
~ :,  Ј  . .. 

.. 

... . . • 
. 

 ~ H  
. 

w •  

š 
~! 

, 
y f/ 

в
о  S в  ~ 

е  
. 
	 i . 

‚ 
.♦ 

36 34 32 30 28 '26 24 

‚' 

. agy .. 

. 	s ®,,. • ....... ‚ 

. 

uJ symposion 
társadalom 13. május 

művészet 
3. évfolyam 

kritika 	145 



új syrnposion tdk 
A 145, szám anyaga 1977. 
április 26-án került nyomásba 

A s0R1Т6N: 
fndik kataiin: vadi1hák húznak ei 
Szerkeszfi'k: 

Bognár Antal (szerkeszt ő ) 
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21000 Novi Sad — 65700-603-2346 —
folyószámlára. 
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Forum Nyomda 
Újvidék, 1977 

Felsőoktatásuп k köztudomásúan ex cathed , ra- 
jelleg ű : hiányzik bel ő le az a lényeges összete- 
vő , mely a felsőoktatás alappifdérét  kellene  
hogy képezze: a  fiatalok  tudo,mányos kutató- 
munkája. Ennek elsősortan szervezeti, felépí- 
tésbeli okai vannak: hiányzik egyetemeinkr ő l a 
hallgatók kutatómunkájára lehetőséget adó  fir-
ma. 

A Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv, Irc-
dalom és Hungarológiai Kutatasok Intézetében 
jelentős változások érezhet ők e téren. Megala-
kult ugyanis az Intézet Tudományos Diákköre, 
mely —eredményes munkájának tanúbizony-
ságaként — március végén megtartotta els ő  
konferenciáját. 

Magyarországon nagy hagyománya van a tudo-
mányos diákköri munkának, kétévenként or-
szágos konferenciákat szerveznek, melyek tu-
IajdдΡ nképpen hozzájárulnak a fiatal kutatónem-
zedék kialakításához is. 

Az MNYIHKI Diákköre a magyarországi tapasz-
talatok hasznosításával igyekszik megszervezni 
munkáját, s remé,het ő  az is, hogy pár éven be-
lül az itteni diákkutatók is jelen iesznek egy 
magyarországi országcs szemlén. 

Az akció fontosságát nem kell Кüb a hangsú-
lyozni: a lassanként er ő re kapó jugoszláviai 
magyar nyelvi, irodalmi, m űvel ődéstörténeti stb. 
kutatás majdani biztos feler ősítését látjuk ben-
ne, s külön is üdvözölhetjük, hogy a TDK kuta-
tóprogramjában az irodalomelméleti és -törté-
neti tájékozódason kívül a nyelvi-nyelvé zeti, 
m űvel ődésđörténeti, kaocsolattörténeti és folk-
lorisztikai jelleg ű  vizsgáládás is helyet kapott. 

beretka ferenc 



csányi 
erzsébet 

tolnai 
Otto : 
az 
iktatott 
nyúl 

A főszereplő  Harmath József mellett, akinek tudatát 
és közérzetét végigkíséri a regény, felesége, Hajnalka 
gondolatvilága tűnik még föl a mű  vége felé. Harmath 
kislánya, kisfia, a munkások, a professzor mind csak 
a főhős által érzékelt többé-kevésbé absztrakt lények-
ként jelennek meg a mindannyiuknál fontosabb jelen-
téshordozó figura Ninunta, a vadszín ű  házinyúl. 
A regény szerkezete igen fellazított: a szövegtestet 
közbeiktatott, ismétl ődő  szavak szaggatják darabokra. 

Az eseményvilág elszegényedése. Az iktatott nyúl cse-
lekménye a következ ő : Harmath reggeli irodába me-
netele, az ott eltöltött órák, hazatérés, ténfergés a la-
kásban, a feleség •megérkezése után ebéd, a gyerekek 
játszani mennek, a házaspár lefekszik, kés őbb a fele-
ség is lemegy a gyerekekhez, este TV-nézés, alvás, 
hajnalban Ninunta keresése, és tetemének elszállítása. 

Ez a cselekményváz tömítődik történetté, szervez ődik 
átélhető  szimbólummá. 

A regényszemélyiség jellemképletének sematizálódása, 
kapcsolatainak elsorvadása. Főhđsünk hivatalnok, 
szürke átlagember. Alkata mégis nagyon egyedi és 
bizonyos vonásainak megnövesztett dimenziói adják a 
regényen eluralkodó hangulatot. Komplett személyi-
ségképet nem kapunk, nincs is rá szükség, mert a 
megjelenített maga mögött sejteti az egészet. A f őhőst 
szelíd, laza szálak fűzik családjához, és er ősebbek, 
nosztalgikusak gyermekkori emlékeihez. Társadalmi 
kapcsolatairól nem szerzünk tudomást, nyilván azért, 
mert szabványosak, emberileg jelentéktelenek. 

E vázlatos áttekintés után vizsgáljuk meg részlete-
sebben a regény minősítő  elemeit! 

motívumvízsgálat és szemantikai 
elemzés 

A •mű  fđ  motívuma a félelem, a szorongás. „Harmath 
hétfđn hajnalban boldogan lépkedett hivatala felé" —
hangzik az els đ  mondat; de már a másodikban kitű-
nik e boldogság sérülékenysége: a f őhős kétszeresen 
becsomagolt véres húsnak érzi magát, s kellemes 
közérzetét e dupla osomagolásnak, védettségnek kö-
szönheti. A félelem, a végzet metaforái átszövik az 
egész szöveget. A vér motívuma több mint harminc-
szor szerepel, különösen gyakori a m ű  vége felé. Har-
matbot, akinek neve is szemantikai jelöl ő, a csillogó, 
törékeny boldogság és tisztaság szimbóluma, hétf đn 
nem ijesztette a saját nadrágszárának zaja, „nem kel-
lett meg-megugrania, mintha üldöznék", és „gyomrá-
ban nem mozdult az a hatalmas rák (...), amely (...) 
eltolta tőle a világot." Lépéseinek elengedett ritmusa 
lüktet ebben az els ő  szövegegységben, ahol Har-
mathon szinte kórként üt ki szórakozott boldogság, 
sejtése valamiféle végtelennek. Megjelenik az ablak 
körülmetszette látkép, a katedrális rajzolgatásának 
öntudatlanságba torkolló motívuma, mely a nyúl által 
kirágott cip ővel válik analóggá. A csúcs nélküli to-
rony és a lyukas cipő  a befejezetlenség, a gyámolta-
lanság és tehetetlenség irritáló tárgyi megjelenít őivé 
válnak. Hazafelé menet, „már az egész heti alkonyat-
ban botorkálva" fokozatosan foszlik semmivé a f őhđs 
harmatos rózsaszín lebegése, s bár még belebotlik egy 
pilótasapkába és elfogja a repülés vágya, máris a 
szennycsatornákba való alá-szállásra asszociál és ré-
mületbe ejtik az élet hulladékai, tartozékai. Futva, 
menekülve érkezik haza. Valahol itt kezd đdtk a má-
sodik szövegegység, mert a fordulat bekövetkezett: 
Harmathot ezek után a riadozás periodikusan jelent-
kező  hullámai öntik el. 

Kedélye szakadatlan iramban siklik kellemes érzetek-
től riadt rémüléseken át depressziós zuhanásokba. 
A rágógumihólyagokat fújó kövér szomszéd látványa. 
Harmath megroggyanásának nyoma a lifttükrön, 
melyre orrával zsíros csíkot húzott, a hagymába ha- 

Tolnai Ottó, újabb prózája (regénye, naplórészletei, 
meditációi) egy kiteljesedő  humánus világkép kibon-
tása felé halad. Ennek a józanság és révedezés közt 
ingadozó szellemnek energiaforrása az életöröm és az 
életszeretet. E bizalom és e bizalom féltése- őrzése 
adja meg a világot szemlélő  író tekintetének meleg 
remegését, látomásának hamvas színeit, a történések 
suta foltjait, szorongásos, letört tornyait. 

Az iktatott nyúl c. regénye modern regény, annak 
definíciókba foglalható ismérvei közül sokat magán 
hord. Ez a tény azonban csak azért érdekes, mert a 
szerző  autentikus valóságérzékelését, megismer ő  ké-
pességét és egyáltalán, a m ű  mai elfogadhatóságát bi-
zonyítja. A modern regény feladata a bonyolultabbá 
és átfoghatatlanná váló viszonylatokat, ismereteket, 
az elbizonytalanodó, magáramaradt tudatot minél hi-
telesebben visszatükrözni, s erre csak új információs 
anyag, új tér-, idő- és cselekmény-kezelés által képes. 
A teremtésnek ez az izgató kalandja, ritmusa t űnik elő  
Az iktatott nyúl szövegében. Hogyan konkretizálód-
nak és telnek meg az igazság képzetének nedveivel a 
modern regényről felállított tézisek? 

A regényvilág összesz űkülése. Tér, idő, szereplők szá-
mának csökkenése. Széttört regényszerkezet. A mű  
konkrétan megidézett terei a f őhős mozgását követik, 
s valóban szegényes választékkal bírnak: utca, iroda, 
lépcsőház, lakás, udvar színtereir ől kapunk jelzéseket. 
Mégsem valamiféle bura alatti szimbólumvilágban 
játszódik a regény, s őt, minden ;bizonnyal •megállapít-
ható, hogy Újvidéken. Emellett teljes valóság-hitellel 
szerepelnek a szövegben Pest, Törökkanizsa, Párizs, 
Franciaország, Amerika, Martonos, Bécs nevei. 

A regényidő  egy hétfői napra és kedd reggelre korlá-
tozódik, a főhős képzelete azonban ebb ől a síkból ki-

289 	kimozdul a múlt felé. 



ropó savanyúkáposztába préselt emberkék víziója, a 
liftbe-szorulás , vécén gubbasztó saját csontvázának 
látványa , a nyúlkomplexus — mind az élet-halál ha-
tárhasadékában hánykódó , iszonyodó tudat tünetei. 
Az egyik munkás gyermekkori ismerősét idézi föl 
benne , de ez az intenzív élmény-emlék is csak még 
tisztában artikulálja Harmath formátlan félelmét: „az 
arc mögött talán nem is volt semmi". Ennek az arc-
nak a megfoghatatlan vigyorában , háta mögött a meg-
sejtett semmivel, a fđhős „a szennycsatorna-hálózat 
végtelen vihogó visszhangját", önmaga visszhangját 
érzi felismerni. 

A" nyúl-motívum behálózza az egész regényt . Ninunta 
testet öltött félelemként vegetál , lapul, napozik, sur-
ran, rágcšál , nyúlpuha bundáját simogatásra kínálja, 
miközben ő  maga nyílt seb, mely spontánul a Кöг̂ i-
lötte levőket is kimarja , bevérezi. Ninunta együtt él 
a családdal , lénye beleivódik a szereplők lelki-tudati 
világába. 

A szennycsatorák , patkányvájatok , a munkások fura-
tai a házban ugyanahhoz az asszociációs szimbólum-
sorhoz tartoznak és magukhoz vonzzák a bejáratok, 
ajtók , lyukak motívumegységeit is. Harmathot feliz-
gatja a képzet , hogy a szenny , az ürülék csak átuta-
zik, csak átzuhan a lyukakon , csatornákon , mert me-
gint csak önmagára érez rá , mint ahogy ki is mondja: 
„akkor ezeken a lyukakon zuhanunk el a professzor 
nagy szótárai elđtt, akár az ürülék" A nyitott , semmi-
be húzó lyukak , befalazott ajtók , a zuhanás , a dőlés 
valamint a beszorultság érzései egyaránt páni félelem-
ként lobognak Harmathban . A kiszolgáltatottság ál-
landó veszélyeként súrolja végig életét a ki-be ,nyíló 
ajtók labirintusa. 

Betegessé fajuló túlérzékenysége miatt éppúgy viszo- 
lyog a véres májtól , mint a tej műanyag zacskójától. 

Ajulás környékezte állapotai a nyers -elevenen befo-
gadott külvilági impulzusoknak és riadozva fellobba-
nó képzelgéseinek eredményei : Arcközelben érez át 
mindent, a végkimerülésig. „ ... elaludt . Elszédült?" 
Harmath még ekkor is iлgázik : a cselekvésre , válasz-
tásra uszító kapubejárat és a mellette álló „virág-
habos", harmatos labdarózsa -bokrok végtelenje között. 

Harmath és Hajnalka félálombeli szeretkezésébe szin-
tén szorongásos képzetek vegyülnek : a fallosz-nyelű  
vörös csavarhúzó , a „gđzölgđ  sárga testükön" át-át-
surranó nyúl , a kirágástól féltett műleves . Félelmetes, 
groteszk képzelgések sora következik . Harmath ön-
gyilkos iskolatársairól meditál , majd álmában tovább 
éli és újra átéli sűrített méregként a nap összekuszált, 
ájulásos érzeteit . A fülledt éj felfokozott látomásai 
Ninunta Harmath lába kđzötti rángatózásának, fiad-
zásának , vonaglásának , zabálásának , halódásának zöld 
víziójában tágulnak a regény egyik legkölt őibb láz-
kégévé. 

A következő  szövegegység Harmath kedd hajnali föl-
riadásával kezdđdik. Miután megbizonyosodik cip đje 
érintetlenségérđl , viszonylag nyugodt menetű  motí-
vum-ismétlések , variációk , leírások között csak bizo-
nyos előreutaló sejtetések komorítják , feszítik tovább-
ra is a hangulatot . Több asszociációs láncot is ta-
lálunk. 

Az alkonyatban izzó-izzadó mogyoróvessz ők az eget 
döfködő  ifjú falloszok képzetével párosulnak , s lazán 
bár, de ehhez csatlakozik a napban csipogó , vakító 
drótok , a teraszról lezuhanó Ninunta gerincét tör đ  
ruhaszárító kötelek látványa is. 

A tragédia kulminációs körében egy rendkívül össze-
tett költői kép bontakozik ki. A nap mint óriás na-
rancs közeledik és világítja meg Ninunta üres naran-
csos ládáját . A harmat elđször kerül testközelbe a ha-
lál és a vér motívumával. 

E zaklatott csúcspont után ismét leíró részek apróz- 
zák szét a feszültséget . Ninunta vérét csöpögtetve 

Harmath elindul . Megoldási lehetđségek riogatják, 
futni kezd bizarr ötletei el đl. 

