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p_ 	 sziveri Íánas 

szabad  
gYahorlatak 

Neoncsőbe rejtett szemgolyó . Mint izzó kéz a semmiben. 
Vagy testünkkel feltépett tér, piheként feszülve a lehet őségek 
között . Túl és innen egy legyintéssel. 
Kitapintott , hajszálfinom felületű  külvilág. Аllóképmásolat 
a levegőben . Némára formált és némán alakított. 

Egyre ritkábban , egyre feszesebben, 
mintha nem is lenne , kibuggyan a síkból : felfeslő  csont. 
Elhullajtott kiálló mező . Burkot vet a gyökeresed ő  
teremre . Csak egy kézmozdulat felezi e lehetetlent, 
ahogyan szorosabbra szárad néhány visszametszett ércnyúlvány. 

A fal egy befejezetlen horpadás , hol lehűlnek a szétfolyt 
koravén keretek . Szétcsúsznak a forradások, mint 
jégben az erek fakulnak . És neonfigurák csapúdnak le 
az agyban , kitöltve e csöndkazlat . Így reped a nehéz 
buborék , az üvegcsatornába süllyesztett koponyafüzér. 

Mint én itt vagyok , másutt más, ugyanúgy ott. 
Életnagyságú -fehér papíron lefelé, 
két szembeállított négyzet között . Összeizzva. 
Egyenletes hullámzó mozgással. 
Körös-körül lágyan a terület . Figuravirágzás. 
Távolságok és különböző  árnyalatok szüntelenje. 

Elüldögélek az idegkövezetben . Esetleg valamit kifogásolok. 
Mint egy ugyanakkora terjedelm ű  más alakzat. 
Mégis, mintha 
látomásszerűen kirugódznának e lenyomatok. 
Ilyenkor, 
egyszerűen odanézek. 

— A beszüremlő  tájat elhelyezni a kijelölt szögben. 
(Ficánkol , rezdül , zörren , csavarodik. 
Mintha elvékonyodna, elvastagodna. 
Végül : alázatosan visszagyűrődik. 
Mindezt párszor megismétli.) 
Majd hátrálni újra , agyunkba . Kiszárad , bekövesedik. 

Néhány kitűnően sikerült sáv, 
lazán összeerősített , szöveteiben 
elszáradt , indulattalan . Elképesztően kifinomult. 
Esetenként tágul és lazul. 
Vagy megszűnik. 
Összefoglalás : a kréta izgalmas felület . (Néhol egészen kivételesen.) 231 

Egy mondattal kezd ődik a vers . Akkora levéllel 
bomlik ablakomba , tekintetem széthasad , porlik. 
Két különböző  irányban . Mondhatnám azt is, most 
minden mondatérték ű  körülöttem . Talán ez lenne 
a legtökéletesebb megoldás . De tovább rajzanak 
sorvadványaim . A kis magzatmagok . Duzzadt, ringó 
csigolyák . Mint lebernyeg tolul ingatag . Kék a kékben. 

Lengő  tekervények , vérző  bolyhok . Ezen aszita -örvényen 
itt a szemhólyagomon . Bimbófejemmel rendiiletlenül tovább. 
Ideggóccaim immár folyékony rovatok . Mosatlanok, 
levegőtlenek . Egy korty a jelenség . Mindenekelőtt. 
Férctorlódás . Remegő  lengés a szitán . Cseppek egy 
állandó felületen . Bizserdül mintha letépnénk testben őtt fejdíszeit. 
Íme, ezek jelentéktelenségem vissza -visszatérő  dokumentumai. 



Évekkel ezelőtt mintha ugyanez jutott 
volna eszembe. 
Esetleg más. 
— Nincs se átvérző  textília, se ragtapasz. 
De ami van sem változtathatatlan önkényesen. 
Egyedül a szöveg medencecsontja, mészkövülete, . 
az örökös egymásrarakódás következtében. 
Legtöbbször azonban nem. A folyton 
ismétlődő  kifejezések vagy azt mintázzák meg, amit 
megmintázhatnak, vagy valami egészen mást. 
Esetleg azt sem. Szabályosan úgy, ahogy írom. 
Pedig ezeket minden további nélkül megfordítva is el 
lehetne mondani: a jelenlét magva. Elfonnyadnak 
a vénák és artériák ekkora nullazuhatagban. 
»Egyszer kétszer néha.« 
Sötétség-dudor. Mondjuk a nyelvészetben. 
Mondjuk, egy nyelvállapotot. Egy fordulópontot a 
megfigyelésekben. Teljesen egyértelm ű, hogy mit is. 
— Vagy egyáltalán, akarunk-e valamit? 
Hosszú ideig el-elmélázva ezeken. 
(Ahogy itt előttem besüpped, odaképzelem 
rajzeszközeit, finom ecsetszemöldökét. Így 
a szobában akár ha kivérezné testét a hiány.) 
A vak pillantások annyiban kiilönböznek, hogy 
test test mellé helyezzük őket. Amiből következik: 
érthetetlen miért folyton e semmiségek? 

Úgy siklunk elő  a közelből, 
mint két hús-vér betonlap közül »húz(( 
fölfelé a növényzet: minden lépésnél kettéfaragva. 
Egy oldalra metszett torzón, 
mint jéggöröngy a fájó horpadásban. 
Csöndbe mártott ujjbegyekkel 
vérzünК  a férges kéreg alatt: átl őtt televény. 
A lét ingája feszül így a repedésben. 

— Magánbeszélgetek. »Előhívom a lehetetlent, ...« 
A mozdulatok kialakulóban. (Még ha nem is.) 

Távolabb, távolabb majd valahogyan. 
Csak kifinomult töredékek, szózavarok, 
szikraképek sercegése. Egy párzóverseny adathalmaza 
talán. 
Behúzódnak, szétzúzódnak. A felhalmozódott képanyagot 
mintha égő  felületre hullajtanánk. Pedig könnyebb velük a 
térben örvényleni. Vésőként megpördülni vonásain, vagy 
elfoglalni nyílásait, mint az ék. Munkálkodni e lehetetlen 
tömegben. Egy örökkévalóságra megsokszorosítódni. Önkikísérletez ő, 
száraz képzelettel. Vagy ahogyan ezt már kibontani, feloldozni 
lehet, mindezek nélkül. szomorú vonaglással. 
A csönd és a kék képzeteit. 

A hallgatás bonckése alatt. 
Lefejteni, megmunkálni, égő  agyvájattal kivetíteni 
eltolódásait. Mint az egyedül lehetséges, 
vagy bárhogyan másként. 
Majd kidolgozni mindezt egy hosszú 
elnémulásban. 
Végkövetkeztetésként: hallgatni a zárójelenet 
ismét ránkzúduló csöndjét — a már szálkásodó fogazatok 
Oly találó és oly gyakori véletleneit. 232 
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éjszaka van 
és motyogok 
a felriadók keserű  
nyálával számban 
a már soha meg nem száradó 
fürdőruhák bélelésére 
gondolva 
s a lányokra 
kik miután 
fennmaradtak 
ékszereik közé bújtak 
és elköszöntek fogsoruk 
szikráival 
hasuk alatt 
a feleslegessé váló tenyerekkel 

elúsztak — ez a helyes kifejezés 

motyogásom 
azokéhoz hasonló 
kik 
éjjel botorkálnak 
az égéstermékek leereszkedésekor 
felismerve papírgombócaikat 
koromlabdáikat 
kavicsaik közül a legkedvesebbet 
amelyikbe 
egy féreg vagy a víz 
írta magát 
almyira 
hogy mágnesessé vált csöndjét ől 
átfényesedett az asztal 
melynek lapján 
a magukra találás illúziójával 
felordítottak 

motyogásom 
azokéhoz hasonló 
kik a csillagok alatt 
a pékségek 
a szobrászműhelyek közelében 
a katalizátorok közelében 
botorkálnak 
túl 
a piros-sárga-zöld lincseléseken 
közel 
a levél-lavinákhoz 
incselkedően közel 
a csattogó kovászhoz 
a kemencék templom-belsejéhez 
a kiflikhez 
a lecsípett 
pisztoly-végekhez 

eb-őrjöngéseké 
kakas-őrjöngéseké 
a vonalak 
miket 
menet közben 
falakon 
kerítéseken hagyunk 

ha a verseket 
ekkora ricsaj 

mutatóujjunkkal 
üres golyóstoll-betétekkel 
a levegőbe is 
ezt 
azt 
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menet közben 
kiürüliink 
mint az igavonók 
egy jégkorszak elején 



• 
honnan ez a verkli 

a halál explozíváival 
itt 
a félemeletek egyik 

rezervátumában 
ahol ritkán nyitnak rám 
ajtót 
másképp: ahol élek 

ahol öncélúan 
kísérletezem 

honnan ez a törökméz 
valamelyik szerelmem 
— tán csak nem az első  —
hozománya 
a nappalok és éjszakák 
kaleidoszkóp-körhintáján 
s a fütyiilő  
s a botcukor 

honnan ez a rajz 
ezek a vásári ricsajban 
felgöngyölített fonalak 

és most 
pont most 
amikor felvert az uzsoda 
zaja 
az áttetsz ő  
zöldeskék lombok csobogása 
a fajansz-lapok 
ázottan-torzítottan is 
szabályos éle 
a buborékok szöllőfürtje 

ki kéne emelni a fenékr ől 
miért üzen állandóan 

esetleg szemenként felfalni 

belehal 

akkor kell kiemelni 
a szöllőcsumát 
mondatai vázát 

honnan ez a vers 
a halál explozíváival 
itt 
a félemeletek egyik 

rezervátumában 
ahol ritkán nyitnak rám 
ajtót 
másképp: ahol élek 

ahol öncélúan 
kísérletezem 

• 
lekaszálták a tücsköket halomban 
a mezei 
virágok 
az egész mez ő  egy fülledt savanykás 
zöld seb 
majd 
a barmok üvöltéseiben 
a tej vagy 
a tél 
félálmában 
enyhül 
szűnik 
meg 

a rágcsálás percegés ciripelés 

• 
többször átnézett 
a pörkölt szélű  
lyukon 
cigarettáit remegve 
szívta 
túl korai 
túl korai — nyugtatta 
csontjaiban a 
hangyákat 

a fegyverkeresked ő  
fiókjában 
megszólalt 
egy riasztó- 
pisztoly 
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faludi 
ódám гpigrammáN 

fából vaskalap 

javaslat ahelyett hogy 

a patikus szomorú úgymond rezignált 
úgymond 

apatikus költeményeket ír 

ahelyett HOGY 

bevenné magát ha az orvos másképp 
nem rendeli 

3 X 1 alkalommal naponta egy kerek 
erdőbe és 

kilyukadna 
a 

közepén 

a legel ő rő l 

A tehenek 
fűbe haraptak 

Ezzel kezdték 
naponta 

áprilisi tréfa 

bolond idő  van 
egyszer süt 
aztán főz 
aztán mos vasal és takarít 

b. 	i. 	V.  

coda 

Szervezetem 
illegális szervezet. 
Az üvé tömeg. 
Mindkettő  
helyettesíthető  és pótolhatatlan. 
Egyszemélyes. 

sürgöny szerelmes dadámnak 
zürichbő l 

itt várlak a tristan tzara pályaudvaron 
kezemben polgármester s két csokor 

koton 

a szép idők 
azok voltak 
amikor az 
emberek 
fakalapot 
hordtak 

vígan élt 
akkoriban 
minden 
kalap ács 

háborús emlék 

Ruganyos 
dragonyos katonák 
vágtak át a téren 
minden hiszékeny 
hölgyet & urat. 

Így vette ki részét városunk a 
a harcokból. 

légvonat 

léghajómmal légvonalban 
légváramba mentem 
hozta futva pincérem a 
légmenüt palackok nyakát 
nyakát törte le hogy 
oltsa menten 
menten iszonyú légszomjamat 

a beteg király 

Elnyomta a népet, mint egy cigarettát. 
Egyik reggel aztán olyan egyedül lett, 
hogy újból rágyújtott. 
Gyenge füstje fojtogatta. 
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májusi búza 

Néhány kőhajlításnyira Hajdanától élt egyszer egy Egyszer Egy. 
Édesbátyja a gazdag Kétszer Kett ő  bent lakott Hajdanában a kis 
hegyi faluban. 
Mindkettőnek volt egy szorzótábla búzája, azon kötözködtek 
látástói vakolásig. 
Haj, de jött ám egyszer csak a Táblabíró! Ez olyan er ős ember 
volt, hogy akár két táblát is elbírt egyszerre! 
Fel is kapta, el is vitte, a testvérek meg ott maradtak Hajdanában 
a hoppon egy faképnél. 
Május volt, virágzott a leánykereskedelem. 



raša peri ć  

YBndB9 
fehéг6¢o 

barát 

Ne szólits ezen a néven 
Olyannyira nagybanin olyannyira ismeretlenin 
Szenvedélyem közönséges 
Emberi 

Éjnek idején 
Netán vendéged lennék lakodban 
Netán szeretett asszonyod 
Szemeim elé járulna mézzel és cukorral 
Ne mondd hogy nem fogom megkívánni 
Ne mondd hogy nem fogom valami 

Bár nem tudom merész vagyok-e 
S jó tűzből való ember-e 
Hogy a vesztőhelyen 
Homlokod és a golyó közé 
Tegyem tenyerem 

Éhségben 
Ha netán halálomhoz közel lennék 
Hints szemembe port 
Ezekbe a csalfa szemekbe 
Mert kéjsóvárak a falat el őtt 

tenger 

Nyílt szemhatár 
A part pedig sejtésben 
Mert ellöktük magunkat 

betegség 

Oly egészségesek voltunk 
Ámde hirtelen megbetegedénk 
Míg lábunkat folyóba' mostuk 
Napba révedvén 

Nem tudtuk meg a betegség nevét 
Mert ünneplő  
Ruhába öltöztettük 
tУnnepnapba 

Barátaink 
Kezdének bennünket el-elhagyni 
Asszonyaink megcsalni 
Gyermekeink nem jönnek ölelésünkbe 

Láttuk nincs mentségcink 
S nem marad más 
Mint ezt a kenyeret 
Morzsolni magunk után 

homlokvirág 

Bezárul a homlokvirág 
S jő  félelem holnapi napért 
Jő  nagy félelem 

veszteg ferenc fordítása 236 
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7. Az impresszionista módszer 

A szellemi helyzet: kritikus-típusok. Kázmér Ernő , a Kalangya későbbi kritikusa 
abban a kulburális helyzetben kezdte el írni impresszionista knitikáit, melyet a hbe-
rális polgárság a társadalmi szerep mellett küzdött ki magimák a XIX. század utolšó 
jegyedétől, Ignotusszal az élen.' Ignotus az idegen származású polgársag m űvelődési 
létjogosultságáért, a magyarság korszer ű  szellemi érdekeinek felismertetéséért, a 
hagyományosan nemzeti és a korszerű  eі.rópai haladó szintéziséért küzdött a vidé-
ke népiességre támaszkodó szűk nemzeti szempontok ellenében. A művelt polgár 
volt az eszménye, akinek magyarságát, nemzeti létét meni kisebbíti, ha az érdek-
lődő  jóámdulaton túl, ízlése és törekvése szerint merít más nemzetek hasznasnak 
vélt eszméiből és formakultúrájából. A magyar irodalom fejlődésének úitját —' az 
irodaiomtёrténet tanúsága szer ut helyesen — a városi, a budapesti polgár élet-
formájámak és költészetéaіek elismertetésében kareste. Törekvése nemcsak az asszi-
milá1&1 kérdekét szolgálta, hanem a nemzetét is, mert Beöth у  Zsolt koncepciója 
a nemzeti irodalomról egy hanyatló osztály, a liberális nemesség élettelem, tár-
sadalmi töltést nélkülöző  eszménye volt, a nemzeti klasszicizmus utóvédjének re-
ménytelen kísénlete. Mikor Kázmér írogatni kezdi esszéit, 1915-t ől A Hét hőskora 
már letűnt, s szerepét a Nyugat váltotta fel. Ady, Babits és Móricz Zsigmond mű-
veinek megjelenésével azonban nemcsak a konzervatív szemlélet ű  nemzeti iroda-
jom szorul véglegesen 'attérbe, hanem a klasszicisztrkus kritika is? Az új iro-
dalom természetesen új kritikaformát is teremt, melynek példaképei — miként az 
irodalomé is — a némlet, a francia és az angol kultúrában vannak. Ennek hatas га  
a magyarországi irodalomkritika is kezdi levetkőzni azt a mérlegtelő  targyfllagossá-
got, eszтnényhez viszonyító analitikusságat, nehézkes értekez ő  format, ami koráb-
bi művelőinek, a nemzeti klasszicizmius tudós tanárainak munkamódszerét jélle-
mezte. Nemcsak a hangneme és stílusa vátnk hangsúlyozottan egyénivé, hanem az 
értékrendszere is, függetlenül a kritikus meggy őződésétől, hogy vajon csak a nor-
matív műelemzést tagadja-e, vagy általiban a m űvészetszemléleti következetességet 
is. Kizárólag saját magát figyeli-e a mű  befogadásakor vagy pedig az alkotó egyé-
niségénеk túlzott tiszteletével azonosulni Igyekszik a m ű  mduiden árnyalatával. Bár-
melyik esetről is legyen szó, nyiilvánvaló, hogy a korábbi kollektív eszményeket az 
egyéniség kј  ltu5za, az önmaga m јindenhatóságy~ ra, vagy az alkotó szuverenitására 
esküvő  individuum váltja fel. Nietzsche és Dosztojevszkij magatintásformája nagy 
ellentétében is ugyanannak a folyamatnak a forrása. Az el őbbi szélsőségessége nar-
cisztikus egoizmusában, a pillanatra esküv ő  hedов  ~zmuѕában, az elvek és rendsze-
rek következetes tagadásában; az utóbbié mjndenféle el őítélet elvetésében, a mű-
ved szembeni következtetes nyitottságban, képlékenységben, femiiniil azonosulási 
képességben nyjlvánnxl meg. Az új magyar kritikában a két alaptípuson belül az át 
menetek is megtalálhatók, mert ritka az az eset, mikor a kritikus kizárólag ura 
vagy ki7árólag szolgája a költőnek. 

Az élmény teljességének kritikája. Hatvany Lajos kritikai szemlélete mindenesetre 
egyértelтnűeul polarizált. Én és a könyvek című  művét a következőképpen méltat-
ja Ignotus a Nyugatban: »Légy egoista, ó, kritikus, a költ ővel szemben, aki mind 
született egoista. Ezzel emelkedel a cselekvésbe, ezzel emelkedel a m űvészetbe —
ahol ő  feletted valónak érzi magát, ahol te is feletted valónak érzed ő t. Ne légy 
bolond, ne légy a bolondja, légy úr,  mint  ő, légy nagyobb úr, mint ő. Mert ő  az 
életet, ezt a süket és vak történést facsarja ki, hogy, mint a kifacsart citromot, 
elhajítsa. De te őt, az urat, facsarod ki. S ezzel te vagy a legnagyobb úr; költőbb 
a költőnél; a sah in sah vagy, a királyok kž гálya!«3  A kritikusegyénségeknek ez a 
sohanem-látott еLburjánzása azonban mély hiányérzett rejt. Úgy is lehetne mon-
dani, hogy ebben gyöikerezdik. Az egységes világ felbomlásának szecessziós éhnényét 
Nietzsche a következőkeppen fejezte ki a nyolcvanas években: »... az étet nem 
lakozik többé az Egészben. A szó függetlenedik és kiugrik a mondatból, a mondat 
túlcsap önmagán, elhomályosítván az egész oldal értelmét, az oldalak az egész ro-
vására elevenednek — az Egész nem egész többé.« 4  A külvilággal való értelmes kap-
csolat megszakadását természetszer űleg követi az agnoszticizmus és az individu-
alizmus. A laissez faire elvét valló, liberális Ignotus, aki nem annyira az irodalom-
nak, mint inkább az irodalmi közéletnek a kritikusa, ugyanezt így fogalmazza 
meg Hatvany kapcsán: »Világ nincs a világon, csak Én-ek vannak, melyek maguk-
ró1 tudnak, annyit — amennyit s addig — ameddig. Egyéb tudás nincs. És egyéb 
törvény sincs, mint az Én-nek titkos és megragadhatatlan törvényszer űsége. Id vol-
na, ha lehetne kritika a világon. De nem lehet.« 5  

Az öntörvény ű  mű  kritikája A másik típusú kritika nem az Élet sodrában ujjongó 
Én-től teszi függővé az élményt, hanem — mondhatni — fordítva: az Élet azoknak 
az éћnény-sorozatоkнak a függvénye, amiket az alkotó-egyéniségek m űvei nyújta- 
nak. Az igazi élet e választottak világával való azonosulásban rejlik; nem mód- 
srzeresen, az értelem hidegségével és a politikum számításával, hanem teljes valónk- 
kal és előtudásunkkal, amit minden egyes találkozás, az élmény és hangulat foká- 
tól függően, módosít, továbbalakít. Kázmér Ern ő  e típushoz ái közelebb. A Mű  
iránti feltétlen tiszteletében Kosztolányi szépséget áhító szellemének hatását érez- 
ziik. Számára is szentély az irodalom, melynek létkérdése, hogy képes-e ellen- 
állni a politika kisajátító törekvésének. Kizarólag az alkotón múlik, hogy milyen 
szerephez juttatja a politikát attit űdjében. Irodalom és társadalom összefügg, de 
legtöbbször csak közvetve és öntudatlanul. Hogy e kapcsolat milyen lesz, hogy a 
napi politika gyakorol-e hatast az alkotóra, az attól függ, hogy jelene társad'alm'i 
törekvésteit haladóknak vagy pedig válságosaknak, erkölcsi meggy őzódésétől idege- 
neknek érzi-e az alkotóegyéniség. »Csak a költőre magára való hatással lehet hatni 
költészetére, azzal, ha fel tudják kelteni politikai érdekládését, és olyan politikát 
termelnek, mely nem csalja meg ezt az érdekl ődéstе6  — írja Ignotus. Babus ennél 
is messzebb megy: »... annál kiválóbb művész valaki, mennél jobban ellen tud áll- 
ni az őt környez ő  társadalom hatásának.« 7  E felfogás értelmében az alkotó szuve- 
renitása nemcsak viszonyíthatatlanul önálló esztétikájának megteremtéséra való 
jogában domborodik ki, hanem a tarsadalmi élett ől való tetszése szerinti függet- 
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10 Fejezetek irodalmunk termé- 
szetrajzából. Úividék, 1973. 36. 
0.  

11 Ricarda Huch versei. In: 
Idegen portrék. Békéscsaba, 
Tevan, 1917. 82. o. 

І2 Uo. 83. o. 

13 Schalom Asch. Idegen por-
trék. 48. o. 

1+ Kázmér Ernd: Idegen port 
rék. Esztendő , 1918. 8. sz. 139. 
o. 

15 Hamsun Knut új. regénye. 
Die Stadt segelfosz. A Hét, 
1916. nov. 9. 674. o. 

s Ui. 545. 0. 

9  Ismerkedés a legújabb nagy-
hatalommal. A Hét, 1919 
márt. 6. A következő  két idé-
zet is innen való. 

16 Tanulmányok. Révai-kiadás. 
Fordította és bevezette salgб  
Ernđ . 85. o. 

17 Ricarda Heck versei. Ide-
gen portrék. 82. o. 

18  Irásafl A Héten kfvйІ  az 
alábbi lapokban és folyóira-
tokban 1attak napvilágot: a 
Világban, a Nyugatban, a 
Magyar Figyelo"ben, az Erdélyi 
Szemlében , a Dicső  Lapokban, 
a Komédiában, a Társaságban, 
az Ztj Nemzedékben, a Virra-
datban, a Krdnikában, az 
Esztendőben, a Tháliában, a 
Vörös Lobogóban és a Nép-
szavdban. 

mazatlan érzéseit és gondolatait tu đatosátja az emberiség számára. Az embereknek 
a magértés, az elmélyedés szándékával kell feléj űk közeledni — csakis így, közösen 
haladhatnak előre. A kritikusnak és a krititkának az a szerepe, hogy jó példával 
járjon elől e kapcsolat megterеmtésébeгі . A költő  megnyilatkozása ugyanis nem le-
het teljességgel társadalmon kávi•li, még ha útjuk látszólag különbözik is: »A 1 art 
pour l art nem az irodalomnak a társadalomtól váló függetlenségét jelenti, hanem 
csak azt, hogy minden igazi irodalmi érték a m űvészi léleknek teljesen spontán 
еmanáežója.«8  — állítja — társadalomtudományi szempontból — Jászi Oszkár. 

Kázmér, a Mű  feltétlen tžsztel ője. Kázmér Ernő  kritikai szemléletének és módsze-
rének pontját az itt vázalt gondolatok koordinátorrendszerében kell megjelöLnünk. 
Elsősorban abban tartozik ide, hogy ő  is fölé helyezi a művészetet az életnek, s az 
arisztokratikus élvlény magasából tekint a csőcselék követelésére, a költ ői világ 
kvsajátítási kísérleteire. Mint általában az impresszionista kritikusoknak, neki sin-
csenek a művészet hatarain belüli mércéi, hanem csak ízlése, érdekl ődési köre. 
Csak a legáltalánosabb esztétikai kritár uimak megsértése esetén ír negatív b гr 1-
latot — a rénnregényekről és a giccsesen szentiгentális fércmunkákról. Szemléletét 
természetesen nemcsak a Nyugat befolyásolta, hanem legfontosabb megjelenési 
fárwma, A Hét is, amely .a tízes évek második felében inkább csak passzív kísér ője 
volt az eseményeknek, s politikában és kultúrában egyaránt az önelégült lberá-
ks polgárság igényeihez alkalmazkodott. Ennek enerváltságáról és sz пabizmusá-
rál így vall Rózsa Miklós felelős szerkesztő  1919. márciusában: »Mi politikában, 
társadalomban, irodalomban s minden írásunkban is szinte már-már csak a művé-
szit kerestük, már szinte kezdett mellékes lenni el őttünk, hogy valaki mit mond, 
csak azt néztük: hogyan mondja.« 9  S jelelemző, hogy még ekkor, a Tanácsköztársa-
sag élőestéjén ebben an önkritikai célú írásában sem enged konzervativizmusából: 
»Irodalomban, művészetben, kultúrában nincsen demokrácia...e Csak 1atszálagos 
ez a Nyugat ars poeticájával való azonosság. A Nyugatnak az irodalommal szem-
beni 12beralizmusát ugyanis a haladó szellemi törekvések és a társadalmi radikaliz-
mus szövetsége feltételezi; A Hétb ől gppen e kért —életképességet biztosító — moz-
zanat hiányzik. Rózsa Miklós erről egészen nyíltan beszél: »Mi... egy félig már ro-
mokba döntött vž dg kell ős közepén is fenn akarjuk tartani a régi, örökszent oltá-
roknak: a családnak, a hazának, a művészetnek, az igazságuk és a becsületnek 
a tiszteletet s a hitet egy eljövend ő  jövend őben, mely minden ellenkez ő  látszat e1-

. leiére se lesz, olyan undorítóan anyagias, mint a mai, de moráljában, eszményében 
tiszta, politikájában magašrendűen igazságos, szociális szellemében altruista és 
kultúrájában magyar és művészž lesz.« E gyakran változó társadalmi esttények 
gyakoroltak nyomást Kázmér Ernő  képlбkeny, állandóan mély ellentmondásokban 
gyötrődő  és gyönybl7ködő  esztétizmusára is, mely mi лΡ dent magába fingadó nyitott-
sága dacára a Rózsa Miklósféle, lomtárból el őkotort, frázisokká silányodott egy-
kori eszmények elvetésében következtes maradt. 

A módszer egyéni feltételei. Bori Imre Kázmér Ernő  impresszionista kritikai mód-
szere című  tanulmányában hedonisztikusnak nevezi Kázmér m űélvező  al(katát, s 
azt írja 7óla, hogy »nem tesz különbséget étet és irodalom között«, s hogy »nem 
tud meglenni az irodalom levegője nélkül és könyvek nélkül.«lo Valóban, Kázmér-
nak szemmel láthatóán életeleme az irodalom, hiszen Richarda Huch versei őt 
»a legelőkelőbb magányosságba« viszik, s elifeledtetik vele »az örök emberi egy-
hanguságot.«ll Nem a vers világa izgatja, hanem a vers olvasásának éhrténye, saját 
belső  élete a mű  befogadásának pillanatáb:an. Ezért nem fejtheti ki, miben látja a 
költőként kevéssé ismert Ricarda Huch verseinek újdonságát Stefan George és 
Baudelaire költészetéhez képest? Vagy másutt — minek alapjánallítja Schalom 
Asch regényét Csehov és Gorkij művei mellé is  Kázmér esszéivel kapcsolatban jog-
gal hívja fel a figyelmet Földe Mihály a semmitmondó általánosságok, a minden-
kire illő, tehát senkit sem értékel ő  közhelyek veszélyére.l 4  Maga Kázmér is egy 
helyen bevallja az elemzéssel kapcsolatos tanácstalanságát: Hamsun regényét ol-
vasva »a csodálkozás boldog zavara fogja el az olvasót, mert nem képes elemezni 
ezt a szépséget, amelyet egyetlenegy pontján sem lehet megsebeznž. « 15  Káznart 
megbabonázza, valósággal visszarettenti, hódoló némaságra kényszeríti a szépség 
élménye. A kritikusnak azonban meg kell szólalni. Honnan indulhat el az impresz-
szionis.ta kritikus, ha valamennyire felocsúdott a lényét elb űцölő  első  benyomó-
sakból? 

Jules Lemaitre, az impresszionista kritika klasszikusa Az északi irodalmak divatja 
című  tanulmányában a tudatos relativizmusban jelöli meg véleménydryilvánításá-
nak alapját: »Azt mondom: »nyilvánvaló«. Ha önök nem látják ugyanolyan nyil-
vánvalónak, nem tehetek róla. Én azonban állítom és így ítélem s magamra ve-
szem érte a felel ősséget, aminthogy kénytelen is vagyok vele.«l 6  Kázmér is ebből 
a gondоlatból meríti kritikusi szabadságát, mikor nagy adk оtók és sikerírók egy-
ránt feilelikesítik, — nemritkán egészen az értelem számára ellen őrizhetetlen be-
teges réviiletig, inkább öntudatlan иavarosságig, semmint a mélységet finoman tük-
röztető  homályig. őt ugyanis nem csupán lenyűgözik és györnyörködtetik a verselt 
vagy a novellák, hanem »zokogást« is váltanak ki belőle, mert a benne rejtező  »idé-
gene-nel szembesítik. 17  

Kázmér kritikáinak külső  formáját az a köriilimény határozza meg, hogy, A Hét 
munkatársa lévén,l 5  hétről-hétre kellett néhány sorban tárlatokról beszámolnia, 
könyveket ismertetnie, esetleg színházkritikát, elvétve örvállóbb elmefuttatást, esz-
szét írmna. Egy-egy ilyen írása annyit mond szerzőjéről, mintaltalában a lapok —
á terjedelemhez és a tájékoztatás céljaihoz kötött — impresszionista kritikái. A 
hangsúlyt leginkább az ismertető  tárgyilagosságára fekteti: témája és közönsége 
egyarásít erre kötelezi. Véleménye alig néhány mondatban juthat kifejezésre, anél-
kiil, hogy indoklásbál ismerhetnénk meg szemléletét. Nincs lehet ősége bővebb 
fejtegetésre, ezért olyan műveket igyekszik ismertetni, melyek már eleve közel 
állnak ízléséhez és társadalmi helyzetének megfelel ő  világszemléletéhez. Ha kiter-
jed is olykor a figyelme tőle távolabb eső  irodalmi jelenségekre, ízlése ritkán akad 
fenn, az eltéréseken; inkább az azonosságokat keresi. Valószín űleg Ignotustól ta-
nulta azt az elvet, hogy az esztéta számára lényegtelen a költ ő  világnézete, amit az 
alkotás misztériuma, akár az alkotó szándéka ellenére is, átlényegít, és minden em- 238 



19  »Bizonyos vagyok benne, 
hogy Joseph de Maistre, az ő  
mondatainak tökéletes voltával 
többet használt a progresszió= 
nak, mint amennyit ártott a 
mondatokba foglalt reakciójá-
val. Nyugat , 1915. Idézi: 
Komlós Aladár az Ignotus vá-
logatott írásai bevezetőjében. 
13-14. o. 

20  Tárgyilagosan ismerteti pl. 
Gorkijt: Maxim Gorkij: Meine 
Kindheit. A Hét, 1918. jan. 6. 
14. o. 

21 Erwin Rosen - az uszító. 
Idegen portrék. 86. o. 
22 Romain Rolland: Michelan-
gelo. Nyugat, 1919. jún. 1. 
779. o. 

23  Az ismertetők A Hétben je- 
lentek meg: Anatole France: 
Szent Klára kútja. 1917. okt. 
28. 686. o. - Anatole Fran- 
ce két könyve. Seгvien csoda- 
vásárai. Nyársforgató Jakab 
nséi. 1918. áprl. 21. 250. o. 
- Anatole France: Boldizsár. 
1919. febr. 16. 107. o. 

24  Maxim Gorkij:  Meine Kind-
heit. A Hét, 1918 . jan. 6. 
14. o. 
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mék. A Hét, 1916 . szept. 10. 
514. o. 

3 

 

Ui. 

4 

 

Ui. 

s Pók Lajos antológiájának 
bevezetője kimerítően ismer-
teti a mozgalom történIetét és 
általános jellemzdit . 7-118. o. 

6 Ezzel kapcsolatban Fehér 
Ferenc tanulmánya figyelem-
re méltó. Balázs Béla és Lu- 
kács György szövetsége a for- 
radalomig. I-I I. Irodalomtör-
ténet, 1969. 2, sz. 317-346. o. 
és 3. sz. 531-560. o. 

2  Ugyancsak Fehértől: Nár-
cisszusz drámái és tedriái. Be-
vezető. In: Balázs Béla: Halá-
los fiatalság. Bp., 1974. 7-30. 
o. Ezenkívül : Balázs Béta me-
séi és misztériumai. Bevezető . 
In: Balázs Béla : Az álmok 
köntöse. Bp., 1973. 5-24. o. 

ber számára élvezhet ővé tesz. 19  Ennek szelleméb'en Kázmér nemcsak a hozzá leg-
közelebb álló, vele azonos lelki alkatú lírai-impresszionista és szecesszionista szer-
zők műveiről számol be, hanem -legalábbis a világirodalomban - a legjelent ősebb 
baloldali törekvés sem kerüli el a fiigyelmét 2 0  Ugyanilyen megértést tannísít a jobb-
oldallal szemben is, amikor például Ervin Rosenben, az »uszító«-ben általa is elve-
tendőnek tartott sovinizrnusa dacára jelentós írót tiszte12 1  A nemzetek fölötti krj-
tikus számára ugyanis me;gkerülhetetden az író nemzeti volta, mert az alkotói egyé-
niség, e mindenek feletta11ó kritérium, csak a nyelvileg és kulturálisan homogén 
közösségben, a nemzetben alakulhat ki. M űvének tökéletes farmája pedig többet 
lendít a fejlődésen, mint amennyi kárt reakciós eszméi tesznek. 

Kázmér a világirodalom magyar és német nyelven megjelent könyvei révén érvé-
nyesíthette a legszabadabban kritikusi egyéniségét, noha így sem elég elmélyülten 
és következetesen. Jóllehet kortársát, Romain Roll and-t kora etikailag legpélda-
mutatóbb írójának vallotta, mindössze egy ismertet ője van róla, ezt is 1919љen 
írta22  Másik eszményképéről, Anatole France-ról is csupán vázlatos, kifejtetlenül 
dicsérő  megállapításai vannak egy-egy magyarul is megjelent regényével vagy elbe-
széléseivel kapcsolatban2 3  Indulása első  éveinek Dosztojevszkij-képéről min:dössze 
annyit tudunk, hogy »minden idők legnagyobb írójának« tartotta,24  s hogy némelyik 
tehetségesebb írót hozzá hasonlította. 

2. Szecessziós ízlés és világnézet 

Szeccesszžós vžldgérzés. Kázmér Ernő  világképében az Idegen portrék esszéinek írá-
sa idején (1915-1917) világnézeti tudatosodásról még nem beszélhetünk; Kázmér 
ekkor még artisztikusan, az utó is és a művészet örvcélúsága között ingadozva te-
kinrt a művészetre, s tagadja az életnek és a m űvészetnek a társadalmi élet foly-
tonosságán alapuló kapcsolatát. Ekkor még úgy véli, hogy a lényeg valóságérzéke-
lésünk és gondolkodásunk határaim túl van, s csak beteges idegzet ű  embereknek 
adatik meg olykor a lehetőség, hogy megközelítsék. Ezt az érzelmes dekadenciát, 
ezt az örökké nyugtalan és mindig lehorgadó ma гoclvisгtikus kedélyt, csak távoli 
remények, a jövőben földre szalló álmok éltetik. Nem az »elidegenedés« az álla-
pota, hanem a megnyugvást hasztalanul keres ő  ifj.úság patológiája; a valóság és a г  
emberi élet keresésének és elutasításának bizonytalansága, az »én« alatti végtelen 
kimeríthetetlen gazdagságának újromantikus kultusza. Ha az alkotó az élet reális 
folyamataira, az események bels ő  és külső  összefüggésére figyel, egyéniségét adja 
fel és a divat vagy a banalitások világában reked. Nincs kizárva, hogy Kázmér 
ismerte Hermann Bahinak a szecesszióról írt könyvét,l mely a mozgalom erede-
tiségét védve elutasítja a nagyközönség ízlése szerint, rutinnal el őállított ipar-
művészeti és képzőművészeti cikkeket. Kázmér bírálata talán még élesebb, mert 
a szecessziónak egyik legjellemzőbb stílussajátságát, a borost$nk&sárga színe-
ket is a külsődleges dekorativitásokhoz, az »ellenszenves pacsmagolások« 2-hoz so-
rolja. Ekkor még nines tudatában álláspontja felemásságának, hogy az általa bírált 
»hjsztériá«-t, »lidércnyomás«-t, »mérsékelt blazírtság« 3,ot lényegében csak egy tel-
jesebb életuntság marasztalja el. 

Kázmér Ennő , az Idegen portrék kritikusa, a szecesszió egyes jellegcetességeinek 
tagadása ellenére is, szecessziós ízlés ű; nemcsak érdeklődési köre, az ekkor egzo-
tikumot képviselő  észak borongó hangulatú magányos írói iránti rajongása mu-
tat erre, hanem az is, amire felfigyel bennük, nemkülönhen ahogyan sejtéseit, be-
nyomásait leírja. Egyik kedvenc írójámol így elmélkedik: »A konfuzusan céltalan, 
nyomorult és mégis gyönyör ű  életből  Andre  jv Leonid mindig az új transzfigurd -
cidt látja meg, mely felé balgán, megkötöttség nélkül haladunk, látszólag sem az 
életnek, sem a halálnak nagy fontosságot nem tulajdonžlunk, mégžs mindannyian 
ifjúságunk erejével bízunk a határtalan jövőben, s ha a szenvedésekkel szemben 
nem is vagyunk türelmetlenek, mégžs elvesztegetjük a. saját életünkre szánt žd ő t, 
oly tipikus élményekért, melyek el ől az úgynevezett komolysága miatt vissza kel-
lene vonulnunk, mert hisz ezek folytán a végleges és megfoghatóan közeli való-
ság elérhetetlenekké vátnak.« 4  Az életérzésnek e kiegyensúlyozatlansága, a tárgyi 
valóság látszatként való megélése, a jelenségek múlandós "aga, átmenetisége okozta 
gyötrődés, szenvedés-kultu za, a maeterlincki vakság állapotában a jövend ő  em-
beri teljesség megsejtése, az előhírnökökként értelmezett homályos szina!bókumok 
keresése, s ezzel együtt a részleteknek titokzatos túlburjánzása, a mondatok deko-
ratív zsa foltsága, túlépí гtettsége, groteszk szókapcsolatai, a természetábrázolás kele-
ti példaképű  dezantropomorfjzálása - a szecessziónak ezek az általános jellemz őj5  
Kázmér íróeszményében is jelen vannak. Eszeretet-központú utópikus messianiz-
mus, a széplelkek titkos szövetségébe és diadalmaskodásába vetett bátortalan hit 
a magyar szecesszió történetében Lukács György és Balázs Béla gondolatvjlágá-
hoz6  áll a legközelebb. 

