, összetéveszthet ő  a jel használatával, és a szemuológia így más tudománnyá 
(logika, lingvisztika, pszichológia) változhat át. Ch. S. Peirce, aki saját bevallása 
szerint »a szavaktól meglehet ősen elütő  szimbölumrendszerbe П  gondolkodik«, az . 
unterpretáns fogalmának bevezetésével megkísérli kikerülni ezt a veszélyt. A jelet 
szintén háromértékű  sémaként figyeli, azzal, hogy a referencia helyébe az interpre-
táns kerül, amely nem a jel értelmez ője, hanem az, ama szavatolja a jel értékét, 
az értelmező  távollétében is. Azzal, hogy az interpretáns ugyanarra a tárgyra 
vonatkozó másik képzet lenne, kialakulhatna egy határtalan szemuózisfo'lyamat, 
amely szavato дná a szemiotikai rendszer öunбn eszközökkel történő  kialakítását. 

Azt, hogy a jelölések jelntése más és más jelekkel értelmezhet ő, Eco is 
elfogadja, azzal 'a kikötéssel, hogy a szemiológia els ősorban nem a jelölések folya-
matát tanulmányozza, hanem a keltura megnyilvánulási formáiként a legkülön-
félébb kommunikációs konvenciókat. A kód a denotatív kapcsolaton kívül mindig 
többletként nyitja fel a konnotatív jelentésmez őket, az asszocuaciós síkokat, és 
csak egy társadalmi tisztulás útján szilárdulhat meg, olyan termék tehát, ame-
lyet a használat határoz meg. 

A kóddal kapcsolatban Eco felvet egy, az unformacuó forrására voatkozó 
lényeges kérdést: determinált -e  az információ falvevője a kód által. Joggal támad-
hat olyan gyanú, hogy az üzenet közvetít őjén át a kád beszél, s így a kád az 
információ forrása. (A •kód autonomutását állapítja meg J. Lacan is.) Tény, hogy 
a hír közlője a lehetséges információk gazdagsága helyett feltételezi a valószín ű  
kódok szabályait. 

A hír közlése és felvevése nem történek mindig egyazon konnotatív kódok 
Tánca alapján: a denotatív kód gyökeresen megváltozhat, és poliszemikus üzene-
tek képződhetnek, vagy pedig leszűkül a poluszémia. A konkrét helyzet, a meg-
határozott kontextus befolyásolja a közlést. (Például a »disznó« szó használata.) 
A jel annak a jalentésnek az alapján határozható meg, amelyet egy kulturális kör-
nyezet tulajdonít neki. A történelmi fejlődés folyamán a tárgy szüntelen fejl ődésen 
megy át: a primáris funkció eltűnik (•a torán szimbolikus •konnotációja: a benne 
való ülés csak egyike a funkcióknak): a szekundária funkcuó megmarad; mindkét 
funkció helyére új funkció léphet stb. 

A tárgy tehát örökös jelentésvesztésben van, és új jelentésekkel tölt ődik fel. 
Az épület, amely látszólag nem közöl, hanem funkcionál (a barlang vagy a kanál 
meghatározott viselkedési farmák feludézésé гі  kívül közölhet is valamit), a funkció 
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denotálása mellett hordozhat tömegüzenetet, retorikai szabályokat stb. 



A hír társadalmi konvenciókba ütközése ját megfigyelhet ő  azoknál a hírek-
nél, . amelyeknek a meggyőzés acélja. Azelőtt főleg az apodiktikus küfejtésnek 
(a következtetések megdönthetetlen premisszákból szillogizmus útján történ ő  le-
voлásának) volt létjogosultsága, majd olyan premisszákból indultak ki, amelyek 
legalább ..két lehetséges következtetést engedtek meg, és emoci.onális megegyezés 
kiváltására irányúLtak. 

Ujabban leszűkült az apodüktkus kifejezések hatásköre, azaz a premisszák 
többé nincsenek alávetve a logikai dedukció hatalmának, s a hamis premisszák 
— mind a retorikai formákban, mind a reklámban — elszakadva az érvelésekt ől, 
szubtilis ámításként értelmezhetők, azzal, hogy olyan érvek elfogadására ösztö-
kélnek, amelyek egy tdrsadairni közösség álltal már elfogadottak. E premisszák 
csak gyökeres, ideológiai változások, társadalmi koлvenciáfоrdullatok által szerve-
ződnek új emocionális (becsület, bátorság), esztétikai (a stílusmegoldások kipró-
bált farmáin alapul a giccs) konnotációskálákká, nem csupán verbális, hanem 
vizuális szinten is. 

Kommunikációs jelenségek vizuális szinten is jelentkeznek, habá т  az iko-
nikus kódok nem olyan szilárdak, mint a nyelvi kódok. 

Peirce a képeket olyan jelekként definiálta, amelyek nagyfokú hasonlatos-
ságot mutatnak azokkal a tárgyakkal, amelyekre vonatkoznak, Eco azonban elveti 
ezt a pusztán »a józan észt kielégít ő« álláspontot, azzal a magindoklássаЛ , hogy 
az ikonikus jelek csak a tárgy percipiálásá лak egyes feltételeit reprodukálják, 
miután megtörtént a tárgy percipiálásának a felismerés kódjain történ ő  kiválasz-
tása, és mi-után azt grafikai konvenciók allapjá п  ábrázolták. Az ikonikus jelnek 
tehát nem a tárggyal vannak közös tulajdonságai, hanem a tárgy perceptuális 
modelljével. (Gombrich hangsúlyozza: :a fest ők, akiknek meggyőződése, hagy az 
oroszlánt természetes niiivoltában másolják le, nem veszik észre, hogy az oroszlán 
percipiálását .azok az ikonikus kódok determinálják, amelyek az adott korban 
használatosak.) 

A va'lóságbó'l vett bármely tárgyat számtalan módon ábrázolliatjuk, mivel 
az ikonikus kódok nem úgy rögzít ődtek, mint a nyelvi kádak. Ebből a megállapí-
tásból indulhatott ki Lével-Strauss, amikor a vizuális jelenségek közl őképességét 
megkérdőjelezte. Az absztrakt és a figurális festészettel kapcsolatos fejtegeté-
seivel ugyanis — a nyelv modell voltának mítoszától elvakítva — Lév+LStra' шΡss 
a következő  álláspontra helyezkedik: az ikonikus ,kód nem jel, ha nem tulajdo-
níftható neki olyan tagoltság, amely a nyelvben is funkcionálhat. Akárcsak a ver-
bális nyelvnek, a festészetnek is a primáris szint egységeit keld tagolnia (a mo-
némák, amelyek kombnáciája által nagyobb szintagmaegységekhez ,jutuixk át). A sze-
kundáris ,szint egységemnek (a fonémáknak, a :meghatározott számú legkisebb nyelvi 
egységeknek, amelyek segíфségével a monémák végtelen sora a1•kotható) a jelentés 
nélküli formák és színek a megfelel ői. Ezek szerint a nonfiguratív festészet az-
zal, hogy lemond a primáгis szintről, elveszti a közlés lehetőségét is. 