Kezében szorongatja a nyulat , mikor a regénynek 
vége szakad. 

A mű  elején a szerzđ  hangsúlyozza : ez a hétfő  az 
utolsó hétfđt jelenti Harmath József életében. És talán 
nem indokolatlan el őrejelzésnek vennünk , hogy a té-
ren ugráló komikus figura a regény elején majd bele-
hibban cipđnélküliségébe . Az ezek után következđ  
kisebb-nagyobb riadalmakat , Harmath József meg-
semmisüléseit , depressziós állapotait az elmezavar 
felé vezetđ  út stációinak vehetnénk, ha a kedd haj-
nali események nem lennének oly elégikusan •leíróak. 
Bár a folyamat kiteljesedése még így is lehetséges. 
Miután a kis szürke hivatalnok , Harmath József aktái 
közé iktatja a véres, harmatos nyulat , saját gyöngéd-
ségének, szorongásainak , vegetálásának nyílt szimbб-
lumát, vajon él-e , élhet-e tovább? 
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Mert olyan hatalmas vagyok most, mint 
egy anya, olyan egyszer ű , 

olyan zord és szilaj, gyermekeimet 
féltő , kik körülöttem a kék sátorban 

— mit földjükre állítottam, hogy ki ne 
hulljanak a végtelenbe —

egymás életét cibálják és hadakozva 
pusztítják állataimat és virágjaimat és 
züllött kártyás módra herdálják 
vagyonomat és ájultan buknak el buta 

csatákban. 

(Déry Tibor: Előszó) 

Déry Tibor A felh őállatok című  kötete ötven év ver-
seit tartalmazza. E versek az avantgard jegyében 
íródtak, megtalálhatók bennük az expresszionista, da-
daista, szürrealista vonásak. 

E dolgozat öt fejezet verseit kíséri figyelemmel — a 
Ló, búža, ember, az Еnekelnek és meghalnak, a 700 
éves Szent Ferenc vagy az Assisi-i film, az Üvegfej ű  
borbély és A jól épített ég verseit —, s ezekkel együtt 
az avantgard kritikai fogadtatását is. E fezejetek köl-
teményei 1921 és 1938 között íródtak. A kötetben meg-
jelent Еbredjetek fel! című  szöveg nem került vizsgá-
lódás alá, annak ellenére, hogy keletkezésének ideje 
a feltüntetett idđszak intervallumába esik, valamint 
hogy az avantgard problematikája tekintetében is fi-
gyelemre méltó .mű  (Bori Imre szerint Déry szürrea-
lista kiáltványa ezl). Kihagyásának oka, hogy kisre-
gényről van szб, s ez elmozdítaná a vizsgálódás szem-
szögét. Ugyanígy kimaradt a Szembenézni és az Enek 
a városról című  fejezetek anyaga, mivel a versek 
1968-ban és 1973-ban íródtak. Déry költészete viszont 
- az 1921-38-as id đszakéhoz viszonyítva — meglehe-

tősen más égalj alá került. Ezen kívül ekét utóbbit 
programversnek is felfoghatjuk. A Szembenézni Illyés 
Gyulához íródott, az Еnek a városról pedig, mint al-
címe is jelzi: Oratórium Pest-Buda egyesülésének 
századik évfordulójára. 

. 

A felhőállatok figyelemmel kísért versei egy emigrá-
cióban élő, kétségbeesett egyén gondolat- és érzésvi-
lágát állítják elénk, melyet „különböző  nemzetek lá-
zadói más-más nyelven, de mégis ugyanegy szenve-
déllyel fejeztek ki."Q A szakirodalom egyrészt Kassák 
líráját látja e versek hátterében, másrészt viszont az 
említett „ugyanegy szenvedély" -ből kikövetkeztethet đ  
„ugyanegy" — tehát az avantgarde nemzetközi —
formakincsét. Mások meg éppen Déry avantgardiz-
musát kérdőjelezik meg. 

A felvázolt tényekböl egy teljes problémakör rajzo-
lódik ki: 

Avantgard-e Déry lírája vagy sem; 
Amennyiben avantgard, szürrealista, expresszionis-
ta vagy dadaista-e; 
Amennyiben avantgard és amellett, hogy csatlako-
zik a nemzetközi formakincshez, világsiratáshoz, 
lírájának van-e konkrét gyökere; 
Amennyiben avantgard, egyéni-e; 
Amennyiben avantgard, értékes-e. 

A Kassák-hatásról itt most b đvebben nem esik szó, 
tekintve; hogy e probléma alaposabb vizsgálódást igé-
nyelne. Életrajzi vonatkozásokból tudjuk, hogy Déry 
kapcsolatban volt Kassákkal. Igy várható is, hogy a 
„mester" expresszionista kísérletei a fiatal avantgard 
Déryre is bélyeget nyomtak. 

® 

1. — A kritika elfogadja, hogy Déry lírája avantgard. 
Déryt a magyar avantgard egyik képvisel őjeként em-
legeti. Kivételt képez Simon Zoltán, aki maga is di-
lemmába kerül Déryt illetően. Nagy általánosságban 
mint avantgard költőről beszél róla, késđbb inkább 
a prózaíró Déryt látja avantgardnak, majd ott köt ki, 
hogy: „A kezdeteknél itt is, mint a prózájában, az 
avantgard stílusjegyeibe öltözteti mondanivalóját, 'ez 
a nyelvi köntös azonban igazán sem nem expresszio-
nista, sem nem szürrealista."4  Majd a továbbiakban: 
„A szürrealista kitérđket nem számítva, Déry szabad 

' Bori Imre: A szürrealizmus ideje. 
A magyar irodalom története. 
„Eszközei nagyobb hatású költ đгe emlékeztetnek, Kassák 
szamovár«-ja ott repül az ilyen sorokban, mint »üdvđz 

légy Nap, te asszonyi térdkalács, spirituszforral б  és zenélđ  
óra«" (A magyar irodalom története). 

' Simon Zoltán: i.m. (1. az irodalomjegyzékben!) 291 



és prózaversei Babits és Kosztolányi kísérleteire ha-
sonlítanak inkább, mint az igazi avantgard alkotások-
ra." Megokolása: „Mert ha felvillan is Dérynél egy-
egy látomás, kép, túlfeszített metafora, hasonlatai 
tiszták, klasszikusan világosak (...), versépítése átte-
kinthet ő, nyelve grammatikailag precíz és szabatos. 
Ettől a formaeszményt ől csak kés őbb tér el legtelje-
sebben az üvegfejű  borbély- ban"s. 

Már e három idézet is érzékelteti, hogy Simon Zoltán 
nem egy irányba halad. Nem világítja meg, mi is a 
megoldás: avantgardista-e Déry vagy sem. Valahogy 
olyan középutat akar kialakítani, hogy Déry hagyo-
mányos lírájában avantgard —avantgardizmusában 
pedig egyénien hagyományos. Ha magát a megokolást 
vesszük szemügyre, azt kell megállapítanunk, hogy a 
metafora, a hasonlat az avantgardban is lehet tiszta, 
még ha az avantgard programok szerz ői ezek meg-
létét kétségbe is vonják. Itt-ott el őfórdul egy-egy ha-
sonlat vagy metafora, de azzal, hogy tiszta, nem ta-
gadja az avantgardista jelleget. Lényege, hogy egy-
mástól távol es ő  dolgok között emelt híd, a hagyomá-
nyos képalkotáshoz szokott szemet fárasztó, szokatlan 
és távoli legyen. S Dérynél is ez állapítható meg, pl. 
az olyan hasonlatokban, mint: 

A barna köd lehullt — csend állt őrt, mint egy 
kampós óriás a föld szélén 

(Barátom nálam aludt); 
s~optatós teje erősebb mint a benzin 

(Városi képek) ; 
vörös ház világít a dombon, mint egy zászló 

(700 éves Szent Ferenc...). 

S ha már az előb-biekben nemzetközileg közös hangon 
elsírt kétségbeesésr ől szóltunk, hivatkozzunk az 
avantgard nemzetközileg megegyez ő  témáira és kép-
szervez ő  elemeire is. A teljességre nem törekedve 
ilyen példákkal mutathatók ki Déry lírájában az 
avantgard jegyek: 

— Az avantgard költészet közkedvelt „vándorolni" 
motívuma: 

Nagy viaszgyertyákkal kezükben vándorolnak a 
planétán, mely csendben forog ég ő  világok között. 
(A gyújtogatók); 

— A nagyság, a hatalmas ijesztő  megjelenítése: 

zöld gépekkel hiába f űtik a házak pulzusát s a 
halottak torkát: az én hangomat az éji egekb ől 
már nem lehet elűzni. Templomok súlyával zuhan 
az aszfaltra s felhasítja a pincék fekete testét. 
(Tornyok közt); 

— Meghökkentő  képek: 

ember, ki az űr gyümölcsös kosarából zuhantál le 
forogni egy ég ő  alma körül. 
(Koldus) ; 

— Homálykeltés, misztikus képalkotás: 

a legyek már elaludtak, de a dajka megjelenik az 
ablak mögött s lobogó fáklyáját behajítja a búto-
rok roppant tetemei közé. (A gyújtogatók) stb. 

4 

Felsorolásképpen megemlíthet ők még a halállal, ko-
porsókkal, madarakkal, holddal, istenekkel, városok-
kal, csillagokkal stb. alkotott képek, tipikus avantgard 
feketeségükkel, ridegségükkel, borzalomkeltésükkel és 
groteszk-imádatukkal. 

Déry lírája tehát képalkotó elemei, motívumvilága és 
hangneme szintjén egyaránt avantgard. Déry keser- 
nyés, ironikus, kiábrándult magatartása sohasem ala- 

kult volna hangos, felkiáltó- és kérd őjeles pattogó-
sokká, ha nem az avantgard fegyverzetében jelenik 
meg. 

2. — A második probléma Déry lírájának a szürrea-
lizmusba, dadaizmusba vagy expresszionizmusba tar-
tozása. Ez olyan szempontból nem életfontosságú kér-
dés, hogy nem szükséges Déry líráját bármelyikbe is 
a harom közül — és csak az egyikbe — beskatulyázni. 
Rögtön feleletté is alakítható a kérdés: nem a melyik 
a három közül, hanem mindhármuk jelenléte a helyes. 
Az irodalomtörténet állomásokat említ Déry lírájában: 
kezdetben expresszionista, utána dadaista, majd szür-
realista. Röviden még annyit adnék hozzá, hogy 
A felh őállatok versei között ugyan rábukkanhatunk 
egy-egy „tiszta" versre; pl. tiszta expresszionista vers-
re, mint a Május 1922., tiszta dadaista versre, mini, 
az Ámokfutó, valamint tiszta szürrealista versekre, pl. 
a Tornyok közt, Madarak, Anyám stb. Sokkal karak-
terisztikusabbak azonban az átmeneti típusúak. Pl. a 
Luxemburg R., Éjfél, Č9narckép stb. versek a szürrea-
lizmusból hajlanak át a dadaizmusba. 

E probléma lényege, hogy: 

Déry lírájában keveredik az expresszionizmus, da-
daizmus és a szürrealizmus; 

bizonyos időközökben valamelyik közülük domi-
nánssá válik; 

verseinek tempójában, áramlásában, igegazdagsá-
gában expresszionista, képzettársításaiban szürrealista 
és rombolásában dadaista. 

3. — Déry lírájának van konkrét gyökere. Déry maga 
is emigrációban élt, otthontalanság, magány kísérte 
útját. Igy nem volt nehéz bekapcsolódnia az avant-
gardisták vándorlási lázába. Nagy általánosságban és 
ilyen szempont szerint nem lehet a versek felett ítéle-
tet mondani, de valószínű, hogy A felh őállatok kötet 
anyaga önmagában összeomló egyenruha lenne, ha a 
nemzetközileg létez ő  világfájdalom, lázadás és látomá-
sok mögött nem lenne ott Dérynek — csak Dérynek 
— lázas vándorlás-vágya is. 

4. — Az előbbiekben elmondottak már cáfolják azt az 
állítást, hogy Déry lírája eklektikus'. Láttuk, konkrét 
individuális vonatkozása van lírai költészetének. Azt 
is leszögeztük, hogy ilyen háttér nélkül lírája össze-
omolna. Az összeomlás meggátolására azonban nem-
csak az individualitás támasztófái szükségesek. 
Ugyanez az omlás állna el ő , ha a nemzetközileg fixált 
avantgard jegyek, képszervez ő  elemek, motívumok 
mögött nem lenne jelen Déry, az egyén, nemcsak 
egyéni élményanyagával, hanem az ezt megszólaltató 
egyéni hangjával is. Meglehet ősen körülményes dolog 
bebizonyítani valakiről, hogy költészete egyéni is 
amellett, hogy szélesebb körökben fixált jegyeken 
alapszik. Nem támaszkodhatunk a vers hangtanára, 
szótanára, képi világára stb., itt is általánosítani kell. 
Az előbbiekben Déry avantgardizmusa tárgyalásakor 
azt mondtuk, hogy Déry avantgardista, mert (többek 
között) csendes lemondása, melankóliája az avantgard 
hatására vált lázadóvá, magából kikel ővé. S ha ezt 
megfordítjuk: Déry lírájában az avantgard lázadó in-
dulata, tombolása mögött, a dadaizmus brutális-imá-
data mögött, az expresszionizmus rohanása, a szürrea-
lizmus tudatalattija mögött mindig ott van az egyéni 
hang és hangulatszint, a csendes lemondás és a me-
lankólia. 

A felh őállatok című  kötetből kirajzolódik egy-egy 
ilyen egyéni vonás. Pl. ilyen a szél szerepe Déry ver-
seiben, mely nála szinte törvényszerűen misztikumot 
hordozó vagy előrejelző  motívumként jelenik meg („ a 
szél kelepel l holttesteket hozott a mez őről fekete / 
ráncaiban / topogok és sírok a fekete juhok patái 
alatt” — Fekete juhok); a versek sajátos, sodró rit-
musa (pl. a Madarak című  versben), a humanitás ki- 

s Simon Zoltán: i.m. 
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esengése (A nagy tehén című  versben), a sajátos iró-
nia (Fütyülök az igazságra, l Szobrára savanyú halat 
ragasztottam / bajusznak és arcáról /letéptem a ken-
dőt." — Еjjel a parkban) stb. 