Lukács, Balázs - Kázmér. Nemcsók azért, mert ő  is a német nyelvben és 
irodalomban a legotthonosabb, hanem azért is, mert id őnként impresszionista 
hajlamán felülkerekedve ugyanazzal a korhangulattal vív harcot, mint Balázs 
a meséiben és a drámáiban? vagy pedig Lukács Esztétikai kultúra című  
könyvében. Igaz, az viszont döntő  módon elkülöníti őket, hogy Lukács és 
Balázs számára eleve és mindig idegen volt a polgári radikalizmus, s méginkább 
a magyar liberalizmus, Kázmér esztétizmusának öntudatlan alapja. Ennek meg- 
felelőem Lukács nemcsak a készül ődő  német barbárság els ő  hullámától aggódott, 
hanem az egyéniséget megsemmisítő  nyugati civilizációtól is. Azonban nemcsak ő  
és Balázs ég a vágytól, hogy osztálybeli, kaszti korlátokon túln őve, a mindenki- 
ben közösnek vélt emberi lényegig jusson, s hogy lélekben testvériesüljön az em- 
berekkel, hanem Kázmér is, aki időnként le szeretné győzni a saját és a mások 
egoizmusát, ám a szabad emberek előítéletektól független világát csak a távoli jö- 
vőben képzelheti el. Következőleg az sem véletlen, hogy miként Balázs, valamint 
A regény elméletében Lukács számára, Kázmér Ernő  szemében i-s - még a hóbort 
idején - Dosztojevszkij a legmagasabb íróeszmény. A lukácsi jndóklást minden bi- 
zonnyal ő  is aláírta volna: »A regény a teljessé vált b űnösség korszakának formá- 

239 ja, Fichte szavaival élve, és uralkodó formául kell megmaradnia, míg a világ e 
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csillagzat uralnának jegyében áll. Tolsztojnál egy új világkorszakba való áttörés 
sejtései mutatkoznak: ezek azonban polemikusak, vágyakozásszer űek és absztrak-
tak maradtak. Csak Dosztojevszkij m űveiben rajzolódžk ki ez az új világ, távol a 
fennálló világ elleni minden harctól, egyszer űen szemlélt valóságként.« 8  

A rokon alkat: Balázs Béla. Ba1ázs és Kázmér között egy közelebbi, alkati rokon-
ság is kimutatható. Fehér Ferenc meghatározása a Balázs Béla-i alkat bels ő  dialek-
tlkájárál Kézmért is pontosan jellemzi: »A kísérletez ő  harcizmus és ellenpólusa: az 
önfeláldozó beleolvadás Másokba (ennek legvilágosabb példája a vžlágháborús lelki 
kaland) állandó és elkerülhetetlen kitérők azon a vándorúton, melyet a költ ő  lélek-
től lélekig szüntelenül és sok harc közepette ró.« 9  A köлyv Kázmér számára is leg-
inkább önélvezeti tárgy. Mindenben a lírát, önmagát keresi —saját énje végtelen-
ségének illúzióját. A hasonlóságot még tetzi, hogy az els ő  világháború kitörése 
Kánért is megszédíti: A Magyar Figyelőnek, Herezeg Ferenc konzervatív lapjának 
lesz munkatársa, ahova gazdaságpolitikai cikkeket ír, a német gazdaságot és a német 
fegyverek erejét dicsőтtve, Anglia és Franciaország dekadenciáját jásolva.l 0  Természe-
tesen, társadalmi helyzetéb ől következően, Kázmér magatartása kevésbé váratlan ek-
kor, mint a Balázsé, »csupán« az alkatával; esztétizmusával és pánhumanista utópiá-
jával összeférhetetlen. De nem is lesz tartós. Neki is. rövidesen csalódnia kell, mint so-
kaknak má aknak, akik vagy rosszul tájiékozódtak az áttekinthetetlen z űrzavarban, s 
csak késdob oesúdhatta'k fel, vagy pedig nem volt erejük és lehet őségük, hogy elméle-
ti ismeretüket, politikai éleslátásukat, militarizmus iránti gy űlöletüket magatartá-
sukká, gyakorlatukká tegyék. Kázmér kétségtelenül az utóbbiakhoz tartozott, hisz 
ő  korábban sem a német vitalitást, az iirzleti érzéket, haném a¢ új életviszonyokban 
is elfojthatatlan szellemet bálványozta a németségben. Ilymódon sajátos kett ősség .  
alakul ki Kémér tevékenységében. A gyakorlat embere a német militarizmus jöv ő-
jével azonosítja Magyarország polgarságának jöv őjét, ezért vállalnia kell a háborút. 
Az esztéta, miként kbrább агi már elemeztük, ezzel szemben a kultúra elsekélye-
sédésének, a bestseller konjunktúrájának a tanúja, s ha nem is tudhatja — sejti 
e jelenség főokát. Így hát Kázmér A Hét kritikai portréiban elniarasztalni kényte• 
len azt, amit a Magyar Figyelőben dicsőít. Az imperializmusra és a haborúra igent 
mond, szellemi áruoilkkzire pedig nemet. đnellentmondását majd csak a háború 
végén — az előbb már említett — az ellentéteket homályosan és viszonylagosan 
egységesítő  világnézetben oldja fel. Ezt megelőzően azonban még a Magyararszág-
ra megkésve érkez ő  szecesszió utóhatásának ízlésbeli és világnézeti bizonytalansá-
gaiban él. Az elmondottakon kívül elsősorban ez köti Balázs Bélához, akinek 
1919-es szecessziós vallomásat akár Kázmér Ern ő  is írhatta volna, ha A Hét 
olvasótábora valamelyest is igényli az elméleti fejtegetéseket: »A »modernség« pe-
dig a legjelentősebb, legcsodálatosabb kultúrhelyzet. Ha az evolváló emberžs•éget 
hosszú oszlopban, hegyen-völgyön ismeretlen vidékek felé vonuló tábornak képze-
lem, akkor a modernek az els ő  sor. Azok, akik az els ő  lépést teszik a még ismeret-
lenbe, akik szemt ől szembe állnak a káosszal, melyb ől lassan és folytonosan an új 
ember születik. Egészen mindegy így nézve a dolgot, hogy hegyen állónak, vagy 
völgybe süllyedtnek hiszem-e ezt az els ő  csapatot. Első! Szžnte vallásos borzongást 
érzek, ha ezt intenzíven elgondolom. Az élet partjainak egy legküls ő  fokán állás ez, 
szembenézés a titokzatos mindent szül ő, mindent ható sötéttel, és áhítatos várása 
az új világosságnak, az új emberelemeknek. Nagyon érthet ő  és nagyon komolyan 
veendő, hogy a modernek. vallásos szektákhoz hasonló szektákba ver ődve válasz-
tottaknak érzik magukat, és g őgösek vibráló idegeik érzékenységére, mint azok 
eksztatikus látomásaikra és a m űvész zsenijére.« 

Pártok fölötti világnézet. Hasonló gondolatokat fejteget Kázmér is A Hétben 
1919-ben közölt Világnézet és irodalom 12  című  esszéjében, két évvel az Idegen port-
rék megjelenése után, amikor először vall közvetlenül irodalomszemléletér ől. Itt az 
irodalom lényegét annak fejlőd'ésében, »evolúció«-jóban jelöli meg. A jobb és bal 
oldal fölött éppen csak hogy körvonalazott világnézet azonban. korántsem mond le 
»a  végtelenséget magában egyénesít ő  emberе ről, annak belső , látomásos szemléle-
téről, a jelen társadalmi politikai széls őségeit »a rehgió ősformájába« oldó tudat-
ról, csupán kívülről, »ismeretelméleti« szerapontbdl veti fel a kérdést. Az ember-
nek világлézetre van sziiksége, hogy tudatosan juttassa érvényre az evolúciót, ami 
»egyre tágule (!?). 

Ebnyiből is kitűnik, hogy Kázmér Ernő  a »tökéletes bűnösség« világháborúja után, 
a meghиúsult Tanácsköztársaság tapasztalatával csak egy nagy vonalakban körvo-
nalazható ember-közpoтitíl irodalomra esküdhet, mely a politika mellett az imp-
resszionista individualizmust, — az ő  szavaival — »a geninek teljes szabdságában 
gyökerez ő  érzelmes romanticizmust«, »a polgári erkölcsöknek szabatosan behódoló 
szentimentalizmust« egyaránt elveti, s A regény elméletének Lukáosához hasonlóan 
»a káoszban az új, egységes, harmonikus, minden. emberiességet magában foglaló 
irodalom«, megterem:tődésére vár. Előhírnökökként most Anatole France-nak 
A fehér kövön és Romain Roliand-nak Jean Christoph című  regényét emeli ki. 

Az íróeszmény: Anatole France. Különösen France áll közel hozzá, mégsem fejti ki, 
miért irányadó számára az utópiája. Mint vérbeli esztéta, els ősorban olvasni, gyö-
nyömködni és tájékoztatni akar, nem elméletek hálójaba keveredni. Kételyekkel 
van tele, s alighanem a France iránt rokonszenve ,is az író utópiájának szkep-
ticizmusával hozható összefüggésbe. A közelmúltban kényszerült annak tapaszta-
lására, hogy a történelem, a valóság szemben áll bels ő  életével, az álmok és a köny-
vek szűk világának humanizmusával. Megnyugtató megoldásra akkor lelne, ha 
tudományosan megalapozott hit kapcsolná őket egybe. Mint mondottuk: a művé-
szet utopikus lelki tartalmán túl eddig nem volt megnvugtató világnézete. Ezért 
istenítheti Francenak A fehér kövön című  regényét, mely egyfelől a társadalmi jó-
szándék, a változtatвi-akarás reménye, másfelől a történelmi események káosza, 
kiszámíthatatlan véletlensége, befolyásolhatatlansaga közötti nd őszerű  ellentmon-
dást vetíti Claudius császár uralkodasának korába. Gallio, Korinthus kormányzó-
ja a jövendő  történelmét szeretné kipuhatol, hogy határozott tartalmat adhasson 
bölcsességének és távlatot kormányzásának. Ennek ellenére legmélyebb elmélkedé-
sei közepette sem ismeri fel a közvetlen közelében tartózkodó Pál apostolban a jöven-
dő  szellemi világrendjének egyik előhírnökét. A jövőt, legyünk bármennyire is jószár- 240 
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23 Világnézet és irodalom. 

dékú gondolkodók, nem láthatjuk előre, sugallja France, és vallja — kimondatlanul is 
— Kázmér. Ha egyáltalán bízik valamiben, akkor az a leírt szó, a nemes gondolat 
csodatevő  ereje. A szociális kérdésekben mondja Bergeret 1 r, France utapisztikus 
eszméinek szászólój•a, hogy »Semmi sem hatalmasabb mint az ige. Az er ős érvek 
és a nagy. gondolatok összesodródása olyan kötelék, melyet szétté рПž sehogy se 
lehet. Az ige, miként Dávid parittyája, leteríti a vadakat és leteríti az er őseket. Ez 
a legyőzhetetlen, ez a diadalmas fegyver. Nélküle a világ a fegyveres fenevadak 
martaléka lenne. Ki fékezi ádáz indulatukat? Semmi, csak a gondolat, fegyverte-
lenül, csupaszon.« 13  Bergeret úr jósággal, a politikum mell őzésével szeretne segíteni 
a munkásságon. 

Példa az árral szemben: Lukács György. A világnézet igénye es megformálódása 
Kázmér kritikusi gyakorlatában többek között Lukács Györgynek Molnár Ferenc 
Andor című  regényéről írt teljességgel elmarasztaló bírálatáva1 14  is összefügg. Lu-
kács a léha felszínességet tartja e jellegzetesen századeleji f ővárosi regény kardi-
nális hibájának, azt, amit Kázmér ez id ő  tájt írt bírálatában mint »lírai érzékeny-
ség« 15-et dícséretre méltónak talá•1. Kázmér majd Nagy Lajos prózajábanl б  fedezi 
fel azokat a sajátságokat, melyeket Lukáes eképpen hiányol Molnár Ferencnél: 
»Ezt a tehetségfajtát az igazán nagyszabásútól nem a küls ő  méretek választják el, 
hanem a látásnak izolált, csak az egyes tárgyra vagy emberre irányuló volta, a 
képtelenség valami igazi átfogó összefüggésnek mint közvetlen, érzéki valóságnak 
átélésére és ábrázolására«,17  mert »teljesen hiányzik bel őle minden belsőség és me 
legség, minden belülről átérzettség: minden létek.« 18  Kázmérra Lukárinak különö-
sen az a megállapítása gyakorol nagy hatást, mely szerint Molnár Ferenc »izolált, 
egyes jelenségeket Iát csak, amelyeket csak az empíria triviális kapcsolatai f űz-
nek egymáshoz, epizódokat, melyek nem egy f ődologhoz viszonyítva epizódok 
(ilyen hierarchiát csak az empírián túlemelkedő  világnézet adhat meg), hanem ön-
magukban azok, lényegtelenségük, összefüggéstelenségük következtében.« 19  Lukács 
férfias tartást, szembenézést, példamutató szintézist vár az írótól, szemben az er-
nyedtséggel, rezignációval, mélyben — s ezt meggy őző  élességgel mutatja ki — a 
szetimentalizmus mögött értéket és haladást tagadó cinizmus rejlik. E Lukács-
-kritikának a Huszadik Században való megjelenése után Kázmérnák több írásá-
ban  is felbukannak ezek a gondolatok: Ambrus Balázs verseir ől írt bírálatában,20  
Szép Ernő  Lila akácok című  regényét méltató írásában, 21  Nagy Lajos elbeszélé-
seiről írt ismertetőjében, de mindenekelőtt Világnézet és irodalom című  esszéjében. 

Az evolúció mai állomása: a naturalizmus. Másik kulcsfogalma, az evolúció azon-
ban alapvetően eltávolátja az abszolútumot keres ő  Lukácstól. A liberális polgár ön-
tudatának és társadalmi helyzetének támasza e fogalom, melyben nem nehéz ráis-
mernünk a Huszadik Század által magyar ugarba plántált darwirii—spenceri gon-
dolatra. Kázmér értelmezése ezúttal is homályos és sz űkkeblű : »Az evolúcióban 
benne van, hogy a tökéletesülés alsóbbrendű  fogalomból származik, így az iroda-
lomtörténet és a természettudomány szerves kapcsolata sehol sem sebezhet ő  
иteg.«z3  Ez nemcsak állítás, hanem egyszerre bizonyítás is. Mégsem róhatjuk meg 
Kázmért e —rosszallón dilettánsnak is mondható — sz űkszavúságáért, hiszen a 
fejtegetés terjedelmében is alkalmazkodnia kellett A Hét igényeihez. Éppen ezért 
kritikusunk szabadon merít az evolúció spenceri, mechanisztikus pozitivista elvé-
ből, mely szerint a mozgás áthidalja a szerves és szervetlen élet, valamint a szel-
lem és anyag különbségét. Kázmér méginkább ellaposítja ezt az önmagában is.so-
kat vitatott tételt: »... az evolúció egyre tágul és míg Plato rendszerének kulcsa 
egyiptomi vándorlásai, addig Shakespeare Guido di Colormából, az urbžnosi Lollius-
hól és Petrarkából merít. Zola már a kísérleti regény problémájába fog és azt 
vitatja, hogy a kísérleti módszer éppen úgy, ahogy a fizikai élet ismeretére vezet, 
ügy kell, hogy a szenvedéses és az értelmi élet ismeretére is vezessen.« 24  Mi ebben 
az evolúció? S egyáltalán: mit ért evolúción? — az esszé kerete nem engedi, hogy 
válaszoljon erre a kérdésre. Nem vétetlen azonban, hogy Kázmér evolúció-képzeté-
nek ekkor éppen Zola az utolsó állomása, mert írása megjelenése után három hó-
nappal Zola új élete25  címmel a naturalizmus huszadik századi lehet őségeiről ír. 
Zola azért hat ma is, írja, mert senki sem kutatta nála mohóbban a valóságat, 
miközben világnézete, szocializmusa volt ihlet ője és irányadója. Azért is minta-
kép tehát, mert utána még senkinek sem sikerült megvalósítani a természettudo-
mány, irodalom és szocializmus egységét, a világnézet, a bens őséges emberszemlé-
let, a közvetlen tapasztalati, s ugyanakkor a tapasztalaton túllép ő  emberábrázolás 
példáját. E gondolatok azé a polgári esztétáé, aki a Tanácsköztársaság idején, 
álmaival azonosnak érezve a történelmi pillanatot, korábbi szépség-eszményét ár-
nyalva, időszerűvé téve, s emelett nagy politikai magabiztossággal, lelkesen kö-
szöntötte az új világrendet. Éppen ezért — a Zola új élete pártosságának ismereté-
ben — a Világnézet és irodalom pártfölöttiségét az ellenforradalmi rendszer el-
leni tiltakozás dokumentumaként kell felfognunk. 

3. Platonikus világirodalom-kép 

Idegen portrék. Kázmér Ernőnek, 1917-ben Idegen portrék címmel kötete jelent 
meg Békéscsabán Tevan Andor kiadásában. Azoknak a rövid, világirodalmi tárgyú 
esszéknek lett a válogatása e száznál alig több oldalas könyvecske, amelyeket 1915-
-től túlnyomó részben A Hét közölt, s amelyelv közül néhányat előző  fejezetük-
ben érintettünk is már. A tartalommutatóból kit űnik, hogy kritikusunk olvasmá-
nyainak egy részéhez magyarul is hozzáfért, mert kiadója sorozatban bocsátotta 
közre a korszerű  világirodalom jelentósebb műveit. Ez azonban csak befolyásolta, 
nem határozta meg Kázmér érdekl ődési területét: ő  ugyanis német nyelven olvasta 
kedvenc könyveinek többségét. Így hát nem csoda, ha könyvének huszonöt portréja 
közül tizenegy német, illetve osztrák alkotót mutat be. A többi az északi (izlandi, 
svéd, norvég, dán és holland) írókat, valamint az orosz, a lengyel és a francia iro- 

241 dalom új képviselőit népszerűsíti. 

13 In: 	A fehér kövön. Bp., 
1912. 288-289. o. 

24 Uo. 

25  A Hét, 1920. jan. 22. 61-
62. o. 
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 Többé nem a lét egy kžvé-

teleles és heves pillanatdrdl 
van szd, hanem magárdl a lét-
ről. Ezer és ezer hatalmasabb 
és tiszteletre méltdbb törvény 
van, mint a szenvedélyek tör-
vényei; hanem e lassú, halk 
és csöndes törvények, mint 
minden, ami ellenállhatatlan 
erővel van megajándékozva, 
nem vehetők észre és nem 
hallatszanak csak félhomály-
ban és az élet csöndes dráž-
nak áhítatában.a Mindennapi 
tragikum. Uo. 117. o. 

a »Alapjában véve csak 16-
lekben élünk és istenek va-
gyunk, akik magukat nem  is-
ismerik.', Emerson. Uo. 86. o. 

^ 'ЈÖn talán oly idő, és sok 
dolog hirdeti, hogy közeleg, 
jön talán oly idő, mikor lelke-
ink észreveszik egymást érzé-
keink közreműködése nélkül. 
Bizonyos, hogy a lélek biro-
dalma minden  nap  jobban ter-
jed. Sokkal közelebb van lát-
ható létünkhöz és minden cse-
lekedetünkben sokkal nagyobb 
részt vesz, mint vagy három 
századdal ezelőtt. Mondhat-
nók, hogy egy lelki korszak-
hoz közeledünk.,, A léiek éb-
redése. Uo. 22. o. 

5  And rejev Leonid: Rögesz-
mék. A Hét, 1916: szept. 10. 
514. o. 

6 »Van egy mindennapi tragi-
kum, amely jóval reálisabb, 
jóval mélyebb es igazi valók-
kal jóval megegyezőbb, mint 
a nagy véletlenek tragžkuma. ~ 

Mindennapi tragikum. A sze-
gények kincse. 110. o. 

7 lesse: Schön ist die In-
gend. Idegen portrék. 78. o. 

s Einar Hjörleifsson. A Hét, 
1915. szept. 26. 547. o. 

Selma Lagerlöf legújabb el-
beszélésež. Uo. 1916. aug. 6. 
434. o. 

m Gustav Meyrink hét elbe-
szélése. Uo. 1917. jan. 14. 
31. o. 

11 Kuprin: A párbaj. Idegen 
portrék. 35. o. 

12 Gustav Meyrink: Der Golem. 
A Hét, 1916. jú1. 2. 359. o. 

13 Uo. 

14  Felix Sahén:  Die klžngende 
Schelle. Uo. 1915, szept. 5. 
499. o. 

15 Dosztojevszkij: Szegény em- 
berek. Nyugat , 1919 . jún. 26. 
907. o. 

16 Hamsun Knut új regénye. 
D•ie Stadt Segelfos. A Hét, 
1916. nov. 9. 674-675. A kö-
vetkező  idézetek is innen van-
nak. 

1  Budapest, Révai-kiadás, 1911. 

Maelerlincki miszticizmus. Az Idegen portrék bármelyik вΡsszéjét olvasva rögtön 
szembetűnik Kázméг  Ernő  idealizmusa, szimbolizmusa és miszticizmusa. Ebben nem 
nehéz Maeterlinck flii fiáj гnak hatására, elsősorban A szegények kincsénekl meg-
határozó olvasmányélményére ismernünk, amely Kázmérnál ismertebb kritikusok 
vagy akár alkotók gondolkodásmódján is éreztette befolyását - az elszigetelt, ma-
gába mélyedő  ember lélekállapotának kont вΡmplácjó-'kultuszával. Laposnak vélve 
a pazitivista világszemlélet pszichologikus emberképét, a tudományban és művé-
szetben főszerephez jutott kauzalitás mindenhatságát, Maeterlinck mélyebb és 
ál andóbb lényeget keres az emberben. Nem a tudatos törekvésével és szenvedé-
lyeivвl egyaránt motivált küzdő  - bukásában is diadalmaskodó -lényben, aki 
evilági testi és lelki energiái prábatételeinek mez еjeként fogja fel az életet, s eset-
leg, Nietzsche módjára, a jövő  pallójaként veti magát a sáros forgatagba - hanem 
az önmaga belső  logikájában kiismerhetetlennek látszó élettől megcs&Пörlött, el-
puhult, túlfinomult, önmaga titkain t űnődő  polgáréban, akinek osupán homályos 
sejtásei vannak a véletl вΡnek sorozatának hitt külvilágról. Az érzékek összezavaro-
dásának ilyen állapotában jelentéktelennek vélt dolgok váratlanul misztikus tar-
talmakkal, »lényegekkel« tölt ődve, szjmbólumokká nőnek, s így ébresztik rá az 
embert észlogikájának korlátolt alacsonyabbrend űségére: A tudatos jószand!ék leg-
feljebb annyit tehet, hogy felkészül a legmélyebb valónkkal történ ő  szembesülésme; 
hogy mindennapi előítéleteinken felülkerekedik, s a végtelenség és a, velünk sziile-
tett jóság vonzásának engedve viszonyul a legbelül misztikusan azonos lelkekhez. 
Maeterlinck tehát az örök és oszthatatlan egészet, a »lét«-et keresiz abban, amit a 
napi élethajszának megfelelő  látás felparcellázott és önmaga számára egybe-élhetet-
lenné tett. E miszticizmus még öntudatlan, lassan eszmélked ő , önтnagába visszanövő  
istennek tartja az embert, 3  mint a hegeli metafizika, eltekintve ennek történetisé-
gétől, dialektikus mádsz вΡrétől és objektív megalapozottságátöl. Maeterlinck nem 
az élő  emberek lehetőségeiről beszél, hanem az énjük mögött sejthet ő  lényről, a 
lélвΡkről, aki, miként a kerвΡszténység is tanítja, nem is olyan soká, testvérelme fog 
bukkanni 4 Hogy a platoni szférában-e vagy a mennyországban -efel ől kétségbеn 
hagy bennünket. 

Kázmér platonizmusa. A kritikus Kázmér Ernőnek Anatole France utópiája mellett, 
mely iлkább csak az alacsonyabb rend űeknek vélt történelmi és politikai kérdé-
sekre adott számára feleletet, вΡgészen a Tanácsköztársaság k гkiáltásáig Maeterlinck 
filozófiája jelentette az emberszemlélet és a bírálati mérce alapját. Mindenekel őtt 
Kázmér lélekkultuszában, utópiájának messianisztikus jellegéb вΡn, az élet szürke, 
jelentéktelen mozzanatai és az életsorsot átvilágító váratlan kinyilatkoztatások egy-
beesésének hitéb вΡn, a lényeg és a jel вΡnség log"kával ellenőrizhetetlen kapcsolatá-
ban mutatkozik e hatás. Miként Maeter linck Shakespeare műveinek drámaiságát, 
Kázmér is elutasítja az oksági összefüggést és az értelmes cselekményt, aálélkül, 
hogy a naturalizmus leegyszer űsítő  ábrázolásmódjára gondolna: »Minthogy a jelen-
ségek žd őbelž egymásutánjában értelmet keresnünk nem lehet és nem szabad, úgy 
az a művészet, mely csak a köznapi általánosságokat fejezi ki és semmitmondó 
hangulatok mindent jelentő  analízisétől eltekint, nem is ТűvésZet.« 5  (Kiemelés -
V. G.) Nemcsak a nagy pillanatok hát a csalóka látszatok, hanem a j вΡlentéktelenek 
is, de ezeket legalább lényeget rejt ő  jelképekként bontja fel a művész és a kri-
tikus 6  Ezért »Hermann lesse írásai nagy hatásának oka éppen az a szubjektivi-
tás, ez a tisztán Lírai kifejezés ű  hangulatsorozat, melynek keretén belül a bens ő  
életet élő  embernek tragédiája alig észrevehető  epizódok jelentéktelenségében d ől 
et.«7  De igazi író az izlandi Einar Hjörleifsson is, aki »filozófiai verg ődéssel is pró-
bálkozik behatolni abba az univerzális háttérbe, hol az ember žrttellige пciája érzéki 
képek leple mögött rejtőzžk és csak sajátos, néha egészen kisszerű  tragédiák szük-
ségesek ahhoz, hogy részt vegyen abban a nagy harcban és tusdban, amelynek neve: 
élet és szellemi fejl ődés.«$ Hasonlóképpen Lagerkif Selma »művészete mindig ott 
érte el a legmagasabb pontot, amždőn végtelen gondossággal, botlás és ugrás nél-
kül, csendes filozófusok számító lassúságával, a lét határain túl  is,  a lét célja f elé 
haladt.е9  E »szellemi fejl ődés«, a »lét célja felé haladás« egy új embertípusban tes-
tesül meg, aki a »lelkek mögöttž lelkek világáig« 10 jutva »az egész emberžséghez 
közeledžk « 11  Ennek értelmében »igazi, misztikusan nagy m űvész Meyrink, kinél 
még a közönségesen verg ődő  életsorsok sem a mindennapi étetet élik, hanem a 
transzcendentális életig emelkedve, az élet végtelen mámorában hajszolják ember-
voltuk igazszerűségét a titokzatosságban és a végtelenségben.«u E művekben 
»a lelki élmények intuitív fantázia árán jutnak el a szimbolikus képekig«, 13  a kivé-
teles esetek »csendes tragédžá«14дban az alkotóval rokon arisztokratikus lelkek sej-
tik meg a mások számára is végzetes, de számukra láthatatlan és hozzáférhetetlen 
titokzatos törvényeket. Az esztéta tehát másképpen olvas, mint a közönséges ha-
landó: ő  »teremtő  ösztön« 15~1e1 azonosul az íróval. Dosztojevszkij a legnagyobb, az 
olvasó legmélyebb odaadását igényli. Nála »van passzív tragédia is, amely nem 
más, mint a csendes élet, a szinte észrevétlenül folyó élet visszatükröz ődése félel-
metesen apró tettekben, amikor a nagy magányosságban két lélek elindul egymás 
felé, már-már elérnék egymást, de a mindennapi élet beleszól, nem engedelmes-
kedik nekik s a megfoghatatlan csendességt ől kiváltja a passzív tragédiát, a bor-
zalom, a kétségbeesés legbens őbb mélységeit.« 

Szeretet-utópiája. Nem véletlen tehát, hogy Kázmérhoz a ködös észak írói állnak 
legközelebb. Mindenekelőtt Knut Hamsun, akinek Segelfosz városában a »világos, 
tiszta, egységes kompozí сžб t« 1б, ugyanakkor »szimbolizmusát vagy rejtelmességét« 
dicséri, s úgy véli, hogy »íme az eljövend ő  új irodalom, mely megvált minden baj-
tól, problémától s maga szabja meg a maga dtjdt.e Irodalomeszménye túlhaladja 
a realitásokat, a naturaljzmust, a forradalmak bálványait, de még az esztétákat és 
a sznobokat is. A hamsuni többlet »a szív, a szépség, a zene, a lélek po.ézžse«, mely-
nek gazdagsága és összetettsége egymásnak ell вntmond5 következtetésre készteti 
az »élelmes« pszichológusokat és fjlozófusokat. Már ekkor, a magyar irodalomban 
az elsők között kimondja, hogy az író »kifejezésre váró érzések mögött nem min-
dig bukkanunk a személyes élettapasztalat fedezetére, aminek következtében az 
alkotói beleérzés nem magyarázható meg az életút aprólékos elemzésével. Hamsun 
sem abban nagy, hogy a múltja lenyűgöző  erвΡjének enged, hanem abban, hogy 242 



»a legnagyobb vágyódással (...) át kell lépnže egy új vžlágba.« Mi ez az élettapasz-
talaton, tudományon és filozófián túli világ, mely egyel őre csak vággyal birtokol-
ható? A szívnek, és a szépségnek költ ői utópiája, egy új emberség eljövetelének 
hite — az arisztokratikus magány alaphelyzetéb ől. Az új élet formáját illetően nem 
ad választ, s nem is kell adnia, mert már most, e homályos, szecessziósan túlbo-
nyolított, intpresszionisztikusan vázlatszer ű, a mélyet sejtésszerűen, eklektikusan, 
mindig ellentmondásosan leíró kis esszékben is felt űnik a későbbi esztéta, akinek 
csak a szemlélete tisztul, stílusa csiszolódik, tájékozottsága és érdekl ődésének terii-
lete bővül, de érzékenysége és utópiája kisebb jngadozásokkal változatlan marad. 

Kázmér Ernő  azonban egyelőre még nincs tisztában a szerepével, s inkább sejté- 
sek mint felismerések vezetik a műértékelésben, és még ezt megelőzően az élet, 
a művészet és a tudomány viszonyának tjsztázásában. A m ű  keletkezésének oka-
ként homályos lélek-ztópiájával összhangban, egy emocionális-erkölcsi fogalmat, a 
»szeretetet« jelöli meg, mely állítólag Hamsunt, a New-Foundland-i halászt is köl-
tővé formálta. Hasonlóképpen Kuprint is az új emberség érzelmes ,prófétájaként 
olvassa: ...»mintha nem is regény lenne a Párbaj, hanem egy, az egész emberi-
séghez közeledni akaró, új ember, vžlágnemesít ő  tendenciával megírt szeretete 
minden ember iránt s nem puszta, vak véletlen, hogy éppen a mai id őben jött kö-
zénk forró, odaadó emberszeretetével.« 17  De Romain Roiland-nak is ugyanez a tit-
ka: »Rolland írói művészetnéek titka egy szó, abban benne van annak minden ma-
gyarázata, értelme, elgondolása s azon át melegen és elevenen ömlik belénk min-
den érzése. Ez az egy szó: szeret пž.« 18  Szeretet-utópiája azonban, talán nem leple-
zett belső  bizonytalanságából kifolyólag, állandóan felülbírálja önmagát, nem válik 
következetes kritikai mércévé. Reymont regényér ől írt bírálata tárgya természe-
téhez alkalmazkodva lemond az új ember psziché-madelljének éhrlényér ő l: »Az élet 
még mindig meg tudta védeni mechanizmusát a bolondokkal és a sarlatánokkal 
szemben is, s a kialakulóban lev ő, jövő  pszichét nem szükséges már el őre rekid-
molni csak azért, hogy már embrió állapotában is láthassuk.«19  Ritkán tapasztal-
ható ennél nagyobb belső  еlelntmondás egy kritikus gondolkodásában. 

A másik norvég, akinek zord magányossága, szecessziós dekorativitása, »ködösre 
retusált képei« lenyűgözik — A,ndreas Haukland.m A Sz űz északon című  Tevan 
kiadású kisregényben el őször találkozik vele, s azt hiszi, világosan látja a sorok 
mögett. Portré-alkotásj módszere itt érhet ő  leginkább tetten. Hamsun-esszéjében a 
pszichológiai műszemlélet esetlegességére, részigazságára célzott. Itt viszont, s 
még néhány portréjában, az esztéta elasztikusságával helyet ad a freudizmusnak, 
de még a tainei miljeu-elmélet egy-egy gondolatánakis. Ezt írja: »Am ha Haukland 
regényéből csak néhány oldalt is olvasunk, lelkének és életének történetét az északi 
élet segítségévet könnyen felépíthetjük.«zl Azonban itt sem elméleti tétel fogódzó-
it keresi a műben, s nem is egyszerűen egy élettapasztalat összegez őjének, az em-
ber biográfiailag kibontható, megindokolható megnyilvánulásának tartja azt, mint 
Saint-Beuve. Kézmért mindenekel őtt a mű  érdekli, s benyomásai sejtetik meg 
vele az író alakját. »Ahogy írásából látszik, Haukland, az ember, magános álmo-
dozó lehet, hallgatag, kissé szögletes és érdes jеІІет .2  Ezt az lró hdseinek nehéz-
kességéből, ridegségéből következteti, mert úgy véli, hogy a szenvedés által tisz-
tult és kifinomult belső  élet legféltettebb kincsét, a »titkát« tárja fel az írásban. 
Mint Lagerlöf Selma, kinek »lelke: egy tiszta vallásos világ és egy szomorú hangu-
latú érzés gondolataiból formálódott meg, melynek legtipikusabb jelz ője: a lelkžis-
meretesség.«23  Már ennyiből sem nehéz felismernünk, hogy Kázmér saját, megol-
datlan egyéniségеnek vanásaiból is bőven merít kedvenc íróportréinak alkotása-
kor. Mi is olyannak látjuk őt, mint ő  az északi írókat: magányosnak, elrévedez ő-
nek, túlérzékenynek, zavarosalmodozónak és földöntúli rajongónak, aki egyel őre 
még csak vakon tapogatózik a választott úton. 

17 Kuprin: A párbaj. Idegen 
portrék. 35. o. 

18  RoTain Rolland: Michelan- 
gelo. Nyugat , 1919 . jún. 1. 
779. o. 

19  Reymont: Lodz, das gelobte 
Land. A Hét, 1916. okt. 15. 
595-596. o. 

20  Andreas Haukiand: Szűz 
északon. Uo. 1915. nov. 28. 
691. o. 

21 Ui. 

22  Ui. 

23 Selma Lagerlöf: Gösta Ber-
liug. Idegen portrék. 8. o. 

4. Expresszionizmus 

Kétked ő  »én« — »akarnám-én«. Kázmér Ernő  a következőképpen ajánlja egyik 
kedvenc olvasmányát A Hét olvasóinak: »Betegesen élénk képzelet ű, tüzes és fojto 
vágyaktól bús sírásra rezdülő  emberek ne olvassák Meyrink novelláit, csak akik a 
múlt és jöv ő  köztž lázas keringést elfed ő  fátylat akarják fellebbenteni, akik a min-
dennapi taposómalomba nem tudják észrevétlenül belekényszerítenž ólomkereszt-
ként rájuk nehezed ő  életterhüket. Csak azok olvassák, akik a láthatár végtelensé-
géig törekszenek, hol nemesen és nagyszer űen, mintegy a szivárnvány glóriájában 
áll az Ember, bámulatraméltó nagyságban és f enségességben, magasan és termé-
szetesen — az árnyékok sötét ragyogásában.« 1  E tanács a figyelmes olvasó számá-
ra Kázmérnak a saját magával folytatott bels ő  vitáját leplezi illetve fedi fel. Az 
ellentétes szellemi-etikai magatartások közötti jngadozásnak e képlete nem ritka 
az első  világháború éveiben a rezignáció nihilizmusa és a cselekv ő  humanizmus 
között vergődő, ezek belső  ellentmondásának áthidalására egyelőre képtelen becsü-
letes értelmiségiekben. Elég itt csupán az ifjú Láng Arpád »erjedéseire« és »válná• 
fiaira« gondolnunk,z amikor az expresszionjsta-aktivista »akarnám-én« vív kétség-
beesett harcot a még éretlenül kétked ő  » én«-nel; vagy az ekkor még a — valóság 
pillanatnyi követelményeiből kinövő  és ahhoz jgazodó, rá visszaható — párttaktika, 
másfelől a France i meggyőzés- illetve megértés-utópia és a vallásos etika között 
botladozó Sinkó Ervinre3; esetleg a baloldali etika és a jobboldali ismeretelmélet 
szorításában égő, valójában cselekvésre vágyó, de ennek lehetőségére csak az utolsó 
percben radöbbenő  Lukács Györgyre 4 De maris a megszorításnak, az ugyanennyire 
lényeges különbségek hangsúlyozásának kell következnie. Mert hiába állítja szembe 
Kázmér Ernő  a »bús sírásra rezdülő  embere-rel a »láthatár végtelenségéig« törek-
vőket, akik a nagybetűs »Embere-t várják: az expresszionizmus nem jelent számára 
többet futó kalandnál. 

Expresszionista kirándulás. Mindössze két — expresszionistának niin ősíthető  — 
kirándulása volt A Tettben — fél illetve egy évvel a Meyrink novelláiról írt 
esszé előtt. Az első  A »Caf é Grössenwahn« lelke — szokatlanul éles hangot 
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1 Gustaw fvleyrink hét elbe-
szélése. A Hét, 1917. jan. 14. 
31. o. 

2  Vö. Lőrinc Péter: Válságok 
és érjedések. iljvidék, 1962. 
Vándorlások. їуjvidék, 1965. 

a Vö. Bosnyák István: Olvas-
mányok, melyek nemcsak  01-
vasmdnyok. Vázlatok egy port-
réhoz. Díjvidék, 1975. 134-
-157. o. 

4  Vö. Lukács György: Marxis-
ta fejtđdésem: 1918-1930. Tör-
ténelem és osztálytudat. Bu-
dapest, 1971. 697-736. o. 



9  SeћПitzler Arthur legújabb 
könyve. Uo. 1917 . okt. 28. 
701. o. 

io Szab6 Dezs ő. Ui. 1918.  dec. 
1. 751.  i.  

Vj Ember. Dicső  Lapok, 
1918. ápr. 15. 3. o. 
11  Az 

5  Keresхteiőre. A Tett, 1915. 
nov. 1. 1. o. 

6 A рСа}е  Grösseпwahпa  lel-
ke.  A пéтен  regényexporthoz. 
Uo. 1916. febr. 20. 121-122. 0. 

Szemere György: Apró regé-
nyek. Uo. 1917. márc. 5.  152.0.  

Maxim Gorkij. A Hét, 1918. 
jan. 6. 14. o. 

ennek előfeltételét, a korabeli élet lehetetlenségét kárhozh tja.. Ezt azonban 
nem a megszokott, szecessziósan túlbonyolított stílusával, hanem a józan 
értelem előtt egymástól távoleső  fogalmak és képek expresszionista montázsolá-
sával fejti ki. Századunk nyomorúságai elleni tiltakozása tehát A Tett harsány 
hangnemét veszi fel, s azt az esztétikai alapot teszi magáévá, amit Szabó Dezs ő  így 
fogalmazott meg a lap bekösvöntőjében: »Az irodalom igen mohón fog egybeélnž 
minden étetet, mint valaha a fiatal naturalžzmus.« 5  F.nnek szelleme hasonlíttatja 
vele össze a háború kirobbantóinak és vállalóinak ostobán merev kötelességtelje-
sítését a jövő  etli us kötelességérzetével. Ekkori mesterét, akinek programját már 
néhány évvel ezelőtt a Májusban is — igaz, az azonosulás és magasabb szintre eme-
lés készsége nélkül — magáénak vallotta, — az esztétizn иxs elsiratásában is kö-
veti, hogy ezután még többszö г  mondjon ítéletet a passzív kontempláció, tehát ön-
maga fölött is. Jellemzésének harsánysága, megjelenítésének szisnultaneitása jelleg-
zetesen expresszionista, ngensesége pedig naturalista: »A német regény alfaja a 
bajor regény. Sermo rustzcus és trágyaszag. Sžmenthali tehenek b őgése és tánc-
muzsika. Harangozó késel ő  suhancok és jódlž бббб  juhhhahhha ... Falusi pletyka, 
torzszülött gyerekek és fiatal lánykákra éhes vén kurátor. A doktor, a vasárnapi 
.prédikációk, magzatelhajtás és tolsztojaitizmus. Korcsmai szocializmus, naturaliz-
mus a la manžére Thoma és egyéb izmus. Parasztszellem, parasztbecsület, csirke-
lopás és sok-sok sör. Még több sör  mint  amennyit egy bajor elbír. Vasárnap tánc 
az enyhén kék »keresztény« ég alatt. Valami rettenetes és'mi пdeп  butaságból ösz-
szeolvadó ólomfed ő, amely alatt megfullad minden élet. Csak a szélmalom zúg, a 
szél fúj, s ő t fujdogál s ó, szolid ipari és kereskedelmi érzék, máról holnapra a mi 
házunk táját is behordja a minimum 200 oldalnyi bet űszemetükkel.«t Egyénenként 
és művenként dicsérő  szava is lesz Kázmérnak erről as »irodalom«-гбl. Mikor azon-
ban általánosságban ír a jelenségről, méghozzá a gyökeresen új viiágszemléletre 
és új művészeteszményre esküvő  A Tettben, teljesen lesújtó a véleménye nemcsak 
a német bestsellerről, hanem termelőiről és fogyasztóiról is. Sajnos, nem sokáig. 
A háborúra n і zítók őt is magukkal sodorják; lerántják elefántcsonttornyábál. Né-
hány hónap múlva Herczeg Ferenc Magyar Fžgyelójében már egészen másként vé-
lekedik a háborúról. 

Másik kritikájában, amit Sizemere György Apró regények oímü könyvéről írt, nem 
az új ábrázolásmódot, hanem a modern embert mint témát kéri számon, s elmarasz-
talja az arisztokratikus magányt: »Talán igaz az, hogy a régi formákban, a régi 
harmóniában oly sok vonás van, melyre fel lehet építeni a mai ember pszichéjét 
is — de akkor legalább a stabilis világnézetű  ember helyett egy folyton gondol-
kodó, törtető, szinte a végtelenbe derül ő  embert kell beállítani. Az er ős ember, az 
Ubermensch, sohasem arisztokrata paprikajancsi s az irodalom sem mindig pózoló 
magánügy, műkedvel ők időtöltése.«7  Ennyi köze van a kritikus Kázmér Ernőnek a 
magyar expresszionizmushoz. Ennek utóhatását később csupán egy-egy mondata 
őrzi. Mikor például két évvel kés őbb azt írja Gorkijról, hogy »minden percben 
kikiáltja magából az énjévé élt_ életet.« 8  Elvétve kritkai mércéjében is felbukkan az 
expresszionista igény: »Aktivitás kell, organikus élet, az írói gondolkodás anyagi 
oláaidnak nagymérvű  egyszerűsödése, az intellektuális és a művészi képességek 
rendkívüli expanziója.« 9  Vagy abban, amikor 1918-ban Szabó Dezsőt azok közé az 
alkotók közé .sorolja, akik »oly szociális szférák felé közelednek, amelyek az írók 
értelmi műveltségén túl, a lelkek kultúrájára, a heroikus elszántság gátat ingató 
pánhuma.nizmusára mutatnak:« E pánhumanjzmus a »végtelenbe tör« és általa az 
író az »összességhez való viszonyát keresi«. Írását azzal a megállapítással fejezi be, 
hogy »... lzz új magyar irodalom dinamikus erejű  értékei: Szabó Dezs ő  embert 
žrásai.« 10  (A kiemelések tőlem — V. G.) 