Eco elfogadhatatlannak tartja az összes kommunikáciás jelenségek ling-
visztikai kategóriák +segítségével való értelmezését, és vitába kelve Lévi-Strauss-szal 
egyben R. Barthes-nak is válaszo'1. R. Barthes szerint a nem-verbális jel csalt a 
verbális nyelv által válik jélentéshordozóvá, következésképpen a lingvisztika nem 
azaltalános szemiálógia egy fejezete, hanem a szemiológia különféle ágai a feje-
zetei a lingvisztikának. Eco rávilágít a szemiológia lingvásztikától való fiiggetlen-
ségére. A szemiológia »a definiálás szakaszában levő  tudományág legalábbis ami 
kutatási területét és módszereinek önállóságát illeti. Ezért jogosan merül fel 
a kérdés, hogy nem tudományok közöttž (intirdiszciplindris) területnek kellene-e 
inkább tekžntenünk, amelyen betül minden kultúrjelenséget valamiféle kommunž-
kációs „megszállottság" jegyében vizsgálunk és az egyes részterületek leginkább 
megfelel ő  eszközöket úgy választjuk meg, hogy a vizsgált jelenség kommuniká-
cžós jellegét kidomboríthassuk«. Teljes egészében elveti azt az áfláspontot, amely 
szerint minden nyelv kötelez ően a prknáris és szakundáris aтtikuláciákon alapul: 
egyes kódokból hiáвyozhat az artikuláció (a vak fehér ibotia elválaszthatatlan a 
vaktól); a primáris artikuláció eleme szekundárus a гtikulá+ció cemévé válhat; a 
szekundánis artikuláció eleme a pinmáris artikuláció elemévé válhat stb. 

Az ikonikus jelek sémák, teljes értékű  jelentésegységek. amelyek tovább 
bonthatók meghatározott jelekre (az ikonikus jel konte хtusából való kiszakítását 
a pop_art módszerként alkal пΡna7za). A referenciaтendszerek szabályzata az infor-
melben — a mikrofizikai rétegek felldolgozott anyagágiak +kádjaival — eltér a 
szоkásostóil, és ezzel a közlés is megváltozik, de nem tűnirk el. Edo ' sxeriuxt 
sokan nem látják •a іszеriйhs és a strukturális tapasztalási szint közötti kiülönb-
séget, ez pedig sajnos, roppant baklövések elkövetéséhez vezethet: így került sor 
arra, hogy a strukturalista analízist — amely csak a hagyományos m űvészeti 
formák bizonyos •rétegeibe, finoanstruktí гráiba hatolhat be  — avantgarde művekre 
alkalmazzák, természetesen kétes eredménnyel. Ez azonban még nem jelenti azt, 
hogy ez az új módszer nem hatott az avantgardra, ellenkez őleg: nagy hasodló-
ságok és erős kapcsolatok mutathatók ki köztük, de csupán az általánosabb 
kіxlturális összefiiggések fakán. 

A fentiekkel kapcsolatban lényeges kérdések merülnek fel, amelyeket Eco 
egyelőre nyitva hagy: 
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ha a szeriális polivadens módon történő  gondolkodásmód válságba hozza 
a hagyományos alakzatokat és meghatározott grammatikákat; ha elveti a struk-
turális módszer olyan fontos fogalmát, ment a szelektív és kombinatorikus tengely 
jelenlétén alapuló kett ős tagolás; ha nem érdekli a már meglev ő  felfedése, ha-
nem csak az új formateremtés; ha minden üzenet saját kádjának megteremt ője, 
minden mű  saját poétikájának függeléke, akkor 

hogyan küszöbölhetők -ki az ellenétek a »zárt« és »nyitott« gondalkadásmód 
között; van-e középút; hogyan lehetne a variánsokat úgy megszervezni, hogy azok 
ne csak a konstansok puszta negációi legyenek; az individuális kód milyen poé- 
tika- alapján ismerhető  meg; hogyan 'lehetne olyan :szilárdan megszervezni az  extra-
grammatikai elemeket, mint amilyen szilárdan •szervez ődnek az értelmi kódok, 



és a várttól eltér ő  használatokat úgy rendelni alá a grammatikai (vagy még fel 
nem fedezett grammatikai) törvényeknek, hogy bennük konvencio лális retorikai, 
vagyis az érvényben lev ő  normák rendszerébe felszívádó sémákat lehessen fel-
fedni. 

Az átmenetnek ezt a mechanizmusát — amely megvilágíta.á a m űvészet 
történe'lrni áttérését az avantgarde-b.a — a generatív grammatika keretei között 
leehetne kifejteni: a generatív mércék lehet ővé tennék az új megedások, aktivitá-
sok végteleл  sorának feltételezését, úgy, hogy ezek véglegesen megá.lapított szabály-
csoportokból, a mély strnakt ггák nyílt lahet őségeibdl — elemi kombinációs elvek 
más és más fokú megismeréséb ől — erednének. - 

A transzformacionizmus fontos kiigazításai azonban egye'l őre csak kódok 
jövőbeni alkahnazásához tartozhatnak. A szemiológia jelenleg még csak azokat  •a 
kommunikációs rendszereket tanulmányozza, amelyek a Chom'sky által megneve-
zett »felszíni struktúráknak« felelnek meg. 

Igy az esztétikai kód is a szemiológiát még csak mint szövegjegyek össze-
gezésén és empirikus bizonyíthatósagán túlmutató szabad interpretációk hírforrása, 
mint egy nem finális stádium nem-objektív јеlёlёѕейюk, azaz a szemantikai ele_ 
meknek tágabb rendszerek a4kotórészeikénti értelmezése érdekli. Ezeknek a moz-
zanatoknak a me'll őzése a dekódolási rendszer megválasztásakor olyan pszeudo-
objektív modellt hozhat létre, mint amilyen 7akobson és Léve-Straniss ismert vers-
elemzése. Az operatívb ől a szubsztancionálisb.a való átmenet .koncepciójának egyik 
»felszámdlója« J. Derrida: a jel rendszerekben elfoglalt objektív helyzetértéke 
helyett a kódok energiatermelésének azt a mechanizmusát vezeti be, amely a 
szimbólumok láncain át a térbeli koordináták vonalait tágabb rendszerek felé 
mozdítja ki. 

A jelek tágabb rendszerek felé való kimozdinisd'nal •a szemiológia mindig 
csak kis rendszereket nyit fel, anélkül hogy RENDSZERBE zárkózna. A szemio-
lógia e •К  mozdítasak közben válik motivált és nem-objektív kutatássá, a kódok 
kiválasztását és az üzenetek értelmezését irányító társadalmi körü'Lmények állandó 
figyelembevételével. 