5. — Mondhatjuk-e Déry 1921 é s 1938 közötti lírájára 
— és egyáltalán mondhatjuk-e az avantgard költé-
szetre, hogy értékes, amikor a szakirodalom nemegy-
szer meddđ  kísérletnek véli, gyerekes hóbortosságnak, 
s egyenruhán kívül nem sokat lát benne: „Anyanyelv-
ben és sorsban megannyi a hasonlóság az új költők 
között. Egyezményes jelek, hasonló világérzés és gon-
dolkodás kapcsolja egybe a magányukról panaszkodó- 
kat "8  

Az avantgard egyedüli pozitívumát abban látják, hogy 
forradalmi jelentőségű  volt a képalkotásban, a kép-
zettársítások terén. Jelen esetben, csak Déry avant-
gardizmusára szorítkozva, meg kell állapítanunk, hogy 
lírájának avantgardista jellege föltétlenül értéknek 
tekintendő. Bizonyos mértékig valóban egyenruházott 
versekről van itt szó. Egyenruha az avantgard szó-
készlete, képalkotása, modora stb. Iгdekes jelenség 
azonban, hogy miután a Ló, búza, ember, az énekel-
nek és meghalnak, valamint az tјvegfej ű  borbély cik-
lusok versei után a másik két ciklus verseiben csök-
kennek az avantgard vonások, s helyükbe a hagyomá-
nyos líra jegyei kerülnek (rím, versszak, költ ői szó-
képek), e versek vonzereje már csökken. Nincs meg 
az az átfűtöttség, nem érik el azt a h őfokot, mint 
amit az említett három ciklus versei elértek. Tehát 
Déryt az avantgard nem tette „nemzetközivé", lega-
lábbis olyan szempontból és olyan fokon nem, hogy 
egyéni hangja esett volna az avantgard csapdájába. 
Minél koncentráltabban alkalmazza az avantgard for-
makincsét, költészete annál lázasabb. 

Az eddigi megállapítások megalapozatlanoknak t űn-
hetnek. A vizsgálódásra szánt anyag s ennek kritikai 
felmérése alkotja az egyedüli támaszt. A dolgozat 
célja nem A felh őállatok című  kötet tüzetes ismerte-
tése, reszletes analizálása volt. Déry avantgard költé-
szetét volt hivatott vizsgálni, általános vonásaiban, 
csak annyira konkretizálva, amennyit megkövetelt az 
avantgarddal való szembeállítás — a dolgozat másik 
célja. Déry e kötetének egy részén keresztül eljutot-
tunk az avantgard problémájáig is általában. Еs for-
dítva: az avantgard általános buktatói irányítottak 
bennünket e versanyag dilemmájáig is. 

Visszatérve a felvázolt problémakörhöz, ,meg kell je-
gyezni, hogy sok esetben úgy t űnik, a szakirodalom 
még mindig megdöbbenten fogadja az avantgard meg-
nyilvánulásokat. Akár egy avantgard költ đrđl (pl. Dé-
ryről), akár magáról az avantgardról általában van 
szó. Ezt bizonyítják azok a hol helyesl đ  hol elítélő  
megnyilatkozások, melyeknek tömegéb ől még mindig 
nem vált ki szilárd és egyöntetű  nézet azzal kapcso-
latban, hogy van-e értékes avantgard, nemzetközisé-
ge mellett van-e egyéni hangja, van-e társadalmi gyö-
kere stb. 

. 

Déry pályája átalakult. F őleg a próza felé fordult, ké-
peinek forrósága lehűlt, rohanása lelassult. Költésze-
tének avantgard korszaka azonban még mindig kér-
déses maradt a közvélemény és az irodalomtörténet 
еlőtt. 
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mák 
Ferenc: 

a 
megváltás 
reményéiben 

Hernádi Gyula azon kis számú írók közé tartozik, 
akik nagyon is jelen vannak az irodalmi életben, a 
közvélemény és a kritika tudomást vesz róluk, de al-
kotói tevékenységük méltatására senki sem vállal-
kozik. Nem vállalkoznak, mert m űvészetét egyszerűen 
nem tudják jelen korunk irodalmában/művészetében 
egyértelműen koordinálni. Igy azután Hernádi egész 
munkásságát a véges és végtelen reláció paradoxoné 
val lehet jellemezni. Amolyan parttalan tó ez, ahol a 
felvert hullámokat nincs minek visszavernie. 

Valóban nehéz olyan vezérfonalat találni, melynek 
végigjárása eligazítana bennünket a rengetegben. 
A legnagyobb problémát a realitás és a fantasztikum 
egybejátszása okozza. Novelláiban és drámáiban (re-
gényeiben már kevésbé) a realitás törvényszerűen 
csap át a fantasztikumba, és a fantasztikum törvény-
szerűen vált át a realitásba. E törvényszer űség rész-
letesebb taglalására most nem vállalkozunk, csupán 
evidens jelenlétére szeretnénk rámutatni. 

Királyi vadászat c. drámája történelmi alapszituáció-
ra épül, ami az említett realitás magvát képezi. S bár 
ennek kellene a dráma f ő  vonulatát alkotnia, a sze-
replők egyéni sorsa annyira dominánssá válik, hogy a 
történelmiség fokozottan háttérbe szorul, ehelyett a 
szereplők alakulnak lassan a történelem alakjaivá. 
Személyük mind súlyosabbá válik, olyannyira, hogy 
— áttételesen ugyan —, de magának a történelemnek 
megtestesítőivé válnak. 

A dráma az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásá-
nak, IV. Károly osztrák trónörökös trónfosztásának 
és Horthy hatalomrajutásának zavaros történelmi 
pillanatait ragadja meg. Vad, anarchista pillanat, 
amikor minden megtörténhet, amikor a váratlan for-
dulatok, az előre nem látott események nem tűnhet-
nek indokolatlannak. A minden lehetséges helyzete 
ez, úgy térben, mint időben. 

A történelmi realitás csupán ennyi. Ennek keretein 
belül terebélyesednek ki az egyéni sorsok. 

Gróf Erdődy Pál prófétai elhivatottságot érez magá-
ban arra, hogy az országban rendet teremtsen. A nagy 
ügy és a kis ember csatája viszont a következménye-
ket is előrejelző  konfliktushoz vezet. Erd ődy saját 
szavait kinyilatkoztatásnak érzi: 

„Az elmúlt vészterhes években, a háború utáni tár- 
sadalmi megpróbáltatások nyomán, hazánk arisztok- 
rata elitjén is erőt vett a nyomasztó, zülleszt ő  

depresszió. Legjobbjaink is, ahelyett, hogy a trianoni 
átok revízióján munkálkodnának, önös kis érdekek 
útvesztőjében tévelyegnek. Külföldön járnak, játék-
kaszinók homályában keresnek megnyugvást vagy 
talmi izgalmat, birtokukra visszahúzódva elzárkóznak 
mindenfajta hősi erőfeszítést ől, amely szegény ma-
gyar hazánk szégyenletes sorsának jobbra fordítását 
célozná. Szó nélkül t űrik, hogy senkiházi alakok, akik 
még arra sem érdemesek, hogy hajtók legyenek egy 
nagyobb szabású körvadászaton, odaálljanak a kor-
mánykerékhez, és tudatlan kézzel ide-oda rángatva 
azt, szirtnek vezessék a haza hajóját. Uraim és höl-
gyeim, barátaim! Elsősorban harcos aktivitásra van 
szükségünk ahhoz, hogy győzelemre tudjuk vinni hősi 
történelmünkb ől fakadó, jöv őbe vetített jogos igé-
nyeinket. Harcos aktivitásra van szükségünk! Ezt a 
harcos aktivitást szeretném önökben felkelteni, ille-
tőleg ébren tartani az itt megrendezendđ  harci játék-
kal. Zsoldosokat, háborút járt, tapasztalt katonákat 
fogadtam fel, ők lesznek az önök ellenfelei. Valódi 
fegyverekkel fog folyni a küzdelem, mert halálveszély 
nélkül nincs hősiesség, nincs virtus." 1  

Erdődy „játéka" önmagában még nem fantasztikum, 
sokkal inkább őrültség, a józan ész ítél őképességét 
meghaladó tett, ami azután már könnyen átcsap az 
irreálisba, abba a szférába, ahol már az illogikus dol-
gok illogikus összefüggése alakítja ki a logikus ok-
okozati összefüggést. 

A játék folyamán azután megtörténik a tragédia, 
meggyilkolják a váratlanul és titokban betoppanó IV. 
Károly királyt és Zita királyn őt. Az így keletkezett 
szituáció végkifejlett drámai helyzet. Ha a m ű  itt vé-
get érne, történelmi tragédiával állnánk szemben. 
Hernádinak azonban nem ez a szándéka, ő  az idő  
folytonosságát éli, felfogásiban a történelem csak arra 
jó, hogy az ember megmérettessen. Egy ügyes fordu-
lattal a vég mindennek a kezdete lesz. Ёѕ  ekkor már 
a fantasztikum lép a színre. 

Erdődy beszerez két embert, akiknek — hogy a gyil-
kosság titokban maradjon — helyettesíteniük kell a 
királyi párt. A két embert — Schrei Györgyöt és 
Aldobói Еvát — szerepjátszásra kényszeríti. A szi-
tuációból eredően szinte istenként trónol fölöttük. 
Sorsukat saját elképzelése szerint irányítja, ennek 
folytán a két ember szinte eszközzé alacsonyodik le. 
György és Еva kiszolgáltatottá válik. Zsinóron rán-
gatják őket, fölülről helyezik be őket a különböző  
életkörülményekbe. Számukra mégcsak az sem vigasz, 
hogy körülöttük az egész társadalom alakoskodó. Te-
szik, amit tenni kell. Nem azt, amit emberségük (eset-
leg embertelenségük), tehát lényük sugall, hanem 
amit fölülről parancsolnak nekik. 

Ebben a helyzetben már az ember, az egyén a dráma 
központja. Az ember, aki uralkodik (Erdődy) és az 
ember, aki fölött uralkodnak (Schrei és Aldobói). 
Sorsuk viszont annyira kötött, hogy bármit is tesznek, 
az mindannyiuk bukásához vezethet — és vezet is. 

Ugyanakkor viszont — a bevezet őben erről már volt 
szó — alakjuk szimbolikus értelmet is nyer. Konflik-
tusaik a valódi társadalmi helyzetet is tükrözik. Az 
elvszerűtlen létezésnek társadalmi dimenziói is 
vannak. 

„ERDđDY: Ki biztatta fel Felségedet, hogy idejöjjön? 

SCHREI: Egyik bizalmasabb emberem, Schrei her- 
ceg, és felesége, Aldobói grófnő. Nekik 
inkább hiszek, Erd ődy, mint a maga 
prognózisának... 

ERDđDY: ... Miért említette azt a két nevet az 
előbb? 

SCHREI: Milyen két nevet? 

ERDđDY: Egy német és egy magyar nevet. 
SCHREI: Ez a két név jelképezi az Osztrák—Magyar 

Monarchiát."2  294 



Miről is van tehát szó? A történelmi szituáció drá-
mai helyzetet teremt. Ebben a helyzetben az egyén 
kénytelen viselni az adott drámaiságot. Kétségtelen, 
hogy a végsőkig leegyszerusített formula ez, viszont 
az is kétségtelen, hogy megfelel Hernádi emberszemlé-
letének, sőt, ezen túlmenően: az emberi szabadságról 
alkotott nézetének. És itt elég, ha utalunk néhány 
korábbi megállapítására: 

„Tudod, mennyire szabad az ember? Ha van hozzá 
kedve, elhiheti, hogy szabad. Ez az egész. Bár ez nem 
kevés." 3  

Illetve: 

„Az ember akarhatja, hogy szabad legyen. És ez a 
legtöbb. Enélkül semmi sincs az emberben." 4  

(A péntek lépcsőin) 

Schrei György viszont még akarni sem akarhat. Tel-
jesen jogfosztott és szabadságvesztett. (A kés őbbiek-
ben itt kérdőjeleződik meg a dráma tragikus volta, de 
erre még visszatérünk.) Megpróbál ugyan Erd ődy 
ellen lázadni, de ez a lázadás még mélyebbre taszítja. 
Az álkirálynak vesznie kell. Vesznie, hisz mindennek 
ez a sorsa, aminek nincs vitalitása, úgy társadalmi, 
mint emberi méretekben. Schrei er őszako.s halála 
ezért nem megoldás, hanem végkövetkezmény. Bizo-
nyftéka annak, hogy a sodortatottság egyben kiútta-
lanság is. Olyannyira az, hogy itt még az igazságszol-
gáltatásnak sincs helye. 

IV. Károly szenttéavatása gúnyos utójáték. „ Szenve-
dőké a mennyország" — :mondja a Szentírás. Az Vi-
szont, hogy IV. Károlyt (Schreit) szentté avatják, nem 
azt bizonyítja — nem is bizonyíthatja —, hogy a h ős 
végül is elnyerte méltó jutalmát, nem azt jelenti, hogy 
megtörtént a végs ő  igazságszolgáltatás. Ellenkezőleg: 
hogy az elbukott hős tényleg vergődött, hogy tényleg 
áldozat, hogy éppen a kiszolgáltatottság, a szabadság-
tól és a szabad akarattól való megfosztottság okozta 
bukását. Keserű  elégtétel ez. Még az sem vigasz, hogy 
mások okozták bukását. Schrei Györgyöt végtére is 
saját keresztjére feszítették fel. 

Dramaturgiailag szemlélve a művet, az első, ami 
szembetűnik, az a szжЂmеtria. A három felvonás (be-
vezetés, tárgyalás, befejezés) szigorúan zárt, meg-
konstruált rendszert alkot. Az így létrejöv ő  harmónia 
zavaró, hisz a feszültség fokozása nem önerejéb ől tör-
ténik, nem belsđ  dinamikából ered, hanem magából 
a konstruktivitásból. A drámai szituáció kialakul már 
az első  felvonásban, amikor megölik a királyt és a 
királynőt. A másik két felvonás ilyen szempontból 
már csak kiútkeresés lenne. Hernádi azonban elkerüli 
a mű  ellaposodását, éppen azzal, hogy átcsap a fan-
tasztikumba. Már magához a tragédiához konstruál 
embereket (ez a fantasztikum!), akik err ől a pontról 
indulnak ei annak a folyamatnak a sodrásában, mely 
intenzitását ugyan az els ő  résztől kapja, tragikumát 
azonban fokozatosan veszíti el. 

vánulhat meg közvetlen energiával az ember egész 
lénye."5  (a kiemelés tőlem — M. F.) 