Pacifista prózavers. Mégis: Ka¢mér Ernő  még csak ezután, 1918 els ő  felé-
ben kerül az azonosságig közel az expresszionizmushoz, amikor két, számára 
rendkívül fontos eseményben v an  része: már csak ember- és civjlizáció- рusz-
títást lát a hábог 'ban, s a korábbi lelkesedéséért lelkiismeretfurdalást érez; 
az 1918 elejére megjelent Idegen portrék című  esszékötetéről számos kri-
tika lát napvjlágot, közöttük olyan is, mely — találóan —közönyt és szubjekti-
vizmust vet a szemére. Ekkor kezd új műfajjal kísérletezni, s a Dicső  Lapok kato-
nai folyóiratban a publiciszt жka, a novella és a vers elemeib ől épített szövegeket ír. 
Egyes számú szimbólumának — az Új Embernek — kollektív jelentése és jöv őre-
-irányultsága, a mondatok kassáki dübörgésű  hömpölygése, az egyedi és általános 
képi azonossága, melyben a költői óhajt a háború végében reménykedők látványa 
táГgyiasítja; az abszolút látás, mely tetszése szerint láttat együtt közelit és távolit; 
a háborús nemzeti érdekeken átlápб  etikai gesztus — mindez egyértelműen eкpresz-
szionista stílusra és emberi magatartásra vall. Idézetünk a vilá?háború elleni leg-
szebb és —mivel a háború folyamán jelent meg 'katonai folyóiratban — legbát-
rabb tiltakozások közé tartozik: 

»Hónapokig élt piszkos, átázott szerbiai lövészárokban, hol hasonf ekve pihent és 
sapkája ellenzőjén részegen s izzón sütöt č  át a napsugár. Nehéz felszereléstől 
megizzadtan, gyors lépésekben ment végig Galžcián, piszkos rutén falukon, sötéten, 
nehezen nézett a jöv őbe, szeretett volna élni úgy, mint régen, sírva vágyta vissza, 
ami már volt és ha szeme az égre nézett, azt mondta, otthon. Aztán kolerát kapott, 
istállók nyomorúságos szalmáján feküdt delíriumban, görcsös vonaglásban, de 
felgyógyult, alázatos lett és magába szállt. Gyengéd szavakkal harmatozta be szi-
vét, vezekl őn ment új harcokba, fáradtan, mint a vézna, szent papok, s ha rossz 
szivarra gyujtott, sötét könnyekbe fullasztotta bánatát, de a legels ő  városkába, 
ahová betévedt, langyos kávét kért, sok föllel és órákig elnézte a zöld posztón futó 
bžlliárdgolyókat. És boldog volt, ha nem történt semmi, csak a rendkívülž, meglep ő  
csend dermesztette agyát; fülét, ha semmi sem mozdult, — faluk nem égtek, kato-
mák nem énekeltek, puskák nem dörrentek, s autók szirénája, repül őgépek zúgása 
nem rémlett fölötte. Emberakart lenni, nyugodt, álmos: aki kopott kabátban sétál 
Pesten, Párizsban, Moszkvában vagy Firenzében, g őzfürdőben fürdik, fehér pohár-
ból iszik, éjjel alszik és ha felkönyököl ágyában, a holdvilágot bámulhatja, kacag-
hat, nevethet sok nyár után és sok lány után, s ülhet otthon tétován.« 11  244  



E sorokban azonban mégis több a melankólia és a nosztalgia az expresszionista 
energiánál. A hatalmas arányok könnyen idillé zsugorodnak, s a képeket a révede-
zés állapotában, mint Radnóti A lá recherche . ..-ében, a szív sorakoztatja: 

>Már jönnek Szžbéržán, nagy Oroszországozz át, megtépve, lerongyolva, eszükben a 
kertes tanyák mez ői, hajdani életük, tavaszi virágok, gyümölcsérés, rétek illata, 
zrгig idehaza árva mécsesek virrasztanak, asszonyok bársonyos pillái lecsukódnak, 
elárvult bús szívek remélnek, hazajön-e mindenki és ynúlžk napra nap, 'az örömös 
reménység fájó merengéssé válik, a vándormadarak közül sokan elmaradtak s a 
tavaszi esték bágyadt remegése a szivekre szakad.« 12  

Szövetségben a szocializmussal. A Mában a Tanácsköztársaság idején jelentkezik 
— a Maxim Gorkijról írt esszéjével. Ebben három szempontból közeledik a moz-
galomhoz: a szocializmus igenlésében és a vele szembeni egyidej ű  távolságtartásá-
ban; a révedezést felváltó vi•talitás akarásával; valamint a nyelvében. Ha miszti-
cizmusa korábban életellenes volt, akkor most — tartalmilag meghatározhatatlan 
—szenvedéllyel: evilágisággal telítődik. Az ősök, egykét név elhagyásával, ugyan-
azok: Flaubert, Zola és Dosztojevszkij. Az ő  műveikben »minden ember annyira 
ember és annyi életmennyiség, mint_ amily mértékben szolidáris a rohanó életaka-
rattal, nemcsak annak végtelenbe folyó tett-mámorával, hanem vért mozgató s 
végtelen lehet őségeit is szépnek ldtásában.e E folyamat korszerű  folytatója és egyik 
kiteljesítője Gorkij. Mégsem szabad az ő  sikerét csak művészi érdemekkel magya-
rázni, mert tette els ősorban társadalmi-tömegpszichológiai jelleg ű, mert »élete 
minden örömtelenségét, szívhasogató nyomorát belérikoltotta a közérdekl ődésbe s 
azok rikító fájdalmával sírta magára a halhatatlanságot, mint vígasztaló per-
spektívát.« Ezért — teszi hozzá Kázmér — nemhogy Csehovot, de még Korolenkót, 
Patopenkót vagy Andrejev Leonidot sem közelíti meg m űvészi szinten 13  

Már ennyiből is láthatjuk, hogy Kázmér művészeteszménye alig változott valamit a 
Tanácsk'öztársaság idején. Másutt fogjuk részletesebben tárgyalni, hogy mit remél 
a társadalom forradalmi átalakulasától. Itt csak azt szögezzük le, hagy ekkor figyel 
fel először a társadalomkritikai beállítottságú, szociális ihletés ű  írókra, anélkül, 
hogy a szemléletében ily módon fokozódó ellentmondást feloldaná. Homályos fo-
galmazása azt sugallja, hogy szerinte Gorkijt a történelmi pillanat tette népsze-
rűvé; műve forradalmi értékű, cselekvésre mozgató eгő . Vele szemben — vagy 
legalábbis: rajta túlmen ően — az igazi művész .sokkal mélyebben, más korok, béké-
sebb időszakok számára is tanulságot rejt őn érzi és érezteti át az emi ert. őt nem 
sajátíthatják ki feltörekv ő  osztályok, ő  mindenkié, de mindenekelőtt a szellemi 
rokonaié: az emberszeret ő , mégis gyógyíthatatlanul magánosoké. 

12  A negyedik tavasz. Uo. 1918. 
márc. 15. 3. o. 

13  Maxim Gorkij. Ma, 1919. 
ápr. 10. 68-70. o. 

Néhány hóno.ppal korábban Szabó Dezs ő  expresszionizmusát dicsérve, azt írta róla, 
hogy az »sokszor erőszakos stílusban, szerkezetben, elgondolásban.« A Gorkijról 
írt tanúlmányában '(a Ma hasábjain) nála is megjelennek az el őzőleg bírált, sze-
cessziós kacskaringókat is fölülmúló szókapcsolatok: ezt az el őbbi két idézetünk 
is szemlélteti. 

5. Okkultizmus és fantasztikum 

Az esszék a kritika tükrében. A forradalom annyiban befolyásolta Kázmér Ern ő  
világnézeti és esztétikai szemléletét, hogy némileg határozottabb és életesebb tar-
talmat adott a lelkek szövetségén alapuló m űvelődési utópiájának. đ  ugyanis nem 
volt frontkatona, s csak a cikkeivel vett részt a világháborúban; nem járhatott 
tel t úgy, mint Bosnyák István szerint Sinkó, .akiben »A háború és a személyes 
frontélmény mindenkorra lerombolta a nekikényszeredett ifjú hedonista »france-is-
ta illúzióit», hogy az egyébként atavisztikusan vad, nem-emberi élet magával az 
emberi értékekkel, esztétikai, bölcseleti és etikai kincsek igényes megbecsülésével 	1 Etika és forradalom. Híd, 
és étverésével is emberségessé tehet ő .» 1  Hogy ennek ellenére .is — vagy akár ennek 1974. ápr. 456. o. 

következtében, mert a kultúra kontinuitásánák France-i elve ellentétben áll az iz- 
rnusok diszkontinuitást hangsúlyozó voluntarizmusától — tavol áll a Ma ember- és 
művészeteszményétől, Mácza Jánosnak az Idegen portrékról írt tapintatos, mégis 
elutasító kritikája tanúsítja. Macza természetesen az esszék szubje'ktivista eklek-
ticizmusát kifogásolja: »Kétségtelen: nagy szenzibilitások, er ős fogékonyságok duz-
zadnak benne, és fogékonyságán valami ideges keresés, törekvés egy ismeretlen 
lelisztulás felé; de a keresésre ösztönz ő  indítói annyira szubjektív hangulat formá-
ba fakadók, hogy természetszer űleg kizárják magukból az objektivitás lehet őségét, 
s megakadályozzák a maga elé hitt cél elénktžsztulását, s őt: hitünket ebben a cél-
ban.«, ,mert »az ilyen írások célja mégis csak a verekedés, valamiért (kiemelés —
M. J.) verekedés; hogy ne csak mindenre beidegzett hangulataink változó játékát, 
hanem teljes magunkat adjuk, aktivitásra feszültségünkben, mint kritikusok, az 	2 Kázmér Ernđ: Idegen porc- esztétika passzív formái fölé ágaskodón!» 2  Nyilvánvaló, hogy Tabéry Gézának, rék. Ma, III., 41  sz. 
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A Hét munkatársának éppen az előbbi ellenkezője tetszik: az örökös mimikri lát-
szata mögött a művész azonossága: »Еs mintha stílusa minden nemesen világos 
regállapodottsága mellett is szordinósan követné a szerenádban ünnepelt modell 

hangját, — látszólag az alá rendeli magát, akžrői szólani akar. Az esztétának e vér- 
beli ónmegtagadásán át is művésznek maradni, megcsinálni a környez ő  társada- 	3 Кázmér Erпđ: Idegen port- lom, néhol a kor leveg őjét, — igaza van: portré. Portré a javából.»3 	 rék. A Нét, 1918. febr. 24. 

123. o. 

Rémregények. Már ennyiből is látszik, hogy Kázmér szákincsében az olyan (nem 
ritka) kifejezéseknek, mint például a »végtelenbe derülés», vagy »kozmikus régió« 
nem expresszionista, hanem —platonizmusának miszticieniusra hajló jellegéból 
következően — okkultista jelentése van. Erre az a bizonyítékunk, hogy Kázmér 
Ernő  első  kritikusi korszakában gyakran ír ma már a lexikonokban és a nemzeti 
irodalomtörténetben is ismeretlen nev ű  osztrák és német szerz ők fantasztikus re- 
gényeiről. Nincs ebben semmi meglep ő, hiszen a századel ő  agnoszticizmusának a 
kor legnagyobbjai — közöttük Thomas Mann — sem tudnak ellenállni. Kázmér 
legalább látja és megírja hibáikat, anélkül hogy elhagyhatná a témát; hiszen tisz- 

245 tóban van  vele, hogy A Hét olvasótáborának elsősorban erre a kétes érték ű, né- 



4  Meyrink: Der Golem. Uo.-
1916. jú1. 2. 359. o. 

~ 

Erdélyi Szenile, 1918. márc. 
10. 49. o. 

в  Novalis. A szegények kin-
cse. Budapest, Révai, 99. o. 

9  A borzalom irodalma. Erdé-
lyi Szemle, uo. 

melykor a szépjrodaímjsággal is kacérkodó irodalomra van szüksége. El őfordul 
azonban, hogy ő  is meginog, és ilyen esetben váratlanul felértékelj a kispolgári 
tömegek ízlése számára. gyártott tömegcikkeket. 

Gustav Meyrinknak a Golem című, megjelenése idején nagy érdeklődést keltő  mű-
vét valósággal lelkendezve fogadja. Az író »metafžzikába ojtott esztétžkaž ösztön5-e 
bűvöli el, s »igaz, misztikusan nagy m űvész«.nek tartja. A »fantasztikusság«, »álom-
látás«, »transzcendentális élet«, »az élet végtelen mámora«, »titokzatosság«, »végte-
lenség«, »a természetfelettž szépségek természetszer űsége«, »a perspektíva végső  
látószöge«, »az emberfeletti ember gondolkodása«" — e kifejezése'k árulják el leg-
inkább alkotójuk szellemi kalandjait. Egy platonista rajongó portréját egészítik ki, 
aki a túlvilági lényeget kutató látnokot tiszteli a költ őben. Az élmény mámora áll 
az első  helyen e szemléletben, melyet a századforduló mély szellemi ellentmondá 
sa] formáltak ki: a stílromantika szertelensége, a Nietzsche után divatošsá lett 
dionüszoszi életvitel vágya, az elefáлtcsantto гony morbid szépségimádata, az imp-
resszionizmus problémátlansaggal ámító könnyedsége, a szeoesszjó történetiség-
-tagadása és irracionalizmusa, a jelenségek rejtett kapcsolatát átérez ő  misztikus 
szimbolizmus — mindez együtt örvénylik, szétváii'k és összefonódik Kázmér bonyo-
lult, váratlan szókapcsolatokkal túlépített mondataiban. 

Meyrink három könyve mellett az akkor rendkívül felkapott (a harmincas években 
már iлkább csak hírhedt) Hanns Heinz Ewers két regényével és Arthur Landsber-
ger elbeszéléskötetével és három regényével foglalkozik. Ewers Alraunejáva'1 kap-
csolatban nem a rémregéлy társadalmi és divatjelenségéből indul ki mint A »Café 
Grössenwahn lelké«-ben, hanem a kritikai állásfoglalás helyett az író tehetségét 
kutatja, s az alkotói lehetőségek kiaknázatlanságán sajnálkozik. Igaz, azt is kimond-
ja, hogy míg a perverzitások regénye már negyven kiadást ért meg, tö'bbet mint 
Strindbemg vagy Dosztojevszkij, addig A Karamazov testvérek még nincs magyar-
ra fordítva. Ugyanakkor e — az emberi arányok szörnyetegivé torzításával minden 
pszichológiai hitelességet túllép ő  —regénnyel kapcsolatban mégis leírja, hogy 
»lehetetlen belőle meg nem látnunk az emberi pszichének a tudattalanságba vezet ő  
útjait, melyekbe Ewers oly mélyen hatolt be, mint még író soha.e> Kázmér eszté-
tikai érzékenysége itt cs ődöt mond a divat előtt. Egyedül Landsbergerrel szemben 
határozottan elutasító, jóllehet e magatartásban is rejlik pozitív vélemény: az tL, 
hogy elolvasta az elmarasztalt regényeket 

Ismét miszticizmus. Érdekes, hogy Kázmér miszticizmusa a világháború befejezése 
előtt, bátor pacifizmusa idején, expresszionista prózaverseinek írásakor sem enged. 
Ekkor írja A borzalom irodalma című  cikkét, melyben, akaratlanul is ködösítve a 
valóságos összefüggést, s ugyanakkor gyöngébb én-jének engedve, a rémregények 
divatját, a műveletlenek borzalomszomját életünknek váratlan pillanatokban fel-
búkkanó misztériumaival hozza kapcsolatba. Vakságunk, a megismerhetetlen miat-
ti szorongásunk a borzalom irodalma iránt is fogékonnyá tesz bennünket, mégha 
ez nem is vezethet máshoz, mint —miként egy másik helyen írja — »az önmeg-
gyötörtség tudatának emberfölötti élvezetéhez«. Ennek dacára nem tud lemondani 
annak a ,kereséséről, ami számára hozzáférhetetlen: »Csodálatos látni, hogy az iro-
dalom mennyi útja ágazik a megközelíthetetlen felé s mennyire túlmegy minde-
nnk ítt a rendes öntudat biztos kárež гі  ... ... Túl az élet és a fizikai törvények 
ismert völgyein a harmadik Szféra van, a misztikumok s a pszichológžai problémák 
kapuja, melynek küszöbét csak tapogatózva léphetjük át s ha át is léptük, hol 
bukkanhatunk bizonyosságokra? ...... Az emberiségnek mindig a legf őbb és mégis 
ismeretlen vágya volt, hogy azokba a misztériumokba hatolhasson be, mely reája 
nehezedik s amely könyörtelenül súlyosbítja láncai súlyát.K' Túlságosan közel áll 
Kázmér Maeterljnckhez, semhogy le merné írni a nevét, pedig els ősorban az övét 
kellene, aki A szegények kžncsében így ír: »Csak úgy növünk, ha növeljük a misz-
tériumokat, melyek ránknehezednek, és rabszolgák vagyunk, akik csak olyképpen 
tudják magukban fönntartani az élet vágyát, ha — anélkül, hogy valaha elbátor-
talanodnának — könyörtelenüt súlyosbítják láncuk súlyát... E csodaláncok törté-
nete egyetlen történetünk; mert csak egy misztérium vagyunk és az, hogy mit 
tudunk, nem érdekes.«$ Helyette Novalisra és Swedenborgra hivatkozik, »kžkben 
semmi sincs a mindennapi leveg őből, a mindennapi világosságból és mégis ha 
olvassuk őket, akár Novalis Töredékjeit is, be kell látnunk, hogy a bizonyosság, 
az egyedülvaló hizonyossdg  csak ő  bennük van meg s hogy írásaik nemcsak a 
misztikus irodalom legtisztább gyémántjai, hanem az emberiség irodaimának cso-
dálatos kiпcsei.«9  Az ilyen fogalomrendszer természetesen nem adhat magyarázatot 
a misztikus világélmény és a rémregények divatjának összefüggésére. Ezután már 
csak a műfaj klasszikusainak nevei és önkényesen homályos gondolatok sorakoz-
hatnak közismert jrodalomtörténetj adatokkal. 

6. Magyar irodalom -kép 

Világirodalmi mérce. Kázmér aránylag keveset foglalkozott a magyar irodalommal. 
Az irodalom egésze nem is érdekelhette túlságosan, mert szinte kizárólag az akkor 
éppen megjelenő , legjdőszerííbb könyvekről írt; könyvekrёl, melyek a legközelebb 
álltak hozzá, melyekben önmagára ismert, saját nyugtalanító kérdéseire: könyvek-
ről, melyeknek életszemlélete világirodalmi olvasmányaira emlékeztette. Hogy csu-
pán gyönyörködni szeretett az irodalomban, bizonyítja az is, hogy — ezt azonban 
nemcsak alkata, hanem legfontosabb megjelenési fóruma, A Hét is magyarázza —
csak közvetve, csupán ízlése érvényesítése által vett részt a korszak viharos iro-
dalmi csatározásaiban. Mindennél többet mond, hogy a legnagyobbakról, Adyról, 
Babitsról, Móriczról, Kassákról vagy Füst Milánról a Tanácsköztársaság bu'kásáig 
— tudtunkkal — egy sort sem írt le, még csak a nevüket sem említette. Ett ől 
eltekintve azok között a kritikusok között foglalja el szerény helyét, akik a nép-
nemzeti irányzat provinciális béklyóinak lerázásával a korszer ű  európai kultúrában 
képzelték el a magyar irodalom helyét. Kázmér abban különbözi К  tđlük, hogy fia- 246 
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talabb lévén Ignotusnál ésaltalában a Nyugat első  nemzedékénél is, egyrészt már 
magától értetődőnek veszi az őt környező  polgári liberális szellemi körülményeket, 
az irodalom elvarosiasodott jellegét, másrészt, ebb ől következően, szabadon, el ő-
ítéletektől függetlenül nyilvánít véleményt, jobbára azokról az impresszionista-sze-
cesszionista esztétikájú és világszemlélet ű  könyvekről, melyeknek szülőit és idősebb 
testvéreit a világirodalomból, els ősorban a német nyelvterületr ől, már ismeri, s 
amelyek számára Ignotus és a polgári irodalomszemlélet nyitott teret Magyaror-
szágon a századfordulón. 

Magyar íróeszménye. Nem csoda hát, hogy Kázmér a jövendő  nagy magyar íróját 
— a mai irodalmi köztudatban ismeretlen — Reményi Józsefban sejti meg, s az 
ő  könyveinek a kiadását szorgalmazza vagy ötven — Tevan Andorhoz, a kiadójuk-
hoz írt— levelében,' anélkül, hogy — akár kritikáiban, akár levélben — egyértel-
műen meg tudná fogalmazni, hogy mit érez benne kivételesen nagynak. Kapcsola-
tukban a hasonló lelki alkaton és ízlésen kívül a barátság tette Kázmér Enn őt az 
Améri'kába kivándorolt Reményi József hazai irodalmi ambícióinak szószólójává. 
Ezért írt róla ez idő  tájt mindössze egy ismertetőt, de annal több levelet az érdeké 
ben, ilyen »esztétikai« érvekkel: »Minden protektorkodni akarás mell őzésével írom 
đnnek (ti. Tevannak — V. G.), hogy Reményi a legtöbb jöv őre jogosító magyar 
író, kinek egészséges és komoly érettség ű  hangja minden más fiatal írónál előbb 
fogja megnyerni az olvasók tetszését, s ha kis regényét kihozná, nem csalódna 
Reményiben. бhelyette, ki ma csak a háború miatt nem érintkezhet annyira az 
itthoni körökkel, néhány barátja, köztük én is, a legnagyobb örömmel vállalom 
magamra a kritikai sikert, küzdök, írok, tárgyalok érdekében, különben is feljogo-
sított mindenre, hogy helyette intézkedhessek.« Csak a megszállottság foka ha-
sonlítható Lukács Györgynek a Balázs Béla műveihez való viszonyához, — az érve-
lés kritikai elmélyültsége semmiképpen. Tevan Andor, aki mecénás és üzletember 
egyszеmélyben, reménytelenül ismételgeti neki ugyanazt a választ: Magyarorszá-
gon a vidéki írók is népszerűtlenek, hát még a kivándoroltak. Reményinek nincs 
írói jövője, míg haza nem jön; addig ki sem érdemes adni a könyveit. Egyik regé-
nyét, a Messzeségek címűt, mégis megjelenteti, serről Kázmér csupán lelkedezni 
tudhat. Az élet és a művészet körüli töprengések b űvölik el, s a kicsinyes kisvá-
rosi, nyárspolgári keretekbe zárt lélek ábrándozásai a nagyvárosi élet vélt szabad-
ságáról. 

Lírai azonosulás — fölülemelked ő  bírálat. Kázmér is hasonló belső  kettősséget él, 
még ha nem is távoli térségek, hanem inkább megvalósíthatatlan magatartasok 
vonzzák is. Az évekig váltakozó nekibuzdulások és lehorgadások közepette az 
expresszionizmus kínál szó в  гa tartós szellemi magatartásformát, amelyet a már 
elemzett néhány felvillanáson túl nincs ereje v йllakіi, polgári individualizmusa, 
hajlama az érzelgős kontemplációra, passzív szemlél ődésre sokkal mélyebb annál. 
Esztétikai liberalizmusa ennek ellenére határtalan. Az impresszionizmustól idegen 
vagy annak egyenesen ellentmondó művekben is tud önmagát-karesőn, az élmény 
pillanatnyi szeszélyétől vezetve — gyönyörködni. De alkata-ízlése viszonylagos anak-
ronizmusának is tudatában van, s ezt szemlélete kiszélesítésével, mércéi —saját 
magát is cáfoló —megszigorításával igyekszik pótolni, úgy, hogy keményen b гr l-
ja az impresszionista-szecesszionista életérzést. Ezt azonban —miként Ambrus 
Balázs Koszorú című  kötetéről írt kritikája tanúsítja — csak általában , teszi: 
»A pillanatokhoz tapadó líra elveszítette minden összefüggését a mai élettel, mert 
még sohasem volt talán idő, amelyben a bizonyos hangig színészies, patetikus ér-
zés még az igazi kultúra számára is számba jövő  emberek nagy részénél oly keve-
set jelentett volna, mint ma. Valami mély szakadás van közöttünk és a versek 
között: a költ ők költ ők számára írnak és legfeljebb még félbemaradt költ őknek, 
mintha a versen élő  lelki szükségtet igaz értékeit, a polgári m űvészet gyenge és 
durva karikatúráitól — csak az esztéták hedonizmusa tudná megkülönböztetnž.«z 
Ambrus méltatására térve ugyanis csupán azonosulásra képes. Impresszionista, 
>„reszketve síró« énje kerekedik fölül, hiszen az idézett sorok sem képviselnek 
bírálatot, hanem pusztán részint tárgyilagos, akkor (1918-ban) mar köztudott meg-
állapítást, részint eleve megvalósíthatatlannak érzett nosztalgiát élet és m űvészet 
valamilyen egysége iránt. Kázmér nem esküszik az új magyar messiáso'k egyik 
közismert modelljére sem, s megmarad a századforduló irodalmáraira jellemz őn 
fart pour fart szépségimádónak, platonikus rajongónak, kiegyensúlyozatlan meren-
gőnk, de mindenekelőtt: eklektikus világnézetű, mindenre kíváncsi, a mélyebb 
összefüggéseken révetegen átsikló, a konzervativizmusnak olykor a politikában és 
az esztétikában is engedményeket tev ő  —polgárnak. Mindemellett hangulatok, szí-
nek, árnyalatok iránti érzékenysége, a költ ői szavak és mondatok impresszionista 
festményként való érzékelése, pikturális látása, mely éppen úgy befogadja a nyers 
élettényeket, mint az öncélúan kápráztató dekorativitást és a kimondhatatlan, meg-
nevezhetetlen pszichikai és mitikus mélységeket — az impresszionista és szecessziós 
irodalom avatott, tipikus bírálójává teszi. A körülötte dúló irányzati harcok, világ-
nézeti és esztétikai áramlatok közepette eszmélkedni kénytelen. Mivel azonban 
bizonytalan egyedüllétében, viszonylagosan egységes világnézet hiányában csak a 
másodrangúvá süllyedt, az eseményeket pusztán kísérő, regisztráló A Hét lapot 
érzi maga mögött, — az ilyen megnyilatkozasa csupán alkalmi kitekintés és önbí-
rálat. Enre vall az is, hogy az általános bírálat után megdicséri Ambrus Balázs 
verseit: a Koszorú hangulati enellentmondásaiban pozitívumot, »harmonizált lelki 
kultúrá«-t talál, s azt Kosztolányi Dezs ő  és Szép Ernő  »finom és akaratos fájdal-
masság«-óhoz hasonlítja. Itt különbözteti meg a líra két alaptípusát: az emlékez ő t 
és a teremtőt. Az előbbi a közönyös, hangulataiba, álmaiba húzódónak; az utóbbi 
a korral szemben nyitottnak, »kultúrát teremtő«-nek felel meg. Azonban Ambrus 
(és — természetesen — Kázmér is ) »ahelyett, hogy a közérdekl ődésbe rikítaná ma-
gát s együtt zúgna az.automobžlok búgásával, az aeroplánok csattogásával, a mai 
gyorsuló élet izgató és pžlla пatoпként változó elemeivel, elfogadja, színezi azt a 
szerepet, mit rádeterminált a lírával szembeni közönyösség.« 3  

Az sem véletlen, hogy Molnár Ferenc Andorjának szentimentalizmusát is mélyen 
át tudja érezni, »egy szánalmas és szomorú szenvedély regényé«-t, amelyben »el- 
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san egybeolvadó házak sora.«* Ezt a nihilista, dekadens hangulatot, blazírtságot, 
melyet kifinomult idegei elmosódottsagként, borongó ködösségként érzékelnek, —
keresi más irodalmakban is. Ez azonban, mjként jeleztük már, csak spontán meg 
nyilatkozása az alkatnak és az ízlésnek. Az els ő  gyönyörködtető  benyomások után, 
az elrévedést követően, az eszmélkedés tárgyilagosságra, esztétikai mérlegelésre 
indítja a kritikust, aki b n'nе  myjre is eszményi befogadója Molnár regényének, 
mégsem tud megfeledkezni a mű  korlátaLról. Kimondja, hogy Molnáг  regénye nem 
képvisel »új irányte vagy »új értéket«. De erényét, az »önváddal teli ember pon-
tos lélekrajzát« is kiemeli, mivel a mű  pszichológiai fedezete mindig fontos szá-
mára: Hasonlóképpen Bíró Lajos novellisztikájában is a pesti sors, a pesti emberek 
íróját köszönti. Аbrázolásmódjának eredetiségét, igen találóan, történetejnek vázlat-
szerűségében, s egyúttal az »életet átfogó szžmbolžzmus«-ábam határozza meg. A 
nagyvárosi 3ró és a nagyvárosi kritikus találkája e bírálat az alig egy-két évtizede 
nagyvárosi irodalomban, — s a talál'kozás eredménye csak pozitív lehet. Kázmér 
elutasítja azokat, akik Maupassant követ őjének mondják Bírót, aki szerinte igazi 
művész, mert »novellái a pontos millieun és az emberi dokumentumon túl nem 
realista s nem naturalista írások.«s 

Magyar klasszikusok —Pet őfi nélkül. A araagyar irodalom történetéről, más nem-
zeti irodalmak közötti helyeről, egyértelműen, mégis ezúttal is kifejtetlenül, a várat-
lanul és tragikusan elhunyt Kaffka Margittól búcsúzva mondja el véleményét, 6  —
inkább Babits Petőfi és Arany című  esszéjének, mint Ignotus ellentmondásosságá-
ban  is meghatozott gondolatrendszerének hatására. Az utóbbi ugyanis nem esett 
Kázmér túlzásába; ő  a fürdővízzel nem öntötte ki a gyereket is, és a tizenkilence-
dik század második felénk, de különösen a századfordulónak az epigonizmusa, az 
új polgári irodalom terebélyesedését akadályozó népnemzeti dogmák nem kisebbí-
tették előtte az irányzat klasszikusait'; tudatában volt azok társadalmj-nyelvtörté-
neti-esztétikai jelentőségének. Kázmérnak azonban nincs történelmi érzéke, és fi-
nom érzékenysége e ,korszakában csupán egyfajta 1•írai-kontemplatív irodalom be-
fogadására teszi képessé. EDért teszi meg azt az ostobaságot, hogy Petőfit egy is 
meretlen féltehetséghez, Körne гhez hasonlítja, s nem látja, hogy az utóbbi a művé-
szi erőn kíviil a töгténelцli-társadalmi talajt is nélkülözi. Nem veszi észe a ldülö b-
séget a nemzet és a vjlágirodalom nagy költ őjének hősi halála és egy álmodozó 
fiatalember történelmi célokon kívüli vitézkedése és mélyebb jelentés nélküli, vé-
letlennek •is  mondható halála között 8 Szerinte az európai nemzetek irodalmi köz-
tudatában csak annyi van a magyar irodalomból, hogy »jó messze, gondosan el-
bújva Ausztria mögött van egy nemzet, amelynek irodalmát Körneren át akarnák 
megismerni.«' A magyar irodalom valóban sokkal több Pet őfinél, de semmiképpen 
sem kisebb vele. Még tikkar sem, ha mögötte és mellette Kázmér kedvencei —
Balassi, Csokonai, Vörösmarty — sorakoznak, akik az ő  számára a tradíciót, az 
Európával való lépéstartás — gyakran tragikus — igényét képviseliik, s ezzel a 
századforduló költészetben is polgárosodást hozó átalakulásának nagy el őhírnökei. 

Kázmér Krúdy Gyulának a Napraforgó című  regényét is a világirodalom perspek-
tívájából, az eszmélkedő-felnövő  kis nemzet beilleszkedési lehet ősége felől mél-
tatja. Nem alaptalanul, az orosz klasszikusokkal, Gogollal és Turgenyevvel roko-
nítja, s abban reménykedik, hogy »... ha eljuthatna az oroszok világnézetéig, szla-
vofil szellemük természetes ž гányításának megfigyeléseihez is, akkor úgy tekinte-
nénk Krúdy Gyulára, mint kicsiny, ismeretlen, távoli, mit már alighanem »keletire 
irodalmunk egyik méltó reprezentánsára, akin keresztül a külföld is figyelne 
ránk.«10  

7. A Tanácsköztársaság vonzásában 

»Vžlágžrodalmie magyar szecesszió. A Tanácsköztársaságot megelőző  hangulatnak 
Kázmér Ernőre gyakorolt reális hitre és derűlátásra ösztönző  hatása több kritiiká-
ján is kimutatható. Juhász Gyula verskötetéről írt bírálatában figyelemreméltó, 
hogy felismeri: a költő  önmarcangolásai, lemondásai végs ő  kicsengésükben nem 
pesszimisták.] (Ha a Lila akácot prózaversként olvasta, akkor most — pánlirjzmusa 
szellemében —Juhász lírai vallomásainak sorozatát »nagy lírai гegény«-nek nevezi.) 
Várnai Zseni Anyaszív című  kötetéről, a magyar irodalomban egészen sajátságos 
ún. »alkalmi kiró«-ban határozva meg jelent őségét, szintén pozitívan foglal állast. 
Nem hiába íródott a kritika október 31-e után, mert reméli, hogy Várnai Zseni 
»az új világ programján belül megtalálja a csodálatosan kiétesedett szenvedély tisz-
ta erejét, magába szívja a szebb, szabadabb élet minden szépségét s így a tragé-
diákat átélő  költő  lelki élményeit is adja, közelebb hozván az események poláris 
ellentétét a léleklehetőségekhez.« 2  Ez azonban nem gátolja meg, hogy ugyanebben 
az 3rásban ne emelje ki Lesznai Anna Édenkertjének stilizáló, dekoratív törekvé-
seit' Sőt, nemhogy túljutna a szecesszión, hanem. inkább újabb vallomást tesz 
róla. A következí>'képpen ír Szomory Dezs őről a Tháliában, ahol a Tanácsköztársa-
ság polgári demokratikus hónapjaiban tanulmányai jelennek meg: »Ha kutatni 
akarom, hogy ki az a modern magyar író, aki a diákéveimtől és egy alföldi város 
szomorúan szegény világától Fžrenzén, Genfen át életemet és napjaimat végig kí-
sérte, akit nemcsak minduntalan újra meg ítjra olvasni kényszerültem, hanem 
gondolataimban mindennapos kísérőm volt, akkor csak Szomory Dezs őre gondol-
hatok.« O is tehát Szomory hívei közé tartozik; határtalan és kritikátlan rajongó- 
sóban világirodalmi jelentőségű  mélylélektani felfedez őként ünnepli: »Ezekben a 
lelkek mélyén eltemetett indulatokkal való érzékeltetésben Szomory Dezs ő  minden 
szubjektiv önkényességével és írói modorának megnyilvánulásával halunk egyedül-
álló és hiába kutatnánk a vidgirodalomban, erre az én-bőt kitolódó érzetekre alig 
lenne példa.«' Lelkesedésébén egészen addig megy, hogy Tolsztoj Anna Ka гeninájá-
hoz hasonlítva, a Szomory-novellának ad els őbbséget, »terjengősség«-gel, »reprodu-
káló realizmus«-sal marasztalva el az előbbit. Nem ütközhetiink meg ezen az igaz-
ságtalan összehasonlitáson, s a Szomoтynak tulajdonított mélyléléktani zsenialitá-
son sem, melynek szecessziós különcködése a korabeli k гitikát sem vonzotta egy-
értelműen, —hát még a majt' Kázmér sem egészen magabiztos az értékelésbeл, 248 
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hiszen tudatabaл  van, hogy a kritikus a mű  ürügyén leginkább saját magáról be-
szél: »De mit csináljon a kritikus? Hogyan kdzeledjen hozzá és honnan keresse a 
mértékeket és az értékeket ehhez a monumentális m űremekhez, amelyben saját 
bensője saját valóságának egy részét tárja fel, talán alapgondolatul, érdemes-e ez 
az emberfajta az ábrázolásra?«5  Impresszionistáknak min ősíti Szomory novelláit, 
hasonlóan széles jelentést adva a kifejezésnek, mint évtizedekkel késóbb Hauser 
Arnold A művészet és az irodalom társadalomtörténetében b 

Az új magyar dráma kritikusa. Még terjedelmesebb tanulmányt ír Lengyel Meny-
hértről, akinek drámáit jó érzé'kkel helyezi el a magyar dráma történetében. A 
Thália egyik kezdeményezőjének világirodalmi ősét Ibsenben (A nép ellensége című  
művében) jelöli meg, mint a provinciális magyar társadalmi viszonyoktól elrugasz-
kodni vagy velük szembefordulni képtelen színpad lehetséges esztétikai és erkölcsi 
útmutatóját. Művészetszemlélete itt kerül legközelebb a szocializmushoz, jóllehet 
ekkor is tudja, hogy a művész és a politikus egymástól távoles ő  területről, eltérő  
utakon kbzeledi'k az azonos cél felé: Stockmanna doktor folyton élesed ő  harca, 
Ruyder abba maradt küzdelme nagyonžs meggy őződéses példa arra, hogy a szel-
lem nagy forradalmárai egyszerre szenvednek a m űvészetért és a szocializmusért. 
(...) Forradalmárok ők — s itt Ibsenre, Hauptmannra, Shawra is gondolok... 
... de nem a politikában tévedő  forradalmiság értelmében, hanem az erkölcsi, a 
művészž kényszer űség külön forradalmi szempontjai szerint.« 7  Most e két út vég-
telenbe tartó, ott megvalósuló konvergenciája jelenti az életnek expresszionisztiku-
san szimultaneista vízióját kritikusunk szemében. Ez az élet azonban csak vágy, 
esetleg alkalmi kirándulás, melyben a lírai tapasztalatra, az impresszionista él-
ményre hangolt idegeik révén a ,jelen lehúzó ereje is hat, a »valódi és mély meg-
nyilvánulds, tatán az a mód, ahogyan az idegeink az életre mutatnak, s amely mód-
ahogyan az idegeink az életre mutatnak, s amely módnál megakad minden objektív 
szemlél ődés, mert önnön vergődésünkön keresztül látjuk a körülöttünk él ők tehe-
tetlenségét.«$ Az elmélyült passzív szemlélődés, a mozdulatlanrag hitetlenségre hajló 
lényeg=keresése, a Flaubert-i impassibilité, a »kisemberek« megbocsátó szelídség ű , 
fájdalmas »Újra-lábasa« jól megfér a polgári demokratikus forradalom pillanatai-
ban korszerűvé lett realisztikus igényekkel. Csak a szektás optimizmus róhatja 
meg kritikusunkat a forrongó napokban is feloldhatatlan világnézeti és esztétikai 
önellentmondásaiért, hiszen, miként még látni fogjuk, sokkal bátrabban áll ki az 
új vilagrend mellett, amint azt osztályhelyzete és esztétizmusa alapján remélhet-
tük volna. 

A m űvész: a baloldal tűzoszlopa. Kázmér Ernő  a Tanácsköztársaság ,napjaiban nem 
egy osztályból kinövő  akaratra, a történelmi sötétségben csak önmagának világító 
és önmagát elveszejtő  vakhitre esküszik, hanem a nagy alkotók örök eszményére: 
az emberiségre. A kázméri élet képe abból a magasságból rajzolódik ki el őttünk, 
ahonnan nézve a Keletről érkező  eszme felrázza és életkedvvel tölti el a kábulta-
kat s reális — bár távali —perspektívát ad a még mindig homályban botorkáló 
emberiségnek. Az emberek azzal még nem változtak meg, hogy az ú,j szellem hatá-
sára egyesek közülük —önmagukra és mozgalmukra egyaránt tragikusan — el őre-
futottak. Kázmér szerint ezzel els ősorban a művésti van tisztában, akit nem az 
ember pillanatnyi törekvése, gyorsan lohadó lel'kesedése, hanem egész sorsa, életé-
nek lényege érdekel. E józanságot; mely a napi politikai taktika mögött nem té-
veszti szem elől az emberanyag éretlenségét, hosszú id őt igénylő  átfejlődését, naiv, 
énje legmélyét nem érintő  fellobbanását —miként mondottuk már — kétségtele-
nül Kassákéktál tanulhatta. De ezenkívül azt is, hogy szenvedélyesen kell politizálni 
a leghaladóbbakkal egyvonalban, s 'közben arra ügyelni, ami tartósan felszívódva 
az emberiség egy magasabb szintjének épót őanyagává válik, mindennek mértékét 
pedig bátran a művész látomásosan megjelenít ő  erejében tisztelni, nem a tömeg-
ben, akinek »... színházba tódulása egy cseppet sem kedvezhet azoknak a m űvészi 
érettségből fakadó törekvéseknek, amelyek az đrvényt az igazi drámák közé soroz-
zák.«' A forradalmi korok útmutatói tehát nem a tömegek s nem is a vezet őik, a 
politikusok, hanem a költők: »Minden új kultúrát kívánó forradalmi korban, amely 
a legtöbbször egybeesik a politikai forradalmakkal, a középponton a m űvész, a 
költő  áll és annál erősebb az érdeklődés utána, minél kevesebb a kultúra.« 10  A Nyu-
gat kritikusai, Ignotus, Babits, Schöpflin tekintették ilyen mértékben öntörvény ű-
nek, s csak a saját bels ő  mércéje szerint bírálhatónak a költ ő  világát, akinek átér-
zett tudása fellebbezhetetlen volt el őttük. Szabadságot, teljes szabadságot kell adni 
a költőnek, hogy utat mutathasson a szabadság felé azoknak, akik képtelenek fel-
ismerni saját lehet őségeiket — ez Kázmér magatartása a polgári és a szocialista 
forradalom idején, amit így határoz meg Peterdi Andor költészete ürügyén: »[Peter-
di] Ét és ír s ez a legtisztább forradalmiság. A költ ő  megy s mi utána, hogy aka-
ratlanul is szolgái legyünk érzéseinek. е 11  E szellemiséget hiányolja Szép Ernő  regé-
nyében, a Lila ákácban, melyben a főerénynek vélt líraiság szerkezeti aránytalan-
sághoz, monológszerűséghez, érzelmi túláradáshoz vezet: »Már megint csak impresz-
szionista, ha tisztítd, selejtez ő  mesterségbeli rutinnal is és a téma kitalálásában, 
megragadásában, megcsinálásában csak érzéseket ad, érzéseket, amelyek azonban 
nem az emberiség érzései, még kevésbé a .kozmikus élet szépségei.« 12  (Kiemelés —
V. G.) Az író tehát azzal, hogy saját énje kalandjait írja meg, csak a hasonlókép-
pen elszigeteltek rokonszenvével találkozhat, de a közösség élményein, a kozmikus 
életen (vajon itt az expresszionizmusra gondolhat?) innen marad. E két mozzana-
tot, a társadalmi és a költ ői utópiát másutt is egybekapcsolja. Szerinte az ábrázo-
lás akkor hiteles, újszerű  és kivételes esetben korszakalkotó, amikor az •író ábrá-
zolásában »a világtársadalom tökéletesülő  emberének morálja az egyetemes szoli-
daritásban és a kozmikus élet új erejében éppen új világgá fogant.« 13  Egy év múlva, 
s már a Tanacsköztársaság bukása utan egészen más hangnemben ismerteti Szép 
Ernőnek egy másik, a Lila ákácnál is lraibb könyvét, az Októbert. Éppen azt di-
cséri benne, amit korábban elmarasztalt: az impresszionista líraiságot. 

A fellobbanás után. Az ellenforradalom felülkerekedésekor Kázmér Ern ő  is meg- 
torpan: mintha folytatódna korábbi kettőssége, a közéleti szerep és a szellem vilá- 
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17  Farkas Imre két könyve. 
Uo. 1920. jan. 8. 31. o. 