Ás ma, amikor a nyelvelemzések technikája a jelet tökéletesen ellen őriz-
hető , egydiimenzids világba szorítja, s az ezen kívüli jelentéseket a csönddel azo-
nosítja, Eco anódszere át-áttör az analitikus és szintetikus át иtások közötti el-
képzelt határvonalakon, s így az áttörések helyén, az érintkezések peremén ett űnák 
a mesterséges elszigeteltség az érvényes és az esetleges között, s a jelek szaba-
dabb értelmezése el őtt rések támadnak e zárt világon. 
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bognár antal 

,.belül ég, 
di 
kivul éget„  

јбzsef attila szabad verseir ő l (1924-26) 

»Еbredés a lázból —írja Halász Gábor 1935-ben a Nyugatban, Kassák Lajos 
költészetét fölmérve, 1931-ben megjelent 35 vers c. kötetéről — van valami a 
kötetben a lábadozó beteg gyengeségéb ől. Az éles színek megenyhültek, inkább 
a sorok mögött morajlik, mint távoli mennydörgés, az alégedetlenség. Szétes ő  
körmondatai után újra összetartóbb keretbe illeszkednek és egyre személyesebbé 
válnak az élmények. A dadaista tanulságot is hasznosítja; a kép nem olyan ke-
mélyen egységes, mint volt a régi) versekben, a logikus képzettámsítás helyét 
ösztönösebb hangulatsodrás foglalja el, csendes melegség, egyszer ű  líra húzódik 
meg a versben, majdnem biblikus ritmusok festik alá a maga életét és a benne 
nmegtáruló munkássorsot.« 

József Attila Ia kötet megjelenésének évében ezt írja a Korunk szeptemberi 
számában: »Kassák versei illusztrációk a leggondolattalanabb és legképtelenebb 
esztétikához«. Három megállapítást foglal össze ezzel a véleménnyel: 1. Kassák 
versei, noha agymunkatermékek, egyáltalán nem elaneműуek; 2. Kassák emez 
írásaival kapcsolatban társadalmi értékr ől nem is mukkanhatunk; 3. Kassák 
szubjektív idealista, szolipszista. (A bírálat megírásában szerepe lehetett annak 
is, hogy kötetzáró versét Kassák a »jóságosan kemény ember«, Gsvát Ern ő  em-
lékének szentelte — ő  volt az, aki helyit adott a Babits támadására válaszoló 
Kassáknak: — amint József Attila írja, »a polgári gondolatot e „jóságosan kemény 
ember" kíméletlenül képviselte balfelé«). Ennél jával fontosabb azonban, hogy 
ugyanebben az évben, 1931 elején készül ed József Attila esztétikai dolgozata, az 
Irodalom és szocializmus, amelynek a szemléletre vonatkozó slagtételét bírála-
tában alkalmazza. 1264 



S ugyanebben az évben született az Anyám című  vers, rímtelen jambusi 
lejtésű  kilencesekben, amelynek két jóval nyitottabb, korábbi változatát ismerjük, 
1925-bő'1, illetve 26-bál. 

Szabad versei vizsgálatának •középpontjába tehát az 1924-26 közötti »expresz-
szionista közjátékot« kell helyeznünk, amelyet Radnóti Miklós így je1'lemez: 
»1924-25-26-ban írt szabadverseit er ősen öss:zetartja egy kötött sitmusemlékek-
ből kibon>dó, szabadon, de a vers bels ő  törvéлyei szerint hullámzó és nagyon ki-
hallható dallam, József Attila saját dallama. Kassák — mert e +költemények az 
ő  elindító hatósat tükrözik — inkább képalkotása módjára hatott. Kés őbb kép-
zelete is fölszabadul, s a versek egyéni szépségekkel telnek meg«. Legtöbb szabad 
verse ebben az időszakban íródott, s innen vezet az út a kés őbbi zártabb kom-
pozíciók felé (Külvárosi éj, Té'li éjszaka, Elégia, (>da), amelyeknek mottója mind-
inkább a »légy fegyelmezett« lehetne, valamint az újfent visszatér ő  kötött formák-
hoz, amelyeknek lemondva-vallalt szerepét a Szürkület c. vers két sora fogaiznazza 
meg: 

»Még jó, hogy vannak jambusok és van mibe 
beléfogóznom. — Járni gyermek így tanut.« 

Milyen szemléleti alapozásra épül, mely korábbi, kö'ltészetében kialakult 
formai lehetőségeket találja készen, aknázza ki, s milyen konstrukció szerkezetét 
veszi végül magára József Attila szabad verse ebben az ld őszakban — ezek vizs-
gálatunk kérdései. 

»Az általában szabad-versnek jelzett és ennek elfogadott versek legtöbbje 
nem szabadvers. A szabadvers formai m űszó, tehát a formából kell +kiindulnunk. 
A vers akkor szabad, ha kötöttsége nincs, hisz e]lentétjeként a kötött verset em-
legetik. Forma szerinti lényege a .szabadságra, a forma törvényeinek megbontására 
irányuló törekedés, mely csak egészen populáris értelmezésben nevezhet ő  forma-
teremtésnek. Mert olyan formateremtés ez, ahol a forma visszahatása, álakító ereje 
majdnem semnni, és lényege, szemben az alakítással épp az alakulásban van. 
Еs minthogy a forma sohasem független jelenség, a szabadvers is strukturális 
adottság és egyben világnézet. Tagadása a rendnek és a törvénynek, de új rend 
és új törvény elképzelése nélkül. Nem anarchia, mert az meghatározott lélek- és 
életforma, program. Gsupán a kifejezés érdekében történ ő  tagadás: gáttalan 
ömlés. Lázadás, de önmagát eredménynek tekint ő, nem építő  lázadás, és így 
nem lehet megvalósulás épít ő  világnézetet hordozó művészet szarára sem« —
mondja R_dnóti Miklós. Az utóbbi, a világnézet romboló, illetve épít ő  voltára 
vonatkozó gondolat (amelynek meghaladottságára többek :között Bányai János 
figyelmeztet Füst Milán költ ői szemléletéről szólva) ott lappang József Attila 
idézett Kassák-bírálatának sorai között, s adalékul szolgálhat vá'lágképének és 
formatörekvéseinek kés őbbi fejlődéséhez. Említett еsztétikai dolgozatában viszont 
forma és tartalom (anyag)dialektikájában a formát mint aktust, tevékenységet 
taglalva, s később a »bontatlan egységbe és végső  szemléleti egészbe s űrűsödő« 
SZбRбL BESZÉLVE rugahniasabbnak bizonyul Radnóti fenti definíciójánál is. 
Sokat vitatott egyesek által túl-, mások által alábecsült esztétikai dolgozatának 
(melynek négy évvel kés őbbi gyümö'lcse a briiiáns Kosztolányi-elemzés) egyes 
kategóгidiba nemegyszer belejátszik Füst Milán kategóriája, az eredetében oly 
másféle tájakban gyökerező  indulatmenet. De mell őzzünk minden szandékoltnak, 
kierőszakoltnak tűnhető  rokonítást, s toldjuk meg bevezető  vázlatunkat egy emlé-
kezetes Füst Milánidézettel: »Igaz, hogy a költ ők elvetették az eddigi kánont, 
csakhogy éppen azért, mert arra törekedt еk, hogy az eddig törvénnyé tett és 
megszokott formáktól függetlent ljenek, minden versük számára olyan új meg 
új és .mindig új indulati formát igyekeztek talán, tehát olyan peniádusokat, 
amelyek mondanivalóiknak esetről esetre legjobban megfelelnek: tehát minden vers 
számára új .periódust. S hogy ez valójában tehát nem szabad, hanem allenkez őleg, 
minden eddiginél kötöttebb költészet, s hogy formái éppen mindenkori indšvi-
dualitásuk miatt a inden eddiginél nehezebbek, s hogy a bels ő  indulati igazságnak 
is gyakran hívebb tükrei lehetnek, mint ahogy azt a lerögzített formák kötelez ő  
szkematikája lehetővé teszi — mindez számomra ina már nem kétséges. Sokkal 
nehezebb mindig új formát találni, mint a regiek módjaba beletörődni, de sokkal 
boldogítóbb is, az a tapasztalatom. 