Hernádi hősei ezzel szemben gyengék ahhoz, hogy 
akarni tudjanak. Erdődy esztelen szenvedélyének az 
áldozata, erejéből csak annyira telik, hogy tovább bo-
nyolítsa saját helyzetét, belerántva ezzel másokat is 
a pusztulásba. 

„А . Ё.: 

ERDŐDY: 

А . Е .: 

ön annak idején eleget szórakozott ve-
lünk. 
Higgye el, Felség, a legjobb akarat ve-
zérelt. 
Ebben nem kételkedünk. Csak egy kicsit 
túl komplikált volt az a rendszer, ame-
lyet kidolgozott számunkra. "5  

A gróf tehát eddig is csak eleve adott nemesi hatal-
ma folytán jut el. György és Éva viszont csak bábok, 
csak eszközök. Vitalitásuk csak annyi, amennyit Er-
dődyből merítenek. đsszeomlásuk tehát nem az aka-
rat megtörését jelenti, éppen ezért nem is tragikus 
hősök. 

Idézzük újra Lukács Györgyöt: „A cél tehát az, hogy 
a küzdelem az illet ő  ember (vagy pontosabban — mert 
ő  is reprezentál —: az illető  embertípus) egész életét 
jelentse; az egész életet annak a konfliktusnak a lá-
tószögéb ől nézve, amelyr đl az illető  drámában éppen 
szó van."7  

Hernádi hőseinek nincs „egész életük", egyáltalán 
nincs magánéletük. Személyükb ől csak annyi látszik, 
amennyi elengedhetetlen a szituáció megalkotásához. 
Hernádinál ebben az esetben mintha nem is az egyén 
volna a fontos, hanem az esemény, hogy azután a 
végkifejletig jutott dolgokat és a konzekvenciát visz-
szavezesse most araár a teljes emberre. Schrei a drá-
mában csak a szerepjátszó király, de halála már tel-
jes emberi megsemmisülés. Úgy is fogalmazhatnánk 
— kissé merészen —, hogy a teljes ember kiesik a 
drámából, csak annyi marad meg bel őle, amennyi 
elengedhetetlen a konfliktushoz. 

Ennek folytán válik a mű  tragédia helyett groteszk 
színjátékká. És itt jön a megszorítás: Hernádi nem 
is emberi tragédiát akar felmutatni. Sokkal inkább 
egy olyan emberi léthelyzetet, amely bár maga a 
vesztés, mégis tartalmaz egy lehetséges kiutat. Idéz-
zünk Hernádi egy másik drámájáról, az Antikrisz-
tusból: 

„PRESCOT: Ezek szerint maguk halhatatlanok? 
IDEGEN: Nem, csak nálunk a végtelen lét érvényes 

a halál jogával, nem úgy, mint maguknál, 
ahol még a véges lét érvényes a halál 
kényszerével." 8  

A végtelen lét a halál jogával: az maga a megváltás. 

Hernádi mélyen hisz az emberi megváltásban. És ez 
nála nem művészi etika, ez nála emberi hitvallás. Az 
ember megváltható, de csak önmaga válthatja meg 
önmagát, „harccal, vérrel, soha fel nem adva". Csak 
akkor válhat igazán emberré, ha szembenéz önma-
gával és vállalja önmagát. Vállalja önmagát olyan 
értelemben, hogy egy lépéssel mindig túllépi hatá-
rait, túllépi azt, ami a tehetetlenséghez köti. Ehhez 
mindenekelőtt szabad akaratra van szüksége, ami az 
önrendelkezésben nyilvánul meg. Ekkor győz a veg-
telen lét a véges felett, és a halál joggá válik, nem 
kényszerré. 
JEGYZETEK: 
' H. Gy.: Fivérem a holnap; K{гályi vadászat. Magvetđ, Bp. 

1976 . 20-21. old. 
2 H. Gy. í. m. 95. és 97. old. 
8 H. Gy.: A péntek lépcs đin. Magvetđ, Bp . 1959 . 51. old. 
' H. Gy.: A péntek lépcsđtn. 100. old. 
' Lukács Gyđrgy : Művészet és társadalom. Gondolat, Bp. 

1968. A drámat forma elvi kérdéset, 20. old. 
a H. Gy.: Királyi vadászat . 97, old. 
T Lukács Gy. i. m. 21. old. 
• H. Gy.: Antikrisztus. 234. old. 

A tragikum elvész, a mű  tehát nem nevezhet ő  tragé-
diának. Ennek bizonyítására idézzük Lukács György 
néhány tételét: „... milyen emberek életének milyen 
részei a legalkalmasabb anyagai a drámának? Vagy 
még egyszer űbben: az ember életének mely megnyil-
vánulásai azok, amelyekben az illet ő  egész lényege 
és a ránézve legtipikusabb megtörténések a legköz-
vetlenebb és legérzékibb er ővel tükröz ődnek? Mi 
szimbolizálja legtisztábban egy ember egész életét? —
Mindenki tudja, hogy a dráma az akarat költészete, 
hogy drámaivá egy embert és sorsát csak akaratának 
megfeszülése teheti. Esze, érzései, minden más külső  
és belső  tulajdonsága csak kíséri, csak díszíti a drá-
mai embert; csak arra való, hogy ne hasson egészen 
merev akaratabsztrakciónak, csak előidézni segíti az 
élet illúzióját. A dráma az akarat költészete, mert 
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William Faulkner: A hang és a téboly. Eurбpa, 
Budapest, 1970. 

előszó 

Sok fejtörést okozott a téma megközelítése: lehet-e 
újat mondani negyvenhét év után egy olyan m űrđl, 
melyen nemzedékek nevelkedtek meg-megvitatva az 
e regénnyel kapcsolatos élményeiket? Az elcsépelt 
ismétl•ésektől való félelmemben már eleve elvetettem 
a közhelyszerű  Proust—Joyce—Faulkner összehason-
lítás gondolatát, valamint a vitatható vonatkozások 
remélhetőleg minden fajtáját, így megmaradt el őttem 
a kiragadott, a találó és a kevésbé találó párhuza-
moktól egyarányt megfosztott m ű . 

a 
szereplő k 
rendszere 
Próbáljuk meg rendszerbe foglalni a regény szerepl ői-
nek szétágazó, a beavatatlanok számára kissé kaoti-
kus viszonyait, miközben nem a megrajzolt jellemek 
teljességét használjuk kiindulópontul, hanem a re-
gényszerkezet, mégpedig az id őstruktúra szempontjá-
ból osztályozva helyezzük el őket az elkővetkező  táb-
lázaton olymód, hogy a központi szerepl őktől mind 
távolabb esés jelezze a szerepl ő  kisebb fontosságát, 
elhanyagolhatóságát a bels ő  monológokon alapuló mű  
felépítésében, a regény felépítésében, melyben egyes 
központi szereplők (BENJY, QUENTIN és JASON) 
„önmagukhoz illő" tudatszinteken jelenítik meg a 
„sok dimenzióban érzékelt id ő  (...) múlását, múlás¢ 
tartalmát" (az értékrend szoros kapcsolatban áll a re-
génybeli idő  adott szakaszainak, rétegeinek felismeré-
sét szolgáló múltbeli eseményekkel, melyekkel a kell đ  
helyen meg fogunk ismerkedni): 

Faulkner „szeszélyes": a BENJY és QUENTIN, vala-
mint részben JASON emlékképeinek kikristályosodási 
pontjául szolgáló Caddynek nem szentel külön részt 
a regényben, holott BENJY, QUENTIN, JASON és 
DILSEY ebben a „megtiszteltetésben" részesül. A fo-
kozatos szűkítés módszerével élve figyelmünket az 
elkövetkezőkben főleg az utóbbi négy szereplőre fog-
juk összpontosítani, mivel đk azok a regényalakok, 
akik a regény szerkezetével a legszorosabb kapcso-
latban vannak. 

a 
regényidő  
kérdése 

Miután némi rendet teremtettünk a regény szerepl đi 
között, térjünk át az idő  kérdésére, s mindjárt a leg-
elején kíséreljük meg a Hoffman-ábra alapján általá-
nos vonalakban rekonstruálni Faulkner m űveinek 
időkomplexumát, igyekezvén elhelyezni benne az 
elemzésünk tárgyát képez ő  regényt: 

A. B. C. D. 

az a tény- a fő  az újabb 

édeni eges („dicső ") keletű  
1'1 últ ,nú1t múlt múlt 

n 

Х  
1 ~i99 	1861-65 	1 	 1920-}- I 

1 	 1 	 1 

i(FUGGELЁK) A RÁNG ćS A Т$BOLY' 

	> 

a történelem előtti idő  (non-historical time) 

1966 a függelékben megemlített, legmélyebbre 
visszanyúló dátum (Ikkemotubbe) 
a polgárháború 
a polgárháború utáni múlt 
a retrospektív jelen 

E. 

a jelen 

1 '  1898 I 	~ ј~1928 ápr. 8 

~ 	 I > 
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BENJY, QUENTIN, JASON 

Caddy 	  

DILSEY 

Faulkner műveiben az események nagyrészt megha-
tározatlan időben történnek, csupán bizonyos törté-
nelmi eseményekre asszociálva, itt-ott elejtett felemás 
dátumokból, illetve a szereplőkből kikövetkeztetve 
találunk némi fogódzót lázadó hagyományos id őérzé-
künk kielégítésére. A faulkneri jelen és múlt szerves 
egységben él: nincs semmi, ami volt, minden van —
állítja Faulkner. Az örökös téma s múltat fürkész ő  
központi szereplők. Hoffman felhívja a figyelmet, 
hogy a fenti ábra az író regényei révén felölelt id ő  
„túlzott leegyszerűsítése", s rámutat a pattern leg-
szembeötlđbb hibájára, amely nem veszi figyelembe, 
hogy a múlt és a jelen összefüggése Faulkner m ű-
veiben nem történelmi, hanem pszichikai. Ennek elle-
nére elemzésünkben elhatároljuk a jelent a múlttól, 
mert ez a kettő  — ne zavarjon meg bennünket 
Faulkner következetes múltid ő-használata! — kissé 
önkényesen ugyan, de különválasztható. 

Faulkner nem győzhette le az id đt, de dacolt vele, 
kiforgatta. A hang és a tébolyban a régmúlt, múlt, 
félmúlt (az 1898-ig terjed ő  múlt rétegeződése) ese-
ményei keverednek a jelennel, nem a montázstechni-
ka megszokottan merev képeiben, hanem „a szerep-
lőkre elosztott sokidej űség" felfrissítette képekben 
—: lényegében ez a módszer is a montázstechnikával 
él, de a montázstechnika egy dinamikusabbá tett for-
májával, mely az említett sokidej űség révén sokkal 
több lehetőséget nyújt a már-már virtuóz, id őkeze-
lésre, s lehetđvé teszi az információ megtöbbszörözé-
~ét is. Ami a regénybeli sokidej űséget illeti, arról 
Sükösd megállapítja, hogy „Ahány személyiség, annyi 
edőтéteg, belső  monológokban kifejezve". 

A regény négy részbđl áll — mellőzzük itt A hang 
és a tébolyhoz jóval később hozzácsatolt Függelék 
vizsgálatát, amely végképp megszabadította Faulknert 
a történet el őidézte gyötrődéstől! —, mégpedig: 

Caroline és Maury Bascomb 	-- elhanyagolható 
stb. 	 szereplők 

Damuddy, Jason III. Quentin, -- a regényidőben való 
(D. Ames, S. H. Head) 	 eligazodás fontosabb 

fogódzópontjait 
képező  nevek 

Luster, T. P., Versh, Roskus - a regényidőben való 
eligazodás fontosabb 
fogódzópontjait 
képező  nevek 

-~ elhanyagolható 
szereplők 

(A negyedik rész problematikus, mivel az els ő  három-
ról elmondottak kevésbé vagy egyáltalán nem vonat-
koznak rá, ugyanis itt a bravúros id đkezel•éssel pá-
rosuló belső  monológok megszűnnek, s kevesebb in-
tellektuális erőfeszítést igénylő  narráció lép a helyük-
be — Faulkner mesél —, így DILSEY sem lehet az 
előző  három szereplđ  értelmében központi alakja a 
személyéhez kapcsolódó résznek.) El őzőleg már emlí-
tettük, hogy a négy rész közti alapvet ő  kapcsolatot 
meghatározott múltbeli események képezik. A regény-
szerkezet (időszerkezet) szempontjából — az 1970-es 
kiadás elején ismertetett — kilenc legfontosabb múlt-
beli esemény a következő : 

х  
4) 

 
.v  ш  
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Ca  

х  
t
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. 

~ ~ 

а  

a központi szerepl ők 

Frony 

V 

1928. április hetedike 

1910. június másodika 

1928. április hatodika 

1928. április nyolcadika 

A dátum-címek sorrendjében a naptári kronológia 
lehetősége ki van zárva, egyenként azonban sejtetnek 
valamit, ami egy-egy rész elolvasásával ki is derül, 
mégpedig azt, hogy ezek azok az időszakaszok, melyek 
közül egy az adott rész jelen idejét képviseli, s ami-
nez viszonyítva múlt az, amire az asszociáció folytán 
szintén az adott részhez kapcsolódó központi szerepl ő  
(az adott rész központi szerepl ője) emlékezik. A négy, 
látszólag különálló rész szorosan összefügg. (Az els đ  
háromrésznek kiegészít ője a negyedik, melyben az író 
elmondja mindazt, ami elmondatlan maradt, újabb 
fetláratlan idő-területekre terjesztve ki a regényt.) Az 
elsđ  három rész összekötő  kapcsát meghatározott 
múltbeli események képezik, melyek az adott pilla-
natban BENJY, QUENTIN és JASON emlékezetében 
visszatérnek, azonban egyikük sem emlékezik min-
denre, egy és ugyanazon dolgot is mindegyikük más-
féleképpen lát, másmilyen jelentđséget tulajdonít 
neki. (A szereplők tudatán át nem szűrđdő, „becsem-
pészett" információ-anyag megfigyelésére nem térünk 
ki.) A rész — szereplđ  —1dő-összefüggés a következ ő  
(az ábrán megfigyelhetjük a regénybeli jelen rétege- 
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1898 — Damuddy halála. 
1900 —Megállapítják, hogy Benjy idióta és nevét 
Mauryról Benjaminra változtatják. 
1909 — Eladják Benjy legelđjét a golf-klubnak, hogy 
a pénzen elküldhessék QUENTINt a Harvard Egye-
temre (Cambridge-be). 
1910 — Caddy teherbe esik. 
1910 — Caddy férjhez megy S. H. Headhez. 
(április 25-én.) 
1910 — QUENTIN öngyilkosságot követ el Cambrid-
ge-ben. 
(június 2-án.) 
1911 — Caddy hazalátogat Jeffersonba, hogy otthagy-
ja szüleinél kislányát, akit Quentinnek keresztelnek. 
1912 — Jason Compson (Jason III, az „Apa") meghal. 
1913 — Benjyt, Jason követelésére, kiherélik, mert 
megtámad egy csoport iskoláslányt. 