18  Nagy Lajos: Fiatal emberek. 
Uo. márt. 11. 158. o. A követ-
kező  néhány idézet is innen 
van. 

19  Magyar £rók — németül. 
Uo. 159. o. 

20  Nem okozhat számunkra 
meglepetést Kázmér kurzus-el-
lenes állđsfogalásának élessé-
ge, ha nem feledjük, hogy 
alig fél évvel korábban ilj vi-
lág című  cikkében szocialista 
meggyőződéséről tesz lelkes 
tanúbizonyságot. Himikus han-
gon köszönti a Tanácsköztár-
saságot, amikor »Minden dol-
gozd embert a marxista felfo-
gás hajt a bérért dolgozd új 
proletariátus ideológiája fe-
lé ...; amikor »Szovjet-Ma-
gyarországg . . ... látja a nem 
is oly végtelenségből kirajгo-
lódó egyetemességet, az új 
étet teljességét, új szépségeit, 
amelynek minden varidcidja 
egyetlen nagy életržtmusba f ű-
zž az emberiséget, a közösség-
be, a Коттйnьі.» Kázmér 
egy egész társadalmi réteg ne-
vében gyakorol önkritikát: 
»Mi csak várományosai vol-
tunk a boldog jövőnek, úgy 
tűnt fel előttünk a szocializ-
mus nagyszerű  diadala, mint 
a na királyfiak Iegendájában 
zengő, ragyogd függőkert, de 
a sötétség hatalma elnyomott 
bennünket , anyagi és erköl-
csž nyomorúságokat fakasztott 
fel belőlünk a legsötétebb ös-
vényekkel s morzsolódtunk, 
elhullottunk, megalkuvókká 
lettünk —úgynevezett élđkké 
máról-holnapra . A proletari-
átus diktatúrája szellemileg 
és társadalmilag is felszaba-
dította a tisztvisel ői tábort, 
erkölcsében és kultúrájában 
megnemes£tette és beleorgani-
zálta abba az új társadalmi 
rendbe, mely a világháború 
éjszakáin átderengve egy új 
világtavasz napját der£tette az 
összeomló Magyarország fölé.» 
(Magántisztviselők Lapja, 1919. 
jún. 4-5. o.) Említett önkriti-
káját nyilván az efféle kijelen-
tései miatt kellett gyakorolnia: 
»Ellenforradalmárok, bárgyú, 
tutti-frutti emberkék, sa'nálni-
vald kreatúrák merészkedtek 
elő  odúžkból s már ujjongták 
a sikert, a háromsz£nű  sovi-
niszta Magyarországot, a de-
mokráciát s az attól elválaszt-
hatatlan szent kapitalizmust.» 
(A nagy Temetés. Magántiszt-
viselők Lapja , 1919 . jún. 9. o.) 

14 A fekete lovas. Herczeg Fe- 
renc színműve a Nemzeti 
Színházban. Uo. diet. 11. 281. o. 

15  Két új magyar regényről. 
Uo. dec. 18. 299. o. 

16 Uo. 

terror ideológiájáлak elfogadásával látszólag még messzebb megy, és még esztéta 
lényét is megtagadja. Herceg Ferencnek A fekete lovas című  színművéről írt kri-
tikája szerint: »... arra a végső  meggy őződésre kell jutnunk, hogy meg kell térnünk 
magyarságunkhoz, hazafiságunkhoz, amelyet mint a nacio пalžsta érzés új ideálját, 
szembe ke11 állítanunk minden szépségnek, minden érzéki gyönyör űségnek alter-
natív ždeáljával«. 14  Kázmér »új mzsztikumae, »áthatolhatatlan új lehet ősége« az 
»e g y s é g e s, a agy  Ma  g y a r o r s z á g«. (A kiemelés tőle.) Ennek dacára eszté-
tasága még ebben az írásban feléled, mert hiába kell kiemelni a »színpadi monda-
nžvalót«, a »nagy alapérzét« (úgy tűnik, mintha e szókapcsolatok nemcsak utólago-
san csengnének ironikusan) — a mű  felépítését, művészi megoldásait bátran kifogá-
solja. E végső  minősítés pedig még •inkább karikírozza az előbbi kötelező  bűnbá-
natot. 

Kritikai mércéjében nagy ingadozasok tapasztalhatók. Láttuk már, hogy mennyire 
ellentmondásosan viszonyul a költői prózához, ezért meglep ő ;  hogy általában szólva 
a magyar regényről, szokatlanul magasra emeli a mércéjét 1 5  Úgy látja, hogy a ma-
gyar regény, нгбdy Sándor és Mórjcz Zsigmond kivételét ől eltekintve, messze le-
maradt a korszerű  európai színvonal mögött, s még mindig egy múlt századi író, 
Kemény Zsigmond valósította meg eddig a legteljesebb epikai szintézist. Kázmér 
»komor, zord tehetség«-nek képzeli el a jövendő  magyar íróját, aki »ökölbe szorí-
tott kézzel nézve szemben a tömegsikerrel, hogy megírja a „grand romant"e. 
Ennek szellemében alkot véleményt Ckolnoky László és Nádas Sándor egy-egy 
művéről is. Az előbbinek Piroska című  regényében az ragadja meg a figyelmét, 
hogy a »groteszkségek és a színes fantasztikumok elbeszél ője...:.. visszakanyaro-
dik az élethez s az étet egyszer ű  interpretálását nyújtja nekünk ...a majd pszicho-
lógiai-világnézeti vallomással folytatja: »... akik a szertelenségekt ől, a fantasztiku-
san különös látásoktól, a karikatúráktól elfordulunk, s a természetességet keres- 
sük, mert fantáziánk e lázas történelmi napokban nem tudja amúgy sem elfogadni 
az új akarásokat.«1б  Az esztéta Kázmér- tartózkodik az ellenforradalom akarásaitói. 
Realitás-igénye az »új akarásoke-kal szembeni tartózkodását fejezi ki. Ezzel azon-
ban még nem halt ki belőle a gyönyörködés vágya. Most is akkor érzi magát 
elemében, ha az író vagy költő  életérzése az ő  hangulataival rezonál. Ilyenkor még 
esztétikai érzéke is cserben hagyhatja. Farkas Imre érzelg ős giccsei :például elis-
merésre késztetik. Egyik szenvelgő, melodramatikus elbeszéléséről azt írja, hogy 
benne »Farkas Imre poézise a legszínesebb, legbágyadtabb, szinte halk és resz-
ket«i 7  — ez ma már komikusan is hangzik. Azt a •kispolgárian Idillikus, langyos, 
formailag is korlátolt lírát dicséri Farkas költészetében, amelyet a nálánál jóval 
tehetségesebb Szép Ernővel kapcsolatban egy évvel korábban bírált. Ez a huma-
nista utópia bu'kását kísér ő  ízlésficam csak akkor lenne eltévelyedés, ha alig két 
hónap múlva (az önkritika után három hónapra) nem .követné egy meghökkent ően 
bátor esszé Nagy Lajosnak Fiatal emberek оímű  elbeszéléskötetéről és vele össze-
függésben aszociális irodalom morális értékér őll8  Az íróban »a régi világrend kor-
hadt kapuit döngető, hallgatagon fenyegető  gondolkodót« ismeri fel, »akit a lelki 
válságok és átalakulások hosszú sorozata állandó vággyal egy új erkölcsű  világ 
felépítése felé ösztökél, amelynek alapja fi a tekintélyen, a lealázáson és megalá-
zason épüljön. Jóval több ez Kázmérnál a nála szokásos önmagán való túlemelke-
dés -Percénél, hiszen írása etikai gesztus is. Nagy Lajos prózájának értékét abban 
jelöli meg, hogy »Tíz éves írói munkássága és szerepe sokkal mélyebb és magasren-
dűbb, hogy sem egyéni temperamentumok önvallomasažt, vagy a programmszer űen 
szociálisat adná.« Nem impresszionista, de nem is agitál közvetlenül — egyszóval: 
»világszemlélete« van. Mint a nagy epikusoknak, van  ereje, hogy egységükben és 
összefüggésükben szemlélje az élet kis és nagy dolgait, »nem úgy, mint a nagy ro-
mantikusoknál, akik egy er őltetett epizódot életté jelképesítenek ...« E vilá~szem-
lélet mégsem azonos a passzív kívülállással, mert »az összesek nevében beszel, f ele-
Iősnek érzi magát az egész közösségért ...«, továbbá, mert »megírja a vádiratot 
azok ellen, akik b űnösek ebben az egész emberteen emberiségben, az álm űveltség-
nek és az álszenteskedésnek ebben a megvetett világában ...«, végül pedig mert 
»Nem gyönyörködik a saját érzéseiben, hanem felrázza embertársai érzését, a fela-
data, hogy hasson, hogy tettre birjon, ésszel, valósággal manifesztáljon.« Irodalom-
kritikus közvetve, irodalomról szólva aligha nyilatkozhatott bátrabban az új emberi 
viszonyok hazugságairól, mint Kázmér Ernő, akinek származása, osztályhelyzete, 
lapjának, A Hétnek világnézete nem magyarázhatja meg, nem tehette szükségsze-
rűvé e határozott kiállást az érték mellett, azalérték ellen. Nagy Lajos •példájában 
nemcsak egyedi jelenségre, hanem folyamatra ismert, ami a divatos .pszichologizá-
lást túlhaladva »lerántja az emberžség burkát, mindent magától értetődően akar 
meglátni és megmutatni az emberi őseszmék: az emberiesség, az igazságosság igaz 
lírájában.« 

A Hétnek ugyanebben a számában egy másik figyelemre méltó írása is van  Káz-
mérnak: magyar írók elbeszéléseinek német nyelv ű  kiadását ismerteti. 19  Itt már 
félreérthetetlen közvetlenséggel nyilatkozik az ország életének és kulturpolitikájá-
nak nehézségeiről, nevek leírásától sem rettenve vissza: »...egyrészt elszakadnak 
tőlünk a magyar olvasók milliói, másrészt a megkisebbedett ország irodalmában 
ádáz harcok dúlnak a legfáradalmasabb reakció jegyében, a pekárok és császár- 
elemérek látszólagos gy őzelme mellett.e E helyzet ellenében csak az érték dél bá-
bos, ez alkalommal csupán egy könyvecskével képviselt fogalmában kapaszkodhat 
meg. Azonban kétségtelenül az írástudói felel ősségérzet magaslatán van,a mikor 
kimondja, hogy »csak a legöntudatosabb, a legihletettebb magyar íróknak van lét-
jogosultságuk bevonulni a világ irodalmába, ameddig a megcsontosodott, a múltat 
dllitdlag »méltóam képvžsel ő  konzervativizmus, és az úgynevezett mai »kurzuské-
pes« irodalom sohasem juthat e1.e Három nevet említ csupán: a Babitsét, a Ka-
rinthyét és az »örök emberi mélységekbe világító« Révész Béláét, de ez is mutatja, 
hogy mint kritikus, a Nyugat demokratikus hagyományai fölött őrködik. Mély hu-
manixmusukat emeli ki, s amiatt aggódik, hogy »vajon odakünn is jelentenek-e majd 
annyit, mint idehaza, vajon észreveszik-e, hogy éppen ez a három író csodálatosan, 
mindent kimélyít ő  emberi szeretettel: mindig csak költő !« (A kiemelés tőle.). 250 
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myslowski tadeusz 

jan mukarovsky 

a kдltő i m ű  miof 
irtikegyUttes 

A költői mű  a legkülönfélébb értékek sokasagát fog-
lalja magában; de mint művészi kтfejezás, az е. ztéti-
kai értékek kivétetelável min&$ji.iket nélkülözheti. 
Akárcsak bármely más nyelvi kifejezésben, a költ ő i 
múben is jelen lehet az értékek minden válfaja, így 
például az egzisztenciális értékek (a téиyek megléte 
illetve nem-léte), az intellubuál іѕak (a gondolatok 
helyessége vagy hеlytelansége, eredeti vagy kölcsön-
zött voltuk) vagy az etikai, a szociális, a vallási és 
más értékek. 

Ennek a tanulmánynak nem feladata, hogy pontosan 
definiálja, leírja és osztalyozza a költészet minden 
lehetséges értékét. Bennünket csupán az egyedül 
nélkülözhetetlen és dorrnináló érték, az esztétikai és 
az összes többi viszonya érdekel. Minthogy az utób-
biak közös vonása az esztétikai értékt ől való eltérés, 
esztétikán kívüli értékeknek fogjuk őket nevezni. A 
kőhól mű  befogadható ás elbírálható bármely értéke 
szempontjából. Vizsgálható, hogy a műben elbeszélt 
események megtörténtek-e vagy sem; a versben ki-
fejezett érzelmek őszinték-e, vagy színlelték; a mű  
eszméi helyesek-e, vagy tévesek, eredetiek-e vagy sem; 
a anű  megtestesítette etikai álláspont megegyezik-e a 
miénkkel, vagy eltár attól. Áim a költ ői inti •művészž 
jellegének az értékelés egyetlenegy módja felel meg, 
s ez az esztétikai értékelés, mely egyedül mérvadó. A 
valóságban az adekvát értékelés •kérdése 'igen össze-
tett: tudniillik az értékelés .két típusa, az esztétikai ás az 
esztétikán kívüli, olykor feloserélődnek, s felcserélő-
désük magából a mű  természetéb ől következik. Így 
például az önéletírás vagy épp a történelmi regény 
műfajára jellemző  az egzlsztenciális (igaz — hamis) 
és az esztétikai értékelés keveredése. Ezzel analóg 
példa a képzőművészetben a portré. Lehetnek olyan 
korszakai a költészet fejl ődésének, amelyek —még 
az esztétiikai értelemben »legt іsztá'bb« műfajok, példá-
ul a líra vonatkozásában is — erősen hajlanak az ér-
tákelás esztétikán kívüli módozatai felé. Arró'1 se fe-
ledkezzünk meg, hagy olvasóbál sokféle van; egyesek 
alkatilag jobban vonzódnak is mű  esztétikán kívшi, 
mint az esztétikai értékeihez, s így is fogadnak be 
minden művészi alkotást. Mindez azonban mit sem 
változtat az esztétikai értékek els őbbségének isme-
retelméletž elvén, mely a költői mű  és a tény уköziés 
elméletž határvonalát jelzi. 

Ha a műalkotás adekvát befogadásában esztétikai ér-
tékei az elsődlegesek, világos, hogy alárendelt sze-
repet játszó többi értékei — mivelhogy önállóak —
nem befolyásolják a költ ői anű  :mint művészi objek-
tum értékelését. A helyes értékelés szamára példaul 
irreleváns, vajon a műalkotás tényei megfelelnek-e a 
valóságnak, vagy sem. A fenti állítás alapján úgy hi-
hetnők, a műalkotási művészi objelkt лu ként befo-
gadó és értékelő  olvasó kirekeszti látóköréb ől a mű  
esztétikán kívüli értékait. Tévedés — az esztétikán 
kívüli értékek ui. ilyen esetben is fontos szerepet 
töltenek be, ha nem Fis önállóan, a befogadó érzelmi 
és .akarati viszonyulását irányítva, hanem a •m űalko-
tás esztátiikai szervezettségének összetev őiként. Így 
például az etikai és aszociális értékék a hősök köl-
csönös viszonyát megalapozó eszközök lehetnek, epi-
kai művek hőseinek »rangsorolásábana (ipéldául a po-
zitív és a negatív hős ismert ellentéte). Esztétikán 
kívüli érték lehet az erjesztője a cselékmény kibon-
takozásá іnak — például azokban a művekben, me-
lyékben »a jó győzedelmeskedik«. Más esmközökkel 
egyetemben esztétikán kívüli érték adja meg a líra 
érzelmi töltését. Nagyobbára esztétikán kívüli értékek 
еltéréseire és ellentéteire egész szerkezet épüll ћet, 
különösképpen lírai versé. Az »odaértett« tényleges 
és a közvetlenül kifejezett hamis értékelés ellentétén 
alapuló irónia jelentős tényezője lehet a műalko-
tás esztétikai struktúrájának. Valamely esztétikán kí-
vüli érték hangsúlyozott hiánya is a művészi szer-
vezettség tényez őjévé válhat. Így például a XIX. szá-
zadi realizmus egyik válfajának alapvető  sajátossága 
az etikai értékelés mellőzése az egzisztenciális érté-
kek javára. Tények közvetlen állásfoglalás nélküli 
felsora'koztatásával leplezik az etikai értékelést, mely 
a felsorolás mikéntjében közvetetten jelen van. Az 
»elhallgatott« etikai értékelés a m űalkotáson kí-
vülre vetül, az olvasó reflexióiba. Az olvasónak úgy 
tűnhet, egészen önállóan, közvetlenül magát a valósá-
got értékeli. Az egzisztenciális minóságeket ugyanak-
kor olyképpen emelik ki a realista regények, hogy 
nagy súlyt fektetnek az elbeszélt események »hiteles- 



ségére« (szándékasan megla гítva a cselekmény belső  
szerkezeti összefüggéseit), s a  leirdsokban та•gára a 
»valóságra« (а  jelenettagolás véletlenszer űségei és 
spontán alakítatla•nsága). 

Noha, mint láthattuk, az esztétikán kí' гíli értékeknek 
a költői műalkotás .szervezettségében nagy szerepük 
van, ez mindaddig könnyen szem elől téveszthető , 
amíg a költészet esztétikán kívüli értékeinek skálája 
megegyezik az adott értékeknek az olvasá által a 
gyakorlati életben tapasztalt szokásos rendjével. Eb-
ben az esetben ugyanis a mű  értékeinek rendje és 
hierarchikus rétegeződése mindenképpen értelmezhe-
tő  a társadalmi valóságtól függően — és egyáltalán 
nem a mű  struktúrája felől. Nagyon érdekes felfede-
zésekhez juthatnánk az esztétikán kívüli értékék 
strukturális teherbírását illet ően pl. egy régebbi ke-
letíi műalkotás utálagos rekonstruálásával, feltéve, 
hogy az esztétikán káviüli értékeknek a 'korabeli olva-
só számára mérvadó skálája azóta érezhet őев  meg-
változott. Megtörténhet, hogy a •regény h őseinek a 
mű  hordozta, s a míí strukturális szervezettségének 
egészébe 'beépített etikai vagy épp szociális értékek 
alapján felállított bels ő  viszonyrendszere ellentmon-
dásba kerül az olvasó számára érvényes etikai és 
társadalmi értéknormákkal. S így ugyanaz a h ős, 
amely a műalkotásban, megfelelő  erkölcsi kva'Еtásai 
alapján, pozitívnak bizonyosul, a gyakorlatban ér-
vényes .megváltozott értékelés tükrében negatívnak 
minősül. A hősök műbeli szociális minősítésének  ii-
lentniondhatnak az új társadalmi értéknormák. Más 
esetekben viszont egy új látásmád a morális eszmét, 
amely felé, a szerző  szándékával összhangban; a cse-
lekmény mint végcélja és megoldása felé halad, 
nyomatékos ellenpontnak veheti. A mű  hordozta esz-
tétikán kíviili értékek mindeme esetekben teljesen 
különválnak a gyakorlati életben használatos érté-
kektől, s csupán a mű  esztétikai szervezettségének 
tényezőiként hatnak. 

Mindeddig csupán a műаііkоtбsъаn fellelhető  esztéti-
kán kívüli értékeknek a mű  strukturális szervezett-
ségének egészéhez való viszonyát vettük figyelembe. 
De már az esztétikán kívüli értékeknek egy régebbi 
keletű  alkotás rekonstrukciója alkalmával megmutat-
kozó szerkezeti jelentősége sejtette, hogy az olvasó 
számára érvényes — .külső  —értékrend belejátszik 
abba, hogyan fogadjuk be a mű  bellső  szervezettségét. 
A külső  és a belső  értékek mindentett. összefüggenek. 
Ez a viszony azonban mindaddig rejtett és a struktú-
rára nézve semleges, amíg a kétféle énekrend meg-
egyezik. Amint különbség mutatkozik a ,mű  és az al-
vasó szokásos értékelёsmádja között, ez a viszony 
a művészi szervezettség .tényezőjévé lép elő. Egyes 
költői művek ezt a különbséget éles ellentétté 
mélyntik. Igy példáiul az úgynevezett m űvészi ideali-
lizmus magasabbrendű  — tehát: vágyott — belső  eti-
kai értéket á14ít szembe a gyakorlatban érvényes ér-
tékeléssel. Ezzel szemben más irányzatok, teszem azt 
a dekadencia vagy a sátánizmus, a mindennapi élet-
ben visszásnak számátó, esetleg határozottan negatív 
minőségeket állítanak a pozitív és magasrend ű  érté-
kéket megillető  helyre. Vannak azonban olyan esetek 
is, amikor a műben adott esztétikám k іvші  értékelés-
mód ütközése a rajta kívül es ővel nincs ugyan előtér-
ben, ám a műalkotás szervezettségének implicit elő-
feltétele. Egész irodalmi műfajak alapulnak ilyen 
előfeltételen, például a történelmi гegény, a paraszt 
regény és általában a sajátos környezetet bemutató 
regények. Igy például a »parasztregény« belső  érték-
skálája nem azonos a közösségével, amelynek szán-
ták. A regény szereplőinek értékskálájával rendelkez ő  
parasztok szemében ez nem a parasztélet regénye 
lenne, hanem egyszerűen csak regény, minden köze-
lebbi meghatározottság nélkül. Már maga az elneve-
zés — »paraszt«-regény — tartalmazza az esztétikán 
kívüli értékek skálájának a kettősségét. Talán fölös-
leges is külön hangsúlyozni, hogy a műben adott, a 
meghatározott környezet jellemzését szolgáló értéke-
lésnek nem kell megegyeznie az illető  környezet tény-
leges értékrendjével, lehet •teljesen fiktív is. Érd еkes 
példái az ilyesfajta eltérésnek Gobineau Arzsiai novel-
lái. Először is: a könyv Kelet kii1önböző  népeinek el-
beszélőművészetéből merít (Perzsiából, Afganisztán-
ból, a Kaukázus vi'dékéről), úgyhogy már magában a 
kötetben a különböző  szemléletek, s ezzel együtt az 
eltérő  értékrendek koііfгomtáfádasa  következik be. 

Emellett mindegyik elbeszélés művészileg kiaknázza a 
műben adott és az európai olvasó számára megszo-
kott szemlélet közötti eltérést. Igy például két egy-
mással szorosan öszetartazó jelenetben ugyanannak 
a hősnek a cselekedete az olvasó etikai elvei szerint 
előbb morálisan elítélendő , aztán helyeselhető . A mű  
világában azonban a hős és környezete szemszögéb ől 
nincs ellentmondás, .mindkét tette pozitív. 

A költői mű  esztétikán kívüli értékeinek kérdése te-
hát nagyon összetett. Még összetettebbé lesz, ha a 
költészet gyakorlati hatását, szerepét is figyelembe 
vesszük. A költészet funkciója elfogadtatni a társa-
dalommal egy meghatározott értékrendet. A költ ői 
alkotásnak mint művészi kifejezésnek lényegi funk-
ciója, mint mondottuk, az esztétžkaž funkció. Emel-
lett a költői mű  számtalan más funkcióval is rendel-
kezhet, példáui etikai, szociális, vallási funkcióval. 
Igaz ugyan, hogy a költészet esztétikán kívüli funkci-
ója szorosan összefügg az esztétikán kivLili értékek 
kérdésével, de a kettőt nem szabad összetéveszte-
nünk. A műalkotás hatása ui. nem csupán a műalko-
tásról függ, hanem közegérmek, ami araaga a társada-
lom, befogadóképеsségétől, meghatározott értéktúpus 
iránti befogadákészségét ől, s úgyszintén a társada-
lom értékelési módjától. A társadalom felru-
házhatja a műalkotast a költői szándéktól eltérő  
funkcióval is. Ktilönösen régebbi korok vagy távoli 
égtájak alkotásaim, melyek a befogadótól eltér ő  tár-
sadalmaknak íródtak; de megtörténhet ez a kortárs 
és hazai környezetben fogant művik befogadása'kor is. 

A költészet esztétikán kívüli funkciója valójában 
nem a poétikának, hanem a költészetszociológiának 
a problémája. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
műalkotás művészi szervezettségénenk elemzésekor 
elhayagolható e funkció, hiszen már a mű  létrejötté-
ben jelentős :szerepet játszhat a költ ő  еlképzeíése a 
mű  hatásáról. A műnek szánt szerep így a művészi 
struktúra összetevője lesz. Arra is van példa, hogy 
a költő  alkotása »célszerűségét« tudatosan és művé-
szileg kiaknázza. Jurj Tinyanov erről (Anarchisták 
és újítók ciirnti könyvének Irodalmi tény című  feje-
zetébem )a következőket mondja: »A m űalkotás struk-
turális szervezettségének alapjaiba beépíthető  egyféle 
előrelátása  is  a konstrukció kés őbbi rendeltetésének. 
Legegyszer űbb példa erre, az élőbeszéd-szer űség je-
lenléte a szónoki beszédben vagy a retorikus költé-
szetben«. Ez a műalkotáson belül meglévő  irányult-
ság, mely szervezettségének összetev őjévé válhat, a 
poétika Кéгdl se, ez kétségtelen. De a műalkotás be-
fogadói közösségre gyakorolt hatásának, e szocioló-
gia problémának a vizsgálatában  is  :számolnunk kell 
azzal a lehetőséggel, hogy a mű  szervezettségében 
esztétikám kívüli értékek és esztétikán kívüli funk-
ciók alkahnazhatók; és ennek a lehet őségnek a kö-
vetkezményeivel is. Valamint a szociológiai kutatás-
nak azzal, hogy az esztétikai érték átalakítja az eszté-
tikán kívüli értékeket, s úgyszintén azzal is, hogy a 
költői műalkotás látszólag teljesen küls őleges felhasz-
nalását a társadalom részéről a mű  »alkalmatos« vol-
ta válthatta ki. 

Amikor a költői mű  funkciójának a kérdését tárgyal-
juk, úgy véljük, indokolt megemlíteni egy vele szo-
rosan összefüggő  jelenséget, a költészetnek a társa-
dalom!ban való elterjedésát. Vannak korszakok, ami-
kor a költészet a társadalom számos tagjához, több 
szociális környezetbe és rétegbe eljut, de vannak 
egészen másféle .korok is, .amikor a költészet befoga-
dása egy egészen szűk olvasói körre korlátozódik. A 
költészet ilymódon leszűkült hatókörét olykor magá-
nak a költészetnek a számlájára írjak, válságként ér-
telmezik. De idézzek csak emlékezetükbe •a Кö té-
szet elterjedése és társadalmi szerepe közötti kapcso-
latról mondottakat, s megértjük, hogy a költészet 
művészi lényegét sem egészen széles, sem egészen 
szűk elterjedtsége nem érinti; elterjedtsége attól 
függ, esztétikán 'kiviili funkciói kisebb vagy nagyobb 
;nyomatékot kapnak: végtére is, egyugyanazon m űvé-
szi alkotás társadalmi elterjedtsége is koronként vál-
tozó. A műalkotást adekvát mádon befogadni és 
esztétikai fuлkciájában értelmezni — mindig keve-
sek képesek. Táborаkat nem egy társada,bmi réteg 
adja, hanem elsősorban a társadalmi réteg egyénei-
nek veleszületett tulajdonságai, valamint speciális 
felkésziiltségiik. 252 
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Az egyes, térben, időben együtt élő  (nemzeti és kor-
társ) művészetek értőinek csoportja másmás. Min-
den művészetnek megvan a maga közönnsége. A köl-
tészet, akárcsak a többi művészetek, ha kizárólag a 
művészet esztétikai hatását tartjuk szem el őtt, alig 
terjedhet .a maga speciális befogadói közegének ha-
tárán túl. Vallamely művészeti ág erőteljes kisugár-
zása és elterjedése mindig az illet ő  művészet vala-
mely esztét>kán kívüli funkciója feler ősödésének kö-
szönhető. Ezért az olvasóközönség számbelk csökke-
nése esetén nem beszélhetünk a költészet válságárol, 
hanem csupán funkciói eltolódásánál. Így ,például a 
szimbolista költészet azzal még nem lesz értéktele-
nebb más költészeteknél, hogy csak egy korlátozott 
számú olvasóra támaszkodik. Ezt, végül is, a szimbo-
lista költészetnek a költészet tovább'i fejl ődésére gya-
korolt hatása is bizonyítja. 

Mindaz, amit e tanulmányban elmondtunk, nem a 
dolgok állásának végső  maghatározása, sakkal inkább 
vita az iroda'lanikutatás azon ,irányaival, amelyek a 
költészet egy meghatározott szituációját és egész 
fejlődését azoknak az értékeknek a helyzetéb ől vagy 
fejlődéséből kiiвdu'lva magyarázzák, melyek az iro-
dalmat befo.gadó társadalmi közönség tudatában él-
nek. Így pl. •a költészet fejlődését egyesek úgy fog-
ják fel, mint az intellektuális értékek fejlődésének 
puszta visszatükröződését (az irodalom története 
mint az eszmék története) stb. Különbséget kell ten-
ni a költészet esztétikán kívüli értékilmek változása 
és ezeknek a társadalmi közönség tudatában és gya-
korlataban való fejlődése között. A költői mű  eszté-
tikán kívül értékei beleilleszkednek m űvészi szerve-
zettségébe, s alárendeltek a műalkotás fejlődését be-
folyásoló törvényszerűségeknek. Hogy a műalkotás 
esztétikán .kívüli értékeinek egy meghatározott együt-
tese fedi ugyanezen értékeknek a köztudatban és a 
társadalmi gyakorlatban fennálló rendjét — lehetsé-
ges ugyan a fejlődés egy adott pillanatában, de nem 
feltétlenül szükségszerű  és nem változatlan. A fejlő-
dés egy újabb szakaszában felválthatja a költészet-
nek az értékek egy egészen más együtteséhez való 
szorosabb kötődése. Кöуetelésünk, hogy az irodalom 
fejlődésének viгs;gálata a műalkatás művészi szerve-
zettségéből induljon ki, nem zárja ki az esztétiikán 
kívüli értékek tanцlmányozasánák sziikségességét 
úgy a műben, mint rajta kívül — de mindig rá vonat-
koztatva. Igenis fontos, hogy a strulkturalis elemzés 
a szervezettség tényezőiként kezelje a költői műalko-
tás esztétikán kívüli értékeit, s úgyszintén, hogy a 
szociológiai kutatás figyelemmel kísérje a költészet 
művészi szervezettsége (ideértve az esztétikán kívüli 
értékeket is) és a gyakorlatban uraIlkodó értékek fej-
lődése közötti önszefüggést. Еippвn csók hogy a mű-
ben jelenlevő  esztétiikán kívül'ü értékeket sohasem 
szabad automatikusan azonosítanunk a műalkotáson 
kívül érvényben levő  analóg értékekkel. 

fordította danyi magdolna  

muka гorsky 
és 
kivetii  

A napisajtó nemrégiben egy ,nálunk kevésbé ismert 
rijekai folyóiratra hívta fel a figyelmet. A Dometi 
című  folyóirat 1975. 4. számáról van  szó, amely a prá-
gai strukturalistaknalk egy tematikus blokkot szen-
telt. A közelmú'ltban a Du o néhány száma is közölt 
tanulmányokat csehszlovák teoretikusoktól. Sajmos, 
más fordítások híján, kizárólag a folyóiratokra szo-
rítkozva tá jékozádhat и  k a csehszlovák esztétika 
klasszikusairól éppúgy, nünt mali kutatóiról. Téige, 
Chavatík szövegeli után most Múkarovskyva'1 ismer-
kedhetünk meg. M•íiko, Bakoš kutatásairól egyelőre 
csak hiányos információink vannak. 

A Dometi csehszlovák blokkját Fredrag Jirsakk ala-
pos, logikusan felépített tanulmánya vezeti be, amely 
az irodalmi műalkotás értelmezését ismerteti a prá-
gaiak elméletében. A XX. századi esztétikai gondol-
kodás egyik legmarkánsabb egyéniségének, Mukarov-
skynak tanulmányát, A költ őž m űalkotás mint érték-
együttes címűt két fiatalabb irodalomtudós írása 
egészítü ki: Miroslav Кačer Mukarovsky »szemantikai 
gesztus« és Barthes »écržture« fogalmai és Кvétoslav 
Chvatík A strukturális esztétžka filozófiai kérdésež-
ről című  tanulmánya. 

Jirsak bevezető  kása és az eredeti szövegek által be-
tekintést nyerüink a mode rn  kodalomtudománynak 
abba a fontos periódusába, amelyben a csdk teoreti-
kusok az orosz formalisták eredményeit is bizonyos 
fokig felülmúlva hozzájárultak az hadalomról, m ű-
vészetről mint antonóm, de a társadalmi kontextus-
tól elválaszthatatlan gondolkodási formáknál alkotott 
korszerű  nézeteinek megalapozásához. A mai iroda-
lomtudomány Mukaгovslkyban azt a gondolkodót tisz-
teli, aki kidolgozta a nyelv esztétžkai funkciójáról 
szóló elméletét, hangsúlyozta az irodalmi fejlődés 
immanens jellegét, a m űalkotás autonomitását, ame-
lyet ugyanakkor a társadalmi struktii гákkal szerves 
egységben szemlélt. Mukarovnky .szerint: » .« a mű-
vészet a társadalom tudatformáinak együttesében 16-
tezžk«, továbbá » ... a műalkotás autonómiája és ben-
ne az esztétžkai érték és funkció uralma nem abban 
áll, hogy megszünteti a kapcsolatot a m űalkotás és a 
természeti és társadalmi valóság között, hanem ellen-
kezőleg abban, hogy azt állandóan megújítja.« 

Mukanovsky marxista kritikusai elismerik a cseh esz-
téta komoly hozzajárulását a stmuktunális ,módszer és 
az alapvető  marxi tézisek szintetizálásához. A mai 
kutatók közül különösen Chvatík vizsgálódásai figye-
lemreméltóak, aki ebbe az irányba haladva igyekszik 
tovább fejleszteni Mukarovs!ky eredményeit. 



A köttó ј  mű  mint értékegyüttes сiгай  hósában Mu-
karovsky megkísérli ellkül&íteni a műbarl jelenlevő  
értékeket. Az egzisztenciális, társadalmi, vallási, eti-
kai, intelíektuális értékeket, minőségékét esztétžkán 
kívülieknek nevezi, amelyekkel szembenáll a mű-
alkotás elengedhetetlen összetev ője, az esztétikai ér-
ték. Tekintettel arra, hogy minden mű  ertékegyüttes-
ként egzisztál, tehát több értékskála metszéspontjá-
ban valósul meg, gyakran előfordul, hogy nem-eszté-
tikai értékei alapján hozunk róla ítéletet. Az eszté-
tikán kívül eső  értékek tanulmányozása nem a poé-
tika, hanem a művészetszocžológža feladata. A poé-
tikának minden id őben az esztétikai értéket kell szem 
előtt tartania, és annak a többi értékhez való viszo-
nyát, mert csak így kerülhet ő  e1, hogy a m űveket kü-
lönféle vallási vagy társadalmi stb. funkcióžk ell ő tér-
be helyezésével eltorzítsuk, félreértsük. 

Kačer Mukaгovsky és Barthes említett fogalmait veti 
össze. Abból indul ki, hegy mindkét teoretikusnak 
van egy-egy mindmáig pontosan meg nem határozott 
központi fogalma. E fogalmak — a maguk mádján-
a művet összetett jelentéshordozó szervezetté rende-
ző  elv megnevezésére irányulna-k. Mwkaroиsky »a tar-
talmilag nem specializált (esetleg formainak is tekint-
hető) gesztust, amellyel a költ ő  művének elemeit ös-
szeválogatta és jelentésegységgé szervezte«, sZE-
MANTIKAI GESZTUSNAK nevezte. Az elemzett moz-
zanat azt bizonyítja, hogy Muka гovsky az irodalmi 
műről rerild;kíviil korszerű  módon gondolkodott. A sze-
mantikai gesztus, az »écriture« és más kategóriák a 
műben kétségtelenül meglevő, nagy fantossagú szer-
vezőerőre, elvre, egzakt гбdí a még mindig leíratlan 
törvényszerűségekre vonatkoznak. 

Chvatík tanulmányának célja, hogy rámutasson Mu-
kafіoуsky esztétikájának filozófiai alapjaira, köt ődésé-
re a oseh elméleti gondolkodashoz, valamint a pozi-
tivizmus, fenomenológia, strukturalizmus, tehát a 
XX. századi filozáfia áramlataihoz. »... a cseh struk-
turalizmus —írja Chvatík — nem a fenomenológia 
vagy a német szellemtörténetž szemantika passzív 
reflexeként alakult ki, és nem a régi pozitivizmus 
észrevétlenül modernizált változata. Inkább a hazai 
szellemi hagyomány, különösen a Herbart és a Šalda 
féle tradíció, valamint az orosz formalizmus hatásá-
nak eredménye. Ezekre az alapokra épülve a cseh 
strukturalizmusnak sikerült az európai gondolat kin- 
textusában is eredeti esztétikai koncepciót kialakíta-
nia, amely kétségtelenül hozzájárult a m űvészetről 
való gondolkodás fejlődéséhez nemcsak cseh — ha-
nem világviszonylatban is«. 

thomka beáta 

maurer dóra 
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Prológus 

Georgij Tovsztonogov napjaink világhír ű  szovjet ren-
dezőjének A színház hivatása cím ű  írasában olvashat-
juk: »... minden új színdarab, minden új évad, min-
den új néző  olyan számunkra, mint az üres vászon, 
mint a tiszta papírlap ...«, amelyen a színház nyil-
ván legjobb igyekezete, tehetsége szerint .igyekszik ott-
hagyni saját művészi névjegyét. De mivel a színház 
legkevésbé sem tekinthető  csupán önmagának való 
művészetnek, szükséges a másik oldalról, a néz ő  sze-
mével is megvizsgálni, mit jelent egy-egy színpadra 
került mű, egy-egy befejezett évad. Az estér ől estére 
megn juló színház--éközönség kapcsolatot mutatja a né-
zők vonzódása vagy érdektelensége az iránt, amit a 
színház produkál, s ezt jelzi a színház és a néz ő  kö-
zött álló ítéletmondó közvetít ő-vélеményformáló fela-
datot végző  kritika, melynek az előadások születését 
követe gyorsan reagáló jellege mellett létezik egy effé-
le szezonvégi műsoráttekintő, összefoglaló változata 
is, melyet talán szintetikus kritikának nevezhetnénk. 
Ennek nemcsak egyetlen bemutató erényeit és hibáit 
kell felfedni, hanem egy idény teljes képét, komplett 
összefüggéseit kell megmutatni, az évadok m űsor-
konstrukciójának, •kollektív és egyéni teljesítményei-
nek pékhálójában :kell megkeresni az egyes el őadások 
helyét és értékét. Az efféle összefoglalókban szükség-
szerűen .következik be, hogy bizonyos produkciók je-
lentősebbekké, mások viszont lényegesen jelentékte-
lenebbekké válnak, mint ahogy a bemutató pillanaté 
ban láttuk. Itt mutatkozik meg igazán, hogy melyik 
produkció miért volt izgalmas vagy unalmas, melyik 
hozott újdonságot, felfrissülést, stagnálást. Arra is 
fény derül, hogy színjátszásunk az adott pillanatban 
hol áll, merre tart, irányvétel szexnpontjaból mi ben-
ne a helyes, s mi nem. 

számunkra, a jugoszláviai magyar szánjátszás bará-
tai, közönsége, kritikusai és természetesen a színház-
beliek :számára e jelenlegi összefoglaló azért különös-
képpen is jelentős, mert most adódik először alkalom 
arra, hogy két színház — a harminc éves szabadkai 
és a másfél esztendős újvidéki magyar társulat —
teljes színházi évadját együtt szemléljük, elemezzük. 

A szabadkai Népszínház magyar társulatának 8 és az újvidéki 
Színház 3 bemutatбia, valamint 3-3 felújításuk látogatottsága: 

Népszínház előadás nézőszám nézőátlag 

a székhelyen 109 34 111 313 
vidéken 159 46 460 292 
összesen 268 80 571 300 

Újvidéki színház 
a székhelyen 57 7 391 130 
vidéken 9 3 497 388 
összesen 66 10 888 165 254 



Szabadkai szezon 

Ha az elmúlt három évtizedet korszakokra próbáljuk 
bontani, először is el kell választani az els ő  öt, esetleg 
hét évet, ekkor a szigorúan reálista, már-már szoc-
realista színjátszás volt divatban. Az ötvenes évek m ű-
sorát és színjátszását az operett szálán, s kés őbb az 
ún. zenés vígjátékokkal a mindennél inkább és kife-
jezettebb szórakoztatás szándéka jellemezte. A hat-
vanas évek legelejétől bizonyos modern  beütések is-
merhetők fel, s a rossz hagyománynak és a megké-
sett, bár nem túlságosan, de mégis késett korszer ű-
ségnek, pontosabban a modernizmusnak sajátos ke-
veredése figyelhető  meg, volt jellemző  •színjátszásunk-
ra mintegy tíz évig, majd mivel a világ drámairodal-
mában a divatos nyugati áramlatok lanyhulásával —
bár ezeknek a legjobb művei, legjelentősebb darabjai 
közül csók alig néhány 'kapott helyet a jugoszláviai 
magyar színpadon, a •modernizmus is bizonyos fo-
kig átalákult, változott, pontosabban a színház az új 
lehetőségek keresésének fazisába jutott, színházunk 
is rátért az útkeresés ösvényére, és jelenleg is itt tart, 
nem alakítva ki még sajátos jelleget, arculatot. Mivel 
ez a keresés sem túl lázas, sem pedig kimondottan 
céltudatos, sгínházunk és színjátszasunk inkább jel-
legtelennek, eklektikusnak mondható. (Aminek az sem 
lehet mentsége, hogy pillanatnyilag Európa- vagy leg-
alábbis Közép-Európa szerte többnyire ez a közálla-
pot, többé-kevésbé általános szituáció.) Ezért izgal-
mas minden egyes újabb befejezett színházi évad 
tüzetes, áttekintő  vizsgalata; esetleg felfedezhetjük 
az útkeresés meglelt irányát, azt jelezheti, hogy vál-
tozik a színházi status quo, megbomlanak a fennálló, 
semmiképpen sem üdvös arányok, megszűnik ez a 
kényelmes, de nem túl vonzó senkiföldje-állapot. 

Az 1974/1975. évi idényben a szabadkai színház ma-
gyar tagozata nyolc bemutatót tartott: Bogdánfi Sán-
dor: Bűnösök, Szigligeti Ede: Liliomfi, Gobby Fehér 
Gyula: A szabadság pillanata, Jovan Sterija Popovid: 
füllentő  és hazug, Euripidész—Sartre—Illyés: Trójai 
nők, Bertolt Brecht: A kaukázusi krétalkör, Robert 
Thomas: Papagáj és zsaru, Valentyin Katajev: Bo-
lond vasárnap. Az el őző  évadokból áthozott felújítá-
sok: Moliére: Scapin furfangjai, Leonard Gersche: A 
pillangók szabadok és Milan Grgić—Alfi Kabiljo: Jal-
ta, Jalta. 