Ez utóbbiakat szabad verseknek csak oly értelemben lehet nevezni, hogy 
költőik a régi kötésű  formáktól tették szabaddá magukat, s új, sokkal nagyobb, 
individuális töltöttségeket vállaltak ezek helyébe«. 
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A gondoíatnitmusra, amely a Bibliában, illetve a költészet ősi hagyamámyai-
bari gyökerezik, a szabad vers e szunnyadó formai lehet őségére már Arany Janos 
felfigyelt. 19244bő1 a Lázadó szentek és A világ megteremtése, valamint a Bibliai 
'azok a József Attila versek, amelyek agyértelm űen a biblikus hangvételt .mutatják, 
s ezek közül is a két utábbi a gondal зtтittnus igen változatos 'alakzatait.  Еnnél  
lényegeseл  nagyobb szerep jut egy másik .formát-szabaditó formai eszköznek, az 
enjambement nek, amely, mint azt Radnóti megállapítja, a romantikus formatörek-
vés szolgálatában »megbontja a mondat egyensúlyát, hogy mondatformája is 
hordozója 'legyen törekvésének, mely a végtelen felé irányul«; »elválasztja az 
érzelmi sorvéget a ritmikus sorvégt ől, hogy ezáltal a pont mondatlezáró .erejét 
csökkentse«; »s végül ás a .mondatvégz ő  pontnak már nincsen semmi fesziiltsége, 
a ,mondat a végtélen fellé elhullámzott, elvéгzett, a pont a végkimerülés !jeti 
csupán«. Ismeretes, hogy az Elégža első  szakaszának utolsó sora (»Leng, nem 
suhan.«) előbbi változataiban három ponttal, illetve gondolatjellel zárult, s csak 
utolsó valtozatában szilárrduk a sor végére a pont, egy egész világszemlélet meg-
szilárdulását •példázva. József Attila még a szabad verseiben .sem viszi végig a 
»romantikus •formatörekvést« úgy, ahogy azt Radnóti megmintázza.. Az ernjambe_ 
ment félszabadító alkalmazása azonban kétségtelen — Fezt figyelhetjük meg egyik 
legkorábbn Ady-rem чniszcencіákat keltő  kísérletén, :az Egyszerű  versben, amelyet 
még 1922ben írt, dlőbb •Prózavers címen. 

Mikor már minden sötét és felszakad 
köröttünk Iildn az ég, akkor szeretném 
ldtnž a szemedet. 
Mikor látlak, csak a szemedet nézem 
és szeretném megcsókolni kezedet merészen. 
Szeretném megcsókolni s mikor ott vagyok 
melletted, tudom, hogy nem fogom meg-
csókolni a kezedet. 

A Magyarok c. vers zárószakaszában világosan látszik, hogyan tördeli szét 
egy expresszionista 'hatásokat mutató szakasz a szabályos tizenegyeseket. 

A formai lehetőségek melegét azonban még nem magyarázza meg, hogy 
miért él velük a költő . De része a magyarázatnak, hogy :a fenti vershajlító pró-
balkozások mállett egy ritmusokat derékbatör ő, zilált verset tarolunk, a Proletú-
rok!-at (1922), amely szerkezetével, szemléletével egyarant expresszionista hatás 
lecsapódása. 

Az anyagon mintegy formai (formáјló) erőszakot elkövető , élkövetni akaró 
expresszionista lendületben itt még nincs semmi József Attila-i. Ez az iihletés 
nála majd a mind nagyobb visszafogottságában »idomul« hozzá. Szabad verseire 
sem jellemző  általában a parttalan hömpölygés. Inkább csak ennek a nosztalgiája. 

József Attila szabad verseinek következ ő  állomás'a a Tanítások című  vers-
ciklus. 1923љan írta. A vershez kapcsolódó levél mutatja meg jobban, hogy az 
expresszionista hatások egy magához hasonítottabb stádumárál van szó. Kassák 
az emigrációban vált át, illetve kényszerül a társadalmi aktivizmusról a szdllemibe. 
József Attilánál ez egy tragikus vég ű  forradalom 'költői'leg regisztrált .tanulságai 
nélkül •következik be. A Krisztus, az Ember, az Emberisten, a Jáság tanításait, 
az »inkább testvéreink köziil hulljon el agy, / mint két idegen feleba гárt« —
elve nála egy ars poetica etikai lecsapódása. 

A József Attilai szabad vers igazi erjeszt őjének azonban azt a válságot 
kell tekintenünk, amelyet két 1924ben írt vers tükröz, egymás szamszédságában. 
A Tüntetésben ilyen sorokat olvashatunk: »Kiszaladt a vér ereinkb ől / s most 
az uccákon nyargal végig«; »Szankból sisterg ő  meteorok hullnak<; »Micsoda föl-
séges égiháború / a külön lábak együttes dobbanása! / Ilyen :pampás ütések 
alatt / szénné sajto'ládna erd ő, mező  / Az ég ekіhóјбt mellünk visszadobja / s 
minden bezárt, pókhálófödte ablak / csörömpölve darabokra pattan.« 

S la másikban? A .másikban, a Tűz van címűben a »tűz« »belül ég, ,de 
kivii éget«. 

Ebből a meghasonlásból pattan ki mintegy a szélid tanítások ellenpontjaként 
a »magad vagy és magad maradsz magadnak rabul« gondolata, amely kései ver-
seiben érik teljesérvény ű  egzisztenciális felismeréssé. Végig nem gondolt gondo. 
lata ez a Kassákról írott bűalatnak is: »[az elmeműben гnegnyilatkozó emberi 
lélek milyensége] Csak ritkán nyer fontosságot és úgy vélem, hogy a kérdésnek 
ezt az oldalát éppen emiatt tolják el őtérbe a polgári kritikusok. Fontossá ajkkor 
válik, amikor egyben kihangsúlyozottan iazt a ikérdést is magával hozza, hogy 1266 



az elmeműben megnyilatkozó egyéniség mifajta viszonyban áll a közösséggel«. (Ez 
a fentebbi felismerés fogalbmazódik meg a Mindent hagyok c. versben is: 

Nagyon útálkozhatott az isten, 
hogy ilyen csúnya planétát köpött — 
0, szépség, jóság!... De már mindent hagyok, 
villáanokból font kerítés tövébe, 
már lefekszem a szívem közepébe. 
Egész nyáj leszek benne. Egyedül, 
a nagy akolban egyedül vagyok.) 

1924-ben írja meg első , rövidségében .is kompozicionális szabad versét, a 
Nem én kiáltok címűt. Az igazi József Attila-i szabad vers mégsem ez. 