A hang és a téboly tehát az 1898. és az 1928. április 
nyolcadika (a nyolcasok furcsa „rímelése"!) között 
eltelt időben mozog. A jelen mindössze négy nap, a 
többi múlt, amelyrđl az asszociációs mechanizmus 
működése révén, vagy a spontán emlékezésnek kö-
szönhetően értesülünk. (Persze a jelen rétegei is vi-
szonyulhatnak egymáshoz úgy, mint jelen a múlthoz 
— JASON számára a negyedik részben pl. a QUEN-
TINnel történtek a múltat képviselik —, csakhogy mi 
a szerkezet vizsgálása közben más szempontot köve-
tünk: jelen az, amelyben az adott rész központi sze-
replője „tevékenykedik", múlt pedig az, amire emlé-
kezik — kissé önkényes eljárás ez is, mint a szerep-
lők kategorizálass, de ez A hang és a téboly megkö-
zelítésének valószínűleg egyedüli módszere, amellyel 
kimutathatjuk a legalapvet őbb szerkezeti jellemvoná-
sokat.) Amennyiben közelebbr đl vesszük szemügyre az 
egy-egy szereplő  tudatába felszivárgó múltat, bizo-
nyos tartalmi kronológiát fedezhetünk fel: BENJY 
legjelentősebb emlékei gyermekkora korai szakaszá- 



1905-ő  
1906-7 

aludnia 	1908 
1909 (nyárutóján) 
1910 (ápr. 24-én) 
1910 (május) 
1910 (június 2-án) 

w 
F 

JELEN 
dec. 23-án 
dec. 23-án 
JELEN 
dec. 23-án 
J1LEN 
kocsikázás 
a temetđbe 
JELEN 
dec. 23-án 
véget és a 
Patterson-ügy 
JELEN 
Damuddy halála 
JELEN 
Dammudy halála 
JELEN 
Dammudy halála 
Caddy 
férjhezmenetele 
Dammudy halála 
QUENTIN halála 
QUENTIN halála 
Jason III halála 
Jason III halála 
JELEN 
Damuddy halála 
Roskus halála 
Damuddy halála 
Roskus halála 
Damuddy halála 
Jason III halála 
JELEN 
Damuddy halála 

Caddy 
férjhezmenetele 
Damuddy halála 
Caddy 
férjhezmenetele 
Damuddy halála 
Caddy 
férjhezmenetele 
Damuddy halála 
Caddy 
férjhezmenetele 
Caddy parfümöt 
használ 
BENJYnek egyedül 
kell aludnia 
véget ér a 
Patterson-ügy 
BENJYnek egyedül 
kell aludnia 
Damuddy halála 
JELEN 
Caddy a hintán 
JELEN 
Caddy a hintán 
JELEN 
Caddy a hintán 
JELEN 
BENJY a kapunál 
BENJY megtámadja 
a kislányokat 
BENJY megtámadja 
a kislányokat 
BENJYt kiherélik 
JELEN 
a névváltoztatás 
JELEN 
a névváltoztatás 
JELEN 
a névváltoztatás 
JELEN 
a névváltoztatás 
Damuddy halála 
a névváltoztatás 
Damuddy halála 
a névváltoztatás 
JELEN 
a névváltoztatás 
JELEN 
a névváltoztatás 298 

ból származnak, kb. az  1898 és 1905 közötti időből 
(Damuddy halála, a névváltoztatás stb.); QUENTINt 
a Caddyvel kapcsolatos események (1910) foglalkoz-
tatják a legjobban (Caddy és Dalton Ames viszonya, 
Caddy férjhezmenetele S. H. Headhez stb.); míg JA-
SON emlékei az 1910 és 1928 közötti évek egyes moz-
zanatait tükrözik (Quentin története stb.) -így telí-
tődik meg és épül fel az emlékképek és id őfoszlányok 
regénye. A negyedik rész (1928. április nyolcadika) 
regényzáró időszakasz (JELEN), utójáték. 1928. április 
hetedikén, lefekvés el őtt, BENJY és Luster megpil-
lantja a fáról leereszked ő  Quentint, aki JASON össze-
kuporgatott pénzével távozik. 1928. április nyolcadika 
JASON hiábavaló erđfeszétését mutatja be, hogy kéz-
re kerítse a szökevényt, s visszaszerezze pénzét, majd 
BENJYt a négerek a templomba viszik, aztán pedig 
a temetőbe, mely vállalkozás végül is, mint megannyi-
szor, botrányos „vernyákolásba" fullad. Véget ér a 
Compsonok agóniája. 

A hang és a téboly a jelen és a múlt, valamint a múlt 
és a múlt egyes pontjai között mozgó id ő  regénye, a 
látszólag céltalanul ide-oda csordogáló id ő-fluidumé, 
melyről utóbb kiderült, nem is annyira céltalan: félig 
tudatos, félig ösztönös, er ős írói kéz irányítja. Ami 
számunkra nehézséget jelent egy-egy jelegzetes 
Faulkner-regény olvasása közben, azt Sükösd így jel-
lemzi a Megszületik augusztusban c. regénnyel kap-
csolatban: „A regénytörténés valamely eseményrészle-
tének, fejezetbekezdésének, s_o"t faulkneri óriásmonda-
tának belső  egységében történik a hirtelen, de nem 
oktalan időváltás, a történés átlépése, visszalépése a 
jelenb ől a jelen mögött közvetlenül vagy messze hul-
lámzó, meghatározó hatalmú múltba." (A múlt egyes 
pontja között is történhet id őváltás!) Szűkítsük a kört 
tovább, és élesítsük ki a képet! A regény els ő  részé-
ben (1928. április hetedike - BENJY) - Volpe meg-
figyelése szerint - 16 id őréteghez 99 jelenet fűződik 
a megfelelő  számú időváltással. (A jelenet szó haszná-
lata kényszermegoldás, hagyományos értelmét ől kissé 
eltérően az időváltások közötti egységes idő-, azaz 
történésrészek megjelölésére alkalmazzuk, melyek a 
regény első  részében elhatárolhatók egymástól.) 
A múltbeli eseményekkel szorosan összefügg ő  időré-
tegek kronologikus sorrendje a következ ő : )  

Damuddy halála 
a névváltoztatás 
az üzenet átadása 
véget ér a Patterson-ügy 

Caddy parfümöt használ 
Caddy a hintán 
BENJY 13 éves, egyedül kell 
Caddy elveszíti szüzességét 
Caddy férjhezmenetele 
BENJY a kapunál 
QUENTIN öngyilkossága 

BENJY megtámadja a kislányokat, 
amit követđen kiherélik 
Jason III halála 
kocsikázás a temet őbe 

1912 

Roskus halála 

A JELEN 	 hetedike) 

Most pedig vizsgáljuk meg a jelenetet és az id őré-
tegek kapcsolódasát! Az alábbiakban azt is megfi-
gyelhetjük, hogy nem minden idđváltást jelez kur-
zív, s a kurzívon belül is történhet id őváltás' -
Faulkner következetlensége szándékos ilymód a 
regény a figyelem teljes összpontosítását követeli 
meg az olvasótól: 

1. 11 A kerítésen át 
2. 12 Caddy kiszabaditott 
3. 12 - Hideg van kint  
4.  14 Mit nyöszÖrög 
5. 14 - Mi az 
6.  16 Hagyja mán abba 
7. 16 Na üljön fel, oszt 

8. 19 B őgđ-masina, mondta 
9. 19 - Ne vedd ki a kezed 

10. 20 Mr. Patterson csapkodott 

11. 21 - Odaát nincs semmi más 
12. 24 és jött Roskus 
13. 25 Mi baja, mondta Luster 
14. 26 Roskus jött és 
15. 26 Hát akkor az este 
1 6. 27 Ha lassan megyünk 
17. 27 A tehenek ugrándozva 

18. 29 A domb tetején Versch 
9. 34 Bent égett a tűz 

20. 35 Nincs áldás ezen a 
21. 36 Vidd  11  бt és 
22. 38 Még nem mehet 
23. 38 Gyeтünk, mondta Luster 
24. 38 Frony és T. P. a porban 
25. 39 Sírtak Dilsey házában 
26. 39 - De azok niggerek 
27. 39 Dilsey sírt és 
28. 39 - Csak azt tunnám 
29. 39 Az árokbol kinyúltak 
30. 41 Mikor az elébb itt 
31. 41 Azt hiszed, hogy 
32. 42 Mikor kinéztünk 

33 . 43 Egy kígyó csúszott el đ  
34  . 43 Ne kezdjen mán 

 43 Megálltunk a fa alatt 

 43 Készül ődnek mán 

 44 Még nem kezdték 
38. 45 Okot láttam 

39. 46 Benjy, mondta Caddy 

40. 48 Olyan szaga volt 

41. 48 Maury bácsi beteg 

42. 49 Maga mán nagy fiú 

43. 50 Caddynek olyan szaga 

44. 51 Mán megin hová megy 

45. 51 A konyha sötét volt 

46. 51 Luster visszajött 
47. 51 sötét volt 
48. 51 Gyüjjön onnét 

49. 52 Ketten voltak 

50. 53 Hát nem megmondtam 

51. 56 Hiába néz ki 	. 

52. 56 De hogyan juthatott ki 

53. 57 Nyitva volt 

54. 57 és a csillogó foltok 

55. 57 Lássa vén gyagyás 

56. 60 Hát azt akarja 
57. 60 Hogy nem szégyelled 
58. 61 Hallottam az бrát 
59. 61 Ettem egy darab tortát 
60. 62 Az igaz 
61. 63 A hosszú csík 
62. 65  Ben  jynek hívnak 
63. 65 Elbírom, mondta Gaddy 
64. 65 Versh letett 
65. 66 Anya beteg 
66. 66 Hallottuk a tetđt 
67. 69 Jason bejött 
68. 69 Nézheted a tüzet 
69. 69 Dilsey azt mondta 
70. 69 Hallottuk a tetđt 

1898 

1900 (november) 
(dec. 23-án) 

1928 (április 
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71. 70 Quentin azt mondta JELEN 
72. 70 Hailotam a tetSt a névváltoztatás 
73. 71 Dilsey azt mondta JELEN 
74. 71 Vershnek+ olyan szaga volt a névváltoztatás 
75. 71 Hallottuk, hogy Caddy Caddy elveszíti 

szüzességét 
76. 72 Versh asszonta a névváltoztatás 
77. 72 A hallban voltunk Caddy elveszíti 

szüzességét 
78. 72 Mit csinálsz vele JELEN 
79. 72 Versh azt mondta a névváltoztatás 
80. 73 Muszáj ezt a koszos JELEN 
81. 73 Roskus gđzölgött a névváltoztatás 
82. 73 Ugyan, ugyan mondta Dtlsey JELEN 
83. 73 Eljutottam a folthoz a névváltoztatás 
84. 73 Igenis bosszant JELEN 
85. 73 Roskus azt mondta a névváltoztatás 
86. 73 Ugyts csak enni jársz haza JELEN 
87. 74 Akkor aztán nem tudom a névváltoztatás 
88. 74 Csöppet se volnék meglepve JELEN 
89. 74 Mán megin morcos a névváltoztatás 
90. 74 Quentin jélretolta JELEN 
91. 74 — Anya megint beteg a névváltoztatás 
92. 74 Az isten verje meg JELEN 
93. 74 Caddy odaadta nekem a névváltoztatás 
94. 75 Olyan szaga volt, mint JELEN 
95. 75 Nem mentünk a szobánkba Damuddy halála 
96. 75 Quentin, mondta Anya JELEN 
97. 76 Quentin és Versh bejött Damuddy halála 
98. 76 Levetkđztetett és én néztem JELEN 
99. 76 Két ágy volt Damuddy halála 

A hagyományos felépítésű, kronologikus, elbeszélđ  
jelen és a múlt — múltbeli események meghatározta 
— rétegeinek váltakozása pergésszer űen gyors. A kö-
vethetőség felső  határait feszeget ő  szüntelen jelenet-
váltás rövid időközökben ismétlődđ  időváltózásokat 
eredményez, az időrétegek összekuszálódását, állandó 
variálódását, ismétl бdését, miközben a jelenb ől kiin-
dulva, az emlékképek szövevényén átvergđdve, a 
vissza-visszatérő  jelentől zaklatva Végül is kikötünk 
a múlt már annyiszor megjárt legtávolabbi pontjánál 
(JELEN — Damuddy halála, illetve 1928. április hete-
dike — 1898), és nincs tovább ... 

Figyeljük meg teljességre törekvés nélkül egy-két 
idđváltást! A tizenegyedik és a tizenkettedik jelenet 
közti időváltás egy mondaton belül történik. BENJY 
a vízben ücsörögve látni véli az értük jöv ő  Roskust, 
aki — valamikor BENJY gyermekkorában — csak-
ugyan elsétált a patakhoz, s vacsorázni hívta a gye-
rekeket (BENJYt a tizenegyedik jelenetben Luster 
küldi be a vízbe): 

időváltás 
I. JELEN 	 > II. MÚLT (Damuddy halála) 

I. Üljön le. — Leültem és levetette a cip őmet és föl-
gyűrte a nadrágomat. — No, menjen csak be a vízbe, 
oszt játsszon. Lássa, abba tudja maga hagyni ezt a 
vernyogást. 