Darabvizsgálat 

Irodalmi igényesség szempontjából az évad szabad-
kai műsorából mindenekelőtt az Euripidész—Saгtre-
Illyés nevével fémjelzett Trójai n ők és Brecht Kauká-
zusi krétaköre a figyelemre méltó, jelenti a kívánatos 
felső  szintet. Mindkét mű  esetében a színvonalat az 
írók reputációja szavatolja. Ez a két drámai a}kotás 
— G. Fehér Gyula A szabadság pillanata című  szín-
művével együtt — alkotja az idény műsorának ún. 
komoly felét, amelyet évek óta nemigen érhet kifo-
gás, mert a válogatás valóban igényes és nívós, amit 
Hány és Sartre, Vörösmarty és Tamási, Shakespeare 
és Dürreninatt, Moliére és Bulgakov, Csehov és Né-
meth László neve és műsorra került drámái bizonyí-
tanak visszamenőleg. Кnfogásunk azonban mégis le-
het a repertoár rangosabb részét il'letően is. Mégpedig 
általánosabb, elvi vonatkozású, hogy egy-egy évadon 
belül kevés az ebbe a kategóriába sorolható mű  a 
szabadkai társulat műsorán. Konkrét vonatkozásban 
viszont az, hogy az igényes választás ellenére is ne-
héz legyőzni magunkban az esetlegesség érzetét, más 
szóval: nem érezzük a választás okát, azt, hogy a re-
pertoáгba iktatott dráma általános mondanivalóján 
túl milyen konkrét ide, ránk vonatkozó mondanivalót 
lát a rendező  az illető  műben, miben kell keresni és 
becsülni a társulat sajátos 'közlését, elmét tudatosító 
itt és most érvényű  mondandóját. Erről sem a bemu-
tatókat megelőző  rendezői, színészi nyilatkozatokból 
nem tudunk meg szinté semmit sem, s — ami még 
nagyobb baj — ez az előadásokból sem derül ki. Nem 
a drámák erőszakos, mindenáron átértelmezését kér-
jük számon, hanem egyszerűen csak az értelmezést, 
amelyet mindenképpen meg kell határoznia annak, 
hagy kik, hol, mikor és kiknek viszik színre a válasz- 
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amely révén a rendező  és munkatársai felülemelked-
nek a a tolmácsolás csöppet sem könny ű  és felelősség 
nélküli, de csak interpretáló, közvetít ő  szerepkörén 
és kreatív alkotókká válnak. De ez már a megjelení-
tés, a színház- s nem az irodalomcentrikus vizsgá-
lódás körébe tartozik. 

Az évadok műsorának nagyobb hányadát az ún. szó-
rakoztató művek, más szóval a könnyű  műfajba tar-
tozó darabok alkotjak. Tgy volt ez az 1974/1975. évi 
szezonban is. A műsornak ebbe a részébe a Liliomfi, 
a Füllentő  és hazug, a Bolond vasárnap és A papagáj 
és a zsaru tartozik, azzal a kiegészítéssel, hogy ezek 
között is ki kell emelni az első  kettőt, mégpedig ré-
szint drámatörténeti szerep űk miatt, részint pedig 
mert a maguk nemében a szórakoztatás igényesebb, 
talán tökéletesebb változatát jelentik. F őleg a Liliom-
fi. A Bolond vasárnap és zenésített és a b űnügyi víg-
játékok közé tartozó A papagáj és a zsaru már in-
kább a szórakoztatás kommersz változata. Ahogy az 
evadonkénti megfelel ő  'komoly dozis nem hiányzik a 
szabadkai műsorstruktúrából, ugyanúgy az évadon-
kénti igénytelenség-adagnak is több éves hagyománya 
van. Szerencsére ebb ől a .porcióból ezúttal kevesebb 
volt, mint általában lenni szokott, s ami szintén ör-
vendetes, hogy a két legkönnyebb mű  megjelenítését 
jóleső  frisseség jellemezte. 

A szezon műsorának igen jeientős mozzanata a két ju-
goszláviai magyar ősbemutató, még akkor is, ha sem 
A szabadság pillanata, sem pedig a Bűnösök nem 
rendkívüli irodalmi fegyvertény. A két vajdasági drá-
ma közül minden, tehát irodalmi vonatkozásban is A 
szabadság pillanata a jelent ősebb. Gobby Fehér drá-
májának témáját a magyar középkorból merítette —
két ,király, III. Vencel és I. Károly, valamint az egy-
ház hódító törekvései között szorongó kereskedő-vá-
ros, Buda történetének egy válságos, de igen jelent ős 
epizódjáról, pillanatáról —, de csak küls őségeiben •tör-
ténelmi jellegű  mű  A szabadság ,pillanata. A múlt meg-
idézése mellett, sokkal fontosabb az az élethelyzet, 
amelybe a mű  hősei, a budaiak kerülnek, az a választás, 
amely egész további sorsuk •meghatározója lehetne, s 
ami dramaturgiai szempontból önmagában a feszült-
séggel teli drámaiság forrása, sz űken vett irodalmi vo-
natkozásokon túl pedig a mai ember számára is evi-
dens, állandó erkölcsi és létkérdést jelent, a szabad-
ság — lett lényeg szellemi, fizikai, jogi vagy bár-
milyen más —örök és mindig jelenlevő  aktuális lé-
nyegére és árára is figyelmeztet. Mind drámai és tör-
ténelmi, mind padig általános és időszerű  emberi 
problematika szempontjából jó szem ű  választást pél-
dáz Gobby Fehér drámája. Kár, hogy írói, irodalmi 
megmunkálása nincs ezzel mindig összhangban. Szer-
zőnk prózájára jellemző  stiláris felszínesség, kidol-
gozatlanság itt is akadálya az igényességnek, a maga-
sabb irodalmi színvonalnak. Nem kellően kiérlelt, 
nyelv és jellemzés szempontjából inkább ötletszer ű , 
mint elmélyült, az első  megfogalmazás szentségét és 
sérthetetlenségét valló, nem pedig lassú érlelés folya-
matát vállaló alkotói munka — kevésbé folyamat —
terméke ez a dráma. Minta eleve szándékosan lemon-
dott volna az al'kotói aprómunka talán fáradtságo-
sabb, de mindenképpen komolyabb eredményeket ho 
zó, vagy legalabbis igérő  szenvedő-teremtő  munkáról, 
s ennek következménye, hogy a drámában több a pa-
rolaszerű  közhely, a lélektani fedezet nélküli kinyilat-
koztatás, a jellegzetesen drámai megoldások helyett 
az epikusság — bár az sem kizárt, helyenként egészen 
evidens is, hogy az epikus vonások írói szándékosság 
eredményei —, másrészt pedig a dráma alakjai let-
tek ezáltal kidolgozatlanok, egysikúak, jellemrajzukat 
tekintve nem teljes értékűek. Persze tézisdrámáról 
lévén szó, mert A szabadság pillanata legegyértelm űb-
ben mégis a tételesség irányába mutat, ennek ismér-
veit viseli magán, ez a felszínesség kevésbé bántó, 
inkabb azért zavaró, mert mind a drámai alapszitu-
áció, mind pedig a történet szerepl ői, a dráma alakjai 
inkább a lélektani mélyábrázolás szükségét hordoz-
zák magukban, kívánják életrehívójuktól. A dráma 
főhőse, Márton mester is, aki a tételesség hi-
zonyítási szándéka folytán inkább passzív, mint 
dramai erővel cselekvő  alakja a történetnek, s akik 
vele szembe vagy mellette harcolnak azok is er őtel-
jesebben 'közvetítenék a rájuk osztott eszmei mon-
danivalót, ha esnberi~szichológiai felvértezettséggel 



több dimenziósak lennének. Lehet, hogy az ibseni, 
csehovi alakábrázolás ma mar idejét múlt, korszer űt-
len, de teljesség, hitelesség szempontjából még min-
dig vetélytárs nél'kül áll. Érdekes megfigyelni, hagy 
a drámának" a kisebb jelentőségű, az ún. epizódfigurái 
— Károly király, Kolostori küldött, :Szemétgróf = az 
életesebbek, s minden valószínűség szerint nem azért, 
mert ügyesebb színészek 'keltik őket életre, hanem 
színpadi megfogalmazásukban azért komplettebbek, 
mert íróilag jobban megrajzoltak. A m ű  kulcsalakjai 
viszont kevesebb emberi, drámai önállósággal rendel-
keznek, mint tartalmi és dramaturgiai funkciójuk ezt 
megkívánná: 

A Bűnösök nemcsak alakrajzában, irodalmi színvonal 
te'kintetében gyengébb mű, hanem írói szándék szem-
pontjából is erősen vitatható, pontosabban kialakulat-
lan, a meghatározatlan, sokfelé kapkodó, de egyetlen 
irányban sem kiteljesed ő  keverék-dráma, amit az 
írói nagyotakarás éppúgy jellemez, :mint a drámai 
közhelyek és sablonmegoldások vagy a miífaji hetero-
génség. Elemzésünket kezdjük az utóbbival. A m űfaji 
sokrétűség önmagában még nem elítélendő, de ha 
írói bizonytalankodás eredménye, akkor már elgon-
dolkoztató. S a Bűnösök esetében éppen erről van 
szó. Nem az zavar, hogy társadálmi drámától krimiig, 
komédiától sorstragédiáig fut a műfaji ívelés, hanem, 
hogy ez a »változatosság« láthatóan az íгó szándéka, 
hogy időszerű  társadalmi mondanivalót hordozó, 
visszás jelenségeket leleplez ő  drámát írjon, és alkotói 
tehetetlensége, felszínességbe fulladó, sokat akaró, 
de keveset markoló írói-emberi bátortalansága közöt-
ti diszharmónia .következménye. Bogdánfi .társadalmi 
drámát akart írni, de csak a közhelyszer ű  igazgató-
froclizásig jutott ei, mégpedig olyan ügyetlenül, 
hogy igazgató főhőse az írói szándеk ellenére a da-
rab szinte egyetlen pozitív ,figurájává vált, kisiklott 
írói felügyelete alél, csak a ruháját simogatta-tisz-
togatta, a külsójere ügyelt, azt már nem vizsgálta 
meg, ki is Petrik igazgató, a darabbeli kisváros 
»nagymenője«, az egykori forradalmár, a szinte örö-
kös igazgatói funkcióval гendelkező  'káder. Beindit 
egy sókat ígérő  konfliktust Petrik és titkárja, a fel-
törő  karrierista fiatalember 'között; de miel őtt ez a 
konfliktus kibontakozna, sor keriilhetne arra a nyílt-
színi összeesküvésre, melyben főhősét gondolatainak, 
szándékainak, tetteinek teljességében kellene megmu-
tatni, gyorsan eltűnteti az ellenfelet, a titkárt meg-
ölik, s váratlanul krimibe fordul a társadálminak 
indult dráma. De ezt a műfajt sem folytatja, a kri-
mire is gyorsan ráun, illetve mielőtt megjelenítené a 
titkárgyilkosság ügyében történő  vizsgálatot, módot 
talál — de okot már nem! — a Petrik család bels ő  
viszonyainak a boncolgatására, azt már mondani is 
szinte felesleges, hogy ez a családd гáѕва  sem a mély-
ben zajlik, felszínes relációkat jelez, a simára kap-
tatott, tehát lényegében jelentéktelen, sablonellentétek 
szintjén. Résztvevői egydimenziós alakjai a drámának. 
Petгikné csak a 'külföldi utazgatásokba-vásárlásokba 
belebódult igazgatófeleséget, lánya csupán a jómódú, 
újgazdag semmitevését, fia pedig az apa dics őségé-
nek árnyékában szenvedő  fiatalembert példázza, min-
den egyéni szín, emberi tartalom nélkül. Majd a felü-
letes, drámai erő  és drámai alakok nélküli családi 
perpatvar után következik a titkár meggyilkolásával 
igért titokzatos krimi, amib ől szintén hiányzik a mű-
fajt annyira jellemző  feszültség, s inkább elíenpropa-
gandája a bűnügyi vizsgálatnak, mint valamelyest is 
hiteles mása, pedig a tét igen komoly: Iki és főleg mi-
ért ölte meg az ügyes'kedő  vállalati titkárt. A megle-
petés elmarad: a négy gyanúsított Petrik közül senki 
sem gyilkos. A tettes Csoma bácsi, a szánalmas 'kis-
hivatalnok, aki egyszer, amikor idegen férfival talál-
ta az ágyban hites feleságét, már gyilkolt, s most csak 
megismétli a műveletet, mert úgy látta, hogy a titkár 
az ő  jótevőjének, Petrik igazgatónak az ellensége, he-
lyére tör. Ezzel a különös happy enddel megoldódik 
a rejtély, az igazgató és a családja kap ugyan egy 
kis leckét, elgondolkozhat a törtéлtekвΡn, esetleg ma-
gába szállhat, de sértetlennek maradtak. Err ől még 
a felügyelő  szájából hallunk záróakkordként egy lát-
szólág mélyértehnű, de lényegében üres erkölcsi pél-
dá 'atot az épen maradt porcelánbabákról, s vége en-
nek a műfajkollázsnak, amely ilyen fzlemásra min-
dendke'lőtt írója határozatlansága, felülete'ssége miatt 
sikeredett. A téves írói alapállást mindennél jobban 
bizonyítja a befejezés, hiszen a porcelánbalrá'kat ma- 

ga-  az író óvja meg attól, hogy összetörjönek, ő  vi-
gyáz rájuk, féltve őrzi őket, mintha csak önmagáról 
lenne szó. 

Olyan ez a Bogdánfi-dráma. — groteszk-játéknak sem-
mikфpen sem mondanám, nincs ebben semmi gro-
teszk —, mint egy több helyen megkezdett hímzés, 
amit idegвΡsen-bizonytalankodva néhányszor félbehagy-
tak, majd újra kezdtek, de mindig másutt és másutt, 
és sajnos, vagy csak fekete, vagy csak fehér cérná 
va'1, sohasem eégő  pirossal, haragoszölddel, bánatos 
barnával vagy irigy sárgával, olyan alakok a B űnösök 
szereplői, akiknek csak a körvonalait rajzolták meg, 
akikből az embert jellemző  szenvedélyeket, mélyrol 
jövő  örömet és mélybe vesző  bánatot, a hiteles embe-
ri érzéseket kifelejtette a gondatlan tere тntő . 

Minden fogyatékossága ellenére tévedés lenne azt ál-
lítani, hogy a Bűnösöknek nem volt helye a szabadkai 
színpadon. Jó, hogy játszották, hiszen sok importda-
rab, amelyeket fenntartás nélkül bemutatnak, ennél 
is gyengébb, vitathatóbb. Csak ügyelni kellene a kö-
rítésre, a mértékre, és sem az író, sem pedig a szín-
ház részéről nem kell eltúlozni az önreklámot. Nem 
taglal olyan 'komoly erkölcsi-társadalmi kérdéseket, 
ahogy ezt a színlap propagálta, s dramaturgiai, drá-
matörténeti jelentősége is messze elmarad attól, amit 
a b вΡmutatót megelőző  nyilatkozataiban a szerz ő  tulaj-
donított művének, méghozzá nem egyszer attól sem 
riadva vissza, hogy kioktasson mindenkit, színházat, 
kritikusokat, s jelentőségben maga mögé utasítsa a 
közelmúltban drámát is író társait. Mert a B űnösök 
— amint ez elemzésünkb ől is kitűnik — nem több 
eseménytelen polgári drámakoktélnál, amit aprább 
dramaturgiai sikerpoének, egy-egy é'letesebb epizód• 
alak, az időnként jól pergetett párbeszédek, kivált pe-
dig a megírás vagy inkább a megjelenítés pillanatá-
ban a levegőben levő  futóaktualitások konjunktúra-
lovag módjára történő  meglovagolása nem léptethet 
elő  korszakos jelentőségű  remekművé. Ha így vizsgál-
juk, örülni kell, hogy játszották, mert a színház nem 
csak végsőkig kidolgozott, hibátlan művek színre-
ál'litását kell hogy vállalja, hanem a színpadot, a kö-
zönséggel való szembenézés lehetőségét műhelyként 
is íróink rendelkezésére kell bocsátania, csak próba, 
mélyvízi félelem szülhet drámaírót és drámát. 

Előadásvizsgálat 

Az előadások nagy hányadában az alkotói újrafogal-
mazásnak nem sok példájával találkozhatunk. Leg-
többször a műben rejlő  általános mondandóra hárul, 
hogy emberi tartalmával felkeltse a néz ő  érdeklődé-
sét, vélemény és állásfoglalás kialakítására kénysze-
rítsen. Ezért nagyon is kockázatos kritikusi vállalko-
zás egy-egy előadás kapcsán a rendezés vagy eset-
leg a táгsulat alkotó erej ű, időszerűséget hordozó 
megjelanítéséгő'1 írni, amikor a mély emberi tartal-
makat elsősorban az irodalmi szövegben, s lényege-
sen kevésbé a színpadi interpretálásban kell keresni. 
Azt persze igazságtalanság lenne elvitatni a rende-
zőktől és mun'katársai'któl, hogy mesterségbeli г  -
termettséggel, ügyességgel, jó színpadi érzékkel sike-
rült megtalálniok a dráma valóban legfontosabb, köz-
ponti csomápontjait és ezeket szakmai hozzáértéssel 
hangsúlyozták, jó megoldásokkal aláhúzni, tudatosí-
tani igyekeztdk, más szóval, hogy segítettek a néz őnek 
helyesen értelmezni a drámai szöveget, segítségére 
voltak a teljesebb színházi élmény kialákításában. Ter-
mészetesen tudjuk, hogy amit számon kérUnk a ren-
dezőktől, Szabadkán vagy bárhol másutt, az csak a 
kivételes, saját és sajátos egyéniséggel rendelkez ő  
színházi rendezők jellemzője, s ilyen kivételes egyéni-
ségékből nagyon kevés van. Ennek ellenére a mérce 
csak ez az alkotó, drámát átformáló, közönséget Vi-
szont átformálni akaró egyéniségek igazi színházi 
remeklése lehet. 

Évek vagy még inkább több mint egy évtized óta 
megszoktuk, hogy a szabadkai színpadon évadonként 
legalább egyszer Virág Mihály, viszanyainkhoz ,képest, 
kiváló rendezéssel rukkol ki. Így történt ezúttal is. 
Most Brecht nagyon is emberi, mindenki számára kö-
zeli, szívbemárКOlón szép művét A kaukázusi kréta-
kert állátotta :nagyom hatásos, színvonalas еk adásban 256 



színpadra. Az egyszerű  drámai műhöz megtalálta a 
legkifejezőbb kifejezési formát, aptimálisan célratör ő  
következetességgel húzta alá Gruse megrazóan szép 
történetének, a törékeny cselédlány férfias embersé-
gének legjellemzőbb pillanatait, drámai életének csú-
csokba ugró izgalmas, valságos epizódjait. Ezzel, a 
megfelelő  mértékkel, a jó rendezői alapélfással — ami 
mellé nem szabad nem odaképzelni a kiváló színészi 
teljesítményeket, s ez esetben Petrik Pál néhány vo-
nalból is hatásos játékkeretté alakuló díszletmegol-
dásait és Székely Piroska el őadásba simuló, egyszerű-
ségükben is festői jelmezeit —, az egész előadás ösz-
szetevőinek, alkotó .elemeinek a lehet ő  legteljesebb 
harmóniába rendezésével vált A kaukázusi krétakör 
az évad legjelentősebb szabadkai produkciójává. Hogy 
ez nem holmi igényes'kedő , Brecht-imádó kritikusi 
nagyítás, azt A kaukázusi krétakör egyetlen — de felte-
hetőleg nem utolsó — falusi el őadásának osztatlan, 
nagy sikere is bizonyíthatja. Moravica közönsége 
nagyszerűen fogadta azt a szerz őt, aki eddig errefe-
lé értelmiségi ínyencek csemegéjének számított, a 
színház időnkénti kötelező  áldozatvállalásaként tud-
ták a •nagybetíís modern m űvészet oltárán. Tanulsá-
gos és nagyon hasznos lenne A kaukázusi krétakört 
lehetőleg minél több, lakosságának összetételét te-
kintve egymástól eltérő , a színházzal eddig elvétve 
vagy csak a szórakoztató művek útján találkozó 
helységben közönség elé vinni. Példát láthatnának ar-
ra, milyen az igazi színház, az igazi dráma, színházi 
kultúrájukat emelné. 

Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a legjobb szín-
házi produkciókat mindenekelőtt az jellemzi és emeli 
a többiek fölé, hogy a drámai szöveg műfajának meg-
felelő  leginkább színpadi formanyelvi eszközök-
kel készültek, hogy a rendez ő  és munkatársai a lehe-
tő  legnagyobb mértékben arra törekedtek, hagy a 
műfaj keretein belül maradjonak és itt találják meg 
a legsokoldalúbb, és legadekvátabb formai megoldá-
sokat. Ez jellemezte a Liliomfi és a Bolond vasárnap 
szabadkai megjelenítését. Mindkét el őadás a szórakoz-
tató művek kategóriájában, vígjátéknak illetve bóhó-
zatana'k kiváló, a Liliomfi esetében egyenrangú Szigli-
geti művével, a Bolond vasárnap esetében pedig túl 
is nő  az írott alapanyagon. Ugyanakkor mindkettőben 
— akárcsak A kaukázusi kréta'körben — fellelhet ők 
azon mozzanatok, amelyek a modern hangvétel lehe-
tőségét hordozzák. 

Nem lehet afféle színházi aranyszabály, hogy maradj 
a körön belül s ott lény maximalista, és akkor a 
siker biztosított. Feltétlenül sziikség v an  merész vál-
lalkozásokra, kalandokra, amelyek esetleg teljes ku-
darccal is járhatnak, de amelyek nélkül nincs igazán 
izgalmas színház, s általában nincs m űvészet, nincs 
változás. Művészi halálugrásokra nagyon is szük-
ség van, mégha felemás eredményekkel járnak is. De 
a kiteljesedő  — nem langyos középszerűségben to-
tyogó — bizonyosság nélkül sincs művészet, nincs jó 
színház, sikeres évad sem. 

De hogy valóban mennyire fontos a dráma m űfaji ha- 
tárain bekil megtalálni a legkifejez őbb eszközöket, 
azt a sikeres előadásoknál talán még érzekletesebben 
bizonyítják a bukások és a félig sikerült, kiegyensú- 
lyozatlan produkciók. A bukás, sajnos az irodalmi 
szempontból egyik legjelent ősebb műsordarabot Id- 
sérte, a Trójai nőket. Ez annál is inkabb sajnálat ős, 
mert a tragédia igen ritka vendég nálunk, Szabad- 
kán is, másutt is. Az igaz emberi érzelmek tekinteté- 
ben a Brecht-drámával veteked ő  Trójai nők sikerte- 
lensége mindenekelőtt Vera Crvenčaлin rendező  lel- 
kén szárad. A nagy témák, mint amilyen ez is, igazi 
nagysága nem univerzális voltukban, általánosságuk- 
ban mutatkozik meg, hanem akkor, ha emberkbzelbe 
kerülnek. Nem azzal lesznek naggyá, hogy az egész 
emberiségről szólnak, hanem azzal, hogy a konkrét 
ember bánatát-örömét mutatják fel — teljes internzi- 
tással. A Trójai nők sem azért megrázó, mert a há- 
ború borza'lmairól, embertelenségeiről szól, hanem 
mert a trójai asszonyok, Hekabé, Kasszandra, Andro- 
maché és a többiek iszonyatos gyászát, tömény re- 
ménytelen'ségét, keser ű  kiszolgáltatottságát mutatja 
meg. A konkrét sorsok láttán fojtogatja az ember 
torkát az a bizonyos lenyelhetetlen gombóc. Ezekt ől 
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rögök, s nyomorúságuk láttán mi is kellemetlenül 
érezzük magunkat, szégyelljük, hogy emberek va-
gyunk, szégyelljük, hogy ilyet tehet ember az ember-
rel, s Hekabé meg a többiek fájdalma ezáltal araég kö-
zelibb, emberibb, érthetőbb lesz. Az előadás is akkor 
igazán jó, ha a tragédia, a pokol bugyrait látjuk, érez-
zük, ha ez a hideglelősen szép szöveg fogva tart, be-
lénk ívódik. Vera Crvenčanin rendező  jól érezte, hogy 
a rengeteg nagy fájdalom kifejezésére гendlk+ívü!li szín-
padi erőre, hatásokra van szükség. De végzetesen té-
vedett, amikor a fájdalmat megtervezett színpadi ko-
reográfiával akarta érzékeltetni: A nagy érzések, de 
közülük is főleg a fájdalom nem tűr meg semmilyen 
mesterkéltséget, a legapróbb részletekig megtervezett, 
betanult színészi mozgas- és gesztuskoreográfia pedig 
pontosan ilyen — mesterkélt, béklyó, amely megaka-
dályozza az érzelmek spontaneitását. Látszott, hogy a 
színészek, mennyire szenvednek arájuk kényszerített 
természet-, főleg érzelemellenes gesztusoktól, mo'zdu-
latóktál, amelyeket be kellett tartani, mégha az ér-
zemi szituáció nem is úgy kívánta. A műfaj lényegé-
től idegen eszközökkel dolgozott a rendez ő  és az áhí-
tott harmóniának csak ritkán akadtunk a nyomára, 
volt ugyan néhány nagy jelenete ennek az el őadásnak 
is, de általánosságban a mű  lehetőségei alatt maradt. 

Sajátos, a fentitől különböző  belső  diszharmónia jel-
lemezte az évad további négy megje'lenítését is. A Tho-
mas krimivígjáték színreallítói kerültek legközelebb 
a műfajon belüli harmóniához, ami érthet ő  is, fela-
datuk is a legkönnyebb volt, el kellett játszani a kri-
mit és ennek paródiaját. Sok ötletre, jókedv ű  játék-
ra volt szükség, s ez többnyire meg is volt, igaz, né-
mileg kisebb dózisban, mint a Bolond vasárnapban. 
Hasonlóan jó úton járt a Füllent ő  és hazug rende-
zője, ifj. Szabó István is, amikor a bohózatjátszás 
mai követelményeinek megfelel ően igyekezett mozgal-
massá tenni az előadást. Ennek érdekében jó ötletnek 
bizonyult a némafilmek gegjeit, szaggatottságát idé-
ző  mulatságos keretjáték, kár azonban, hogy ez a 
megoldás nem szövi át dúsabban, gyakrabban a szí-
nészek játékát, hogy .csak keret a némafilm és stí-
luseszközei az előadásból, a színészek játékiból hi-
ányzanak. A két vajdasági szerz ő  művének színpadi 
realizációja közül a Gobby-dráma a sikeresebb, ezzé 
teszik a jó érzékkel komponált tablójelenetek, egy-egy 
konfliktus ügyes kihegyezése. Ugyanakkor vitára in-
gerlő , hogy Virág rendező  túlságosan is a nagy sza-
bású, pompás látványt nyújtó történelmi drámák kül-
sőségeinek maximumára törekedett, küls őleg shake-
speare-esítette az inkább brechtien epikus szöveget, 
ezzel látványosság tekintetében nyert az el őadás, de 
időszerűségét némileg elvesztette. Annak ellenére, 
hogy a romániai Harag György rendezését néhány fö-
lösleges ötlet zavarta, mégis els ősorban a rendező  ér-
deme, hogy a Bűnösök elkerülte a nagyobb művészi 
bukást. Sajnos, bármennyire is törekedett kiegyensú-
lyozottságra, stiláris harmóniára, az írói m űfajváltá-
sok okozta »műszaki« hibákat nem tudta elrejteni, 
a darabbeli buktatókat nem sikerült elkerülnie. Így 
is a szöveg fölött van a színpadi megjelenítés, nem 
utolsósorban, mert a színészekb ől a maximumot si 
került előcsalnia a rendezőnek. 

Ennyit az évad előadásainak színpadi megvalósításai-
ról, s talán még csak azt kell fejezetzáróként kiemel-
ni, amit már az eddigiek során is jeleztünk: mi érté-
kesebb színpadi tett: egy felemás Trójai nиk vagy 
egy remek Bolond vasárnap? Ezen a ponton kerül 
a kritika faramuci helyzetbe. A műfajon belüli lehe-
tőségek kihasználasáért maradéktalanul dicsérni kell 
a Katajev-vígjátékot, s éppen ezért kell elmarasztal-
ni a Trójai nőket, de az utóbbi, minden hiányossága 
ellenére is jelentősebb repertoárpolitikai lépés, mint 
a Bolond vasárnap műsorra tűzése.AAm ez már mű-
sorpolitikai s nem előadásesztétikaf kérdés. Tehát két-
féle szemléletről, viszonyulasгól van szó, amelyeket 
azonban nehéz mereven elválasztani egymástól, s 
ezért kerül látszólag ellentmondásba a Trójai n őket 
elmarasztaló, a Bolond vasárnapot viszont dicsér ő  
kritika. Az előbbiben a tartalmi, irodalmi, emberi 
kvalitásokat dicséri, de kifogásai vannak a színpadi 
megjelenítést illetően, az utóbbiban a tartalmi vonat-
kozásókat elhanyagolhatónak, teljesen jelentéktelen-
nék tartja, megjelenítését viszont csak dicsérheti. 



Egyéni teljesítmények 

Hogy kimondott színházi '— m űvészi — bukasról 
egyetlen előadás kapcsán sem beszélhet гtk — a Tró 
jaj nők rendezésével van csak vitánk —, azt minde-
nekelőtt a nagy számú átlagos, jó egyéni teljesítmény 
is bizonyítja, de az is figyelemreméltó, hogy az ut бΡb-
bi néhány évadra visszamen őleg soha ilyen kevés ki-
mondottan gyenge és szép számú valóban kiváló egyé-
ni teljesítmény nem volt Szabadkán, mint ezúttal. 

A legjobb rendezői teljesítmények.Virág Mihály, Sere-
gi László és Balogh Géza nevéhez űződnek, A kauká 
zusi krétakór, a Liliomfi, illetve a Bolond vasárnap 
színpadra állításáért. Virág letisztult egyikét moz-
zanat kivételével —, minden feleslegest ől, sallangtói 
mentesített rendezése a darab népmesei egyszer űségét 
jutatta kifejezésre oly módon, hogy szerves egységbe 
fogta össze az előadás minden elemét a zenétől a szí-
nészi játékig, a díszlettől a ruhákig. Nem véletlen, 
hogy az évad produkciói közül A kaukázusi krétakör-
ben láthattuk a legtöbb kiváló színészi teljesítményt. 
Seregi is, Balogh is vígjáték színre vitelében jeles-
kedett. Seregi Pest után itt is nagyon sok ötlettel, 
ügyes játékosaggal, szakmailag kifogástalanul csinált 
egy valóban jókedvű  előadást, amelyet a színészek és 
a közönség egyformán élvez, szeret. Ezt igazolja a 
Liliomfi nagy szériája, hetvenháromszor játszották 
egyetlen évadban, s biztos sikere lesz a következ ő  sze-
zonban is. Hasonló szép sorozat elé tekinthet az idény 
utolsó bemutatója, a Bolond vasárnap is, amelyet 
Seregihez hasonló mesterségbeli felkészültséggel, a 
könnyű  műfajhoz szokatlan komoly, alapos, lelkiis-
meretes hozzáállással a kecskeméti Balogh Géza ren-
dezett a bohózat kínálta lehet ősége'k maximá'lis ki-
használásával. Mindkét rendezés érdeme, hogy nem 
akart többnek látszani, nagyobbat csinálni, mint ami-
re a szöиag aDkalrnat nyújtott, tisztelte a műfaj kö-
vetelményeit, de optimálisan ki is 'használta. 

Ami számunkra elgondolkoztató, s nyilván a színház 
számára is az kell hogy legyen, hogy ifj. Szabó ist-
ván egész évadban csak egyetlen egy el őadást rende-
zett a magyar társulatnál, ez feltehet őleg nem válhat 
a. későbbiek során gyakorlattá, hogy a tehetséges ren-
rendező  'kiforrjon, nyilván többször 'kel'l szezononként 
végigküzdenie a rendezés izgalmát, minden munkafá-
zisát. A másik elgondolkoztató mozzanat, hogy a sza-
badkaiakon kívül egyetlen vajdasági magyar rendez ő  
sem kapott megbízatást — persze ennek fonákja is 
van, a szabadkaiak sem rendeztek még az Újvidéki 
Színházban —, s ez mind szabadkai, mind pedig új- 
vidéki viszonylatban csak káros, különöšképpen ért-
hetetlen. 

Az egyéni teljesítmények közül a legkiegyensúlyozot-
tabb munka a cliszlettervezés térén folyt. Egyetlen 
kimondottan gyenge színpadképet sem láttunk. A 
nyolc előadás hét díszletét a színhaz állandó tagjai 
Petrik Pál és Hupkó István tervezte, a nyolcadikat 
pedig Jovan Soldatović  szobrászművész. A két leg-
jobb díszletet A kaúkázusi krétakörben és a пliosn-
fiban láttuk, az els ő  Petrik, a második Hupkó mun-
kája. De jól sikerült színpadkép volt a Füllent ő  és 
hazug, A papagáj és a zsaru és a B űnösök !(mind Pet. 
rik), valamint A szabadság pillanata és a Bolond va-
sárnap i(mindkettő  Hupkó) című  előadásokban. Ki- 
kin kell szólni Soldatovićnak a színpad közepére he-
lyezett hatalmas ül ő  szobráról a Trójai nőkben. Ez 
nem tekinthető  hagyományos díszletnek, inkább m ű-
vészi esžközökkel ábrázolta a mű  központi mondani-
valóját, mint a játékhoz nyújtott segítséget, s nem 
mondható el róla az sem, hogy szervesen épült be az 
előadásba. Ennek ellenére jelentős kezdeményezésnek 
tekinthhető , mert a színházon kívüli művészemberek 
bevonásának lehetőségét pé1dázza, olyan együttműkö-
dést előlegez, amelyből a színháznak csak haszna szár-
mazhat. 

modern színekkel, az utóbbiban pedig színekkel és 
szabással segítette a komikumot. Átlagos jó teljesít-
ményei voltak A papagáj és a zsaruban, a Füllentő  és 
hazugban meg a Bűnösökben. Egyetlen kevésbé sike-
rült jelmeztervét a Trójai nőkben láttuk, mert a mű  
alaphangulatával ellenkező  túl díszes ruhákat kreált, 
négy nő  fejére koronát is illesztett, sem a szép ru-
hák, sem a koronák nem illettek a pusztulásba, rab-
szolgasorba induló kisemmizettekre. Két el őadásnak 
vendég tervezője volt, Székely Piroska és Kemenes 
Fanny, mindketten kiváló munkát végeztek, s A kau-
kázusi krétakör meg a Liliomfi ruhái valóban szerves 
részei voltak a két nagyszer ű  előadásnak. 
Az évad legkivélőbb színészi alakításai Jónás Gabri-
ella, Pataki László, Arok Ferenc, Korica Miklós, Nagy 
István, Szabó István és Karna Margit nevéhez f űződ-
nek. Jónás Gabriella bemutatkozása több volt, mint 
pompás, Gruseja a Brecht-drámában, és Andromaché-
ja a Trójai nőkben ritkán látható színészi remeklés. 
Gruset végtelenül meggyőzően, emberi hitélességgel ál-
lítja elénk, a gyermeki naivitástól az anyai gesztuso-
kig terjed ez a hitelesség, kell ően tud lírai — de nem 
érzelgős — vagy drámai, meggyőző  és természetes lenni, 
aki a tiszta, mély emberi fájdalmat — Andromache-
ként — és a gyermeki örömet is ki tudja fejezni, s emel-
lett — ami szintén nem mellékes —szépen beszél. 
Pataki is a Brecht-drámában jeleskedik, Azdakként, a 
különös logikájú, de igazságosan ítélkező  igazi népi 
bírбként. Arok Ferenc már néhány évad óta a legjobb 
szabadkai komikus, Liliomfiként és a A papagáj és a 
zsaru kisrendőreként most is kiváló volt, ehhez még 
hozzá kell sorolni A . sabadság pillanatának Szemét-
grбΡfját, mert egy nyúlfarknyi szerepb ől komplett ala-
kot formált. A komikus szerepekben t űnt ki Nagy Ist-
ván is remek Szellemfijével a Szigligetivígjátékban 
és félelmet meg humort vegyítő  Bujkalovként a Bo-
lond vasárnapban. Korica Miklós nevéhez is több 
igen sikeres alakítás fűződik. Elsősorban Károly ki-
rálya maradt emlékezetes A szabadság pillanatából, 
de jelentős produkciója A kaukázusi krétakör éne-
kes-narrátora és Gyuri pincér szerepe a Liliomfiban. 
Szabó István a Bűnösök kishivatalndkaként, Karna 
Margit viszont A papagáj és a zsaru vénkisasszony 
amatőrnyomozójaként nyújtott jelent őset. Közvetle-
nül ezek után kell kiemelni. a Brecht-drámából Medve 
Sándor Simon Csacsaváját, Czehe Gusztáv rend őrjét, 
Szabó István részeges papját, Versegi József kövér 
hercegét, Sánta Puszta Lajos Laurentiját, Albert Má-
ria kormányzónéját, a Liliomfiból Karna Margitot, 
Balázs Piri Zoltánt, Sánta Puszta Lajost, Bada Irént, 
Süveges Etát, A szabadság pillanatából Medve Sóáru-
sát, Sebestyén Tibor Pápai követét, Szél Péter Már-
kus Hermannját, Versegi Wernerét, a Bűnösökből 
Szél Pétert, Pataki Lászlót, A papagáj és zsaruból 
Süveges Etát, Patakit, Jónást. Érdekes, hogy példá-
ul a Füllentő  és hazug egyetlen kiváló, de egyetlen 
gyenge alakítás né'1lküli produkció volt. 

Sokkal nehezebb a bukásokról írni. Salamon Sándor 
A szabadság pillanatának Márton mestereként szerep-
osztási tévedés áldozata, ő  líraibb alkat, nem kimon-
dott drámai hős, mint amilyen ez a szerep. Albert  
Mágia a Trójai nők Helénájaként a rendezői elkép-
zelés áldozata volt, ebb ől a Helénából hiányzott min-
den asszonyi ügyeskedés, ravaszság, inkább egy kele-
ti táncosnő  volt, mint a fatális szép Heléna. Részint 
a rendezés áldozata volt Szabó Cseh Mária Heka'bé 
szerepében, részint saját modorossága miatt vesztet-
te el a kapcsolatot ezzel a nagyszer ű  drámai szerep-

pel. A gyengébb teljesítmények közé tartozik még 
Remete Károly Pettermann bírója A szabadság рпla-
natában és Czehe Gusztáv Szilvai professzora a Lili-
omúban, 

Nem hagyható említés nélkül Rožalija Dobrovo'ljac 
koreográfiája a Bolond vasárnapban, mert az ú л . be-
tétszámok ritkán észlelhető  előadásbeli folyamatossá-
gát valósította meg, stiláris szempontból is szervesen 
illeszkedtek ezek a táncok az előadásba és frissessé- 
gükkel, szellemességükkel hathatósan segítették a pro-
dukció komikumát. 

Anna Atanacković  alkalmazásával állandó jelmezter-
vezőt kapott a magyar tagozat, s ezzel igen jelentős 
káderkérdés oldódott meg. A fiatál, de igen tehet-
séges tervezőnő  a nyolc eiőadasból hatnak volt a 
munkatársa. A szabadság pillanatához és a Bolond 
vasárnaphoz val бΡban kiváló jelmezeket tervezett, az 
előbbiben a történelmi patinát keverte a látványos, 

Néhány észrevétel 

Ez az évad is erősen közepes volt, de minden bizony-
nyal sikeresebb, mint az előbbi, már azért is, mert 
volt két vajdasagi magyar mű  a repertaárban, s mert 
kevesebb volt a 'kimondottan gyenge, igénytelen darab 258 



a műsorban, mint az előző  idényben. De nem utolsó-
sorban azért is, mert több volt a jó, s ő t kiváló színé-
szi alakítás, s mert ezek között a fiatalok —Jónás, 
Korica, Arok, Medve — igen előkelő  helyet foglalnak 
el. Lassan sikerül átvenniük a repertoárt, s ez a 
társulat jövőjét illetően igen biztató, főleg, 'ha tud-
juk, hogy a következő  szezonban három jelentős pro-
dukció — Romeo és Júlia, My fair Lady és Néma 
levente — főbb szerepeit ezek és a főiskoláról érkező  
fiatalok játsszák majd. 

Anélkül, hogy a társulat évtizedek óta lelkesen és 
lelkiismeretesen dolgozó tagjaitól el kívánnám vitat-
ni részüket a színház sikereiben, állítom, hogy az 
egyetemi fokon képzett színészek alkalmazásával var-
hatóan —szeretném remélni szükségszerűen — mó-
dosul majd a szabadkai magyar tagozat m űsorstruk-
túrája, könnyabbén jutnak közönség elé a modernebb 
hangvéte'lű  szövegek, a legújabb drámairodalom leg-
jobb darabjai, és a világirodalom klasszikus érték ű  
művei kézül is tö'bb kerül újszerű  értelmezésben sín-
re. Talán a fiatalok hozta lendület majd hathatósan 
közrejátszik abban, hogy megszülessen végre a stiiu-
diászínpad, a kísérletezések végre polgárjogot nyerje-
nek, a munka és a műsor természetes részévé váljo-
nak. 

lasan tudnak vígjátékot játszani, de ugyanakkor ez el-
gondolkoztató is, .mert arra figyelmeztet, hogy a vígj á-
tékkal azért tudnak kö лΡnyebben kapcsolatot teremte-
ni, mert ebben rutinjuk van, tehát gyakran sablonmeg-
oldásokkal dolgoznak (ez még a legjobbaknál, például 
Ároknál is megfigyelhető), néhány találó, de a figura 
mélyrétegeibe nem hatoló mozdulattal hozzák arájuk 
osztott szerepeket, jellemzik, de nem teljességében, 
jelzik, de nem bontják ki, csak megmutatják, de sok-
rétűségét, összetettségét nem érzékeltetik. Hogy ez így 
van, azt nem is a vígjátékok, hanem a drámák, tra-
gédiák színrevitele árulja el. Ebben a műfajcsoport-
ban kevésbé otthonos a társulat, nincsenek olyan jó 
bejáródott, kialakult sablonjaik, nem szakt ők meg s 
ezért képtelenek a inti és az alakok mélyebb értelme-
zésére, ábrázolására. Igy történik meg, hagy a drá-
mai szerepek között van a legtöbb félig sikerült, de-
rékbatört alakítás. Ezt több szezonra visszamen ő  ta-
pasztalat bizonyíthatja. Amikor lélekrajzi, történelmi, 
társada'lmi, bölcseleti elemzésre van sіiіkség egy-egy 
mű, egy-egy szerep megértéséhez és ábrázolásához, 
akkor elbizonytalanodnak színészein'k. Nem azon mú-
lik a színész vagy az előadás sikere, ki hol, a színpad 
melyik oldalán jön be, hanem hogy ha bejön, akkor 
érezzük jelenlétét, önmagát hozza, egy világot vagy 
legalábbis egy jellemet hozzon a színpadra, kapcsol-
jon be a játék menetébe. Ezt kell megtanulni, s ezt 
tudjuk a legkevésbé. 

Hogy lehet ezen a nyilvánvaló fogyatékosságon segí-
teni? Ú j szellemi és mвsterségbeli ismeretekkel. 
Ehhez viszont egy serkentő , értelmiségi töltetű  nijm-
kalégkört kell kialakítani, s ha valamiben számíthat-
nak az idősebbek a fiatalok segítségére, akkor ebben 
föltétlenül, s ezért nem kell szégyenkezniük, ellenke-
zőleg hálásnak kell lenmiük. Itt merül fel ismét a né-
hány évvel ezelőtt egyszer mar emlegetett javaslat: 
alakítsonak egy belső , társulat'i díjat — ezt talán 
Ferenczy Ibiről kellene és illene elnevezni — 
amelyet minden évad végén titkos szavazással a leg-
sikeresebb alakítást nyújtó színésznek vagy színész-
nőnek ítélnének oda. A díj a kollégák, tehát a leg-
szűkebben vett szakma elismerése lenne. 