1924-25-2&ban írt mintegy ötven szabad versének, melyek részben bécsi 
tartózkodása alatt, részben el őtte keletkeztek, van egy vonulata, amely tovabbra 
is vegyes hatásokat mutat. Az Érzžtek-e? című  népies nyomatékkal záruló hinni-
kus expresszionizmusa, a Tavaszi sár allegorizáló ismétlései, a Balga költő  Koszto-
lányi 1928-as, egyívű  szabad vexseit előlegező  lépcsőzetes szerkesztése, a Keserű  
szürrealisztikusba hajló hangvétele, a Kžlométerekkel kassákos dikciója, amely 
azonban a mondatok zártabb gátjai közé szorítja a »hirdet ő« áda periodikus, hold-
szabta áradását, miindezek inkább csak az 1926-ban írt Acélgömb föl, föl! Emel-
kedj! és A mennyei páncélvonat című  versek víziótömbjének táviatából bírnak 
jelentőséggél.Fontos 'azonban ez a szabadvers•vo лulat azért, mert legtisztábban e 
vonulat egyes darabjaiban mutatkozik meg a József Attila-i szabad vers szerkezete, 
s azok az erővonalak, amelyek  •a verselemeket e szerkezetbe igazítják. Az Oly 
friss, Esti felh őkön, József Attila, (Én dobtam...), (Néha szigetek...), Ekrazit-
tömeg című, az első  kivételével 1925-b őd szarmazó versek lazán összekapcsolt, 
egymás mellé helyezett közlésegységekb ől állnak, egy-egy közlésegység legtöbbször 
egyetlen hosszú sor és egyben egyetlen hosszú mondat. S amilyen laza a közlés_ 
egységek kapcsolódása, olyan homogén, egy pontba s űrűsödő , egy-egy közlésegység 
önmagán belül. A közlésegységen belül nincs mozgás. Felszínük, partjuk mozdu-
latlan. Nem egymás nyomába hágó, feltorládó tömbökr ől van tehát szó. Ha 
a József Attila című  vers szentencionális jellegét emeljük ki, s emlékeztetünk a 
korai Tanítások c. versciklusra, azért tesszük, mert e »pontokba szedett« szer-
kesztésmádban egy expresszionista ihletés ű, de eredeti, s eredetében is távolabbra 
nyúló, fejlődésében is távolabbra mutató költ ői törekvést 'látunk benne. Ezt a laza, 
s alapegységein belül zárt szerkesztésmódot a párbeszéd hiányaként tudnánk jel-
lemezni, valahogy olyképpen, amint egy telefonbeszélgetés ellesett egyik fele, amely-
nek válaszait csak a kérdések közé, kérdéseit csak a válaszok közé beékelöd ő  
szünetként érzékeljük. A verserk szerkezete a párbeszéd hiányának sze гkezete, a 
vers a párbeszéd hiánya.  Az  idézett vers önmegszólítása is adalék Tehet ehhez. 
Ezeket a kettévágott beszélgetéseket a tanítás expresszionista elvének nosztalgiája 
élteti. Érdemes összevetnünk .mindezt a Füst 1Vl јldл-i .szabad verssel, amely egy 
tömbből faragottságában, a monológot vállalva jön létre. 

S amit ezek a versek szerkezeti felépítésükkel megmutatnak, azt hathatósan 
bizonyítják a József Attila-i szabad vers f ő  vonulásába tartozik, amelyek szabad 
verseinek nagyobb hányadát teszik ki. 

Elég néhány sort kiragadnunk ebb ől a közel harminc versbő'1, hogy iláthassuk: 
József Attila •szabad verseinek 'tú']nyomó többségében idillt rajzol. 

»Szemünkben rejt őzik a torony, melyr ől beláthatjuk ismeretlen hazánk 
vidékeit. 

Készen vagyunk már égboltjainkkal s készen vagyunk a fényességre, 
aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.« 

»s a nagy városokat, ahol még ő  se járt, 
nagyon szépen neki is elmesélném« 

(A nagy városokat...) 

»ez a kavics nem József Attila és a f ű  se, én se vagyok az, 
én barátja vagyok itt mindennek, ...« 

(Csodálkozó bogarak közt) 

»A lányok és fiatalemberek 
mindig összetévesztik poharukat. 

Összetévesztettem egyszer én is, 
nékem azóta ízes vízzel pohár nem akad, 
pedig a szomjan haldokló madár 
észreveszi az ég mögött a sok szép poharat.« 

(Pohár!) 

[Azok közül, amelyekről a továbbiakban som teszünk említést, ide tartoznak 
még: Pirosszemű, Erősödik (Nagy városokról...), Kopogtatás nélkül, A rák, (Egy 
atlátszó oroszlán ...), Csak a tenger jött el, (Aludj ...), A szeret ők hallgatva meg- 1267 álltak]. 

(Éržk a fény) 

»Előttem szalad, megcsókolom s az žd ő  nagy némasággal elsüllyed. 
körülöttünk.« 

(Most fehér a tűz) 



1924-es verse, a Szép nyári este van mutatja meg, hogyan keletkezik a sza-
bad vers ádillje: az expresszionista áradást egy maiillikus versszitadсió pamtja fogja 
körül. 

Rónay György a Kassák harminca -negyvenes évekbeli költészetét ért táma-
dásokat, hogy költészetében »az idillbe menekült«, »föladta közösségi felel ősségét« 
oly anódon hárátja el, hogy a Kassáknál nem minden el őzmény nélküli idillről, amely 
»elvileg lehetne visszahúzádás, lemondás, visszavonulás a világból a pásztori idill 
szigetére, meghátrálás és megalkuvás« azt állítja: Kassák idillje »nem a részle- 
gesség, hanem az egyetemesség jegyében áll s ha mindenképpen minősítő  jelzőt 
keresünk rá, egyetlen igazán alkalmasat találunk: azt, hogy kozmiikusu. A költé_ 
szetben azonban, mert hisz a költészetr ől van szó, nemcsak az idill álul az egyete-
messég jegyében, nemcsak az kozmikus, hanem a fájdalom, az ddegenség, és 
sorolhatnánk tovább ... , sőt, aszó is. Maga a költészet az egyetemes. 

КÖzеlеbb járunk az igazsághoz, ha ezeket a rezignált idilleket, amelyek leg-
többször élőforduló szavai a •madár és a virág, s alapszínük a piros, abból a táv-
latból szemléljük, amelyhez magyarázat nem ts keld: Radnóti Miklós bukolikájának 
távlatából. Az idillre vetülő  árnyékot már korábban is körvonalazni kezdtük, iga-
zolja most ezt néhány verssor is: 

»Eredj csak, 
elfedezi megcsorbult levelét 
a vžlág.« 

(Látod?) 

»6, mi akkor is kívánjuk egymást, 
mikor énrajtam szörnvű  kövek vannak 
és te könny ű  felhőkön heversz!« 

(Este volt s a b őrünk összeért) 

»Akkor is, amikor énrám sok szörny ű  és nagy kő  esnék 
és te könny ű  fellegeken heverésznél, mint az esték.« 

(Biblia) 

»Meg nem zavarlak, én Uram, 
elnézel kis virágaink fölött.« 

(Isten) 

Vázlatos szerkezeti elemzésünkben rámutattunk arra, hogy a versszerkezet 
a párbeszéd hiányát jelzi. Noha nem hívtuk fel •rá külön a figyelmet, látható, hogy 
az idilli hangvétel befelé fordulása id őlegesen megszünteti a párbeszéd hiányát 
(pótló szerepére a sok megszólító — legtöbbször szerelmes — vers mutat rá). 