Elhallgattam és bementem a vízbe -* II. 'és jött Ros-
kus és azt mondta hogy menjünk vacsorázni és Caddy 
azt mondta 
Még nincs vacsoraidő . En nem megyek. 
Caddy vizes volt. Játszottunk a patakban és Caddy 
leguggolt és vizes lett a ruhája és Versh azt mondta: 
— A mamája majd megveri, hogy bevizezte a ruháját. 

Hogy időváltás történt, az is bizonyítja, hogy a tizen-
kettedik jelenetben nem Luster, hanem Versh játsza-
dozik BENJYvel. Еrdekes a harminchatodik és a har-
minchetedik jelenet közötti, párbeszéd közbeni id ő- 

299 	váltás is, melyet a figyelmetlen olvasó észre sem vesz: 

KORABBI MÚLT (Caddy férjhezmenetele) 

'CO  
Y 

•o 

кZ;S ВBI MÚLT (Damuddy halála) 
I. 

Megittuk a szeszit és T. P. bedugta az üveget a rá-
cson a ház alá ás elment. Hallottam őket a szalonban 
és megkapaszkodtam a falban. T. P. húzta a lábát. 
Elesett és nevetett. Feküdt és nevetett a fűben. Föl-
állt és odahúzta a lábát az ablakhoz és megpróbálta 
abbahagyni a nevetést. 

— Már attöl féltem, hogy én is üvölteni fogok —
mondta T. P. —Álljon fel a ládára oszt nézze meg, 
hogy elkezdték-e mán. 

— Még nem kezdték, mert nincs itt a zenekar —
mondta Caddy. 

— Nem  is  lesz — mondta Frony. 

— Honnan tudod? — mondta Caddy. 

— Еn tudom, amit tudok — mondta Frony. 

— Nem tudsz te semmit — mondta Caddy. Odament 
a fához. 

— Tolj fel, Versh. 

A harminchatodik jelenetben a beszeszizett BENJY 
és T. P. lopakodik az ablak alá, hogy meglesse az 
esküvőt és Caddyt, a menyasszonyt, míg a harminc-
hetedikben Caddy készül felmászni a fára, mert kí-
váncsi, mit csinálnak odabenn a nagyanya halála al-
kalmából összegyűlt felnőttek. Helyszűke miatt csak 
az időváltások közvetlen szövegkörnyezetét ragadhat-
tuk ki, így sajnos kissé nehéz megfigyelni a jelenetek 
és az időrétegek kapcsolódását is a kiválasztott pél-
dákon. 

Faulkner bízik az olvasó emlékez őtehetségében, talá-
lékonyságában és a félig-meddig ösztönös megsejtés 
képességében. Az elolvasottak tudatunkban állnak 
össze egységes egésszé, miután megtanultuk összefüg-
gésbe hozni a dolgokat, megsejteni id őbeli hovatarto-
zásukat, egymás mellié helyezni az oldalak és oldalak 
elválasztotta, egymást keres ő  regényelemeket. A „rejt-
vény" megfejtése: 

Luster, a golf — jelen 
Caddy bepiszkolt bugyija, a fény az ablakban — Da- 
muddy halála a párna, az es đ, a tűz — névváltoztatás 

a kerítés, a kapu, a csillogó foltok — BENJYnek a kis-
lányok ellen intézett „támadása", majd az idióta ki-
herélése 

a hideg, a kezek a zsebben — a Patterson-ügy (Mrs. 
Patterson és Maury bácsi esete) 

a szeszi, T. P. nevetése, a tehenek ugrálása — az es-
küvđ  (Caddy férjhezmenetele) 

1900 előtt Maury, utána pedig BENJY (Benjamin) 

Roskus haláláig a kutya neve Dan, utána pedig Blue 
stb. 



Ennyit BENJY zavaros időérzékeléséről, illetve Faulk-
ner időkezeléséről A hang és a téboly első  részében. 
A regény minden egyes mozzanatát megfigyelni, az 
időváltásokat és a kapcsolódásokat, valamint az össze-
függéseket kielemezni, a jeleneteket elhatárolni, az 
időbeli hovatartozásokat megállapítani stb. nem cé-
lunk és különben is a lehetetlennel határos. 

A regény második része (1910. június másodika —
QUENTIN), A hang és a téboly talán legsikerültebb 
fejezete, szintén narratív jelenb ől kiinduló, de szét-
választhatatlan belső  monológ. QUENTIN. érzékeny 
lelki világa összetettebb, mélyebb asszociáció-soroza-
tokat feltételez, mint BENJY antiszemélyisége. QUEN-
TIN célttévesztett életének összes hogyanja, miértje 
egy nap (1910. június másodika — jelen) eseményeibe 
és emlékezéseibe (múlt) s űrűsödik. A jelenbe felszi-
várgó múlt, vagy inkább a múlttal átitatott egynapnyi 
jelen feladata QUENTINt olyan teljességgel jellemez-
ni, hogy indokoltnak érezzük öngyilkosságát. A meg-
döbbentő  az, hogy amikor minden „történik", QUEN-
TIN már halott, kívülről szemléli a még élő  önlna-
gát. A QUENTIN — „Aki nem húga testébe ... Nem 
a vérfertőzés gondolatába volt szerelmes, amit nem 
is követett el, hanem az örökkétartó b űnhđdés vala-
mi presbiteriánus fogalmába... (Függelék) — bels ő  
monológját képező  szabad asszociációk, emlékek, gon-
dolatok és gondolattöredékek szélesmedr ű  áramlása 
(a tudat áramlása) egyetlen pontban s űrűsödik össze, 
mégpedig a Caddy-vel kapcsolatos, id őrétegeket al-
kotó eseményekbe, melyek —ismét Volpe szerint —
a következők: 

holnap talán tízezer éve kezd đdött" —állítja Faulk-
ner. Miként lesz ily tömörré a regényidő? BENJY 
fejezetében figyelhetjük meg a legjobban: a jelen és 
a múlt rétegeinek gyors váltakozása az id őrétegek 
látszólagos kiegyenlítődését, jelen és múlt azonosulá-
sát, egyesülését eredményezi (a folyamat tégelye 
(BENJY), miközben a közlés és a történés halad el őre. 
A regény második fejezetében az ilymód felszüremlett 
múlt QUENTIN jellemzésének nélkülözhetetlen esz-
közévé lesz. Faulkner végletekig men đ  szabad idő-
kezelése bebizonyította, hogy „az idő  dimenzionális 
változására a regénytörténés bárhol és bármikor al-
kalmas. Bárhol és bármikor, ha táj, esemény, tárgy, 
emberalak megjelenése olyan közlést tesz szükségessé, 
amelyet a lineáris-kronologikus építkezés nem bizto-
sít. A régmúlt, múlt, közelmúlt beszüremkedése azon-
ban — a nagy különbség a Faulkner előttž modern 
regényidőhöz képest — nem marad félbehagyott mo-
tívum, ésetleg elem, hanem mindvégig a jelen idej ű  
eseménysor egyenérték ű  része." (Sükösd) A három 
nemzedék története az idődimenziók legrangosabbjai 
közül (múlt — jelen — jövő) kettőt ölel fel, a jelent 
és a múltat. Quentin jövője már nem tartozik a 
Compsonokra, ugyanígy a néger cselédeké sem: a re-
gény véget ér. A Függelék a tényleges, a legrégibb 
előtti múltból kiindulva a jövő  felé mutat;  azonban 
a „szabadság és a tettek" dimenziójának kiteljesedése 
elmarad. - 

(Részlet egy hosszabb tanulmányból) 

Damuddy halála és a 
névváltoztatás 
QUENTIN megkíván egy lányt 
Caddy udvarlójával csokolózik 
Caddy elveszíti szüzességét 
az esküvő  bejelentése 
QUENTIN megismerkedik 
Herberttel 
az eiküvő  előestje: Caddy 
megvallja terhességét 
QUENTINnek 
az esküvđ  (Caddy 
férjhezmenetele) 
JELEN 

1898, 1900 

1906-7 
1909 (nyárutó) 
1910 

1910 (április 22-én) 

1910 (április 23-án) 

1910 (április 24-én) 

1910 június másodika) 
JEGYZETEK: 

Mint látjuk, előző  megállapításunk, amely szerint 
QUENTIN emlékei az 1910 és akörüli időszakot tük-
rözik — az időfoszlányokból épülő  regénynél beszél-
tünk erről —helyénvaló volt. QUENTIN emlékképei 
nem alkotnak könnyen elhatárolható jeleneteket, az 
időváltások homályosabbak, mint BENJY fejezetében, 
helyenként valójában kielemezhetetlenek. 

„Life's but a walking shadow — a Tale told by an 
idiot, full of sound and fury, signifying nothing." -
- Az élet csupán kóborló árny — egy đrült meséje 
— hang és téboly — és nem jelent semmit. Regényé-
nek többféleképp felordított címét (A hang és a té-
boly, A hang és az őrjöngés, Zengő  tombolás stb.) 
Faulkner a Macbeth-bđl ragadta ki, és a kísérleti re-
gény-sorstragédia — a nemzedékeket felölel ő  bukás 
regénybeli — megvalósulásának módja is némiképp 
— általános fogalmakban — shakespeare-i; erre utal 
a szereplők szövevénye; BENJY fejezetének gyakori 
„szín- és jelenetváltásai", a szabad id őkezelés, a la-
zább értelemben felfogott többszörös mese stb. A múl-
tat közvetítő  belsđ  monológokban játszódik le előt-
tünk a Compsonok utolsó három nemzedékének, az 
„elítélteknek" tragédiája — az összkép megteremtésé-
hez vajmi keveset járul hozzá a fejezetenkénti, kro-
nologikus, egyetlen cselekményszálíl jelen. 

Múlt és jelen váltakozása állandó. „Minden MOST 
van, érti, a tegnap még holnap sem válik múlttá, s a 

I Egy-egy múltbeli esemény idđegysége a múlt meghatáro-
zott rétegét alkotja. A hang és a tébolyban nem dátumok-
ból, nem az idđbđl következtetűnk a múltbeli eseményekre, 
hanem az eseményekb đl az időre. A szereplők, a cselek-
mény, a helyszín, a pérbeszédek stb. részletekig men đ  
megfigyelése alapján állíthatjuk fel a múltbeli események 
kronologikus sorrendjét, melyben minden egyes esemény-
hez egy vagy több, vele tartalmilag és id бbelileg össze-
függő  jelenet fűzđdik. Ha az adott jelenetet egy ismert 
múltbeli eseményhez tudjuk fűzni, akkor némi sejtelmünk 
lehet arról, hogy idđbelileg hová tartozik. A fonákság az, 
hogy ezeket a fogódzópontokat képez đ  múltbeli eseménye-
ket nekünk kell kihámoznunk a jelenetekb đl, amennyi-
ben nem használunk valamilyen útmutatót, vagy nem ol-
vassuk el előre a később következő  Függeléket. Faulkner 
például nem mondja, 1898-ban meghalt Damuddy, azt sem, 
meghalt Damuddy. Hogy Damuddy meghalt s ki volt az 
a Damuddy, a gyerekek beszélgetéséb ől derül ki (ha ki-
derül), olyan jelenetekbđl, mint Caddy fáramászása. Tehát 
a jelenetbđl (Caddy fára mászik) értesülünk a múltbeli 
eseményről (Damuddy meghalt). Az élő  Damuddyrбl sehol 
egy szó sem esik, így sejthetjük, hogy Damuddy halála a 
korábbi eseményekhez tartozik, s Caddy is valahol a rég-
múltban mászhatott a fára (már csak azért is, mert még 
gyerek volt, mikor fára mászott). A múltbeli események 
ilymód megsejtett sorrendjét. a Függelék néhány dátum-
mal is kiegészíti, „megnevezve" ezzel az id đt. (A hagyo-
mányos időbeli sorrend kihámozásában fontos szerepe van 
BENJY kísérđinek, ezért a táblázaton is feltüntettük őket.) 

z Ezt a , bizonyos vitatható idбváltást ésiflaggal jelöljük, 
ugyanis sokhelyütt kezdődik a jelenet kurzívval, aztán —
idđváltás nélkül — a kurzív abbamarad, s mivel csak a 
jelenetek kezdőszóit közöljük, nem tűnne ki, melyik esetre 
gondolunk. 

IRODALOM: 

Šükösd Mihály: Változatok a regényre. Gondolat, Bp., 1971. 

No Vidan: Roman struje svijesti (Faulkner ! Buka i bijes). 
Školska knjiga, Zagreb, 1971. 

Frederick J. Hoffman: William Faulkner: University of Ca- 
lifornia, Riverside, Twayne Publischers, Inc.:: New York, 
1961. stb. 300 



faragó 
kornélia 

stilisztika —
prekoncepciókkal 

Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílus -
formб i. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975 

Köztudomású, hogy prózastilisztikánk igen-igen ki-
dolgozatlan. A magyar próza jellegzetességeire irá-
nyuló stílusforma-meghatározások körül állandó vi-
ták tapasztalhatók. Egyes stílustörténeti tendenciák-
nak — pl. a szecessziónak' — „teljes tagadásától a 
mindenes, átfogó és egyetemes korstílusként való fel-
fogásáig oly sok az átmeneti változat, és emiatt oly 
nagyfokú a vele járó bizonytalanság és kétely, hogy 
szinte lehetetlennek látszik egy olyan elfogadható ér-
telmezést találni, amelyet a kutatás számára alapnak 
lehet tekinteni és amelyet a vizsgálat sajátos céljai-
nak megfelel ően alkotó módon tovább lehet fejlesz-
teni." Ezért tehát a prózastilisztikával foglalkozó ala-
pozó-munkák els ődleges feladata: a jól számbavett 
egyéni stílusok kutatásán keresztül felrajzolódó — a 
magyar prózára jellemz őnek mutatkozó — stilisztikai 
meghatározók alapján tudományos egzaktságú stílus-
forma- és stílusirányzat-értelmezéseket adni. Az ilyen 
módon létrejött értelmezések a további kutatások 
eredményeitől függően módosíthatók, esetleg újabb 
példákkal támaszthatók alá. 