De ehhez is, akárcsak sok máshoz, például az októ-
ber végén megünnepelendő  jubileumhoz, arra lenne 
szükség, hogy belül, a színházi gépezetben, a színház 
kollektívájában legyen meg, munkáljon a többet aka-
rás nagyobb igénye, hogy mozduljon valami. A ju-
bileum említésekor nem hagyhatom szó nélkül, hogy 
néhányan több konkrét ajánlatot tettünk a színház il-
letékeseinek a portokoll jellegű  ünnepségen kívüli, a 
társulat komoly eredményekkel dicsekedhet ő  három 
évtizedének a tartalmas, maradandó еmlékű  megün-
neplésére. Ajánlottuk többek között, hogy elkészít-
jük a társulat színészlexikonát, gondoltunk a tago-
zat múltjával, peniádusaival, sajátságaival foglalkozó 
tudományos tanácskozásra, a legjelesebbek színész-
portréjának a megírására. Sajnos, a színház részér ől 
semmilyen támogatást, biztatást erre vonatkozóan 
nem kaptunk, természetes, hogy az ünnepségnek ez 
a maradandó értéket nyújtó, tartalmas része elma-
rad, pedig színházi életünkkel úgyis kevés kiadvány 
foglalkozik. Nem szeretnék mindebból messzemen ő  
következte'téséket levonni, de számomra ez a példa is 
arra figyelmeztet, hogy a színházi apparátus és a tár-
súlat nem eléggé rugalmas, inkább vállalja a kocká-
zatnélküli biztonságot, mint a merészebb, több ener-
giát kívánó érdekes, új megoldásokat. S ez els ősor-
ban azt jelenti, hogy a színház nem becsufi eléggé 
önmagát, nem elég igényes sajat magával szemben. 

Újvidéki szezon 

Másfél évad után már ismerik az egész országban, 
lévén, hogy az 1974. és az 1975. szarajevói kies- és kí-
sérleti szíapadok feszthólján mindkét ízben két ki-
váló előadással emlékezetessé tette vendégjátékát. Ha 
a két szarajevói díj — tavaly Romhányi Ibi, az idén 
pedig Fejes György részesült ebben a jelent ős elisme-
résben — és az országos hírnév alapján ítéljük meg 
az Újvidéki Színház valóban rövid idej ű  működését, 
akkor azt kell mondani, hogy máris sikerisit felzár-
kóznia a jó nevű, rangos társulatok közé. De más az 
országos fesztiválon való szereplés, s más az egész 
évi otthoni munka, a sajat színpadról történ ő  szem-
benézés a tulajdon közönséggel. Hazai relációdba в  
már nem ennyire parádés az Újvidéki Színház most 

A szabadkai magyar társulat m űsorát vizsgálva nem 
nehéz észrevenni, hogy évek óta nagyjából kialalkult 
repertoárképlettel állunk szemben. Egy-egy .idény m ű-
sorában többnyire azonos arányok figyelhetők meg. 
A műsor gerincét az ún. középfajsúlyú m űvek és a 
vígjátékok képezik, az évadonkénti program csak ár-
nyalati e'Itéréseket mutat, s nem kell nagy ügyesség, 
hagy valaki behelyettesítési módszerrel élve összeállít-
sa egy vagy több évad repertoárját. Ez a vitathatatlanul 
stabil műsorképlet erény, de ugyansikkor hátrány is. 
Erény, mert Vajdasagban egyetlen színház sem tudja 
előre olyan biztosan, hogy mit fog bemutatni az idény-
ben, mint a szabadkai magyar társulat, de ugyanak-
kor el is kényelmesednek a műsor összeállitói, lasúb-
bá válnak, nehezebben reagálnak a színházi divatra, 
több időre van szükségü'k, amíg az újdonságoknak he-
lyet adnak. Például az európai színpadokon jelen-
leg Ibsen-reneszánsz van, a szabadkaiak két évad óta 
erről nem vesznek tudomást, talán még néhány évnek 
kell elmúlnia, hogy Ibsen drámái itt is újból színpad-
ra kerüljönek. Addigra azonban a ma még izgalmas, 
időszerű  ibseni témák, sorsok, konfliktusok már ke-
vésbé lesznek érde'kesek, aktualitásuk elhalványul. A 
színház esetleg mégis játssza majd őket, de nem csak 
a néhány évvel ezelőtti іѕzјnhйzi divat után fog kul-
logni — a divat sohasem születik öncélúan, mindig 
nagyon evidens társadalmi, emberi 'körülmények hív-
ják életre, határozzák meg —, hanem az eleven való-
sággal is csak laza kapcsolatban lesz, utánjátszó, ké-
sőn reagáló, ne mondjam: divatja múlt színház lesz. 

Ha nem csupán színésznek, hanem értelmiséginek is 
lenni akaró képzett fiatalok jövetelét ől remélek je-
lentősebb változást, akkor ezt ilyen vonatkozásban is 
értem: a fiatalok éber érdekl ődése az új színházi és 
dramaturgiai áramlatokra is érzé'kеnyebben reagál. 
Szellemiségében talán frissebb lesz a társulat, szelle-
mi, színházi reflexei lesznek gyorsabbak. Jó lenne, 
ha a két rendező  megérezné a változás, a frissülés 
ritkán adódó, de most vitathatatlanul kínálkozó lehe-
tőségét, s megpróbálna önzetlen, lelkes irányítója, 
kezdeményézője lenni egy mozgékonyabb színházi 
szellemi életnek. Ezzel nyilván nemcsak színjátszá-
sunk nyerne, hanem a jugoszláviai magyar dramatur-
gia is nagy lendületet 'kaphatna. Egy rugalmasabb, 
szellemiségében töményebb színházi légkör a d гáтna-
írásnak — és természetesen a színjátszásnak is —
komoly eredményeket szül ő  műhelye lehetne. Talán 
kialakulhatna az a bizonyos nemlétez ő  népszínházi 
stílus is, ami nemcsak Szabadkán nincs, hanem .má-
sutt is ismeretlen. Illetve, ha Szabadkán létezik, ak-
kor elsősorban a vígjátékok, a zenés vígjátékok és 
ritkábban a bohózatok megjelenítésére jellemz ő. Saj-
nos, több esetben ezekben a bejáródott m űfajokban 
sem nyomja le padlóig a gázpedált a társulat, meg-
reked az ún. szórakoztató .színház szintjén, hiányzik 
az együttes, s ezen belül minden egyes színész egyéni 
viszonyulása az illető  darabhoz. Ez •még az évad leg-
jobb vígjátéki előadásaiban sincs meg töretlenül, in-
kább véletlen, mint tudatos hozzáállás eredménye. 

259 Tény, hagy a szabadkariak többnyire valóban színvona- 



véget árt szezonja. Voltak igen szép, művétszi tekin-
tetben jelentős állomásai ennek az evadnak is, gon-
dolok elsősorban a Weiss-dráma, a Mockinpott úr 
kínjai és meggyógyíttatása színpadi megjelenítésére 
és néhány valóban remek színészi teljesítményre, de 
a színház működését illetően a fontos kérdésékre 
még nem adta meg a megnyugtató feleletet az 
1974/1975. évi színházi idény. 

Egy új színház kapcsán felmerül ő  legizgalmasabb 
kérdések lényegében három góc köré osopo гtosítha-
ták: 1. művészi profil; 2. közönség; 3. szí Јházszeгve-
zés. Ebben a három vonatkozasban próbálom vizs-
gálni az Újvidéki Színház most befejezett évadját. 

Afféle tyúk és tojás függőségi viszonyban van a szín-
ház és a közönség. Egyesek a színház, másolt viszont 
a közönség elsbbbségi jogő t hirdetik. Vatathatatlanul 
nagyovi nehéz elválasztani a kett őt, nemhogy nehéz, 
lényegében lehetetlen és teljesen értelmetlen is, egyik 
sincs, lehet a másik nélkül. Ebben a szoros viszony-
ban mégis a szinbazra hárul a nehezebb és a fonto-
sabb feladat. A szfnibazniak kell ügyesebbnek, s őt 
okosabbnak lennie, a színháznak kell az ízlést dik-
tálni, megszabnia az igényeket, lévén, hogy a közön-
ség ízlése meglehetősen szétágazó, definiálatlan, s 
valljwk be — ismerve a ponyva és a szánakoztató 
médiumoknak kinevezett giccs iránti hajlamát —
nem is mindig a legmegbízhatóbb. Tény, hogy a kö-
zenség jelenti azt a kihívást, amely nélkül az el őa-
dás üres játék, de a provokációnak nnin đig a szín-
ház részéről kell érkeznie, az els ő  lépést mindig a 
művészetnek kell megtennie ahhoz, hogy a közönség 
reagáljon rá. Ezért fontos a színház így. profiljának 
a kérdése, főleg, ha fiatal színházról v an  szó. 

A profil különösen az utóbbi időben sokat hangozta-
tott szükséges valami a szánházban, aniit azonban 
végtelenül nehéz megvа lбsítani. Az Újvidéki Szín-
háznak az idő, működésének rövidsége miatt te гmé-
szetesen még nincs saját jellegzetes profilja, de a 
múlt évadban útnak indított Play St гindberg és a 
mostani Mockinpoott úr kínjai és meggyógyíttatása 
című  produkcióival már körvonalazta a m űvészi pro-
filját, olyan alapot teremtett, amelyre — bár unifor-
mizálni nem kall és nem szabad — nyugodtan lehet 
бр  teni. Mi jellemzi ezt a színházi profilt? Eszki ze-
iben igyekszik korszerű  lenni, ami egyrészt art jelenti, 
hogy nem ijed meg a színházi világdivat kihívásától, 
megoldásaiban tud és mer .korszerű  lenni, hiszen —
ahogy Peter Brook napjaink jeles rendez ője állítja —
»az élő  szíxL[ z elfonnyad, ha .úgy gondolkozik, hogy 
képes távol tartami magát olyan triviáli;s dolgoktól, 
mint a divat«, másrészt viszont okosan, jó érz6k+kel 
tartózkodik a divat szélsőséges hajtásaitól, megnyil-
vánulósamtól. Eddigi előadásai, még a kevésbé sike-
riiltek is, ennek a felfogásnak a jegyében születtek. A 
játékstílus azonban nem választható el a darabválasz-
tástól. Ilyen szempontb бl is kezd kialakulni az a bi-
zonyos arcél. Egyfelől szinte kivétel nélkül új műve-
ket játszik az Újvidéki Színház, s már ez  is  szava-
tolja némileg, hogy emberi problematika szempontjá-
ból iidőszeгű  műveket láthat a közönség, másfelől 
viszont a szinte 'kivétel nélkül groteszk, tehat a ma-
. napság annyira közkeletű  alaphangú művek az elő-
adások stílusát is bizonyos mértékig meghatározzák, 
legalábbis azt az alaptónust, amely egy társulat, egy 
színház vagy egy korszak jellegzetessége lehet.  Min-
den  eddigi előadás a groteszknek más és más árnya-
latát variálta. A Macskajátékot gunyoros nosztalgia, 
melankólia, a Play Stvnndberget kegyetlen, penge 
élességű  irónia, a Sosem lehet tudni-t szellemes csip-
kelődés, a Mockinpott úr kínjai és meggyógy2ttatásá-t 
rusztikus vásári szatíra, a Mesél a Bécsi Erd ő-t le-
keplező , gyilkos, de igen raffinált fölényes ćinizmus, 
a . Jaj, Apu..  .-  t pedig az irodalmi paródiák iróniája 
jellemezte. Természetesen, nem szabad elfelejteni azt, 
hogy a mű, illetve az előadás alaiptónusa még nem 
maga az előadás, szükség van  még azokra a tartal-
mi vonafkozásokra, amelyek ennek a nnindenképpen 
korszegyűen közeli alaphangnak a segítségével, közve-
títésével a néző  értelmi és érzelmi ingereit kiváltják, 
amelyek kiváltják a produkció iránti érzékenyseégét, 
figyelmét. Ha ezt is fe'lismerjUk a színház el őadása-
iban, akkor mondhatjuk, hogy a színháznak mind 
eszközeit, mind pedig mondandóját tekintve határo-
zott profilja van. A profil nem azt jelenti, hogy az 
illető  színházban mindig ugyanúgy és mindig ugyan-
azzal az időszerű  emberi, erkölcsi, érzelmi kérdések- 

kel találkozik a néző, hanem, hogy sohasem lát 
olyan előadást, amely közömbösen hagyná, amelyben 
ne találkozna a kor aktuális, tehát a színházi közön-
séget is ésбntő, izgató kérdésekkel, s ezeket a korsze-
rű  színház formanyelvén, eszközeivel teszik fel, köz-
lik a nézővel. 

Ezek után logikusan következik a kérdés: volt-e 
ilyen profilú, egyéni, sajátos, de jellegzetes kérdésfel-
tevő  előadás az Újvidéki Színházban? Volt. Sajnos, 
csak egy. A Weiss-dráma. Nem mintha ez hibátlan 
prodnkció lenne, de ebből érzőtök legegyértelműbben 
a rólunk szálás, a nekiink beszálés szándéka, ennek 
az előadásnak minden nézője úgy érezheti, hogy ő  az 
a Mockinpott nevű  kisennber, akin egyszercsak várat-
lanul kiragadnak megszokott, köznapi világából, élet-
ritmusából és akivel végigjáratják a kiszolgáltatott-
ságnak, megalázásnak a mockinpotti stációit. A né-
zőnek az előadásban történő  részvételét Doгić  ren-
dező  végtelenül egyszerűen, köznapian, de igen hatá-
sosan éri el: Mockinpottot a közönség soraiból vi-
szik fel a színpadra. Nem hiszem, hogy van olyan 
nézője az előadásnak, aki nem gondolt arra, mi len-
ne, ha Fejes helyett őt vinnék fel, ha neki kellene vé-
gigjárni azokat a megpróbáltatásokat, amelyek az 
előadásbeli Mockinpottra váunak. Igy angazsáija ez. 
az előadás a nézőt, ilyen értelemben válik aktuális, a 
közлapiság értelmében politikai színházzá. 

A Mockinpott úr kínjai és. meggyógyíttatása mellett 
az évad másik két bemutatója, đdön von Horváth 
Mesél a Bécsi Erdő  és Artur Kopit Jaj, Apu, szegy 
Apu, szekrénybe beakasztott tégedet az Anyu, s az 
én pici szívem olyan szomorú! szintén sajátos, ma 
is érdekes létkérdésaktit vet fel, sajnos, ezek a kér-
dések egyik előadásbból sem fordulnak olyan agresz-
szivitással a néző  felé, mint ahogy ezt a Weiss-d гбmá-
ban és megjelenítésében tapasztaf'hattnk. Horváth a 
közhelyélet ártalmasságára, a látszaterkölcsiség mély 
гomlottsбgбa akar figyelmeztetni, Kopit tragibahó-
zaba viszont a művészet hazшgságának, s az emberek 
közti terror ártalmasságára kívánja felhívni a figyel-
met. A kettő  köziil —elsősorban a mű  irodalmi kva-
litásai és néhány remek színészi akkítás folytán —
a Horváth-mű  fordul közérthetőbben, иi'1agosabb for-
mában a nézőhöz, kár, hogy az előadasból hiányzik 
egykét olyan mozzanat, rendezői ötlet, amely a mű  
tartalmi aktцalitásait közelebb hozná, tud'atosátamá 
bennünk. 

Ha a bemutatott művek oklaláгбl szemléljük az Újvi-
déki Színház második szezonját, lényegében pozitív 
értékelést kell adni, ha az el őadásokat nézzük, akkor 
mar kevésbé egyértelműen kell nyilatkozni, több el-
lenvetésünk lehet. Szinte egy az egyben azonos je-
lenségrбl van ugyanis szó, mint amiről a szabadkai 
évad kapcsán már szóltam, arról, hogy a rendez ők 
több-kevesebb szakmai rátermettséggel, ügyességgel 
csupán közvetítik a drámát, de arra .már nem vál-
lalkoznak, hogy a színpad nyelvén, eszközeivel ér-
telmezzék, hogy színpadra fogalmazzák, tehát, hogy 
viszonyuk kimondottan kreatív, s nem reprodukáló 
jellegű  legyen. Ha viszont azt is nézzük, hogy mivel 
maradt adósunk a színház, s hogy műsorát is meny-
nyire rendszertelenül valósította meg, akkor kemény 
szavakkal kell elmarasztalni a színházi vezetést, a 
színházi kultúra működését. 

Az évad elején a következő  műsort ígérte közönségé-
nek az Újvidéki Színház: Peter Weiss: Mockinpott úr 
kínjai és meggyógyíttatása, Brecht: Svejk a második 
világháborúban, Csehov: Cseresznyéskert, egy Molnár- 
-szíпΡm-iű  — valószínűleg az ördög — és egy jugoszlá-
viai magyar dráma. Ebből a Weiss-drámát december 
végén mutatták be, más nem karült színre. Majd 
mintegy félévi szünet után, a szezon végén gyors 
egymásutómban közönség elé vitték a Horváth- és a 
Kopit-darabot, évadzárasig alig háromszor négyszer 
játszhatták csak őket. Hogy kapkodasról, veszélyes 
rögtönzésről vagy szervezési kérdésekről van szó, az 
talán mellékes is. Nem az a baj, hogy nem azt látja 
a közönség, amit a szezon elején ígért a somház, ez 
a legkisebb baj, kivált, ha a »beugrott« Kopit-tragi-
bohózat ellen lényeges kifogást nem is emelhetünk, 
inkább az aggasztó, hogy a szeptembert leszámítva a 
teljes szezonban mindössze három bemutatót tartot-
tak, tehát pontosan annyiit, mint tavaly egy fél év-
adban. Továbbá tudjuk, hogy egy-egy produkci бbбl 
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menetében keletkezett óriási vák цumok miatt azon-
ban kénytelenek voltak a már kés¢ el őadásokat a 
tervezettnél többször játszani, amib ől egyenesen kö-
vetkezik a közönség érdektelensége, ezt a szezon végi 
statisztika pontosan ki is m цbatja. Az újvidéki elő -
adásokat átlagban százhúszan látták, ha tudjuk, hogy 
az átlag mit jelent, akkor nem nehéz elképzelni, hogy 
néha har ninean.negyvenen ültek csak a nézőtéren. 
Nem is beszélye arról, hogy a közönség szervezése, a 
bérletrendszer k'ialakdtása lehetetlen ilyen bizonyta-
lan műsorrend mellett. Amiből viszont az következik, 
hogy az a sokat hangoztatott színházi kultúra kialakí-
tása, amelyre itt Újvidéken nagy szükség van a ma-
gyar színház folyamatos míúködése é гdekében, ami a 
színház egyik legelső  és legfontosabb feladata kell, 
hogy legyen, .nem csak késik, hanem a lassan tobo-
rozódó közönség bizahnána'k az eljátszásával még 
mélyebb pontról indul majd, mint a színházalapitás 
legkezdetén. Hogy a színház mepróbalta menteni a 
menthetőt, bizonyítja, hogy az év elején a dotátornak 
benyújtott műsortervben a már előzőleg meghirdetett 
Horváth-, Csehov-, Brecht-d гáіnіa és a vajdasági szer-
ző  ,műve mellett két fölöttébb kétes érték ű  mű ts he-
lyet kapott, Noel Coward Akt heged űvel című  olcsó 
bulvárvígjátéka és a krimi matrónájának, Agatha 
Christieiek a legismertebb munkája, az Egérfogó. 
Nem arról van szó, hogy ezek a művek, főleg az 
Egérfogó esetleg nem jatszhatók, hanem arról, hogy 
a még kialakulatlan művészi profilt ez a két darab 
esetleg rossz irányba fordítaná, szükségb ől-kényszer-
ből a színház kiskaput nyitna giccsnek, s ha erre egy-
szer sor keni, akkor ezt a gyanús portékát, amely 
úgy burjánzik, hogy észre sem vesszük, csak egysze-
rűen mindent benő , elfed, tönkretesz, sohasem irt-
hatnánk ki többé. Azt is értem, hogy a színház a szó-
rakoztató művek bemutatásával a 'közönség alanta-
sabb ízlése felé kívánt egy engesztelő , nézőteret töltő  
gesztust tenni, de a kár lényegesen, fölmérhetetlenül 
nagyobb lett volna, mint a pillanatnyi haszon. 36, 
hogy ez a két darab nem került közönség elé az Újvi-
déki Színházban, ami .természetesen nem menti a fél-
éves vákuum miatt a színház ill еtékeseit. S ha jól lá-
tom, még egy vonatkozásban veszélyes a rendszerte-
len program. A színháznak ugyanis nincs állandó tár-
sulata, a színészeket nyilván nemcsak a Rádiószín-
házból,, hanem a Szabadkai Népszínház egyiitteséb ő l 
is szeretné szerz ődtetni, a Rádióval talán nincs baj, 
illetve más jellegű  problémák meriilhetnek fel, a sza-
badkaiakkal, akik hónapokra el őre tudják, hogy mi-
kor mit mutatnak be és hogy nxikor, hol és mivel 
vendégszerepelnek, már természetszegy űen nehezebb a 
módosítások után a tervezett módon, ütembein együtt-
működni. Az egyik színház nem kockáztathatja m ű-
ködését, munkatempóját és tekintélyét a másikban 
uralkodó szervezetlenség miatt. 

Nyilván ezek nagyon súlyos vádak, amelyeket esetleg 
csak enyhíteni lehet azzal, hogy fiatal intézményről 
van szó, a szí ћ  гz sok megoldatlan külső  problémá-
val küzd, kezdve a szükséges játeklehetőségek zavar-
talan biztosításától, a színészek szabadidejének az 
egyeztetésén át a szabad rendezők angazsálásáig vagy 
mit tudom még meddig, mindez némi magyaráaattal 
szolgá'Ihat, de sem тniképpen sem mentheti a színház 
illetékeseit. Mert hogy vagy szervezetlenségékr ől vagy 
nemtörődömségről van szó, azt a ,színhazi újság pél-
dája is bizoaiyítja. A hat bemutató közül kettбre nem 
készült el a műsorfüzet, illetve az ezt helyettesít ő  
színházi újság. Mi több a К  фt-dráma előadására 
még mindig nincs a közönség alapvető  tájékoztatását 
szolgáló .újság vagy színlap. S emellett a plakátok is 
késve, közvetlenül a bemutatók el őtt kerülnek ki az 
utcákra. 

dósát is behozhatnák. Végre beindulhatna a zökken ő-
mentes színházi gépezet. Ez esetleg azzal is járna, 
hogy a jugoszláviai magyar szerzők iránti kötelezett-
ségének szintén eleget tehetne a színház, hiszen szé-
gyen lenne, ha három évadon át egyetlen jugoszláviai 
magyar drámát sem játszanának, természetesen nem 
a minden áron, tehát a minóség árán is történő  ős-
bemutatóra gondolok, hanem az írók és a színház —
az utóbbi alakuló sajátos profiljának az isme гetébeгі  
történő  — együttműlködésánek, legszívesebben azt ír-
nám közös műhelymunkájának első  eredményeként 
létrejött várva vált bemutatózna, az igazi színházava-
tásra. 

Fejezetzáróként talán még a közönségről kellene né-
hány szót ejteni. A színház egyik alapvett feladata a 
színházba járás szokásának a kialakítása. 36, hogy 
ezt széles fronton, az iskoláktól a gyárakig folytatják, 
keresik a lehetőségeket. De talán tudva a mmika ne-
hézségeit, szükségszerű  hosszútávúsagát, nem ártana 
elgondolkozni azon, hogy a színház iránt máris ér-
deklődők, ezek nyilván értelmiségek, — noha köztük 
is vannak, akiknek шідііkájuk alapján a közönség 
soraiban lenne a helyik, s még a színház tájára sem 
néztek — és főleg a leendő  értelmiségiek, tehát a 
diákság közönséggé szervezésével egy biztos alapot 
kellene teremteni. Azt mondani sem kell, hogy a kö-
zönség többi rétegét senki sem kívánja mell őzni, 
ellenkezőleg, minél előbb megnyerni kell a színház 
számára, de ,nyilván hosszabb folya дnatról van szó, 
az is logikus, hogy a siker nem a teljes szervezési 
front szélességében várható, méghozzá nem egyidб-
ben, $ az is evidens, hogy a diákság képezte közön-
ségbázis nem jelentené feltétlenül a műsor elintellek-
tualizását. 

Fejes, Romhányi és a többiek 

A tavalyi Play Strindberg után a Weiss-dráma, egé-
szen más stílusban ismét sткp ipéldáját mutatta fel a 
korszaгű  színháznak, jó éгzéllakel ёtvözte a népi, a 
vásári komédiák világát, harsányságát, a pantomim-
mel és a tragikomikum korszegyűnek tartott színpadi 
valőrjeivel. A harmónia azonban nem mindig teljes, 
nem mindig kifogástalan. A keretjáték jelenete kissé 
hosszúra nyújtott, a bemutatón még hiányzott bel ő-
le az a spontaneitás, amely az efféle komédiázásnak 
a hiteiességét, természetességét adja. S ezenkívül a 
főhős pantomimjéből is talán kissé több van a szük-
ségesnél, így némileg lassul a játék tempója. De Dori ć  
rendezésének legnagyobb hibája, hogy mivel, úgy lát-
szik, túl sokat foglalkozott a főhőssel, kissé elhanya-
golta a darab másik igen fontos alakjának ponto-
sabb, határozottabb értelmezését, s magára hagyta 
a Wurstot alakító színészt. Erénye viszont, hogy a 
választott stílust következetesen alkalmazta, nem ri-
adt vissza attól, hogy az előadás formanyelve esetleg 
idegen, szokatlan lesz a közönségnek, vállalta a ki-
hívás kockázatát, és jól tette, mert mind tartalmi, 
mind pedig formai szеmpontból jelentős produkció-
val sikerült gazdagitartia szellemi, szeszházi életünket. 

A másik két előadás redezése — Вambach Róbert és 
Vajda Tibor лшnkája — több kívánni valót hagyott 
maga után. De mindkét el őadásnák valóban nagyon 
fontos mozzanata, hogy fiatal rendezők erőpróbája-
ként készült, s mindkét előadás :nyilván nagyon tanul-
ságos állomás lesz a két rendező  további munkájá-
ban . A Mesél a Bécsi Erdő  című  Horváth-dráma Bam-
bach Róbert rendezéséről nagyon nehéz megnyugtató 
biztoosággal véleményt mondani, lévén, hogy az el ő-
adásból a gyakori és végtelenül nehézkesen, hosszú 
kínos szünetekkel járó színváltozas folytán hiányzik 
a folyamatosság, megannyi jelenetre, mozaikkocká.a 
hullik szét, zavaróan szaggatottá válik, s 'a néz ő  bosz-
szankodása mellett elsбsorban a rendezői koncepció 
hiányérzetét kelti. Tény, hogy igen sikeres részletei, 
jelenetei vannak az előadásnak, de a hosszadalmas 
színváltozással ezek vagy teljesen elvesztik hatásukat 
vagy jelentős mértékben halványabb enrl бkként él-
nek csak a nézőkben. Vitathatatlan továbbá az is, 
hogy Bambach rendezőnek sikeniilt néhány színész 
teljesítményét rendkívülivé fokozni, ugyanakkor vi-
szont a főszereplő  egysíkúbb, szürkébb alakítást nyúj-
tott, a szerep lehet őségei alatt maradt. A rendezés —
és a színészek — sikere az előadás néhány hosszabb 
jelenetének jól eltalált, jól érzékeltetett hangulata 

Nem vádaskodás, kárkán asomбt kereső  akadékosko- 
dó fontoskodás mondatja mindezt, hanem a színház 
szeretete, az új színház — gazdagodó színházi kultú- 
ránk — féltése, a színháznak önmaga — tehát a kö- 
zönség — iránti felelősségének az éb.resztgetése. Lé- 
nyegében olyan mulasztásokról van  szó, amelyek 
aránylag könnyen 'kiküszöbölhetők, föltéve, ha a szín- 
házi apparábus mindеn egyes csavarja erre törekszik, 
ezt mindennél fontosabbnak .tartja. El őre precízen 
kellene már most rögzíteni az 1975/1976. évi szezon 
műsorát, fixálni a színészekkel, a vendégrendez őkkel, 
a szabadkaiakkal a közös munkát, a pontos termi- 
nusokat, s akkor talán már az annyira fontos bér- 
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is. A részletek arra engednek következtetni, hogy 
Banibachtól idővel .érdekes, színvonalas előadásokat 
várhatunk, de arra már munkafa, pályája legkezde-
tén ügyelnie kell, hogy •mindig határozott koncepoiája 
legyen, amit nem csak ő  érez, hanem a közönséggel 
is éreztetni tud. . 

A kilométeres hosszú c rd Kopit.darabot Vajda Ti-
bor állította színpadra. Ez a harmadik rendezése az 
Újvidéki &zіfвјаѓzьал , s ez sem sikeriilt hibátlanra, 
de ebben van 'a legtöbb jó részlet, majdnem az egész 
második felvonás ilyen. A hárcш  rendezés mostmár 
mind egyérteknúbben jelzi Vajda hibáit és erényeit. 
Jó, hogy tisztelője az irodalomnak, ez eleve regávja 
attól, hogy gicosdk színpadra állútására vállalkozzon, 
de irodalomtisztelete rendezéseiлek akadálya is, mert 
úgy tetszik, azt hiszi, hogy az előadás minden nézője 
a &á гma hallatán hozzá hasoлláan reagál, maradék-
talanul érti és élvezi a mű  minden árnyalatát. S 
ezért mintha feleslegesnek tartaná a színpad eszkö-
zeiivel nyomatékosítani, értelmem .a drámát, attól 
tart, hogy megsérti az irodai mat, ha színpadilag ér- 
telmezi, kibontja a művet. Ez egy nyilatkozatából is 
kideniilt, belesleges doppingszereknek min ősítette a 
színpadi rájátszásokat, holott csak arról v an  szó, hogy 
mánként kell tudatosítani a drámai művet, ha szín-
padra kerül, mint ha olvassák. Ezek után elég nehéz 
eldönteлi, hogy Vajda tartózkodik aszínpadi kori-
kuni harsányabb eszközeit őll vagy nincs érzéke hoz-
zá, de tény, hogy mind a három reigdézéséb ől éppen 
az eszközök harsánysága hianyzik, a színpadi komi-
kumbál van kevesebb a kelleténél. Ez a Kopit--mű  
előadásában azt eredméigyezi, hogy a darab különfé-
le drámaparódiai vonatkozána'i elsikkadnák, s helyet-
tük inkább egy fiatalember tragikomikus sorsa kel 
életre a színen, kissé éppen  a.7%  lesz, amit többek 
között Kopit is parodiizál. Az sem lehetetlen azon-
ban, hogy ez az előnytelen egynzеríúsátés a szјгrész-
ként is fellépő  rendező  kettős szerepéből adódik. 

A három előadás díszleteit belgrádi vendágлrn vészek 
készítették. Dušan Ristićnek a vásári színjátszás já 
tékterét, kellékeit felhasználható megoldásai groteszk-
ségiikkel kiválóan segítették Dorió rendez ő i elképze-
léseit, Vlad&slav Lakcki színpadképe a Horváth-mű  
megjelenítésében és Vladisl'av és Tador Lalicki meg-
oldásai a Kopitidrámában a két tervez ő  ,képessége 
alatti teljesútmé дΡgy, csak részleteiben jó munka, .több 
vonatkozásban azonban inkább gátolta, mint segítet 
te az előadások kibontakozását. 

A Mockinpott úr ruháit tervező  Vesna Radovióоt a 
mű  és az előadás szellemének a teljesebb követési, 
kifеjezési szándéka vezette, a népi színjátszás és a 
bohóctréfák hagyományos jelmezeinek ötvözése bele-
illeszkedett az előadás stiláris keрбbe. Annamária 
Mdbajlovvić  гuhái ezzel szemben kivétel nédkiil nagyon 
szépek, de a Horváth-dramában a s'tiushíúség mellett 
kissé túl szépek is voltak, szebbek, mint amit ez a 
világ, a bécsi külváros megérdemel, a Kopit-darabban 
viszont a szükséges komikumot, harsány megoldáso-
kat hianyoltuk. 

Az Újvidéki Színház legjelentősebb egyéni teljesítmé-
nyeit a színászi аЈа!kútának között találjuk. Regnek, 
megisméthetetlen négy alakítás Fejes Györgyé a We-
iss-dráma eímszergpében. Az előadás szarajevói sa'jtó-
visszhngja és a megérdemelt színészi díj ezt a telje-
sítményt már az összefoglaló előtt méltán kiemelte. 
Ez a szerep és ez az alakítás végérvényesen bebizo-
nyította Fejes színészi nagyságát, rendk ivüli képes-
ségeit, azt a tehetségét, hogy jó, őt ugyesen irányító 
rendező  keze alatt nagyszerű  teljesútményekre képes, 
hogy a színészi trannszforтnádiónak végtelenül magas 
fokát tudja elérni, s hogy valóban szívvel-lélekkel 
színész. Elég felidézni a szerbhorvát lapok kгitikát, 
hogy lássuk, Fejes személyében olyan színészünk v an , 
aki rövid idő  alatt az egész jugoszláviai magyar szín-
játszás felé tudta fordítani a szakma figyelmét. De ki-
váló volt Fejes a Horváth-dгánia nyugalmazott cs. és 
kir. lovassági kapitányának szerepében is, jól ёгzé-
keltette az üres és buta pózolást, ami ezt a tisztet 
jellemzi. Az évad másik remek, Fejesével mérhet ő  
alakítását Romhányi Ibitől láttuk a Bécsi Erdő  válto-
zó korú, szereleméhes, őshuta trafi'kosnőjének é'letre-
keltésében. Romhányi a figura és a darab szeillemé-
nek szoros összefonódását példázta a részleteiben  is  
nagyon kifejező, a butaságot ábrázoló és ugyanakkor 

kinevető, karikírozó, tanulmányszámba men ő , kiváló 
úlakításában. Éгdеkes, ami a szabadkaiak játékából 
olyan súrűn hiányzik, felemás, a .figura karakterizá-
lása, jelemábrázolása, arra az újvidéki társulatnál 
sok szép pélldát találunk. Ezek közé tartozik Fejés 
és Romhányi remeklései mellett — Romhányi a Moc-
kinpott ,úrban is jeleskedik — F. Várady Hajnalka 
Marianneja a Bécsi Erdő  egyszerre szánandó és egy-
ügyűségéért elítélendő  naivájának szerepében, amely 
szintén az rad legjobb teljesítményei közé sorol-
ható. A Horváth-dráma előadásából korrekt alakítást 
láttunk még Konica Miklóstól, bár egysfkúbb, mint a 
darab főszerepe, kissé mintha a szabadkai Brecht-
-dráma narrátor szerepe kúséirtené itt meg, továbbá, 
Nagygellért Jánostól, Tusnek Otti!l нtól, Ferenci Jenő-
től, N. Kiss Júliától, Fischer Károlytól és Horváth 
Józseftől. A Weiss-drámában Fejes és Romhányi mel-
lett Ferenci és Horváth teljesítménye envlítend ő . Ko- 
pit tragibohózatából viszont mindenekelőtt Vajda Ti-
bor kiszolgáltatottságot és ébred ő  tiltakozást érzé-
keltető  játéka volt figyelemreméltó, .kár, hogy a -gyil-
kosságba süllyedő  állatiságot már nem érzékelrtette 
kellően. Tusnek, bár eddigi legjobb új пnidéki teljesít-
ményét nyújtotta, elmaradt a szerep lehet őségei mö-
gött, komikuma nem volt eléggé erőteljes, magával 
ragadó, mulatságosan-hátborzongatón agresszнv. 

Az évad egyetlen nagyobb színészi bukása is ehhez 
az előadáshoz fűződik. Pnibilla Valéria ugyanis szin-
te semmit sem mutatott fel abból a kétszín űsködő , 
naiv és groteszk érzékiségb ől, ami a póruljárt csá-
bító lányt jellemzi, végtelenül egysíkúra, s ezáltal 
funkció nélktпire sikeredett a fiatal .színészn őegek ez 
a teljesítménye, de ezért nyilván a rendezést is ter-
heli a felelősség. 

Hogy mit ígér az Újvidéki Színház következ ő  éиadja, 
valóban nehéz megjósolni, egy azonban megdönthe-
tetlen ténykánt éti mindenki előtt, az új színház els ő-
sorban színészi teljesítményei folytán szép jöv ő  előtt 
áll, ha másért nem, néhány remek színészi alakítá-
sért érdemes volt éitrehúvni ezt az intézményt, s 
épp ezért nini ártana talán már a következ ő  szezon-
ban arra tbrekedni, hogy a szímhá иzban néhány szí-
nészből 'alló minitársulat alkalmazására legyen mád, 
a zavartalan munkához feltétlenül szükség v an  egy 
ilyen együttes-magra. 

gerold lász!ó 



Tadeusz M. Jaroszewski: Személyiség és közösség. 
Kossuth, Budapest, 1974. 

Jaroszewski tanulmánykötete minden filozófiai rend- 
szer egyik leglényegesebb kérdését: a személyiség és 
közösség viszonyát vizsgálja meg a marxi gondolat-
kertien. A szerzőnek mindenekelőtt az acélja, hogy 
rekonstruálja a marxi személyiségelmélet filozófiai 
alapjait, mivel az elmúlt évtizedek folyamán, s őt oly-
kor még ma is »a marxi humanizmust sok tekintet-
ben egyoldalúan fogták fel, s őt különböz ő  irányok-
ban eltorzították vagy t őle idegen ideológiáktól köl-
csönzött gondolatokkal torzították el«. 

Jaroszewski abból a tételb ől indul ki, hogy korunk 
nem marxista filozófiai rendszerei — a keresztény 
perszonalizmus különböz ő  irányzatai, valamint az eg-
zisztencializmus — azt vetik a marxizmus szemére, 
hogy nem szentel figyelmet az emberi személyiség 
problémakörének. »A kommunizusban olyan ember-
ről van szó — idézi erre a hozzáállásra jellemzőként 
Jacques Maritainnek, a keresztény perszonalizmus 
egyik fő  filozófusának tételét —, akit el őbb meg kell 
fosztani egyéniségét ől, hogy örömet találjon abban, 
hogy magát az egésznek szenteli.« Sartre a marxiz-
musnak az egzisztencializmussal való kiegészítésében 
keres kiutat, szintén arra hivatkozva, hogy a dialek-
tikus materializmus filozófiájaból hiányzik a szemé-
lyiségelmélet. Jaroszewski tanulmánya elutasít min-
den a marxizmust érint ő  jogtalan és alaptalan bírá-
latot, amelyek szerint a dialektikus materializmus 
úgymond figyelmen kívül hagyja a személyi'ség prob-
lémáját, s bizonyos társadalmi struktúra megvalósí-
tását agyértelműnek tekinti a személyek emancipá-
ciójával. Újra felhívja a figyelmet arra, hogy »a marxi 
eszmény nem sz űkíthet ő  1e a jóléti társadalomnak va-
lamilyen kommunista verziójára«. A gazdasági és po-
litikai célnak mindenkor csak eszköznek kell lennie 
»a személyiség emancipációjára és társadalmasításá-
ra«. Felfedve a ténylegesen marxista személységelmé-
let filozófiai alapjait, Jaroszewski áttekinti a nem 
marxista filozófiai rendszereket: a heideggeri és 
Sartre-i egzisztencializmus, a strukturalizmus és a 
keresztény perszonalizmus különböz ő  irányzatainak a 
személyiségelméleteit is. Nem az az els ődleges célja, 
hogy e személyiségelméletek megoldatlan pontjait 
»leleplezze«, hanem hogy rámutasson mindazokra az 
itt szereplő  problémákra,. amelyek ma még kidolgo= 
zárra várnak a marxi személyiségelmélet körén belül.. 
»A marxisták —írja — nem kerülhetik meg és nem 
is szabad megkerülniük azokat a korunk embere szá- 

263 mára olyannyira lényeges kérdéseket sem, amelyekkel 

bizonyos ideig — mintegy monopolisztikusan — kizá-
rólag az egzisztencializmus, a keresztény perszonaliz-
mus, a pszichoanalízis vagy az amerikai szociológža 
foglalkozott. Mindezeket a problémákat azonban a 
marxizmus elméletž és módszertani értékežnek, f elžs-
meréseinek talaján kell megoldaniuk.« ' 

Jaroszewski nem tartja elfogadhatónak a nem marxis-
ta személyiségelméletek merev elutasítását. »Ez hely-
telen és társadalmi szempontból káros volna — írja 
— (...) a lényeges filozófiai és vžlágnézeti különbsé-
gek »elkenése« nélkül kell közösen arra törekednünk, 
hogy az együttm űködés és a párbeszéd légköre ala-
kuljon ki«. Az egzisztencializmus marxi kritikáját ad-
va fölhívja a figyelmet azokra a 'kérdésekre is, ame-
lyeket a marxizmusnak be kell építenie a maga sze-
mélyiségelméletébe. Így többek között a következ ő  eg-
zisztencialista tételekre: az egyén felel őssége saját és 
mások sorsáért, a történelem, az interperszonális vi-
szonyok, a társadalmi intézmények, a kultúra alaku-
lasáért; személyiségét mindenkinek önállóan kell ki 
alakftania; az emberi személyiség szabadsága szubjek-
tív természetű; az értékek és a parancsok közötti kü-
lönbségtétel szükségessége; a látszat-kommunikáció és 
a látszat-közösség veszélye, valamint a személyiség 
elvesztésének a veszélye a tömegtársadalmak homo-
genizált tömegkultúrájában stb. 

A strukturalizmus felismerései közül mindenekel őtt 
az egzaktságra és objektivizmusra való törekvés 
elvét tekinti a dialelktikus materializmus számára 
is követendő  tudományos módszernek. A keresz-
tény perszonalizmus különböz ő  irányzatainak té-
teleit bírálva és elemezve Jaroszewski megálla-
pítja, hogy »a katolikusok szocializmus melletti 
elkötelezettségének a problémája az ún. erkölcsi 
forradalom kérdésével függ össze«. A katoliku-
sok ugyanis bizonyos szellemi és lelki célokat ab-
szolutizálva elválasztják 'őket megvalósításuk társa-
dalmi eszközeitől. Ez azonban nem zárja ki, s őt nem 
is zárhatja ki a .két filozófiai rendszer közötti együtt-
működést. »A magam részér ől — írja — nem látnék 
semmi helytelent abban sem, ha elismern ők, hogy 
(...) bizonyos értelemben a marxizmus is »perszona-
lista politikai« program. Nevezetesen abban a laikus 
értelmezésben, amleyben a »perszonalista politika« 
kifejezés nem jelent semmi mást, csupán a szemé-
lyes értékek fejlesztésére irányuló törekvést az »evi-
lági« életben, éspedig a társadalmi strukturális átala-
kulások alapján, nem pedig ezeken túlmen ően vagy 
ezek helyett.« 

Jaroszewski tanulmányának jelent ősége abban áll, 
hogy elmélyült, autentikus elemzését adva a nem 
marxista filozófia rendszerek személyiségelméle-
teinek, feltárja azokat a horizontokat, amelyek nélkül 
a marxista személyiségelmélet aligha tudna tovabb-
épülni. Ilyen vonatkozásban tehát a korszer ű  marxis-
ta személyisége'lmélet alapvet ő  munkájanak tekint-
hető  e mű . »A személyiségre vonatkozó kutatások in-
tenzívebbé tételének szükségessége nemcsak abból 
adódik, hogy sikerrel kell megvívnunk harcainkat az 
antimarxizmussal, hanem — és mindenekel őtt — ma-
gának a marxista mozgalomnak a gyakorlati szükség-
leteibő l — szögezi le Jaroszewski. — Az új ember ki-
formálásának, az emberi kapcsolatok tökéletesítésé-
nek, a kulturális forradalom tartalmasabbá tételé-
nek stb. problémáit nem oldhatjuk meg eredménye-
sen anélkül, hogy ne tisztáznánk saját magunk szá-
mára számos, az emberi személyiséggel és fejl ődé-
sével összefügg ő  lényegbevágó kérdést.« 

Jaroszewski kiemeli a személyiség és közösség vi-
szonylatában, valamint a közösségen belül létrejöv ő  
interperszonális kapcsolatok vizsgálataban azt a 
marxi személyiségelmélet továbbépítése szempontjá-
ból alapvető  tényt, amely szerint »az ember személyi-
sége a tevékenység során kibontakozó, viszonylag tar-
tós totális pszichikus struktúra, amely egyúttal »dia-
krónikus«, dinamikus, nyílt struktúra is (...) Az em-
beri személyiség olyan struktúrát jelent — mondja 
—, amely cselekvéseíben, beállítottságaiban, tevékeny- 
ségežben, nem tárgyiasult termékeiben, személyközi 
kapcsolataiban objektiválódik, és éppen e küls ő  meg-
nyžlvánulásai folytán lesz megismerhet ő;  közölhetd, 
tehát megragadható az emberi megismerés és magya-
rázat számára.« 

juhász erzsébet 
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Manuel Puig: Rúzsos kis ajkak . Európa , Budapest, 
1974. 