Idézhetnénk egy verset annak példázására, milyen er ős az idillteremtés ten-
denciója: a (Beteg vagyok...) kezdetű  verset még a zarókép tragikuma sem bшenti 
ki hangvételéből. 

A József Attila-i idill azonban nemcsak az olyan szerelmes versekben rajzo-
lódik fel, mint a Szép csöndesen aludj, Együgy ű  ének, (Riónak hívom ...), Haj-
nalban kel föl mint a pékek, Erted haragszom, nem ellened, amelyek a költőre 
jellemzően már-már infantilisan gyengédek. Eddigi fejtegetésünk vezérfan аlát kö-
vetve máz nem is lehet meglepő, ha szociális tematikájú szabad verseiben látjuk 
viszont az idillt: (Olyan bolond vagy.. .)‚ I f júmunkás, A csapat, Munkás, Kovács, 
Szocialisták. 

Vagyis: a szabad vers idillje nemcsak közjáték József Attila költészetében, 
elkötelezett verseibe végs ő  soron belejátszanaak e korszak költői tanulságai, s 
nemcsak megtagadásra érett tapasztalatokkal — vázlatosan végigkísértük ezt az 
utat a Tanításoktól a párbeszéd hiányán és pótlásán át addig a pontig, ahol a 
búvópatakkеnt kísérő  és kísértő  kényszer 1ét геhazza a párbeszéd kitöltésének žllú-
zióját, amely újra meg újra felépül, s mind végzetesebben omlik le újra meg 
újra. A lendületesebb hang is, amely későbbi elkötelezett verseiben visszatér, egy-
részt formai örökség, amely rendeltetését csak most fedheti fel, miutá л  a kifele-
zés hasonlítható szükségletévé vált —újrafelfedezés tehát. 

Költői dokumentumként csatoljuk mindehhez az Esik című  vers utolsó 
szakaszát, az első  két sort  külön is kiemelve: 

S bár piszkos vagyok már a nagy jöv őre, 
ott leszek én a barrikád előtt 
az új szeretők, sárgák és fehérek 
ne lássanak mint gyönge szenved őt. 
Taldikozzanak vágyó testemen 
Sanghajtól Wienig, Chikagon keresztül, 
csak mosolyogjanak ezen a versen, 
melyben meghülyült korunk kínja rezdül. 
Szabad közösség, jöjj, feléd megyek, 
néném könnyei feléd hullanak, 
mind szenvedünk s nagyon kžérdemeltük, 
hogy megérjük már néhány napodat! 

Fejtegetéseink nem egy pontban ellenkeznek Révai József 1958-as József 
Attila tanulmányának idevágó megállapításaival, különösen ami a József Attila 
kései verseinek megközelítésében kamatozó tételeket illeti. E tanulmány (Révai 
József Válogatott irodalmi tanulmányok. József Attila problémák. 324-359. old.) 
Az avantgardizmus József Attila költészetében c. fejezetében a szerz ő  kérdésfelte-
vését aktuális irodalompolitikai szempontok vezérlik. Választ keres arra a kér-
désre, »mi volt a szerepe és mi kell, hogy legyen a szerepe az avantgardista köl- 1268 



tészetnek a szocialista költ еszet kia akulásában.« S bár megállapítja, »szinte lehe-
tetlen arra az álláspontra helyezkedni, hogy« Aragon, Eluard, Majakovszkij, Johan-
nes R. Becher, József Attila »avantgardista korszaka nem lett volna semmi egyéb 
mint a burzsoá dekadencia befolyása és fart őzése oly költőkre, akik költői ér-
deklődésük adott avantgardista szakaszában még nem jutottak eléggé szoros és 
szerves kapcsolatba a néppel, a forradalmi munkásmozgalommal«, hozzáteszi azt 
is: »Ami József Attila számára a húszas években talán szükségszer ű  lehetett, az 
nem okvetlenül követendő  példa és szükségszerű  Kovács Péter vagy Fekete Pá1 
számára a huszadik század ötvenes éveiben.« Azt tartja, hogy: »A szabad vers (...) 
művészi téreл  éppúgy visszaesést tükröz, mint a politikai harc területén. A vers 
kötöttségénеk elvetése nem nagyobb közelséget jelentett a válósághoz, hanem 
fordítva, nagyobb távolságot, fokozottabb elfordulást a világtól.« Felfogásában 
»az avantgardizmus valamennyi formája egyfajta antikapitalizmus, de éppoly ta-
gadhatatlan, hogy ez az antikapitalizmus minden avantgardista irányzatban pá хosult 
valóság-, értelem- és emberellenességgel.« 

Ebböl következően- az írásunk elején említett Kassákbírálattal József Attila 
szakítását dokumentálja az avantgardizmussal, .s ezt egyértelműen fordulatként 
értelmezi a »népihez, a nemzetihez és az emberihez az életben és a költészetben.« 

Nem ismeretlen képlete ez a század költészetének, de —írásunkkal emellett 
kívántunk szólni — nem is értelmezhet ő  egyaldalúan. Ami Révai szemléletében, 
módszeгében egyoldalú, azt a József Attila-irodalom és maga az él ő  irodalom 
azóta revideálta. 

1269 



;~ . 

kiss jovák ferenc 

hat 
abr+aкius 
tanár úr!?  
(lírai példázat roman polanski vámpírok bálja c. filmjéhez) 

A válaszra, mely szerint lilára gém-
beredett s beszorult egy sz űk résbe 
(kémlelőlyukba) Abroncius tanár úr, 
de onnan bizony erőnek erejével ki-
ráncigálták. 

Ambivalens volta káromolható amiért beékel ődött, mert vérszomjas 
tettvággyal fel akarta nyársalni .. 
a téli regét —míg aluszik. 
(Önmagát.) 
S pontosabban: Dehogyis ráncigálták (hah, a gyilkos hajlamát) 

hanem ni! — nemes megle ćkéztetése után — 
magához térítette a pelyhes ... (mese). 

A mese viszont (s lám, ezt már regélik) maga a szerz ő , ki rászolgált 
Sarah metszőfogaira. 1270 



• 
O 

A szerző  különben azon az éjszakán felcsimpolyázta kastélya összes lel-
keit, minekutána keresésére kerekedtek, vajákos szavakat, vezetékneve-
ket kiáltoztak, mi több még csengettek is. De ajtót ... , nem volt ki 
ajtót BŐGJÖN. (Szálern: Quintus Horatius Flaccus.) 

Fagyék. 

Fagykarszt. 

Fagyzug. 

O • 

Rege-morotva. 

Mondván ezt áttételesen: 	Ül 
a szerző  (IGY) dolgozószobájában éjféltájt (ÚGY) kett őkor. 
Künn 'szitál, s a szél, hófüstöt fújva, leves leveg őt szürcsöl. 
Szerző  pedig Abroncius tanár úrról. 
Magában. 
S épp a M-E-GH-A-L-T betűit írná le, mikor élesen felberreg a cseng ő  
az emeleten. És cseng, csöng hosszú hangközökben. 
Csüng sokáig. (Hangnak szivárványa?) 
A vastag falak között pedig valami szégyenteljes hajsza, csupádon-csupa 
késelt élmény a javából. Kényszeredettek, visszásak. 
Fintorgás, vi'szolygás. 
S ha emez elapad, felsikkan amaz: — a rémület. 
»... meghalt Abroncius tanár úr«, fejezi be mondandóját. 
De HIÁBA-HANGSZER A DOBHARTYAN. (Szálem: Krzysztof Pende-
recki.) Mind keményebben és rekedtebben. Majd egy halk n ői szisszenés, 
rohangálás a boltozatos födémen, kerepel ő-csörömpölő  léptek a korhadt 
falépcsőkön. 
Pedig csak csöng. 
S utónevén visong a hálóinges hímn ős, mellvacogva a félelemt ől, meri 
KI AZ-ára csengető  nem válaszol. Csak csöng. 