Nem olyan irányú kutatások szükségszerűségére gon-
dolok itt, amelyek megkezdésekor a kutató felállít 
(azaz elfogad) egy már irodalomtörténeti közhelynek 
számító meghatározást, és azt igyekszik bizonyítani, 
jobbik esetben némileg továbbfejleszteni. Ilyen példa 
Herczegnél is található: „Leegyszerűsítő  fogalmazás-
sal mondatstilisztikai szempontból impresszionizmus-
nak nevezhetjük a stílusnak azt a változatát, amely-
ben névszók (f őnevek, melléknevek), expressziorniz-
musnak pedig azt, amelyben az igék jutnak uralkodó 
szerephez." A megfogalmazás valóban leegyszerűsítő . 
Sokminden kimaradt belőle. Feltehető  pl. a kérdés: 
a stílusnak az a változata amelyben az igék jutnak 
uralkodó szerephez, csak expresszionizmusnak nevez-
hető? A megfogalmazásból hiányzik mindenekel őtt az 
ige mondatbailleszkedési módjának, kapcsolatkialakí-
tásainak ismertetése. (Ilyen megfogalmazás mellett 
többek között feltételezhet ő  az is, hogy az igék hal-
mozása esetleg főnévi igenév formájában történik, 
ami pedig a futurizmus sajátosságai között is fellel-
hető :) 

Az igék beépülési módját és formáját egyébként Her- 
czeg elemzéseiben néhány példával szemlélteti, és, 

mondhatnám, kielégítő  részletességgel tárgyalja, ám 
mintha a megfigyelt jelenségeket nem tartaná eléggé 
jellemzőeknek, velük kapcsolatos megállapításait nem 
építi definíciójába. A leegyszerűsítđ  meghatározásba 
bekerült állításával pedig a kés őbbiek során maga is 
összeütközésbe kerül, mivel az expresszionizmusról a 
következőket írja: „a mondatszerkezetben is igen je-
lentékeny változás figyelhet ő  meg: tért hódit az IGE 
NELK ŰLI, főként konkrét főnevekre épít ő  nagyon 
rövid mondat, amely a dúsan áradó, ritmikus, túlfű-
tött és erősen patetikus, többszörösen összetett mon-
datok visszahatásaként jön létre." (kiemelés tđlem, 
F. K.) 

Tehát Herczeg annak ellenére, hogy igen szegényes 
meghatározást vett alapul, mégis eljutott azon kívül 
eső  megállapításokhoz is. Ez a módszer azonban olyan 
buktatókat rejteget, amelyek csak nehezen ke гülhetđk 
el, és állandóan kordában tartják a kutató „széleslá-
tókörűségét". Mert nem csak bizonyos általános stí-
lusvonások vannak jelen a modern magyar próza stí-
lusirányzataiban, hanem mindenképpen léteznek az 
említett módon elfogadott meghatározásokon kívül 
rekedt specifikumok is. Egyszóval célravezet đbb ku-
tatások alapján felállítani bizonyos meghatározásokat, 
mint előre felállított elméletek alapján végezni a ku-
tatásokat. Az előbbi nyilván megerőltetđbb munkát és 
relatív teljességre való törekvést igényel. Azonkívül 
a kutatónak feltétlenül ügyelnie kell a kutatások el-
méleti alapjának egyéb helyességi kérdéseire is. 

Vajon Herczeg Gyula A modern magyar próza stílus-
formái c. könyvében elkerülte-e a stílusvizsgálatok 
hasonló buktatóit? Mennyiben tesz eleget Herczeg a 
hasonló alapozó-munkákkal szemben támasztott elvá-
rásoknak? S az utolsó, egyben legnagyobb jelent ősé-
gű  kérdés így szól: mennyiben helytállóak vizsgáló-
dási szempontjai a modern magyar prózastílus fejl ő-
désének és változásának felvázolásában? 

Dolgozatomban az itt felsorolt kérdésekre keresek vá-
laszt. 

Herczeg a szépprózai stílusvizsgálatokat a közlésmó-
dok (egyenes beszéd, függ đ  beszed és szabad függő  
beszéd) gyakorisága, a leírás szerkezeti megoldása s a 
mondat, főként az összetett mondat szerkezeti felépí-
tése alapján végzi. A magyar próza fejl ődésvonalát, 
mint maga is jelzi, elsősorban szerkezeti síkon, a 
nyelvtani problémáknak elsőséget biztosítva szeretné 
felrajzolni. Ilyen módszerekkel mutatja ki pl. azt is, 
hogy népies prózastílusunk legf őbb jellemzője „az ese-
ménymondás kétsíkúsága." A síkok egyike a szerz ői 
beszéd. A másik sík az írót körülvevđ, elbeszéléseit 
kísérő, elképzelt hallgatóság véleményezése, amelyet 
Herczeg kollektív kommentárnak nevez. 

Az említett módszerek segítségével olyan írók m ű-
veit vizsgálja, akiknél a „bemutatásra szánt nyelvi, 
nyelvtani jelenségek példái könnyebben megválaszt-
hatóak." A kritériumot, amely alapján Herczeg eldön-
ti, mely írókat fogja vizsgálni, nem találom eléggé 
mérvadónak. 

• 
„Stíluson JELEN ESETBEN a tartalom nyelvi bur-
kát, de mindenekel őtt a mondatszerkezeteket értjük, 
továbbá egyes íróknál a képlátás bizonyos kérdéseit 
is, feltéve, ha összefüggnek a szerkezetekkel" —írja 
Herczeg. Ezzel a mondatával lényegében arra enged 
következtetni, hogy a stílus fogalmát esetenként (cél-
jainak megfelelően) különbözőképpen fogja fel. Itt 
közölt stílus-meghatározását csak bizonyos kiegészí-
tésekkel lehet elfogadni. Az idézett stílusértelmezés-
ben és az alapján készült elemzésekben ugyanis nem 
történik említés a stílus tematikai összetev đjét ille-
tđen. 

1  Szabó Zoltán : Impresszionizmus és szecessziб  a századfor-
duló prбzájában. Tanulmányok a magyar impresszionista 

301 	stпusról . Kriterion , Bukarest, 1976. 



Eredetileg nem az volt acélom, hogy az elméleti sti-
lisztika alapelveit tárgyaljam, ám az el őbbiekből kö-
vetkezően a stílus fogalmának kérdésére mindenkép-
pen ki kell térnem. 

Abból indulnék ki, hogy stíluson nem csak magát a 
„tartalom nyelvi burkát" kell érteni, hanem a tartal-
mat is. „A tartalom és az ideológiai magatartás kife-
jeződése például a mondatszerkezetekben nem közvet-
len és nem elsődleges" —írja Herczeg. Mennyiben 
helytálló ez a megállapítás? A probléma megközelí-
téséhez abból kell kiindulnunk, hogy a műalkotás 
művészi rendszer. Miben nyilvánul meg rendszer-vol-
ta? Mindenképpen az őt létrehozó összes eljárások 
belső, kölcsönös feltételezettségében. Az így értelme-
zett műalkotás, mint minden rendszer, összetev őkre 
tagolható. Összetevőit2  szinteknek fogom nevezni. 

Beszédszint (azaz nyelvi szint). Ide sorolható: a 
hangok szintje, a lexikális szint és a szerkezeti szint. 

Tematikai szint. Ide tartozik: a tárgyi szint, a bels ő  
világ szintje, téma és cselekményszövés szintje. 

A stilisztikai elemzés alapjául tehát ez a nagy egység, 
a szöveg mint sеrthetetlen egész szolgál. A formális 
viszonyok tanulmányozását mindenképpen meg lehet 
különböztetni a szemantikai viszonyok tanulmányozá-
sától, ám azok egymás által feltételezett létezésér ől 
sohasem szabad megfeledkezni. Szem el őtt kell tar-
tani például azt, hogy a lexikális anyag művészi ki-
válogatása a téma függvénye, viszont a szerkezeti 
elvek vizsgálata a lexikális anyag függvénye stb. Így 
válik ugyanis „a tartalom és az ideológiai magatartás 
kifejez ődése például a mondatszerkezetben közvet-
lenné." 

A stílus terminusa tehát az alkotás eljárásainak egy-
ségét jelöli. Ebből viszont az következik, hogy a stílus 
nem csak nyelvi tény, hanem egyben tematikai is. 
Ezek szerint a stílus nyelvi-nyelvtani és tematikai 
összetevőkre bontható. A stílus ilyen felfogása már 
tartalmazza azt a rend-szer ű  kapcsolatot, amely az 
alkotást épít ő, szintformáló eljárások között valójában 
létezik. A stílus ilyennem ű  felfogása persze nem zárja 
ki az egyik vagy másik összetev ő  önmagában való 
vizsgálatának lehet őségét, ám rámutat arra, hogy nem 
tekinthetők a nyelvi-stilisztikai tényez ők a műalko-
táson belüli egyedüli stilisztikailag releváns elemnek. 
Azt hiszem, így már az is érthet ő, hogy a nyelvi-
nyelvtani stílusösszetevők önmagukban vizsgálva, a 
művészi rendszerb ől kiszakítva nem dönthetnek meg-
bízhatóan a műalkotás stílusáról, ezért nem sorol-
hatják azt ehhez vagy ahhoz a stílusirányzathoz. 
A kizárólagosan nyelvi-stilisztikai kategorizálás, még 
ha kivitelezhető  is a többi műalkotásszint párhuzamos 
vizsgálata nélkül, akkor sem bizonyul különösebben 
funkcionálisnak. A továbbiakban ki fog derülni, hogy 
miért nem. 

s 
Ojabb kiindulópontként idézném M. M. Bahtyin so-
raits, aki megállapítja, hogy ha a kutató csupán egyes 
stílusegységekre s nem a mű  teljességére figyel, el-
véti a kutatás tárgyát: 

„A tárgy fölcserélésének két ilyen típusa fžgyelhet ő  
meg: első  esetben a regénystílus elemzése helyett a 
kutató az író nyelvének — jobbik esetben a regény 
„nyelveinek" leírását nyújtja, a másikban kiemel 
egyet a több alárendelt stílus közül, és úgy elemzi, 
mintha az egyben a teljes regénynek a stílusa volna. 
(...) Az els ő  esetben a stílus elszakad mind a m ű-
fajtól mind a műtđl, PUSZTAN NYELVI JELENSÉG-
NEK tetszik, az adott m ű  stilisztikai egysége pedig 

' Alekszandr Pavlovics Csudakov: A m űvészi rendszer egész-
ként való elemzésének problémája. Helikon, 1974/3-4. 

s M. M. Bahtyin: A szd esztétikája. Gondolat, Budapest, 1976. 
A sz б  a költészetben és a prózában  C.  tanulmányból. 

vagy valamilyen individuális nyelvi egységgé (indivi-
duális dialektussá) vagy individuális beszéd egységé-
vé változik át (parole). (...) Az itt tárgyalt fölcserélés 
második típusa ugyan már nem a szerz ő  nyelvét ve-
szi célba, hanem a regény stílusát, a ezt a stílust le-
szűkítž a regény valamely egyetlen alárendelt és vi-
szonylagos önállósággal rendelkező  egységre. (...) 
Mindezek az elmélettípusok inadekvátak nemcsak a 
teljes regényre, de még arra az egy elemre vonatko-
zóan is, amelyet a regényb ől —  mint  annak alapvető  
stilisztikai meghatározóját — kiemelnek. Ugyanis ez 
az elem, ha kiszakítjuk a többivel való kölcsönhatás-
ból, megváltoztatja stilisztikai é гtelmét, és megsz űnik 
az lenni, ami a regényben valóban volt." 

Csírájában nyilván Herczegnél is jelen vannak az 
idézett felismeresek, hisz mindamellett, hogy hang-
súlyozza: „elemzésünkben a m űvek szerepe csak 
annyi, hogy szemléltetik a nyelvi tényeket", néha-né-
ha megkísérli a művekből vett idézeteket a temati-
kus szintek felvázolásának segítségével visszahelyezni 
a szintekre tagolódás alapjába, az alkotás anyagába. 
Ezekben az esetekben már úgy tűnik, hogy Herczeg 
elismeri az egész és a rész dialektikus összefüggésé-
nek elvét. Azt a sokak által elfogadott felismerést, 
hogy a mű  teljessége ad értelmet a szinteknek, tehát 
a beszédszintnek (nyelvi tényeknek) is. S hogy ebb ől 
következően a szintek hordozzák az „egész" tartalmi 
és egyéb problémáit. Helyenként kitapinthatóan jelen 
van Herczegnél az említett felismerés elfogadására 
irányuló tendencia, ám stíluselemzési gyakorlatában 
nem tudja egészében érvényesíteni. Azaz ismertetett 
stíluselemző  módszerével nem tudja eléggé megra-
gadni modern magyar prózánk stilisztikai lényegét. 
Ezt példázza a Juhász Erzsébet elemz ői gyakorlatában 
felszínre kerül ő  megállapítás is : 4  „Herczeg Gyula ön-
magában pontos megállapításai azonban semmit sem 
fednek fel a Kosztolány-próza, legkevésbé pedig a 
PACSIRTA ábrázolásmódjának lényegéből." Juhász 
itt idézett megállapítását a Pacsirtát elemezve igyek-
szik alátámasztani. Egyébként azt is megemlíti, hogy 
Herczegnek általa (ti. Juhász E. által) felfedett „sajá-
tos tévedése egyben azt is példázz¢, hogy a stílusfor-
mák vizsgálata egy-egy m ű  komplex elemzésén belül 
adhat csak megbízható eredményeket." A stílusfor-
mák önmagában való vizsgálatának lehet őségét tehát 
Juhász sem zárja ki, ám rámutat arra, hogy a m űnek 
a komplex elemzést mell őző  stílusvizsgálata, nem ad-
hat megbízható eredményeket. Tehát az ilyen stílus-
vizsgálat — megkockáztatom — csaknem öncélú. 
Azért nem egészen az, mert a további kutatások az 
önmagukban pontos megállapításokat (az amolyan 
leltározó stilisztika eredményeit) az analitikus stilisz-
tikával párhuzamosan alkalmazandó funkcionális sti-
lisztikában — az eddigiekben tárgyal elfogadhatónak 
bizonyuló stílusfelfogás alapján — esetleg érvényesí-
teni tudják. lrvényesülésével pedig kilép az öncélú-
ság kereteib ől. 

Mi történik azonban Herczeg kutatási eredményeivel 
akkor, ha kiderül róluk, hogy önmagukban sem pon-
tos megállapítások? 