Miért izgalmas prózakísérlet Puig regénye? Melyek 
azok a regénytechnikai eljárások, amelyeket Puig si-
keresen alkalmaz? Hogyan ötvöz ődnek egybe a külön-
böző  dokumentum szekvenciák, és milyen módon 
egyesülnek és alakítanak ki egy új típusú, formailag 
szilárd, gazdag jelentéstartalmú prózafelületet? Ezek 
a kérdések ösztönzik Puig regényének olvasóját to-
vabbolvasásra, s ezek a kérdések késztetik arra, hogy 
elemezve, boncolgatva kutasson a válaszok után. 

Puig regénye mindenekelőtt a szórakoztató olvasmány 
élményét váltja ki, s furcsa módon, ezt az élményt 
mindvégig táplálja is. Első  pillantásra »hagyományos 
modern« regénnyel van dolgunk, amelyben a narratív 
szöveg nyelvileg, stilárisan, formailag, szemantikailag 
(sőt még ortográfiailag is) élesen elkülönül ő  szegmen-
tumokból áll össze és a dokumentumregénnyel tart 
rokonságot. Puig regénye nem lineáris felépítésű; 
nincs pontosan meghatározható történetváza és nincs 
hagyományos értelemben vett központi figurája. Juan 
Carlos Etcheparet annyiban tekinthetjük a regény 
központi alakjának, mert vele a regény többi alakja 
ilyen vagy olyan viszonyban van, s mert végeredmény-
ben éppen a vele való viszonyok hatnak — közvetve 
vagy közvetlenül — a regényfolyamat alakulására. 

Nem véletlenül említettünk regényfolyamatot, s nem 
véletlenül húztuk alá a viszonyokat. Ekét kategória 
megfelelőbbnek mutatkozik a regény cselekményvilá-
gának definiálására, mint a történet, vagy esemény-
sor. Miről is van szó? Emutettük már, hogy a regény-
együttes különböző  — dokumentumértékű  — elemek 
összefűzéséből alakul ki (pl. gyászjelentések, levelek, 
újságkivágások, levelek a »szívposta« rovatból, a ro-
vatvezető  válaszai, naptárbejegyzések, jóslat, kérd őív, 

kórházi felvevőlap;  rendőrségi jegyzőkönyv, folyamod-
ványok, imák, sírfeliratok stb.). A hagyományos, köz-
vetlen (első- vagy harmadik személyű) elbeszélés a 
fenti szegmentumok'ka'l egyenértékű, de csak kiegé-
szíti azokat, összeköti, magyarázza, kibölti a »doku-
mentumok« közötti teret. Mivel a fenti kifejezésfor-
mák túlnyomó része inkább állapotok, helyzetek »el-
mondására« képes, a tényközlés momentuma ural-
kodik el a regényen. Ebb ől következően a regénynek 
nem alakul ki sem egyenesvonalú, sem több szálon 
futó eseménysora, a súlypont áttev ődik a szereplők 
egymás közötti viszonylatainak rajzára. Ehhez pedig 
— az adatokat, tényeket közl ő  szegmentumokon kivi I 
— a leredukált cselekményvilág is elegendő . 

Puig regénymódszeréből következően az idősíkók egy-
bemosódnak, fellazulnak a történet időhöz, helyhez 
kötött szabályai, s a valóságos kontinuitást a regény 
önálló struktúrája váltja fel, amely a vallomásakbál, 
tényekből, adatokból új logika szerint épáti fel a ma-
ga világát. Jól megszerkesztett lesz-e ez a világ —
ennél a regénytípusnál éppen azon múlik, milyen 
belső  szabályokat állít fel, s tartja-e magát hozzájuk. 
Hogy Puig regényében viszonylag er ős kohéziós erő  
tartja össze a szalakat, ezt leginkább az bizonyítja, 
hogy miután többé-kevésbé ismertekké válnak a re-
gényhősök és alapviszonyaik, neviik említése nélkül is 
rekonstruálható, kiről is van valójában szó. Ez a meg-
oldás lehetővé teszi azt, hogy az olvasó közvetleneb-
bül bekapcsolódjon a regényfolyamatba, és fellelje he-
lyét a regény terében. 

Puig ábrázolásmódjának egyik fontos jellemvonása a 
közvetítettség. Tekintettel arra, hogy mondanivalóját 
szinte kizárólag a felsorolt formákban közli, ítéleteit, 
saját szempontjait nem kényszeríti rá az olvasóra( 
/befogadóra, tehát a tárgyilagos varráció lehetőségei- 
vel kísérletezik. Az egyes szegmentumok nem betol-
dott elemekként, illusztrációkként funkcionűlnak, 
mert közléseiken alapul a regény. Továbbá lehet ővé 
teszik a nézőpontok állandó váltakozását (amit a ha-
gyományos eszközökkel nem lehet elérni), s ez sajátos 
vibrálást, dinamikát biztosít a szövegnek. Például: a 
regény a Juan Carlos haláláról szóló újsághírrel kez-
dődik. Juan Carlos a továbbiakban — a néhány köz-
vetlenül elbeszélt szakaszt és naptárbejegyzését ki-
véve — volt szerehnénеk, húgának leveleiben, kórházi 
iratokban, adatokban emléktáblák szövegeiben, anyjá-
nak, szerelmének imáiban, beszélgetésekben van jelen. 
A fiktív elbeszél ők (levélírók, imát mondók) váltoga-
tásából következően Juan Carlosгбl, jelleméről, életé-
ről, emberi kapcsolatairál, haláláról rendkívül össze-
tett kép bontakozik ki. A narratív szegmentumok 
egymás hatását felerősítik, helyzetekre, eseményekre 
— ebben az esetben Juan Carlos egyéniségére és cse- 
lekedeteire — többb oldalrál vrlágítana& гá. s lényegé-
ben éppen ez az, amire a montázstechnika alkalmazói 
törekszenek: a hagyományos módon felépített próza-
felületek feltördelése, szabadabban vagy kötöttebben 
illeszkedő  szegmentumok összekapcsolása, fluidabb 
regénytér kialakítása, a látószögek megsokszorozása, 
az összeolvasás, az adott elemekb ől való kombinálás 
lehetőségeinek megnövelése. Puig élt a kísérleti " re-
gény lehetőségeivel, s a maga módján sikeresen alkal-
mazta őket. 

Nem vállalkozhatunk a regény komplex elemzésére, 
s ezért még csak néhány olyan mozzanatra szeret-
nénk felhívni a figyelmet, amelyek a fenti megállapí-
tást támasztják alá. Puig regényében különös szerepe 
van a leírásnak. A modern francia próza valósággal 
kimerítette a tárgyak, helyék, színek, képek stb. de-
skripciójából eredő  lehetőségeket. Puig regényének le-
írásai mégis hordoznak magukban egy új mozzana-
tot. Formailag elkü'lönítve, önálló »fejezetben« jelen-
nek meg és szabályos leírás-betétet alakítanak ki. 
Egyik ilyen betét a Fényképalbum, a másik a Lány-
szoba, 1937 címet viseli. Az albumban található ké-
pek vagy a szoba tárgyainak; bútordarabjainak pon-
tos leírása nem azzal a céllal 'készшt, hogy felvázolja 
a cselekmények hátterét, megörökítse a környezetet 
szont a főszereplő  egysíkúbb szürkébb alakítást nyúj-
illusztratívnak, s a leírás hírértékét, 'közölnivalóját te-
kintve a többi narratív szegmentummal egyenrangú-
vá válik: a regényhősök társadalmi, vagyoni helyze- .  
téré, baráti kapcsolataira stb. vonatkozó utalások ol-
vashatók ki belőle. 264 



A narratív struktúrában különös helyet töltengk be a 
párhuzamos szálak. Punig egy-egy dialógussal párhuza-
mosan vezet még egy szálat, amely az asszociációkat, 
a ki nem mondott gondolatokat fejezi ki. Másutt egy 
meditatív, befelé irányuló, ugyancsak ki nem mondott 
belső  monológba beleszövi az út mentén olvasható 
reklámfeliratokat, amelyeket mi is mechanikusan vé-
gigolvasunk éppúgy, mint a melletük elhaladó busz 
utasa a regényben, s bennünk éppen úgy nem tuda-
tosodik a szövegek értelme, ,mint a regényh ősben, 
mert tola'kodó vizuális hatásuk el ől nem térhetünk ki. 
Puig párhuzamosan perget dialógust és rádióregényt, 
s ezzel megkísérli egy többdimenziás regénytér kon-
stituálбsбt: egyszerre figyelünk a beszélgetésre, s a 
rádióban közvetített giccses szerelmi történet alaku-
lására. 

A regény dialógusai közül külön kiemelkedik . az, ame-
lyikben Mabel gyónásának szövege olvasható. A cson-
ka džalógust mint sajátos beszédformát kialakító gyó-
nás a regényben a dialógus és a monológ határán ál-
ló kommunikálást jelképezi, amelyben a gyóntató kér-
déseire, közbeszólásaira a válaszok alakulásából követ-
keztethetünk. Ebben a prózai fordulatban Puignak 
sikerült egy olyan teljes értékű  beszédszalat végigve-
zetnie, amelybe — leíratlanul is — beírták magukat 
a kérdések, a gyónás menetét irányító közbevetések. 
Az a kihagyásosság, amely ebben a szakaszban fel-
bukkan, s amely nem hiányt, hanem inkább sajátos 
többletet »állít elő«, valósít meg, a regény .más nar-
ratív megoldásaiban is megjelenik. A 156-158. olda-
lakon található felsorolás-szerű  leíró rész például a 
már korábban előfordult, ismert mozzanatokra, vi-
szonyokra, helyzetekre alapozza mondanivalóját: eb-
ből rekonstruálhatók az események megértéséhez nél-
külözhetetlen tények, s rajtunk áll, hagy összekötjük-e 
a szálakat, aktívan részt veszünk-e a kihagyásos nar-
ráció által felkínált logikai/regényolvasási aktusban. 

Elemzésünk során többször ejtettünk szót a levelek-
nek mint a regény alapvet ő  szemantikai/naггбсiбs 
egységeinek szerepéről. A regény végén megjelenő  le-
velek,levélváltás, levéltöredékek az egész regényfolya-
mat összefoglalásaként, szintézisteremtő  elemekként 
funkcionálnak. Egyes motívumaikban nemcsak a re-
génykezdésre, a regénynyitó levelekre utalnak, ha-
nem azáltal, hogy csak aláhúzások, kžemelések s-
métlődnek meg belőlük, új aspektusok nyílnak meg a 
regény egészének felméréséhez. Olyan döntő  fontos-
ságú mozzanatok kristályosodnak ki, amelyeket ez a 
másodszori említés nyomatékossá tesz: a regény cse-
lekményvázának alapul szolgaló levelek (Nené és 
Juan Carlos között) a tűzbe kerülnek, s az elégett pa-
pírokon fennmaradt sorok meger ősítik azt az észre-
vételt, hogy épp e két embre viszonya volt a dehu-
manizáládott emberi kapcsolaok halmazában a való-
ban tartalmasan emberi. 

S még valami tisztázódik az elégett levelek olvasása-
kor: Puig nem véletlenül valasztota ki és tette meg 
regényének narratív szegmentumaivá éppen a levele-
ket, újságkivágósakat, a szerelmi posta rovatot, a rá-
dióregények szövegtöredékeit, a rend őrségi aktokat. 
Éppen ezeknek a kifejezésformáknak a felhasználá-
sával lehet rendkívül meggyőzően rávilágítani az em-
bemi viszonyokon, az egyes ember sorsproblémáin, tra-
gédiáјбn, tengődésein túl egy egész létforma ellent-
mondásaira. A giccses, kispolgári, 'kisvárosi ízlésvilág, 
életvitel, normák, amelyeknek tudatosításáig, felisme-
réséig el sem jutnak azok, akiknek sorsát a fenti 
erők meghatározzák, a legközvetlenebbül leplez ődnek 
le. A szellemi, lelki sivárságot adekvátabban nem is 
lehetett volna a regény eszközeivel előállítani/ábrá-
zom, mint a helyi tárcmulatságók, szerelmes levelek, 
újságokk, a kisember élményvilágát formaló hatások 
rögzítésével, regénybe emelésével. Puig regénytechni-
kai újításai egy rendkívül gazdag jelentéstartalom 
közvetítésére irányultak. 
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»Valahol rettenetes csönd van. 
Ef fele gravitálunk.« 
(Pilinszky: Hommage a Isaac Newton) 

Impozáns kiállítású kötet: ötvennégy fotó, melyek 
Schaár Erzsébet szobrait, portréit, 'kompozícióit örö-
kítették meg, külön-külön, egymásban és egymás mel-
lett, a műteremben és a szabadban; valamint tizen-
négy Pilinszky-vers. Schaár és Pilinszky: eleve izgal-
masnak ígérkező  produktív társítási kísérlet. S őt, a 
két művész alkotói vilagának evidens megegyezései 
által igazolt társítás a puszta egymást-kiegészítésen 
túl a kreatív egymást-gazdagítás reális reményével 
is kecsegtet. Ezért több ez a kötet szobrokról ké-
szült fotók és versek puszta egymás mellé helyezésé-
nél. A képzőművészet és a költészet formanyelvén 
megalkotott műveket nem individual tasuk, hanem 
szimbiózisuk szintjén kell megközelítenünk. Az egye-
dit — versben és szoborban —kizárólag az általános 
kontextusában, az együtes építőelemeként szemlélhet-
jük: csak így szólhatunk err ől a konkrét kötetről. No-
ha mind Schабг  szobrai, mind Pilinszky versei a mű-
vészek opusának legújabb darabjai, nem ismeretlenek. 
A szobrok kiállításokon és önálló kötetben, a versek 
(részben) újságok hasábjain már korábban nyilvános-
ság elé kerültek. Egymás által, egymást feltételezve/ 
kiegészítve új esztétikai híranyag-többlettel gazda-
godnak. Ezt tudva könnyen kimutatható a kötet fül-
szövegének fogalmazási ellentmondása is, mert »két 
művész, két m űvészet kžvételesen harmonikus talál-
kozása« lehetetlen lenne a kötet egyik rétegének egy-
oldalú illusztráló szerepre való lefokozásával (»Pilinsz-
ky János versei értelmezik, magyarázzák, kžegészí-
tžk a szobrokat»), mert a versek nem pusztán mottói 
a szobroknak — Schaár Erzsébet alkotásai, s őt még 
ezen túl a fotók is (beállításaik egyediségével, egyszeri 
voltában megörökített nézőpontjukkal, fekete feki-
leteikkel) a Pilinszky-versekkel együtt kölcsönöseim 
»értelmezik, magyarázzák, kiegészítik« egymást. A 
kapcsolódások többirányúak és kölcsönösek. A kötet 
valamennyi rétege egyszerre végez 'kisugárzást és be-
fogadast. 

Schaár és. Pilinszky társításának a létélmény alapvet ő  
hasonlóságán túlmenően a konkrét alapja a mind-
két életműben megfogalmazódott pozitív vagy nega-
tív előjelű  beteljesülés, a befejezettség ténye lehetett. 
Nem az életmű  beteljesedése, hanem az, amir ől Pi 
linszky Nyitás című  verse szól a Végžgfejletben: 



A gyerekkor alkímiája 
beteljesűl, sikerűt végre. 
Az éržntetlen kapukat, 
az álom zsžlžprendszerét kinyitják. 
Mindenből csönd lesz és közelség. 

A pozitív előjelű  beteljesülés, a harmónia, a >vközel-
ség< osöndje helyett azonban legújabbb verseiben Pi-
linszky újra a kapcsolatteremtés kudarcáról, a »távol-
ság« »rettenetes csönd«-jér ől ad számot. S ugyanaz 
a tér- és csöndélmény, mely Pilinszky verseit építi, 
Sohaár Erzsébet szobrainak is leglényegesebb tartal-
ma. Mind a versek, mind a szobrok a teret és csön-
det implikálják, a tér és a csönd vonzásában teljesed-
nek ki, ezért ebből az irányból közelíthetők, mag: Lét-
rehozójúk a tér- és csöndélmény, a csönd terében ke-
letkeznek és a teret és csöndet fejezik ki. Nem in-
differens, neutrális csönd és -tér ez, éppen minőségük 
az, ami meghatározójuk, s az alkotósak szempontjá-
ból egyedül fontos összetevőjük. »A tér a világ kép-
ződménye, az emberi tudat maga-építette börtöne« —
írja Beney Zsuzsa a Pilinszky verseiben kiteljesed ő  
térről, és ez számunkra azért is fontos megállapítás, 
mert azon túl, hagy ez a »tudat-építette tér« Pilinszky 
legújabb verseiben is a csöndet építi és a csönd által 
határozódik meg, ugyanúgy része, domináns eleme 
Schaár Erzsébet szobrainak, és áltála érthet ő  tetten 
a Schaár-alkotások csöndje is. 

Schaár Erzsébet al'kotásainaak »nem-m űvészi«, artisz-
tikum-tagadó faktúrája (a test kidolgozatlan mérta-
nias t&nb, a fej és a kezek élő  modellről készült gipsz- 

• kópiák) eleve arra utal, hogy ezek az alkotások nem 
önmagukat fejezik ki, mondanivalóju'k lényege az a. 
tér, amelyet jelenlétükkel jeleznek, bezárnák, vala-
mint az a csönd, amely az alakok hallgatásában su-
gárzódik a térbe. A csönd létrehozójaként viszont a 
szintén a tér által :megfogalmazódott izolációt, a tér-
szigetelést kell számontartanunk, mely egzisztenciális 
szinten szemlélve a magány közvetlen előidézőjévé vá-
lik. Ez a magany-tudat ölt alakot a szobrok mozdulat-
lan hallgatásában, amely csöndként visszasugározódik 
a térbe. Tér és csönd ilyen kölesönös viszonya azt is 
jelenti, hagy a tér önmagában is jelöli a csöndet, és 
viszont, a csönd maga is képes a térérzet ábrázolá-
sára. 

E tér és e csönd antropomorfolágiailag koordinált: 
ember-altkotta és embert körülvev őifoglyultartó-alakí-
tó. Mivel a szobrok létének szerves komponense, ese-
tünkben egzisztenciális viszonylattikban vizsgálandó. 

Ajtók egymás mögött: sorra a magányra nyílnak. Nyi-
tott ajtók, nyitott ablakok: mögöttük, előttük az üres-
ség. Nem termeket zárnak be — a térben állnak. Az 
ember-alkotta embertelen térben. S a térbe belép az 
ember. Pontosabban ide kerül. A szobrok statikája me-
tafizikus. Az ember az őt körülfolyó térben, az ablakok, 
ajtók előtt, .mögött, között elvesziti minden bizonyossá-
gát. Az ablak nyílásán áttekintve nem lehet bizonyos a 
legalapvetőbb kérdésben sem, mely a cselekedet meg-
létét, realitását igazolná: befelé vagy kifelé tekintett 
vajon? Maga-alkotta tárgyai (között veszíti el léte bizo-
nyosságát. Az elidegenedésnek ez az élménye közvetle-
nebb úton nyer .megfogalmazást a kizárólag alakokból 
összeállított kompozíciókban. Szobrok egymás mellett, 
lett, egy síkban elhelyezve, egyenlő  távolságra egy-
mástól. Elhelyezésük rendjében, pusztán a térben el-
foglalt .pozíció által kifejezik az izo'láltságot, a kom-
muni'kációs kapcsolat felvételének lehetetlenségét. 
Ezt árnyalják, tovább értelmexik a statikus gesztusok. 
Merev, egyénítetlen arcok, kifejezéstelen, talán fáradt, 
lemondó, üres tekintetek előre, a semmibe, egymással 
párhuzamosan. E mozdulatokban akudarc-utániság 
levertsége, passzivitása tör felszínre. A »Feltartott ke-
zű« 'kitörési kísérlete már eleve a merevségb ől indul, 
s mozdulatának értelmetlensége determinált: a 'kitö-
rési kísérlet, a mozdulat abszurd, a teret mértanias 
elhelyezkedésükkel meghatározó szobrok passzív me-
revsége eleve 'kudarcot sejtet. Hogy mennyire az 
antropolagizáltságban nyilvánul meg a tér elidege-
nítő  szerepe, megfigyelhet ő  az egyik nőalaknak két 
eltérő  környezetbe való helyezésében. Az els ő  képen a 
műterem ajtaja előtt áll a szobor. Egy ember-alkotta, 
emberi célokat szolgáló zárt aj#ó előtt. A szobor szá-
mára a háta mögötti ajtó a kizártságot jelenti. Az aj- 

tó belülre zárta a harmonikus emberink minden 
megnyilvánulását, legalábbis erre enged következtet-
ni az az üresség, ami kívül maradt: A n őalak tekin-
tete könyörgés, kérdés: a bizonytalanságot, a magányt 
fejezi ki. A másik képen ugyanez a szobor természeti 
környezetben, fák közé helyezve jelenik meg. A vál-
tozás rögtön kitűnik. A természeti rend harmóniájá-
val besugározza a szobrot, s ez magába szívja kör-
nyezete szabad rendjének, megbontatlan egységének 
rá eső  részét, így nyeri el megnyugvását és bizton-
ságát. S itt ismét oda jutottunk, hagy a szobrok pusz-
ta helyzetükben kifejezik indulatukat és nyugalmukat. 
Ez djfent a művészetnek azt a teljes egészében ki-
aknázhatatlan, kevéssé alkalmazott lehet őségét vilá-
gítja meg, amelyre fentebb kötetünkről általában 
szólva már emlitést tettünk: nevezetesen azt, hogy 
egy konkrét műalkotásban az egyszerinél sokkal több 
potenciális kifejezési lehetőség van. Múalkotásoknak 
eltérő  kombinációkban történő  társításával, változó 
kontextusokba való helyezésével az új tartalmak ki-
fejezésének kimeríthetetlen lehet őségkomplexumát 
nyerhetjük. 

Schaár Erzsébet emberalakjainak magánya végletes 
és áttörhetetlen. Ember emberrel képtelen kapcsola-
tot teremteni. Ezek a szobrok egymással szembefor-
dítva is csak az üres teret látják. Csupán falra vet ődő  
árnyuk az, ami még belőlük való és hozzájuk tartozik: 
ami maradéktalanul a sajátjuk. Az árnyék, ami nem 
más, mint látomás. Az embertelen tér jelzésére, 
amelyben e szobrok állnak, a művésznő  durva, kidol-
gozatlan falakat, oszlopokat, archit гбvokat alkalmaz, 
s a szobrok testtömbjeinek érdes fáktú гбja is a disz-
harmónia fájdalmának kifejezésére hivatott. Ajtók 
előtt, falak, ablakok között láthatók ezek a figurák, 
s az általuk elfoglalt pozícióban ismét a kötet egyik 
kulcsfogalmához jutottunk el: a között-höz, amely-
ben a tragikus létélmény szorongásban megnyilvá-
nuló bizonytalanѕag-érzete fejeződik ki, s mint ilyen, 
befogadói intellektusunk számára a Pilinszky-versek-
re vonatkozó utalást tartalmaz, hiszen, mint azt Bá-
nyai János megállapította, a sem kint, sem bent álla-
potának láttatására alkalmazott alapvető  metafora 
Pilinszkynél is a között, amelynek 'konkrét példáiban 
szintén a Schaár-szobrok legfontosabb között'kifejez ő  
motívumai: az ajtó és a fal a domináns 'képelem: 
»Nincs ajtó, amit megnyithatunk. / Nincs retesz, ami 
kirekesszen.« ,(Kis éjžzene) »A fal el ő tt? A fal után?« 
(Kőfal és ünnepély). Ez a kötöttben mogfogalmazó-
dott elveszettség-tudat a tágabb értelmezés ű  térél-
mény részét képezi, amelyről már megállapítottuk, 
hogy egyaránt építőeleme a szobroknak és a versek-
nek. S a legújabb Pilinszky-versekben megmutatkozó 
tendenciának megfelelően fogalmi nyelven is megfo-
galmazott térélmény a között sžituációját a szimpli-
fikáló ellenpontozással egyértelm űvé és nyilvánvaló-
vá teszi: »A pokol térélmény. A mennyórszág is. / 
Kétféle tér.« (Terek) Ebben viszont egyúttal már an-
nak a között-nek az előképét is fölfedezhetjük, amely-
ben majd a térnek a grammatikai szférába való szo-
rulásával a nyelvi antinómiák lépnek előtérbe. Az el-
lentétek tartás diszharmóniája transzponálódik így 
direkt úton az ellenpontozas nyelvi modelljébe: »Meg-
tesszük, amit nem teszünk meg, / és nem tesszük 
meg, amit megteszünk.« (Hommage a Isaac Newton); 
»Ettől lesz egyre súlyosabb / és egyre könnyebb.« 
(Zűrzavar) A feszültség hiteles intenzitásának tiikrö-
zésére egyedül ez a polarizáltság mutatkozott adek-
vának. A világ immanens, polaritásig menő  kontrasz-
tokkal teli ambivalenciajábain nnegnyilvánuló létbi-
zonytalanság a grammatikai állítás és tagadás, pozitív 
és negatív közlés egymás mellé helyezésében, a »Ne-
vezhetetlent« hajszoló Weöres Sándor-i »kett ős Nevez-
hetőkhöz hasonlóan a paradoxonban nyert kifej ezé- 
si formát. Mivel az áшtás mindkét pólusa hiteles, 
mіndkettőnek egyenlő  evidenciájú a valóságfedezete, 
így a végletek közötti távolság csökken, az átmenet 
elmosódik, ami végül is oda vezet, hogy teljességgel 
fölborul a reális dolgok értékréndje, értelmetlenné 
válnak a mértékek, a fogalmák és végső  fokon a lét 
is. Itt jutottunk el ismét a lét abszurd2tásának tényé-
hez, amely á szobrokban megfogalmazódott végs ő  fel-
ismerés volt. Pilinszky verseiben az egyén a 'lét ket-
tősségei között vergúdik. Elveszettség-tudata a b űn és 
kegyelem, én és világ, egyén és közösség, a gondol-
kozáskényszer és a prelogikus, tapasztalattól meg 
nem fertőzött tiszta világkép visszavágyásának ellen 
pólusai által 'bezárt között-lét terében kristályosodik 
ki. A létnek ezt a kettőségét Pilinszky már nem 266 



transzponálhatja a társratalálás és »veleérzés« fel-
emelő  harmóniájába. A másik emberrel való tartal-
mas kapcsolat lehetetlenné válik (mint minden rele-
váns tartalom, ez is már a grammatikai szférában 
kifejeződik: csak egyes számú személyes névmá-
sokat ismer ez a költészet, mert a mi már a kapcso-
latot feltételezné: »Csak én vagyok. Én, te meg ő.«); 
»még a legbensőbb viszonyt is megöli, hogy az egyé-
ni sors ki van szolgáltatva az idegenné vált világ tör-
vényežnek«, (Béládi Miklós) azaz a szubjektív és ob-
jektív világ meghatározottságai közötti szorításban 
roppan össze a szubjektum. Itt a versék világa érint-
kezik a szobrokéval. De Pilinszkynél ez az abszurdi-
tás nem marad meg magában, mert az ember az 
egymástól való hideg elszigetelődésnek, a lét veszé-
lyeztetettségének okát a másik emberben keresi, és 
semleges izoláltságából végül nyílt szembefordulas 
lesz. Az ember ellenségévé válik embertársánaka. A 
leghatározottabban az Akvárium című  versben fogal-
mazódik meg ez a folyamat: 

... Hozzánk szól. Senkihez. 

... Halmadár szeme 
nem a szemünket keresgéli, csak 
lukakat fur. Nem számít, hogy hova, 
csak luk legyen, bárkiben, bármiben, 
ellenünk, ellenem, maga ellen, 
luk, bármi áron. 

Amíg a szobrok egy magukra erőltetett nyugalomba 
buz'kolóznak (hogy belülrő l a bele-nem-nyúgvás feszí-
ti őket, csak egy-egy megránduló .izom tanúsítja a ké-
zen, valamint a testék durva, a mértani  torn.b  sík-
jait és éleit elmosó érdes faktúrája), addig, a versek 
a szobrok statikusságát mozgalmassággal ellenpon-
tozzák. A cselekmény — a kapcsolatfelvétel módoza-
tainak nyugtalan keresése — minduntalan kudarcok-
ba ütközik, vesztésre kényszerül, de mindannyiszor 
megújulásra is kész, azonban a benne megfogalmazó-
dott cél elérése nem következik be, helyette a komp-
romisszumban •éri el ez a dinamizmus a nyugvópont-
ját. Talán éppen ebben a kifejezettebb mozgalmas-
ságban ragadható meg a fordulat: legújabb verseiben 
feltűnően több a cselekvést jelölő  ige, a Kráter több 
mondata csupán igékből áll, ami arra figyelmeztet 
bennünket, hogy az engagement immobžle — ami 
ugyan Pilinszkynél nem jelentette soha a belenyug-
vás pesszimizmusát, de csak bels ő  cselekvésben meg-
nyilvánuló elkötelezettség volt — mindinkább átadja 
helyét egy cselekvőbb viszonyulásmódnak, amit a ver-
sek dinamizmus "ara utaló terminussal engagement 
mobile-nak nevezhetnénk. Ezt a konklúziót azonban 
inkább még csak :sejtésként el őlegezhetjük ezekhez a 
költői világ új tájékai felé mutató versekhez, mert 
bár a dinamizmus :kiterjedtebb szerepkert 'kap, a cse-
lekvés értelmének tudata még nem tud maradéktala-
nul felszívódni, s így legtöbbször a tett abszurditásá-
nak tudata kerekedik fölül, mint például a Kráterban 
is: »Lépkedet. Lépkedek. / Egyhelyben járunk;«. Né-
mi egyszerűsítéssel tehát az mondható, hagy a dina-
mizmus kifejezésére hivatott :szobrokban a statika, a 
mozdulatlanság, míg a versekben a mozgalmasság 
nyilvánul meg. A művek tehát ellenpontozzák, kiegé-
szítik egymást. Míg a szobrok mozdulatlanságukban 
a kudarc-utániságot, a végs ő  fázisi 'őrzik, tehát mozdu-
latlan magányuk időtlen, addig a versekben folyamat 
tanúi lehetünk, amely határozott id őbeliséget mutat, 
és csak utolsó mozzanataiban jut el a szobrokban 
megfogalmazádott állapothoz. Másrészt viszont ez a 
kapcsolat a csönd aspektusaból is ,megfigyelhető , 
mert mind a szobrok némasága és mozdulatlansága, 
mind a versekben feszülő  hallgatás a csöndet ábrá-
zolja (a dinamikait és az akusztikait). A szobrok és 
versek kapcsolata tehát így is körülírható: a beszéd-
ben a hallgatas, a mozdulatokban a mozdulatlanság 
fejeződik ki. Végül, úgy érezzük, a legszorosabb kap-
csolat ott jön. létre, amikor az id őtlenül megközelít-
hetetlen magány a szobrokat »archaikus oszlopszeп t«-
té (Beke György) nemesíti, tehát em'beren-túlivá ma-
gasztosítja, a versekben pedig a kapcsolat formája 
ölt a misztikum irányába eltorzított alakot. A harmó-
niakeresés ugyanis végül a bilaterális kapcsolat meg-
teremtésének lehetetlensége miatt a kapcsolatnak egy-
oldalú formájaba jut el. A pólusak egyensúlya felbil-
len, míg az egyik felmagasztosul, a másik a féreg-tu- 
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sésének láza tehát végül kompromisszumra kénysze-
rül, az egyén a megnyugvást, a beteljesülést a meg-
semmisülésben, a beletörődő  alázatban, a tökély cso 
dálatában találja meg. Ezzel emberi magánya megpe-
csételődik, de harmóniáját a misztikumban, a szolgá-
latban, a transzcendens áhitatban meglelheti (legpreg-
nánsabban a Gótika című  versben fejeződik ki ez a 
beteljesülés). Piliszky új útja is oda vezetett tehát, 
ahova korábbi verseié. Ebben a misztikumban forr 
össze véglegesen Shcaár Erzsébet és Pilinszky alko-
tasainak világa, hogy e kötetben egy intenzív hatású, 
összetett eszétikumú, de egytömbű  alkotást hozzon 
létre. Ezék a művek külön-külön vagy más társíftrasdk-
ban minden bizonnyal egyéb, más irányú tartalmakat 
is hordozhatnak, de éppen mert egy közos 'kötetben 
egymás mellé helyezett művek egymást feltételező /ki-
egészítő/gazdagító egységét vizsgáltuk, a bel őle kiol-
vasott mondanivaló itt így evidens. 

túri gábor 

letisztuló 
füstбs 
képek 

Lakatos Menyhért: Füstös képek. Magvet ő , 

Budapest, 1975. 

Evszázados elmaradottság és elhanyagoltság után 
csak a felszabadulást követ ő  évtizedek, azok közül 
is talán csak az utóbbi kett ő  hozott valamennyire is 
érdemleges viszonyulást Magyarorszagon egy szám-
belileg is jelentős, zárt világának egzotikuma folytán 
vonzó és a kutatói kíváncsiságot ingerl ő  nép, a ci-
gányság iránt. Az utóbbi másfélkét évtized eredmé-
nyének tekinthető  az a tény, hogy rendez ődik Ma-
gyarországon a cigányság szociális helyzete. Munkát 
kapnak a gyárakban, üzemekben, termel őszövetke-
zetekben, helyet az iskolákbaл, közép- és felsőfokú 
oktatási intézményekben, szerepet a közéletben. Vi-
szont elgondolkodtató, s őt konkrét következteté-
seket is sugall az a tény, hogy például a televízió ri-
portot készít a tanácstagnak megválasztott cigánnyal. 
A valós eredményeket azonban lehetetlen elvitatni 
vagy tagadni. Magyarországon intézményesen foglal-
koznak a ciganológiával, s e nép archaikus folklór-
ja, népi műveltsége és szokásai, életmádja valamint 
mentalitása egyre termékenyebb talaja a kutatásnak, 
ugyanakkor éltetője a művészeteknek is. 

Ez a világ termékenyíti a cigányság körében nagy 
tiszteletnek örvendő, s a művelt köztudat által is 
megbecsült Chili Daróczi József költészetét, s ennek 
áldoz Lakatos Menyhért Füstös képek c. regénye is. 
A cigánysorból felemelkedő  író-tanító önéletrajzi fo-
gantatású könyve egy felemelkedni akaró (pontosab-
ban: egy véletlenszerűség folytán felemelkedni »kény-
szerülő«) romafiú életén keresztül a putrik világának 
hiteles rajzát adja. Éppen e hitelességre törekvés 



teszi a művet annyira rokonná Illyés Gyula A pusz 
ták népe c. könyvével. Míg ez utóbbit a szakma egy-
értelműen szociográfiaként kezeli, Lakatos könyvére 
a szociográfiai regény, vagy inkább a regényes szi-
aiogтáfia megjelölés illik jobban. 

S nem véletlenül, ugyanis a regényírás szándékával 
készült mű  mentes a szociográfiai vizsgálat tudatos-
sagától, ám az anyag alapos, a tudományos vizsgálat 
eredményein is túltevő  ismerete, s a regény couleur 
locale-os hátterének megrajzolási szándéka olykor a 
szociográfiai tényközlés 'utjaira viszi szerzőnket. Meg-
esik az is, hogy a szociográfiai jelleg felülemelkedik 
a regényes elemen, sőt, olykor annak rovására van 
jelen. Ezt azonban kizárólag esztétikai szempontból 
róhatjuk fel, ugyanis a regény háttere által megis-
mert világ legalább annyira élményszer ű, legalább 
annyira szuggesztív, mint maga a tisztán regényszer ű  
vonalvezetés. 

Írásunk elején szóljunk néhány szót a könyv ezen 
szociográfiiai vonásairól, a regényanyag és -kompo-
zíció kérdéseit későbbre halasztva. 

A XX. század harmincas éveinek vége felé játszódik 
a regény, s a cselekmény belenyúlik a második világ-
háború éveibe. Abban a történelmei karban vagyunk 
tehát, melyben az emberi civilizáció fejl ődése válság-
ba került, a kapitalista termelési rn бd még a csak-
nem kizárólag agrárgazdaságú Magyarországon is ke-
gyetleniil szétválasztotta az emberi társadalmat gaz-
dagokra és szegényekre. Közöttük lebegett egy szám-
belileg is jelentős kisparaszti réteg, mely ugyan nem 
tartozott sem az agrárproletárok, sem a kisajátítók 
osztályához (de tekintve a kor gazdasági helyzetét, 
akaratlanul is az előbbi felé tendált), s mely a re-
gényben fontos szerepet kap az alávetett osztáyyhoz 
viszonyítva is a társadalmi ranglétra egy jóval alacso-
nyabb fakán elhelyezkedő  cigányság életében olykép-
pen, hogy bizonyos fokig megélhetési lehet őséget biz-
tosított emezek számára (kéregetés). 

A cigányság, mint említettük is, egyfajta társadal-
mon kívüli réteget képviselt. Az agrárproletariátushoz 
csak annyiban sorolható, hogy tagadhatatlanul részt 
vállalt a kapitalista nagybirtok földművelési munká-
lataiban, azonban a válságos esztendők munkanélkü-
lisége ikegyetlentU letaszította erről a pozíciójáról is, 
hogy helyet biztosítson a magyar szegénységnek, a 
»voltaképpeni« agrárproletariátusnak. Ez a letaszítás 
csalt fokozni tudta azt az egyébként is embertelen 
nyomort, melyet a cigányság évszázadokon keresztül 
elviselni kényszerült. 

A cigányság társadalmon kívülisége zárt világának 
megannyi jellegzetességén is megmutatkozik. Egyfaj-
ta szabad életmód jellemzi ezt a közösséget, melyet 
a maga belső  mozgatóerői irányítanak és sajátos tör-
vényszerűségei határoznak mag. Eppen egy ilyen el-
szigeteltség okozta azt is, hogy a XX. század közepe 
táján a cigányság életanódja alig különbözik a no-
mádétól, s majdcsaknem azonos a törzsi rendszerrel, 
tehát társadalomtörténeti'leg évszázadokkal korábbi 
időben gyökerezik. 

E nagyfokú archaikum látszólagos mozdulatlanságra 
hagy következtetni, a kiilső  szemlélő  képtélen bármi-
féle mozgást felfedezni benne. Lakatos Menyhért a 
szemtanú, a beavatott, a körön belüli ember ismere-
teivel és éleslátásával érzékelni — s ami még fonto-
sabb: érzékeltetni — tudja, hogy a látszólagos moz-
dulatlanságon belül nagy dinamizmus, száguldó moz-
gás és hevesség jellemzi a romák világát. A dinamiz-
must a temperamentum, az egymás közti viszonyok 
mozgalmassága, az egész cigány-lét nagyfokú dialek-
tikája hozza létre. A cigány-lét mozgása — ál'laipítja 
meg könyvében a szerző  — hasonlit a forgó korong-
hoz, mely a gyors forgás következtében a mozdulat-
lanság látszatát kelti. 

Tetemes része van ebben a múlt visszahúzó erejé-
nek, melytől igen nehéz szabadulni. »Itt minden a 
mútté, még az is, ami ezután szüPetik.« Ez teszi a ci-
gányéletet mitikussá, ez ad a szokásoknak rítus-jelle-
get, ez teszi babonás hiedelmeiket ijesztően valóság-
ízűvé. Még a tanultabb, immáг  gimnazista cigányfiú 
is kénytelen beismerni »Nem hiszem a babonát, de 
félek tőle.« 

Az értékek rendszere más tartalommal bír itt, mint 
egyebütt. A becsület mint norma úgyszólván egészen 
»egyszemélyes«. Kifelé ' egyszerűen nem lehetett be-. 
csületesen élni, a szilkség kényszerítő  ereje nagyobb 
volt azénál, amit a köznapi szóhasználatban becsii-
letnek neveznek. Ls els ősorban azért, mert természe-
ti szükségletek határozták meg egész létüket. Az em- 
ben  i egyiivé tartozás mértéke a nemiség, a békesség 
egyetlen kritériuma a táplálék. 

A vad szeretkezések mögött nem kizárólag az evilági 
élvezetek habzsolása bújt meg: ' az ínség, a kielégítet-
len létszükségletek egész sora mellett egyediil a sze-
relem nem hagyta cserben sohasem a cigányt, tulaj-
donképpen ez adta meg életének egyetlen értelmét. 
A szerelem jegyében az ember képes volt »megtagad-
ni önmagát, csakhogy a mási'kat boldöggá tegye«. 

A cigány-lét belső  törvényszerűségeinek és a társadal-
mi élet írott vagy íratlan normáinak az összeütkö-
zése sajátosan törvényen kívüliekké formálta a cigá-
nyokat. E törvényen kívüliség állitotta őket szembe 
az állam kakastollas r еprezentáлsaival, vagy a regény 
vége felé a Horthy-rendszer honvédségével. Ez kár-
hoztatta őket folytonos készültségi állapotra, bizony-
talanságra, örökös hontalanságra. S ez, meg a tár-
sadalmi lét kegyetlen előítéletei, a Horthy-rendszer 
sovinizmusa okozta azt, hogy a köztudat a cigány 
emberi mivoltát is gyakran kétségbe vonta, s őt, viszi-
nyulásával olykor tagadta is. 