Csak csöng. 
(Hangmorém?) 

O 

S a megfejtés kulcsa (gabalyítva, bonyolítva): 

Csengő  gombján egy cingár, szélcinkos borostyáninda. 
[Hó-hó, szenvedők sóhajai kiváltotta SZÉLVIHAR? 
(Szálem: Dante Alighieri.) ] 

• 
VALÓ: szemfehérrel a világba. 
VALÓ: fels őbb emeleteken —összeomláskor. 
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A gyermekek, ó, a gyermekek iráskészsége agyár odáig fejlđdött 
hogy a kiinduló-irás egyszerű, könnyen áttekinthet ő  és könny 
eli alakitható NAGYBETtJIT,- melyek egyébként könnyebbek is mi 
t a kisbet űk - minden nehézség nélkül megértik, leirják, hit 
mar be is 
idegzik.E 
zekei aze 	egyakorolni, abban az esetben a NAGYBAGYBETliKKE 
gyszerü,k 	ETUK átmeneti, vagyis a folyóirósbani Z ez a cse 
впΡи eazté 	s változatlanul felhasználható alakjálekv ő  foly 
sü betükö 	t csak a kisbet űk átmeneti irása után amat minds 
n alig ke 	, kb. ápr 	 a zavar n č  
11 változ ilis 1-2. 	

~~
: lkül keres 

tatnunk,h hetében t ?--2м %~~ 	 ztülvihet ő  
igy folya 	anitjuk.i  9 -,z 	 . Közben a 
matos leн 	z eljárás  9 -:L. 	 szöveg kis 
c'ülettelí 	unk lénye 	 bet üs rész 
rhatók és 	ge akkori 	_` 	 ét. іaixdvég 
- ha a sz 	s ugyanaz 	 .~ > 	_ ~ 	i a kindu 
erkezetük 	, mint am 	 ii  iras má 
is megexg 	it a VEZЁ 	 r ismert k 
edi -a k 	RKÜNYV  ak 	 isbet üjéve 
isbetükke 	еt fokoza p 	 1 irjuk. E 
1 is össz 	t együtte 	 zeknek b бs 
eköthet đk 	s tanitás 	 éges gyako 
legyenek. 	ánál felt 	

ti a t áasegi  aaiul  J1ilegzet 	öntet. Ha - 	
-~`'~`p 	 ót az i es alak ju 	ezt az e1 	 igaz  

kat magai[ 	járást kö 	
,a ~ 	

an alaposi 
k alakitj 	vetjük, a - ? 	 rástudasho 
ixk ki ugy 	kkor term ° Ј  -' ~` 	 z. A kiind 

	

hogy er érzetesem 	uló irás k 
edeti tör: 	a VEZÉRKÜ

--ti, 	
isbetüinek 

zsvoalai NYVben fi 	 ~~ biztos ése 
kin gyors 	ntetet 	 r 	 lég gyorsa 
abb és fi 	t irásbel 	 lakitása a 
lyamatosa 	i feladat 	átmeneti 
bb lendül 	okban el đ 	 és a folya 
gittel töb 	forduló á 	 matos irás 
bször vég 	tmeneti јt 	 kialakitás 
igfuttatj 	AGYBET ŰKh `~~ 	 át tarmész 

	

iróнun 	elyett ak 	 etesen, sz 
kat • Aza 	iinduló 	 Q Х:л 	inti magát 
fontos, h 	rás NAGYB 	 ól értetd 

	

.igy a gye 	ETÜIT has 	 1 	 ően k č szit 
rmek, . ó ,a 	náljuk. I l-fi 	 i el ő . Haa 
gyermek a . gy a köté 	 zonban a N 
betű  ered 	s megkezd 	 AGYBETÜKNE 
eti alak] 	ése is elnk, mert az eddig használ g is mint 
át jól me 	tolódik 2égü tollat is használhatu a kisbet űk 
gfigyelje 	-3 héttelékonyabb  /336. sz./ gombv nél tettük 

	

szerkes 	• Ezután - a VEZÉRKÖNYVben  - már v , el őbb es 
ztése meg' 	 ak a kiinti 
etét magé 	 uló alakjá 
rtse, mer 	 t akarjukb 
t ezt éreznie kell a.betü folyamatos alakitásábаn. is. Tudnia 
ill, hogy ugyanazt az egyszer ű  bet űt irja mindig, csak egyre 
önnyebben folyó, hajlékonyabb mo zdulatokkal.. A helyesirásban 
ránylag keveset szerepl ő , egyébbként is könnyen felis юerhet đ  

Тс  L. ‚  Q i Г" Ó » 	« ґ  Ј  E- 	t 	V- Ц . 
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domonkos istván 

ѕѕеk 

merni 

a zongorabajnok 

Azért van nekem két erős karom 
a fekete billenty ű kkel ne legyen bajom 

Hiába van egymillió bel ő lük 
nem ijedek én meg t ő lük 

Úgy vágom kupán a fekete desz-t 
mint ellenfelét a bokszbajnok Benes 

Ha még erre se mászik a C-dúr akolba 
a lábpedállal megyek neki nyomban 

1273 
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néha így néha úgy 

Néha lovon vágtatok ki 
a zöld tábla elé 
s míg kréta-kardommal 
a számokat aprítom 
lovam a naplóban legelész 

Néha autóba vágom magam 
dudálva veszem a kanyart 
a tábla el ő tt fékezek 
az idén is ugyanott 
ahol tavaly 

Néha meg akkora a tudásom 
magamat nyakig a homokba ásom 
némán lapítok a hajam alatt 
amikor felszólítanak 

difidal 

Édesapám kérem a focit 
megnyitották tegnap az uszodát 

Édesapám kérem a focit 
szánkázni viszem a kis Rozit 

Édesapám kérem az oldalfegyverem 
méhek fosztogatnak a kerteken 

Édesapm kérem az ünnepl ő  ruhám 
át akarom úszni a széles Dunát 

Édesapám nini itt a tavasz 
a háztetőnk azért olyan havas 

Édesapám én olyan beteg vagyok 
ha ágyba fekszem rögtön náthát kapok 

a szél legjobb barátja 

A szél legjobb barátja Dani 
ólmot hord zsebében 
minek is mondani 

Ha az utcán sétálnak 
elöl halad a szél 
Dani meg a nyomában 

Várjál meg szél! kiáltja Dani 
fontos dologról 
akarok szólani 

Azt üzeni a sivatag 
hogy homokot kell 
hordani 

Azt üzenik a cserepek 
szállni akarnak 
mint a verebek 

Azt üzeni a nagy folyó 
csattogni akar 
mint a lobogó 1274 



tessék engem megdicsérni 

Ha én pénzt jövök kérni 
tessék engem megdicsérni 

Ha nekem az orrom vérzik 
tessék engem megdicsérni 

Ha a meggyfáról leesek értik 
tessék engem megdicsérni 

Ha a kútba akarok nézni 
tessék engem megdicsérni 

Ha a padláson akarok élni 
tessék engem megdicsérni 

Ha nem jövök haza délig 
tessék engem megdicsérni 

Ha a verset nem mondom végig 
tessék engem megdicsérni 

rendetlen állatok 

Rendetlenek az állatok 
mondja a Tóni 
a kutya is a ló is 
kocsma elé rakodik 
a tehén világos délben 
a galambok feljárnak az égbe 
a fecskék a felh ő kbe 
a méhecskék szegények 
virágkelyhekben nyögdicsélnek 
a lepkék az éjben 
a halak a vízben 
egerek a szekrényben 
legyek a tejben 
hernyók a kertben 
egyesek nappal 
mások meg éjjel 
a kígyók bátran 
a nyulak meg félve 
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Milyen gyerek ez a Béci 
mindig csak a plafont nézi 
az udvarban a falon kapargat 
engem meg száz fiú zavarhat 
talál egy szalmaszálat 
s addig nézi 
míg leesik az álla 
s ha mellém kerül is a sorban 
porszemeket keresgél a porban 
s ha néha hátbavágom 
nem is sejti 
hogy ezt miért is csinálom 

nekem azért fáj a hasam 

Nekem azért fáj a hasam 
mert csak a számban 
van fogam 
a sonkát a gyomrom 
nem bírja megrágni 
sok kemény falattal 
fog nélkül 
nem tud az elbánni 
úgy segítek rajta 
persze magam miatt 
egyenként lenyelem 
a tejfogaimat 

kocanóta 

Egyhelyben áll 
aki egyedül szalad 
az udvarnak 
száz malac is 
csak egyetlen falat 

Aki naphosszat 
az ólban dagad 
nem hordja be biztosan 
latyakba a sarat 

Szakadjon meg 
hája terhe alatt 
aki nem állja 
ezt a rezgő  sarat 

jaj nekem! 

Jaj nekem, hívjatok papot 
lenyeltem három meggymagot 

Ha az orvos nyomban itt nem támad 
megkapom a lármás gyomorlázat 

Hozzon magával egy főzőkanalat 
passzírozót hőmérő t szirupot savakat 

A májam annyira elzsibbadt máris 
nem dobog s ez már az utolsó fázis 

Csontjaim kezdenek merevedni 
az orrom a hátam egy hete vedlik 

Vérem csak úgy ömlik a szememb ő l 
s az ujjaim kihullottak kezemb ő l 

Ha nem ölel át apóknak a karja 
leesek a fáról és levágják a talpam 1275 



slobodan tišma 

■ . 

Nehéz napom volt 
hát kezdtem a reszelékkel 
Ez megtetszett 
mert nem volt hasonló a reszelék terjedéséhez 

Ha nekem valaki mondogatja Én 
Festek 

Ha szót váltunk egyik a másikkal 
nem értjük egymást 

Kinyitom a könyvet a könyv bezárul 
A lapok felsorakoznak alapok hasonlók 
A lapok egyformák egyugyanazon lap 
Száz lap kétszáz oldal 
Üresek kinyitott bet ű kkel 
A könyv bepiszkolódik de a könyv 
Nem alkalmas tárgy. Tele 
Van ilyen szavakkal, azazhogy, oldalak 
Mert a könyv üres: alkalmatosak 
A szavak melyek valamit jelentenek (ha én 

Szét-okolt vagyok) aztán egy szélte-hossza füzérben 
Mely könyvön túli mely egyszer űen 
Elhagyja mert a könyv lehet vagy nem 
Lehet ind-okolt. (gy hát áttev ődik 
S én megvetem, változtatja 
Hangulatomat. A könyvek ősidőktő l fogva öregek 

Feledem a könyvet. Avagy jobb ha mondok 
Feltételt ilyesvalamire: szétdarabolni lapokra 
S minden oldalt külön-külön tartani hogy legyen 1277 



Értelmén kívül saját kezdete 
S vége a nyomópapír négyzetén, hiányzó 
Oldallal mely a párja. A papír teste osztja a jelentést 
S a négyzetet négyzetbe zárja mindkét oldalról 
De a szavak nem felelnek meg egymásnak 
Térközbe fogják a papír testét 

Vagy ha üres könyvet olvasok én er őfeszítés nélkül 
ugrálom át az oldalakat 
s nevetés közben emelkedek magasba, megengedem magamnak 
ezennel mi nem tartozik e szöveghez de 
nem tudok ellenállni hogy ne ugorjam át e sorokat is: 
a magasba ugró ami ugye könny űatlétika 
a tévén, amikor a magasugró átugorja 
mint üres könyvet önmagát 
Nos hát, ha felütöm a könyvet kezdem 
az első  oldallal figyelmesen mely üres 
mely tárgytalan alakra egyöntet ű  a következővel 
Azzal az eggyel mely szemben áll önnön 
végtelen sokszorosítottjával, saját testével 
mely örökké visszatér hozzá. Így ebben a világban 
az oldalak szaporodnak s a könyv nő  
akár a kenyér 
A könyv a szegényeké. Allegória 

Ma írhatnék a gyertyatartóról 
melyet a mi barátaink hoztak 
s melyet én eltulajdonítottam 
jóllehet szüleimnek volt szánva. 
Ezt a gyertyatartót sokan látták. 
A gyertyatartó az én szobámban van 
már öt éve. Én meghánytam-vetettem 
mit is tudnék hozzáadni hozzáírni 

Kezdem az elején mintha legalábbis kezdhet ő  . lenne , 
a végén 

Ez a könyve nélküli mese 
bádogosról szól ki álmában megcsúszott a 
háztetőn, az álomban ez sokszor ismétl ődik 
mindahány lehető  részlettel melyek tükröződnek 
az apró úgymond jelentéktelen eltérések sokaságában 
Az esemény lassan ürült, mind kevesebb 
meg nem írt részletlehetőség maradt 
teste viszont mind nagyobb erő re kapott 
míg végtére is fel nem fogta az összes vért a könyv 
oldalairól. És akkor a történet kiírta magát a test 
bezárult úgyhogy meg lehetett 
közelíteni (veszélytelenül) anélkül hogy 
véletlenekbe rántanánk magunkat 

Ez idő  alatt a könyv fokozatosan kinyílt 
körbe bontva oldalait mindaddig míg 
össze nem ért els ő  az utolsóval 
A k k o r az esemény kiírta magát 
Akkor a kéz mozdulatával 
Akkor a zavaros gondolattal 
Akkor pillantással az üresbe 
A k kor mindez az ájulásba visszatért 

Ám a könyv feledésbe merült 
üresség felé zuhant 

(nő tt) támogatva a világot (a testet) 
đ  megcsúszott álmában a tetőn 
Ő  álmodta hogy megcsúszott a tet őn 
đ  álmodta hogy megcsúszott álmában a tetőn 
Ő  megcsúszott a tetőn 

Ezek pillanatai 
e ( lehetetlen) könyvnek 

mely szóban forog 
S mindez együtt így fest 
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