Éppen ežért a cigány-lét alapvet ő  meghatározói közé 
tartozott »megmutatni, hogy engem is anya szült, 
emberek gyereke vagyok«. Lakatos könyvének nagy 
erénye, hogy ez utóbbit, ha megkésve is, egy olyan 
korban, melyben ugyanez csalt a visszahúzó elemeik 
szemében kérdés, egyszer s mindenkorra bizonyíta-
ni tudta. A füstös, kunyhókból, a nyirkos putrik ve-
rejték- és húgyszagú levegőjéből, ha mégoly szurto-
san is, de emberek kandikálnak ki, s a szemek meleg 
csillogással néznek egy világ felé, mely immár feléb-
redt a múlt sötétségéből. 

Ott ér véget a regény cselekménye, ahol a cigánysors 
is fordulópontjához érkezett, egyre inkább szétfoszlik 
mítosza, s szereplői egyre inkább beleolvadnak a 
valóságba. 

Pepecselgető  szociográfusi vizsgálódással, adatok hal-
mozásával talán lehet többet mondani, de hiteleseb-
bet aligha, egy ilyen zárt világról, mint amennyit 
gyakran premier plánba kerülő  hátténként Lakatos 
Menyhért közöl olvasóival. Küls ő  megfigyelő  nem is 
leshet el annyit ennek az életnek a titkaiból,  amen
nyit a benne élő  elárul belőlük. Azért is érdekes ez a 
könyv, mert akaratlanul is belopja olvasóját abba a 
vi'lágba, részesévé, aktív szemlélőjévé teszi az ott fi-
lyó történéseknek. A füstös képek fátylát egy-egy 
percre félrelebbenti az író tolla, s az olvasó benne 
érzi magát abban a folyton mozgó, rohanó, kifelé 
mégis mozdulatlannak látszó világban, melyet úgy ne-
vezünk: cigány-lét. 

Most pedig néhány szót a.kötet irodalmi jellegzetes-
ségeiről, regényszerű  elemeiről, stiláris és kompozí-
ciós vonatkozásairól. 

A feldolgozott valóságanyag kétségkíviil jó alapul 
szolgál egz ízig-vérig drámai jelleg ű  regény kibon-
tásához. Alapvet ő  konfliktusként a főszereplő  kettős 
léte jelentkezik: egyik énje a putrik népével egy, a 
ciganypárizzsal velejéig azonosuló kamasz, ezzel 
szemben másik énje a városba járó, művelt gimna-
zista. Cigány volta keserűen ütközik a háború előtti 
Magyarország társada'lmi valóságával. Az agymást ér ő  
megaláztatások egyfajta csak látszólagosan megalku-
vó, önmagában elmerülő  jellemet faragnak az ifjú 
Bonczából, mígnem odáig fokozódnak, hogy egy ösz-
szetűzés váтható következményei el ől, a fiatal cigány-
fiú kénytelen elmenekülni. 

Egyszóval ez az ellentét, a fóhős kettős lénye adja a 
mű  sokat ígérő  alapját. Sajnos, szerzőnk nem tudja 
teljesen kimeríteni a kínálkozó lehetőségeket. Mint 
regényíró gyakorta elbotlik a szociográfiai tényközlés 
útjain, s átsiklik egy-egy kínálkozó szépírói lehetőség 268 



felett. Ennek legfőbb okát a komponálási bizonyta-
lanságban lehet keresni. 

Az irodalmi fikció (Markiewicz által a mesterséges 
elrendezettséggel és a képszer űséggel együtt alapvető-
nek tartott) kritériumát Lakatos könyve kielégíti, 
mert művének világa, bármennyire is nem-fiktív, konk-
rét és megtörtént anyagon alapszik, az irodalmi ha-
tás növelése céljából az adaképzéit elemek egész so-
rát tartalmazza. A probléma ezen elemelt mestersé-
ges elrendezettségében, magyarán a kompozícióban 
keresendő ., Lakatos túlságosan is ráhagyatkozik az 
ábrázolt valóságanyag szerkezetére, s ezért a rendel-
kezésére álló regényanyag elemeinek egymás mellé 
helyezése, az irodalmi struktúra felépítese olyikor 
esetleges, a történések egymasutánja egyfajta nem 
tudatos, spontán jelleget mutat. Az egyenesvonalú 
szerkesztés, valamint a regény tisztán formai tagolat-
lansága (fejezetékre, részekre osztásának hiánya) 
olyan, nagyon is érezhet ő  vonalvezetési törésekhez 
vezet, mint a magyarországi fasizmus minden el ő-
készítés nélküli betörése a mű  cselekményébe. 

Szerzőnk prózaírói tehetsége ennek ellenére vitatha-
tatlan. Szerkesztési készsége a kítún ően megkompo-
nált részletek sokaságában megnyilvánul (pl. a vere-
kedésékabrázolása, a fiú üldözésének leírása, a mun- 
kaszolgálatosok kiválogatásának kidolgozása stb.).   
Kár, hogy ugyanez a részletek égésszé formálásában 
nem mutatkozik meg. 

Hasonlóan sikeresek egyes lírai betétei, frappáns ref-
leхói; mélyek ígéretes írói alkatra hagynak következ-
tetni. Példaként mellékelünk egy sikeres részletet: 

Eső  a szilfák levelén (fiatal prózaírók 
antológiája). Magvet ő , Budapest, 1975. 

»Mint ment őangyalok, jöttek a hosszú vendégoldallal 
felszerelt napszámoskocsik, egyformán meneku`lh'etett 
a bűnös és bűntelen, elfeledtettek mindent a feled-
hetetlen éjszakák, mert nem mult el semmi, csak 
szünet volt. Egy lélegzetnyi szünet, nem volt kezdet, 
csak folytatás. 

Folytatása egy nagy, örökké tartó éjszakának, ahol a 
múlt összekeveredik a jöv ővel, ahol soha nem lehet 
tudni, mi múlt el, a tegnap, vagy a holnap. Csak egy 
biztos, a ma. És ez bármit hoz, jót vagy rosszat, 
mindig elmen őfélben van, magával ragad bennünket 
szőröstül, bőröstül, perceinek, pillanatainak élünk, és 
ha a holnap képe ígérkezžk, nem tudunk magunkkal 
vinni semmit, csak a mát, az örök mát, ami szét-
választhatatlanul összekeveredett a tegnappal.« 

Azonban a drámaihoz már jóval kevesebb az érzéke. 
Emiatt marad kihasználatlan a történés legnagyobb 
lehetősége, ezért süllyed a középszerű  leírás szintjé-
re egy olyan nagyszerű  és már magában is eleve ígé-
retes szituáció, mint Simaj lovának megöletése. 

Idézhetnénk azonban rengeteg példát Lakatos kiváló 
képalikotására, nagyszerű  leírásaira, frappáns moinda-
taira, kissé idejétmúltnak tűnő, a visszatetszésig 
nyers, de szuggesztíven erős naturalizmusára, melyek 
i~smét csak .szépírói erényeit támasztják alá. 

Felsorolt erényeinek és hibáinak együttesében Laka-
tos Menyhért Füstös képek c. 'munkája kielégíti a 
szociográfiai regény követelményeit, azzal, hogy a 
mérleg inkább a szociográfia oldalára billen, s ennek 
erényei messze túlszárnyalják amannak a hibáit. 

A műből megismert »külön világ« sajátos törvénysze-
rűségeivel, szergplői heves vérmérsékletükkel, alkotó-
juk pedig higgadt precizitásával, s hibái ellenére is 
tagadhatatlan szépírói erényeivel tevékenyen járultait 
hozzá ahhoz, hogy a magyarországi cigányság életé-
nek eme sokszínű  tablóján a »füstös képek« minél 
letisztultabban és őszintébben keriiljenek terítékre. 
Lppen ezért méltó a kötet elé írt Chili Daróczi-idézet: 

Ne szórjatok elénk sem kölest 
sem zabot, 
gyöngy, igazgyö Пgy illik 
a fekete korallhoz. 
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A fiatal magyar prózaírók legújabb antológiáját sem 
fogadhatja a kritika osztatlan elismeréssel, nem is 
elsősorban amiatt, hogy ebben iás igen eltér ő  fajsúlyú 
alkotások perlekednek egymással — ilyenfajta válo-
gatások megszerkesztésével ez többnyire együtt jár 
— ; hanem mert a sorban fel-feltünedeznek olyan, 
önálló kötettel még nem rendelkez ő , »meglett« kez-
dők, akik minden antológiával újra meg újra csak a 
bemutatkozasig jutnak, juthatnak el, akárcsak Stend-
hal egyik regényhőse, akit a szerz ő , minthogy a re 
gény hömpölygésében elfeledkezett róla, noha meg-
tette már, vadidegenként újra bemutat. Megrekedtek 
volna e közös küszöbén az irodalomnak? Ungváry 
Rudolf például aligha, hiszen itt közölt, a sci-fi esz-
közeivel dolgozó írása is (egyike a kötet kisszámú 
jobb írásainak), vagy a Jelenkor 8. számában olvas-
ható Kíméletes halál c. elbeszélése biztos formaérzé-
kére, problémaérzékenységére — szinte bizarrul hang-
zik, hogy mondani .kell: érettségére —példa. P гóza-
írák nem születnek, huszonéves fővel nyilván senki 
sem képzelheti magát prózaírónak, tajékozódása még-
is elevenebb, s a kísérleteknek nagyobb terét enged-
ni nyilván már csak ezért is bátrabban kellene. 

Ennek ellenére jelentősebb vállalkozás ez az antoló-
gia a korábbiaknál, mivel a mai próza válfajainak 
összehasonlíthatatlanul szélesebb skáláját reprezen-
tálja: nem azt mutatja meg, hogyan lenne kívána-
tos jó prózát írni, hanem nagyjából azt, hogyan •lehet-
séges. Az életképszerű  miniatűrtől és az irodalmi ri-
porttól a szenvtelen tárgyilagosság változatain ke-
resztül a ritmikus próza itiradáüg terjed ez a skála, 
szaknyelven: a stilizáltsag, a stilizáltság-retorizáltság 
és a stil más más fo-
kozatait képező  szövegek ezek. Kicsit szégyenlósen, 
először •kapnak helyet benne a költészeten és a költé-
szetelméleteken is tanult, éppen a megkésett jelentke-
zés folytán önmagunkban is kissé szégyenl ős próza-
kísérletek (Najmányi László). 

Tetszik, vagy nem tetszik — van, tehát tudomásul 
kell vennünk a mai prózának és költészetnek azt a 
problémáját, hogy nem a hasznos ismeretek tárháza 
többé; feltehetőleg maga az irodalom sem a maga jó-
szántából kerül szembe e kérdéssel, s nem is mehet 
bele egykönnyen biztonságos és biztonságot nyújtó 
helyzete feladásába — lelkiismeretfurdalás nélkül 
nem egyezhét bele, hogy általa nem tudunk többé el-
igazodni. Legdivatosabb megoldása, bármennyire pa-
radoxnak tűnik is, egyféle naturaliaшus, »természet-
hűség«: ha nem teheti, hogy általa el tudjunk igazod 
ni, megteszi azt, hogy ne lehessen benne se. Ismere- 
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tejben, az ismeretek iránti viszonyulásában elbizony-
talanodva — megállapításokat sorjáz. Minél fenyege-
tettebbnek érzi magát (s ahogy hídfőit sorra feladja, 
egyre jobban) — annál fegyelmezettebb, szigorúbb 
megállapításokat. S mint a tények szilánkjai, úgy az 
igazság e dédelgetett szilánkjai között sem tesz kü-
lönbséget. S mire kényszeriil a jóhiszemű  kritika? Ar-
ra, amit A. Guilneth vont le a Bologna környékén ta-
lált sírkő  »Aelia, Laelia ...« kezdetű  talányos sírfel-
irata megfejtésének szentelt könyve végén: »A meg-
fejđést maga a sírfelirat tartalmazza.« 

Hiányérzetét az irodalom túlkompenzálja, úgy, hogy 
— mire véljük az áldozatkészséget, az önfeláldozást? 
— a vélt fúrt magamagával tölti be. Megesalattatott, s 
ezt úgy mutatja meg, hogy maga is csal. De nemcsak 
minket csal meg, magát is. Telebeszél egy szobát, 
melyben nincsen levegő . 

Az értelmes kritika persze (akárcsak maga a költé-
szet), kivezető  utat csak úgy találhat e labirintusból, 
ha mindig egy irányba térve az összes zsákutcákat 
végigjárja, nem padig ha »cáfolhatatlan« elméleteket 
tákol össze. 

Fábián László írásai (a Gótika és a Káem siratása) 
azok, amelyek nemcsak, hogy nem kerülik meg eze-
ket a kérdéseket, de barokkosan »gótikus« szintaxi-
sukkal túl is lépnek a technikai fogásakat variáló, 
szemre tetszet ős álmegoldásokon. Erősen stilizált 
nyelve, patetikus retorikája, s a választott póz (»az 
utazó«) szenvedélyes taglalása elsőnek Szomory pró-
záját juttatnák eszünkbe, az amundseni póz azon-
ban az ironikus elleвpontozással egyetemben már 
egy egészen .korszerű  magátartást jelez. Ez a próza 
számol a tényékkel, fontosságukkal, és számol a té-
nyek kétarcúságával is, s ideglenes, az elr цgaszkodás-
hoz szükséges alápjául Michel Butor mintájára kivá-
lasztja a maga Szent Márk templomát. Leírása azon-
ban — minthogy nagyon is tudatában van ennek az 
ideiglenességnek, s neon fetisizálja kényszer űen korlá-
tozott tárgyát — fesztelenebb; leírásán nem marad 
kávül úgy, hogy egy láthatatlan mutatványos ügyes-
ségével kelljen épátтnényébe összehordania mindent, 
amire csak futja az erejéb ől — nagyon is megfon-
tolt »komolytalansággal« elhelyezi e világban az »uta-
zó« »irodalmibb« (és literalizált) alakját, s így állan-
dó fintorokkal játszathatja egymasra e kétnem ű  vi-
lágot. »Valótlanságot« »valótlansággal« csihol össze 
a teljesebb igazság szikrájáért — merthogy a való: 
hamisítható. A tények tiszteletét követel ő  kritika pél-
dául a maga részéről joggal vethetné szemére, hogy 
Amundsen szájába adja ezeket a szavakat: »régóta 
tudom már, hogy nem acél a fontos; a keresés, a 
kutatás maga, az út, amely elvezet valahová, a me-
net; ...« — Amundsen szájába, aki életét tette fel a 
az Északi-sark felfedezésére, s miután Pea ry  meg-
előzte, sietett a Déli-sarkkal káіipótolni becsvágyát. 
Fábián# azonban nyilvánvalóan nem az igazi Amund-
sen érdekli, hanem az az Amundsen, akit ő  maga tud 
»megcsinálni« mint az utazót. S talán nem tévedünk, 
ha ebben az Amundsenben legbelül a feladatvállalás 
nosztalgiáját tátjuk, azét a feladatvállalásét, mely 
külön életre kényszerült, s a csatangolások jelenében 
már csak a képzetet számára hozzáférhető. 

A Káem siratása versbe átforduló szakasza (»és levág 
a szárából, hogy tovább étjen, és már a szirmát vag-
dosta, már a szirmai csúcsát vagdosta, és még min-
dig élt a rózsa, és már a levegőt vagdosta — minden-
nap egy darabkát ; és még akkor is élt a rózsa, ...«) 
mottója lehetne az ilyenfajta prózai törekvéseknek. 

bognár antal 
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a Delóról 

A belgrádi Deli egyike a legrangosabb jugoszláv iro-
dalmi folyóiratoknak; különösen marxista irodalom-
kritikája teszi figyelemreméltóvá. Amikor azonban 
marxista kritikárál beszélünk, olyan tág meghatáro-
zását kell szem előtt artani, mint amilyet Muharem 
Pervić  hirdet: »... Ma annyi esztétika van, amely a 
marxi jelzőre tart igényt, ahány típusa van a forra-
dalmi vagy magát forradalminak, f el f orgatónak vélő  
valóságnak.« (M. Pervić  a Magyar Szónak adott inter-
jйban). A Deli már indulásakor (huszonegy évvel ez- 
előtt) azokat az írókat gy űjtötte maga köré, akik az 
esztétikai különbözőség jogát hirdették. A folyóirat 
időközben határozottan körvonalazta programelveit, 
melyek dinamikus koncepciót tükröznek. 
Sok friss vita emlékeztet arra, hogy a kritika hely-
zete és funkciói nincsenek kellő  mértékben tisztázva. 
Muharem Pervić  még az avantgardot  is  úgy határoz-
za meg, mint azt az irodalmi elméletet és gyakorlatot, 
»amelyben a kritikai funkció els ődleges szerepet kap«. 270 
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Szerinte: »Az a kritikai tevékenység hiányzik, amely 
kifejti az alkotást, lebontja a régi értékrendszert, és 
kialakítja az újat, szelektál és példákat állít.« Más-
részt viszont: »... nemcsak arról a kritikáról van szó, 
amit egyesek gyakorolnak, hanem arról is, amit a 
társadalmi erők és rétegek képvžselnek.« Mélyebb 
megértésre, átfogóbb vizsgálódásra v an  tehát szük-
ség. Pervić  figyelmeztet: »Annak a körülménynek, 
hogy vannak, miké гг t egyesek mondják ,elgondolkod-
tató esetek, amelyeket a kritika nem regisztrál', nem 
kellene még a kritika szerepének lekicsinyítését jelen-
tenie és a renddel meg a kapcsolatokkal törődő  ,ügye-
letes tiszt' rangjára redukálnia.« Tanúi voltunk e té-
mák ismertetésének és megvitatásának a nemrég le-
zajlott VIII. írókongresszuson is. 

Ha a Delában mostanában megjelen ő  irodalmi kriti-
kák közös nevezőjét keressük, akkor éppen sokféle-
ségük, helyesebben sokoldalúságuk ötlik szembe. Egy-
részt az impresszionista kritika örökösével találko-
zunk, mely a legmélyebb átéltséggel való játék, más-
részt (az ilyen kritikák vannak többségben) az egzakt 
megközelítéssel, mely különböző  rendszerezést kínáló 
szempontokat rögzít (m űfaj, író stb.) 

Amikor a marxista kritika tág értelmezhet őségét a 
marxista esztétikák sokféleségével bizonyítottuk, nem 
vontuk kétségbe annak a tételnek igazságát, hogy a 
modern irodalomkritika nemcsak az esztétikai, ha-
nem a közgadasagtani, a filozófiai és egyéb fogalmak 
ismeretét is feltételezi. Adrej Stavar azonban A kri- 
tikiról c. írásában figyelmeztet, hogy más egy elmé-
letet alkalmazni és más csak fogalmaira hivatkozni. 
Stavar ezt egy lengyel ,irodalomkritikusra vonatkoz-
tatja, de kétségtelen, hogy a divatos fogalmak bu гј án-
zása általánosabb érvényű . Az elméleti írások több-
sége a Delóban igen magas gondolati szintet ér el, 
és legmesszebbmen ő  összefüggések, rendszerezések 
felállítására törekszik. Ez a két mozzanat implikálja 
a művekben jelentkező  filozofikus vonatkozást. Más- 
részt pedig a kritika marxista volta igényli a közgaz-
daságtani terminológiát. A Deli áprifisi és júliusi szá-
mában különösen érdekes ebb ől a szempontból Luci-
en Goldmann elméletének eltolódása a társadalmi-
-gazdasági kategóriák irányába .az osztálytagolódás 
determináló erejéről vallott felfogás rovásara. Így 
Goldmann elmélete Lukácséhoz viszonyítva hajléko-
nyabbá, fejlődőképessebbé válik. 

különösen izgalmas A kritika az elmélet és a gyakorlat 
között című  szám. Az elmélet és gyakorlat kérdéseivel 
részletesen foglalkozik Muharem Pervić  az Argumenti 
c. sorozat 3. könyvében: »A marxizmus nem marad-
hat meg mint él ő  bölcsészettudomány a modern világ 
ellentétein kívül és fölött, mert így bezárkózik a múlt 
század kereteibe, vagy más szóval, logikáját f eláldoz 
za történelméért.« A marxista kritika esetében is 
szem előtt kell tartani azt a tételt, melyet Lukács óta 
annyian hangoztattak — hogy a marxizmusban leg-
értékesebb, legmaradandóbb a módszer. Pervić  sze-
rint: »... a befejezettséget nem é гi el az a bölcsészet-
tudomány, amely valóban az, vagy amely még az... 
A marxizmus forradalmisága elválaszthatatlan az al-
kotástól...«. Sajnos a valóságban a kapcsolat elmé-
let és 'gyakorlat között .néha nem .is kapcsolat, hanem 
szakadék. Milan Đurč nov és Andrej Stavar írásai 
egész konkrétan is foglalkoznak a kritika és kritikus 
helyzetével; úgy az írók (illetve m űvek), mint az olva-
sók viszonylatában. Az elmélet és gyakorlat sikeres 
kapcsolata elsősorban a fejlődést biztosítja. Ezért vá-
lik ez a kérdés a marxista kritika számára is sors-
döntővé. Pável Nyikoidjevics Medvegyev tanulmányá-
ban úgy nyilatkozik, hogy csak a marxizmus képes 
kapcsolatot teremteni elmélet és gyakorlat között: az 
idealizmus elválik a valóságtól, a pozitivizmus értel-
metlen, a. naturalizmus pedig képtelen szintézis fel-
állítására. »Régebben arra törekedtek, hogy elvekb ől 
és öncélú тódsz ~rekből rendszert állítsanak fel, ma 
Viszont arra, hogy egy összefügg ő  értelemmel kapcsol-
ják össze mégismételhetetlenségükben és egyediségük-
ben a konkrét dolgok világát és az él ő  történetž ese-
ményeket.« P. Ny. Medvegyev írasa még egy szem-
pontból érdekes. A könyv, amelyikb ől a lefordított 
részlet való; 1928-baл  jelent meg,. az OPOJAZ körül 
folytatott heves viták idején. Különösen jelentős te-
hát felfigyelni arra, hogyan bírálja Medvegyev az 
orosz formalizmust azért, mert nem ismerte fel, hogy 
tévhit a műalkotást az individuális fogyasztás tárgyá-
nak tekinteni. A vita túlmutat önmagán. 

Érdekes vállakozás a belgrádi Ifjúsági Otthonban a 
Vjekoslav Mikecin könyve (Történelem és kritikus-
ság) kapcsán tartott vitaest rögzítése. Többek között 
szó volt az elmélet és gyakorlat, az értelmiségi és a for-
radalom kapcsolatáról — olyan kérdésekr ől, melyek-
ről már sokat beszéltek, de még mindig értelmezésre 
szorulnak. A marxizmus rosszul értett vagy félig ér-
tett tételei is megmutatkoznak az ilyen vitaesteken. 
Ez alkalommal különösen sok félreértésre adott okot 
az értelmiségnek humanista értelmiségként való értel-
mezése. Ez a félreértés elkerülhet ő , ha az értelmiség-
hez tartozás mércéjéül a kritikus, rákérdezni mer ő  
magatartást vesszük (tekintet nélkül az illet ő  személy 
foglalkozására). Ennek a kérdésnek helyes megértése 
nélkülözhetetlen az ideológia keletkezésének (»gyártá-
sának«) magyarázatához. 

Dimitrij Rupel tanulmányát nem azzal a szándékkal 
írta, hogy végleg lezárjon egy kérdést (a Delában 
megjelent írások többsége nem tekinti magát se els ő-
nek, se utolsónak az egy meghatározott kérdéskörr ől 
írt művek sorában). Megismerésünk határait fogalom-
alkotásunk elégtelenségében is látja. 

Borisz I. Arvatov, Galvano della Volpe és Jean-Pierre 
Fay írásaikban elsősorban nyelvi problémákat érinte-
nek. Arvatov műve, melyből a fordítás való 1928-ban 
jelent meg, akárcsak Medvegyevé. Ez az elmélyült ku-
tatások kora vagy a formális szociológia vagy a mor-
fológia irányában. Medvegyev inkább az előbbit, Arva-
tov pedig az utóbbit illusztrálja. Arvatov f őleg Slov- 
szkijjal foglalkozik mint az OPOJAZ lingvisztikai ér-
dekeltségű  ágazatának képviselőjével. Kritikusan ke-
zeli azokat a problémákat is, melyekhez még egyes 
mai ,irodalomelméleti munkák sem mernek nyúlni 
(különösen fontos az automatizálódás kérdése). Gal-
vano della Volpe írásának fő  tézise — nincs olyan 
költői szimbólum, mély ne lenne egyszersmind sze-
mantéma, vagyis jelentéselem —, mellyel az esztéti-
kai miszticizmus érveit cáfolja, a strukturalista nyel-
vészet és a filozófiai jeltan eredményeire támaszko-
dik. Jean-Pierre Fay a narratív funkciót vizsgálja a ki-
fejezés törvényeinek tükrében. Ő  is egyiké azoknak, 
akik a fogalomalkotás tisztaságának szükségességét 
hangsúlyozzák. 

Pierre Marcheille írása azt bizonyítja, hogy a kritikát 
a megismerés általános törvényei szempontjából új 
szerűen lehet megközelíteni. Vizsgálódása ,  á kritika 
kutatási területének, tárgyának és módszerének há- 
romszögében játszódik le. Elsősorban a kérdések ér-
deklik — nem a felelet. Akárcsak az új kriticizmus 
képviselői, a kritika figyelmébe nem a kész m űalko-
tást, hanem létrejöttének folyamatát ajánlja. 

Milan Đurčinov a jugoszláv krцika.helyzetéről szólva 
összegezi, hogy kritikánkban nem a teremt ő  ihlet hi-
ányzik, hanem a szilard elméleti alap. Véleményünk 
szerint is elmélet akad elég, csak ezek nem elég szi-
lárdak — több összehasonlító kritikaelméleti munká-
ra volna szükség. Đurčinov találóan határozza még a 
marxista kritika fogalmát: »... az új marxista kri-
tikán azt a kritikát értjük, amely önmagát hozza lét-
re és határozza meg állandó és közvetlen kapcsolat-
ban magával az alkotómunkával.« 

Amit már Muharem Perović  több alkalommal is hang-
súlyozott — hogy a kritikai módszer igen gazdag, és 
»ma már illuzórikus lenne olyan univerzális és tekin-
télyes kritikusi személyiséget találni, aki az irodalmat 
minden szempontból vizsgálni tudja.. .«‚ Miloslav Šu-
tić  a kritika határterületi irányultságaként tárgyalja. 
Šutić  különösen fontosnak tartja, hogy a más .tudo-
mányterületekről való átvételek alkotóak és ne eklek-
tikusak legyenek. 

Megemlíthetnénk néhány túlnyomóan technikai kér-
dést is a . folyóiтattal kapcsolatban. A Delóbaл  megje-
lent fordítások legtöbbjénél rövid összefoglalót talá-
lunk az iгбгбl és arról, hogy melyik műből való a 
fordítás, ami jó útmutatóul szolgálhat. Ezt követke-
zetesebben kellene végheivinni (pl. Galvano della Vol-
pénál még az sincs feltüntetve, hogy a közölt tanul-
mány Az ízlés kritikája c. könyvéből való). Másrészt 
Igen hasznosak lehetnek az összeköt ő  szövegek és a 
fordító megjegyzései — ezt is gyakpr.bbá kellene 
termi. 

brunner emília 
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a 
xl. 
Iubljanai 
grafikai 
bieooálé 

Már Ljubljana felé közeledve, a felh ők felett is tud-
tam: grafikai kiállításra ajánlatos repül őgépen érkez-
fI, a modern grafika megközelitéséhez a repiil őgép 
a. legmegfelelőbb közlekedési eszköz: a röptér tiszta 
síkjai a fehér repülőkkel és a diplomaták fekete Mer-
cedeseivel, a felhők hattу'iћ  ta, valamint a perforált 
felhőkbn fel-feltűnő, szépen, nemesen megmunkált, 
szabályosan és mégis szabálytalanul kiparcellázott 
föld, a felhők .feletti és a felhők alatti nap a legjobb 
előjáték, a legjobb bevezető  ... De arra mégsem gon-
doltam, hogy hazafelé repiilve, azaz csúszva a hólya-
gos felhőmezőkön, majd azt kell mondanom, hogy a 
70-es évek grafikája még tán e 7.000 méter magassá- 
gú világnál is tisztább, nagyobb, mélyebb dimenziók-
kal teljes látvány .. . 

Igen, a XI. nemzetközi biennálé (amelyen az idén 
Akira Matsumoto, Andrej Jemec és Ron Kitaj kaptak 
díjakat) a grafika világméretű  reneszánszáról nyújt 
teljes képet. Csak most látni, milyen keveset tudunk 
e reneszánszról, e reneszánsz emberér ől, művészeté-
ről, művészetének nyelvéről ... 

A háború utáni művészetek pokoli gyorsasággal aktu-
alizáltak minden lehetséges avantgarde hagyományt 
és úgy tűnt, ugyanilyen pokoli gyorsasággal Uгítik is 
Ici, teszik senі nissé őket. Ám most, Ljubljanában eggyy-
értelműen bebizonyíttatott, hogy —legalábbis a grafi-
kában — nem így van. A modern grafika rövid. idő  
alatt tamponként szippantotta fel, nivellálta Dürert 
és Picassót, Leonardót és Marx Ernstet, Chiricót és 

Eschert, Kleet és Vasarelyt, hogy a pop és op arton, 
a fotórealizmuson és a konceptualizmuson keresztül 
a hetvenes években eljusson önmagához és új, aut o-
nóm művészetként teljesedjen ki. Az absztrakt és mi-
metikusafigurális kutatások, .kalandok végre egybeol-
vadtak; egybeszakadtak. Csak most látni, mennyire 
lényegtelen volt az elmúlt 20-30 év absztrakt—nem-
-absztrakt vitája, hiszen ez az absztrakt világ figurális, 
tárgyi is, és fordátva. 

Itt van  például: Maurer Dóra Athelyezések című  lap-
ja (a kiválóan szereplő . magyar. csoport többi tagjai: 
Baranyai, Fájó, Halász, Kondor Lajos, Radáczy és 
Sziráki): a körök tiszta, szabályos körök, mégis a te-
niszlabda tárgyiságát is hordják, s őt a művésznő  elő-
ző  karszakainak összetett, zsúfolt szerves világára is 
utalnak... 

Miért jutott éppen a grafikának ilyen nagy szerep? 
Talán azért, mert a grafika tudta a legtöbb technikát 
nemesíteni, eltüntetni ... Felszippantotta a luminodi-
namikus modern szobrászatot, a formatervezést, a 
plakátot, filmet, televíziót, komputert, konkrét költé-
szetet, sztnippet, és az egészet vissza tudta vezetni a 
fehér papírosra, a hattyúlapra, jóllehet ez a hattyúlap 
már nem az a hattyúlap ... 

Külöл  kellene szólni a papír. történetének err ől a 
legújabb fejezetéről, hiszen már egy teljesen új mé-
diumról van szó. 

E" s természetesen külön kellene szólni a festékr ől, a 
grafikai színről is. 

A .modern grafikusok az alkimisták igazi örökösei! 
E grafikai lapok el őtt a dolgok mélyét, középpontját 
mutató TINKTÚRAR6L kellene beszélnünk .. . 

Elég lenne csak a fekete és a barna elemzését elvé 
gezni. 

Kamiiya Shin köve például valóban: »N.igrum nigrius 
nigroиΡ. 	. 

Tíz éve kísérem egyik legjobb grafikusúnk, Bernik 
barnájának súríísödéšét-sötétedését-er ősödését - azt 
hittem, tovább már nem lehet: megtaláltatott az ab-
szolút sötét-barna. És akkor íme Adrianna Maraž, aki 
lényegesen fokozni tudta Bernik barnáját és már egy 
egész opust is realizált vele. Maraž művészete (Izgal-
mas tárgyiságától ez alkalommal eltekintünk) azt 
mondja: barna. Barnája pedig azt: grafika. 

A nagyszerűen szereplő  jugoszláv csoportból Berneken 
és Мaražon kívül emktsük meg még Jemecet, Debe-
njakot, šutejt, Kraguljt, Richtert, Veli čkovičot is. 

Világméretű  reneszánszot említettem. Igen, hiszen az 
amerikai post-pop post-fotorealista grafika párhuza-
mos a post-szoerealista új szovjet •grafikával. (A 43-
ban sziiletett Vladimír Makarenkóról еs a 48 ban szü-
letett Aleksandar Muravljevről még 'biztosan hallani 
fogunk.) De párhuzamos a magyar és a jugoszláv, a 
svéd és a lengyel, a brazil és a japán grafika is: egy 
homogén grafikai világot teremtettek. 

Ez az első  biennálé, amelyen nem valamelyik izmus 
slágere, vagy csillaga dominál (Vasarely nem szerepel,. 
Rauschenberget pedig észre sem veszi az ember, ha-
bár a kritikusok válogatásában is szerepel). 

A XI. lxiennálé főszereplője: a grafika. 
r 
Ha több időnk lenne és külön-külön szólhatnánk 
Knapton Cynthia, Drake James, Kitaj Rom, Matsu-
tami Takesada, Richter, Troschke, Heske Marianne, 
Dunikowski-Duniko Wincenty, Sobocki, B ёokmann és 
Kragulj munkáiról, akkor grafikai röntgenr ől, grafi- 
kai gyűródésről, grafikai bőrről, grafikai toronyház-
ról, grafikai utcáról, grafikai •krumpliról és grafikai 
csipkeverésről beszélnénk .. . 

Befejezésül még csak azt emliteném meg, milyen kár, 
hogy e legnagyobb művészeti rendezvényünkre csak 
Olyan kevesen juthatunk el — milyen szép lenne lát-
ni, ahogy az egész ország repül Ljublj ana felé  
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Kazmerov doživljaj umetničkog dela Imre Bori naziva hedonistf čkim i 
pfše  O пјети  da »пе  pravi razliku između života i knjfževnoatia i da 
»пе  može opstati biz vazduha literature i biz knjfgaa. Zaista, Kazmera 
31 književnost očfgledno žfvotni elemenat. Njega ne uzbuduje svet pesme, 
nego doživlJaJ čitanja pesme, njegov vlastiti unutrašnjf život  U trenutku 
prijema dela. • Kazmer ostaje larpurlartisti čki obožavalac lepog, karak- 
terističan za književne poslenike s prekretnice stole ća, platonski zanese- 
njak, neuravnoteženi sanjar, ali, pre svega, gradanin eklekt гčnog pogleda 
na svet, radoznao, koji olako prelazi preko dubljih odnosa, koji ponekad 
čini ustupke konzervativizrnu i  a politici i u estetici. Pored svega toga, 
njegovo osećanje atmosfere, boil, nijanse, njegovo ose ćanje, poput impre- 
sfonfatičke alike, pesni čke reči i rečenfce, njegovo pikturalno videnle, 
koje grube čfnjenice života prima isto kao i larpurlartistički zasleplju- 
jučf dekor i neizrecive psihičke i mitološke dubine — čini ga tipičnim 
i upućenim kгitičarem impresionizxna i secesije. (Gabor Vajda o Erneu 
Kazmeru , esejisti) 

Riječki časopis Dometi u četvrtom ovogodišnjem broju posvećuje jedan 
tematski blok praškim struktaraiistima. • ... u čehoslovački bilk Dometa 
uvodi nas temeljita, logički izradena studija Predraga Jirsaka, koji intor- 
miše O shvatanju književnog dela u teorlji Ptažana. • Preko Jirsakovog 
uvoda i drugih originalnih tekstova pruza nam se avid U ovaj иахагг  
period nauke 0 književnostf, u kojem su češki teoreti čari do izvesnog 
stepena prevazišli i rezultate ruskiti iormalista, doprinevši time игете - 
ljivanju savremenih pogleda na književnost kao autonomnu, ali od druš- 
tvenog konteksta neodvojivu misaonu formu. (Beata Torka) 

I trideseta, jubilarna sezona suboti čkog pozorišta bila ii snažno osrednja, 
medutim, svakako uspešnija od prethodne, viii  i zbog toga što su se na 
repertoaru našla i Ova vojvođanska dela, i jer  in slabe, beznaćajne 
pretstave bile a nianjini a poredenju sa prethodnom sezonom- Bill je, 
uz to, i mnogo  dobni,  čak  1 izvrsnih gtumačkih kneacija, a među njima 
su mladi — Jonaš, Korica, Arok, Medve — zauzelf veoma istaknuta 
mesta. • Nakon svega jedne i Pl SeZOne. Novosadsko pozorište  ii steklo 
dobar glas a celoj zemlji zahvaljuju ći tome Ito ii  na saralevskom 
Festivalu malih i eksrepimentalnih scena 1974. i 1975. god'me ona svola 
gostovanja nezaboravnima s dvema izvanrednim predstavama. svaka preu- 
stava varirala је  uvek jednu nova nijansu grotesknog. (Lash o Gerold) 

studija Jaroševskog је  značajna  Pl  tome Ito pružaju ći produbijenu, 
autentičnu analizu teorija ličnosti nemarksističkih filosotskih sistema, ot- 
kriva one horizonte biz kojih marksisti čka teorija ličnosti jedva mote 
dalje da se izgraduje. U ovom odnosu, Oakle, ovo se duo mole sma- 
trati kao osnovni rad savremene inarksisti čke teorije ličnosti. (Eržebet 
Juhas) 

Puig nije slučajno odabrao i učinio narativnim segmentima svog romana 
pisma, isečke iz nowna, rubriku ljubavne  poste, odlomke tekstova radio- 
-romana, policijske akte. Primenom upravo ovih izražajnih tori mole 
da se baci svetlo preko ljudskih odnosa, li čnih sudbinskih problema, 
tragedija, tavorenja, na protivure čnosti jednog čitavog životnog trstrojstva. 
Kiierski, malograđanski, palanački ukus, voaenje života, no тme, kojih ni 
ne stignu da budu svesni i da ih prepoznaju oni čfje sudbine određuju 
gornje snage, najneposrednije se otkrivaju. Puigove inovacije a tehnici 
romana usmeravale so se na jedan izvanredno bogat zna čenjski sadržaj. 
(Beata Torka) 

Impozantno opremljena knjiga: pedeset i četiri fotografije koje  in ove- 
kovečile skulpture, portrete, kompozicije Eržebeta Šara, zasebno, jedna 
u drugoj, jedna pored druge, a ateljeu i u slobodnom prostoru;  kino  i 
četnnaest pesama Janoša Pilinskog. • »Prostor  ii proizvod sveta, tamnica 
koju je samoj sebi gradila ljudska svest« —  pile Žuia Benei 0 prostora 
koji se ispoljava a Pilinskijevim pesmama, a to ii za nas važna konsta- 
tacija i zbog toga Ito ovaj prostor »izgra đen od svesti« i u najnovijim 
pesmama Pilinskog gradi tišinu i odreduje se preko tišine, a isto tako 
sačinjava deo, dominantni elemenat skulpture Eržebeta Šara, i  Ito se 
pomoću njih mole fiksirati i ti"sina Šarovih ostvarenja. • Figure mogu da 
se vide pred vratima, me đu zidovima, prozorima, i pomoću pozicfje ko- 
ju  mi  zauiimaja ponovo dospevamo do jednog od ključnih pojmova 
knjige: do izmedu, a kojem dolazf do izražaja ose ćaj nesigurnosti ispoljen a 
stiscf tragi čnog doživijaja bfća, i kao takav, upućuje nas intelekt na 
Pilinskijeve pesme, јег , kao  Ito ii to viii  i Janoš Banjai konstatovao, 
osnovna metafora primenjena kod Pilinskog za predo čavanje stanja »ni 
unutra ni napolje« juste izmedu, č iji su konknetni primeri najznačajniji 
motfvi i Šarovih skaiptura; vrata i zid su dominantni elementi slike. • 

Odnos skulptura i pesama  mole se dakle, i ovako opisati:  a govoru se 
izražava čutanje, a a pokretu nepomi čnost. Na kraju, osećamo kao da 
ii najtešnja veza ostvarena tamo gde vanvremeno nepristupa čna samoća 
skulpture azdiže ih do »arhai čnih totema« (Bend Beke), dakle, uzdiže ih 
iznad čoveka, a a pesmama gak fonma ovog xontakta se preobrazuje a 
pravcu mistike. • U ovoj mistici spajaju se konačno svet Šara i Pilinskija, 
da bi u ovoj knjizi ostvarili jedno deli intenzivnog efekta, složene este - 
tike, ali koherentno. (Gabor Turi) 

Autobiografski začeta knjiga pisca-u čitelja koji se uzdigao iz ciganske 
sredine, daje autenti čnu sliku sveta njihovih zemunica kroz život jednog 
mladića, Roma, koji bode da se odlepi, ta čnije, koji ii usled spleta 
okolnosti i siučaja »ptцmoraп« da se izdvojf iz svoje sredine. Upravo 
ova težnja ka autenti čnosti  dini  ova knjigu srodnikom romanu Duke Iješa 
Narod pustare. Dok ova drugu literatura jednozna čno tretira kao socf- 
ografiju, Lakatoševoj knjizi vile prili či oznaka sociografski roman, iii 
jot više, romaпsirana sociografija. • Ovaj arhaizam vfsokog stepena ostav- 
lja utisak prividne nepokretnosti, spoljni osmatra č  nije u stanju da 
otknije bill kakvo kretanje a njemu. • Kretanje ciganske egzistencije — 
konstatuje autor u knjizi — nalikuje disku koji se vrti, i koji usled 
brzog okretanja izaziva privid nepomi čnosti. (Ferenc Beretka  0 knjizi 
Menjherta Lakatoša) 

Ova antologija ii zna čajnija od prethodnih poduhvata ove vrste, jer 
prezentina neuporedivo širu skalu podvrsta današnje ргоге : fi  pokazuje 
kako bi  bib o poželjno pisati dobni prozu,  viii uglavnom to, kako ii mo- 
guće. • Lepeza se prostire od minijatura i literarnih reportaža preko 
varijanti bestrasnih objektivnosti do tirada ritmi čke prize, stru čno re-
dini:  to so tekstovi koji pretstavljaju nazli čite stepene stiliziranja, sti- 
lizirinja-retoriziranja i stiliziranja-retoriziranja-poetiziranja. (Antal Bognar 
o ovoj antologiji ntladih madarskih novelists) 

Več  desetak godina pratim zgušnjavanje-zatamnjenje-ja čanje mrke boje 
jednog od naših najboljin grafičara, Bennika — verovao sad da se dalje 
fi  mozi: nađena je apsolutna tamno-mrka. A onda evo Adriane Maraž, 
koja ii aniela bitno da pojača Bennikovo mrko i  viii ii  i realizovala 
sa njim čitav jedan opus. Maraževa umetnost  (fi  govoneći ovom prili- 
kor  0 njenim uzbudljivim motivima) kale: mrko. Njeno mrko pak kale: 
grafika.  XI. internacionalno bienale grafike u Ljubljani pruža celovitu 
sliku 0 svetskoj renesansi grafike. • Glavnu ulogu na jedanaestom biena- 
in ima: grafika. • ... šteta da na najveću našu umetničku priredbu  mole 
dospeti samo toliko mall ljudi — kako bf bib o lepi videti, da čitava 
zemija leti prima Ljubljani . . . (Ito  Tolnai) 

O časopisu Deli pile Emilija Bruner. 
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bettinville henri 



maraž adriana 

e számunk képzőm űvészeti mellékleteit a XI. ljubljanai grafikai biennálé anyagából válogattuk 