„Kosztolányi —írja Herczeg —, akinek impresszio-
nizmusára hivatkozni szoktunk, kifejezetten kerülte a 
hiányos, névszókra épülő  mondatokat..." Minden-
képpen érdemes véleményét szembesíteni Brauch 
Magda megállapításával5, amely lényegét tekintve a 
következő : A nominális szerkesztésmód Kosztolányi 
Dezső  egész életművében jelentős stilisztikai szerepet 
játszik. 1919-ig terjedő  impresszionista korszakában —
a pályakezdő  próbálkozások után —lírájának és pró-
zájának egyik legfontosabb kifejez őeszköze. Írói és 
költői pályafutásának 1919 utáni szakaszában a mon- 

' Juhász Erzsébet: Pacsirta. >Tj symposion  (141.  
s Brauch Magda: A nominális szerkesztésmód Kosztolányi 

Dezső  műveiben. Tanulmányok a magyar impresszionista 
stílusról. Kriterion, Bukarest, 1976. 302 



danivaló elmélyülésével és egyszerűsödésével párhu-
zamosan a nominális szerkesztésmód gyakorisága és 
funkcionáltsága is csökken, de nem tűnik el, sőt utolsб  
nagy műveiben (a Számadás c. verseskötetben, a 
Novellák III. kötetében) névsz бk használata, stiliszti-
kai szerepe újból гnegélénkül. 

Еrdekesnek bizonyul megemlíteni Zsilka Tibornak 
egyetlen Kosztolányi-novellára vonatkozó (ezért 
Brauch Magda megállapításaihoz mérten korántsem 
olyan mérvadó) sorait 8, amelyeknek lényege az, hogy 
Kosztolányi Dezső  stílusára a nominalitás jellemz ő . 
Herczeg a Bevezetésben elmondja, hogy bár a szám-
szerűségre általánosságban ügyel, azaz felhívja a fi-
gyelmet a jelenségek kis vagy nagyszámú el őfordu-
lására, részletes adatokat nincs szándékában felsora-
koztatni. Itt tér ki Zsilka említett munkájának, azaz 
a statisztikai módszerek létjogosultságának kérdésére. 
„A nagy munka eredménye kevés" —írja (kevés 
Ugyan, de talán pontos, egészíteném ki). Brauch Mag-
da idézett tanulmányában statisztikai módszerrel vizs-
gálja mind grammatikai, mind funkcionális szempont-
ból a nominális szerkesztésmódot Kosztolányi m űvei- 
ben. Számszerű  adatokkal dolgozik és vizsgálódásai 
csaknem az életmű  egészére kiterjednek. 

Ez a munka kétségtelenül kidolgozottabbnak és 
ebből következően meggyőzőbbnek bizonyul, mint 
Herczeg Gyulának „a jelenségek nagy vagy kis számú 
előfordulása" alapján való tájékozódása. Ezért ezt fo-
gadom el inkább, mindannak ellenére, hogy Makay 
Gusztáv Herczegnek igen-igen vitatható kutatási 
eredményeit irodalomtörténeti értékű  többletként 
könyvelte el. 7  

Végül is talán sikerült bebizonyítanom, mennyire 
alapvetđ  követelmény lehet az, hogy a stíluskutató a 
nyelvi tények konkrét vizsgálatából vonja le követ-
keztetéseit, és ne pedig a nem tudni honnan ered ő  
impresszióit hangsúlyozza, a nyelvi tényeket csupán 
mint utólagos bizonyítékokat alkalmazva. 

S azt hiszem, az eddigiekben nagyvonalakban szóltam 
a Herczeg módszereinek megítélése során felvet ődhetd 
problémákról, azonban nyilván akadnak még a könyv-
nek említés nélkül maradt pozitívumai is, negatívu-
mai is. 

Zsilka Tibor : Stilisztika és statisztika. Akadémiai , Buda--
pest, 1974 . A szóban forgó novella címe : Utolsб  szivar az 
Arabs Szil гkénél. 

' Makay Gusztáv: Egy tudományos stilusanalizis . Irodalom-
303 	 történet, 1976/4. 
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em іgránsok 
(2.) 

A „vihairos mumirál " folytatott társalgás fel!dézése mindig h!ányzott anyja elbeszéléséb ő l. 
Csak a lényegét látta, pontosabban a más фkkal való összefüggését, :részletei elegye nem 
rögzítődtek benne. Abba a tö гténetbe, amelyet anyja ,arról a nevezetes délutánról össze-
tákolt, valóban nem férhetett vюdna bele a muri részleteinek elbeszélése. Кálmánnak vi-
szont úgy t űnt, hogy számá'na épp ez az elm:anadt jelenet az :a 'keret, amelyben képes 
felvillanni nemcsak .ama nevezetes délután egésze, hanem anyja és apja életmódjának 
legjellegzetesebb vonása! 'is. Fеli!dézésében nem zavarta, hogy miniden valószín űség sze-
'rint a jelikápes jelentések irányába ferdíti el a .  jelemet részlete!t, sőt egészét .is. Hisz 
végül is mi más ,maradhatna meg fogódzónak, ha nem egy-egy történet? Soha sem 
múltjának konkrét eseményei érd іekelték, hanem az, ami számára összefügg ővé, újra-
ébhetővé teszi az id őt, azt, amelyet slkerült meg őn!znde az é!etéb ő l, visszafognia valahogy, 
mielőtt visszanemesedve önimaga kristálytiszta Fényegévé — nyoma veszett volna. A ha-
m іsítás vádjával szemben egyetlen alibije volt: az, hogy soha sem tudná önmagában 
kikerekíteni élete egy-egy eseményé Пеk a „töténetét", az ő  története! mi!nden!kor egy-
másba nyílnak, nem lehetne őket különválasztani sem egymástól, sem pedig azoktól a 
történetektő l, amelyeket mosok teremtettek meg ugyanezekroб I az eseményekrő l. Ebben 
az anyja elbeszéléséb ő l kimaradt jelenet üres keretében halmozódott fel az évek fo-
lyamán egyre árnyaltabb jelentést nyerve mindaz, ami anyja és apja életét •megh;atár дzta, 
s mint Ilyen állította el ő  számára azt a közeget, amelyben az ő  gyerekkora lejátszódott. 
Innen bukkan elő  egy 'kéip anyjáról és apjáról, akik ház.i mun!t rendeztek (mintha az egész 
élete különböző  házi munik köré szerveződött élményrétegekb ő•I tevődne össze, mint 
egy-egy torta tetején a с  kornyás habdíszítések különböz ő  ffgurái — ötlött fel benne 
egyre növekvő  elundorodással nemegyszer). Maga el őtt látja anyját, ahogy a vacsora 
utáni asztal rendetlensége fölött kicsit félrehajtott fejjel, büszkén-szégyenl ősen, mint óvo-
dás kislányok els ő  színpadi fellépésűkkor, énekel valami dalt. A szövegére nem em'ék-
szik, pontosabban nem is igen é гtettе, csak arra, ahogy a dalt anyja énekelte, számára 
kétségtreejt ően érzеlmesen: teljesen elhalnyagolva a szöveget, „túléne'kelve" a dallamot. 
(Úgy képzelte, ha a szöveget megérti, é гtelmessé, természetessé vált vodina szemében az 
egész jelenet). Éndkl ő  aпyjáиal a központban, látta Zoli bácsit, aId részegségt ől elmasza-
tolódott arccal könnyezett, ' аP9át, aki tеrmészetellenes testtarással ült székén keresztbe 
tett lábain könyökölve, elmerevedett tekintettel. Igy tűnt, tekintetének legapróbb mozdu-
lása is elege•ndo Fett volna ahhoz, :hogy menten leforduljon székér ől. Látta Béla bácsit 
Horatі!o,arcával, mint 'a társaság egyetlen „m űéhezőjét". Ez persze 'nem arckifejezéséb ől 
derült ki', hisz arcon nyoma sem volt a figyelemnek, csak a fegyelemnek, amellyel aura 
összpontosította magát, hogy ebben a pillanatban m űélvezőnek látsszék. A feleségek 
arca összemosódlk, a fáradtság és már ~m& legyűrhetetlen unalom pontosan egyformán 
„kikevert" változata4.nak együtteseként. 

A ‚viharos 'mur г „  fölelevenítésének jelenetébe kapcsolódik emlékezetében az a kép is, 
amelyben anyja és apja üddögéi ,az ebédl ő  nagy asztalánál valamely kés őéjszakai árá-
ban. Apja a gyors ivók közé tartozott. Az ivásból a koccintást szerette, a mozdulatot, 
amellyel szájához emeld poharát, és egyébként is rendkivlli beszédikészségének a2 alko-
hol hatására történ ő  további növekedését. Magának az alkoholnak az ízét nem szerette, 
arca iváskar mindig elfintorodott, egész teste összerándult. Ritkán fordult el ő , hogy egy-
két pah.ár után abba tudta volna hagyni. Sokat bírt inni. Csak akkor hagyta abba, amikor 
már olyan részeg volt, hogy elfelejtett inni. Ilyen allapotban sohasem akart leleküdn'i. 
Minden gyöngéd vagy eré'lyes .rabeszélés csak tovább szította ellenáldását. Mfe'l őtt 
a tökrészegség áliapbtába süllyedt volna, hosszú fdei.g felfokozott élérnkség és 
beszédesség jellemezte. Társas összejövetelei:ken soha sem ő  volt az, aki jatékokat aján-
Fott. Például, hogy azonnal öltözködjenek át feleségeik ruhájába, tegyenek nöí kalapot a 
fejükre, fényképezkadjenek de stb. — ezekben a játékokban, ha állapota engedte, persze 
készségesen részt vett — de számára a részegség kel•Ismességénsk n вtovabbja az volt, 
ha elkezdett beszélni. Rendszerint részletesen elmesélte, hogy  volt  az, amikor ő  üzletét 
megnyitotta, a ,;semmib ő l kezdtem" — ezzel a sokad sejtet ő  indítással. S ahogy mind 
tovább jutott a történet elbeszélésében, egyre bonyolultabb mondatokban fejezte ki ma-
gát, végül a legkac`fзntosabb körmondatokig tökéletesítette elbeszélésének stílusát. Való-
ban átlagon felüti beszédkészsége volt, soha sem veszett bele ezekbe a mondatokba. 
Mégsem fejezte be soha történetét, Valamelyik körmondat közepén egyszerre csak ,le-
járódott„ , egy szót sem volt 'képes tovább kimondani. Jellegzetes pózaba merevedett, 
lábait görcsösen összekul:csalva ült székén, kissé összegörnyedt, könyökét a térdére  tá
masztotta, kiegyenesített mutatóujját halántekához feszítette. Ett ő l sűrű  rancok keletkeztek 
harmonikaszer űen szétnyíló alakzatot formálva arcágyak jobb felén, jobb szemöldöke fel-
húzódott, messzebbről nézve a „gondolkodó" pózat jelenítette meg egész alakja. Kina-
gyítva arcát: nagy szúrós tekintet ű  fekete .szeme részegségt ő l ö'sszekuszá'lódott arcárnak 
keretében épp olyan volt, mint egy bztó'nságos menedékhely. Mennyire szabadnak érez-
hette magát anyja ez el őtt a mélységes mély részegségbe süllyedt tekintet el őtt! Hosszú 
ideig megmagyarázhatatl:annak érezte, hogy anyján ezeken az oly gyakran megismétl ődő  
helyzeekben sohasem látszott haragos, keser űség, kétségbeesés, undor. Ami pedig oly 
természetes lett volna, s ő  keserves kínokat szenvedve, már»mar visszafoghatatlan düh-
rohamokban várta, anyja kiеbálnii kezd, összetöri a tányérokat, a poharakat, mindent, 
mindent, ami csak a keze ügyébe kerül hirtelen. Remegve varta, hegy anyja végre lá-
zadjon fel, hegy szl'nj&n már meg végre örökös kiszolgáltatottsága. Kés őbbi é•lettapasz-
talatainak összegyülemlése kellett ahhoz, hogy felismerje, anyja noha valóban kiszolgál-
tatott volt és mindenben alárendelt apjával szemben, tiltakozáskent nem a lázadást 
választotta, hanem, ami ennél sokkal biztonságosabb: a szökést. E jeleneteik alkalmával, 
amikor órákon át ült némái mélységesen részeg fértje „társaságában", anélkül, hogy a 
kezét kinyújtotta volna, anélkül, hoay félr еnézetđ  volna: szabad volt, ő  volt a helyzet ura. 
Kislányossá szelfdült tekintete elárulta, a maga élete végéig meg őrzött gyerekességéмel 
képes volt valóságos létezésén'ek ebben a szünetében elképzehn!i egy másik életet, egy 
szebbet és tagosabbat, amelyben talán valóban feln őtté növekedhetett volna. 

Nem tudná fе lid-éznii , hogy terel ődött a beszélgetés egycsapósra a legutóbbi „viharos 
murira" azon a nevezetes délutánon, amikor apja átáiudta magát életb ől a halálba. Csak 
annyit tud feltételezn іi, Hogy B-éla báositól indult, aki bizonyosan tétlennek kezdte érezni 
magát a hirtelen beálló eseménytelenség révén •megnyúlt id ő  hatására. Valószín ű leg 
Igy érezhette magát, mint az a színész, akinek a színen kell maradnia, de nem kapott 
pontos utasításokat arra vonatkozólag,  ml  olt .néma teendője. Zoli bácsi megjelenése, ha 
nem is olyan fokon, mint Bélát, de a társasag valamennyi tagját eleve a murira emlékez-
tette. Nem a Iegutáb.bina, nem valamelyikre a sok közül, hanem a murira, miden murira 304 



általában. Ennek legközvetle• пвbb oka az volt, hogy Zoltán leggyakoribb vagy tán egyetlen 
kérdése •mindiig az volt: ,;na, mikor csapunk már egy jó kis murit?". Zoli bácsiznak textil-
kвrвskedése volt ia Szent István utcában, nem messze az ö иékétő l. Ő  volt a kisváros 
szemében a keresked ők netovábbja, a „mintakereske:d ő". Erre a „rangra" azzal tett szert, 
hogy tulajdonképpen sohasem volt keresked ő , hanem napról napra eljátszotta önmaga 
és mások szánakoztatására a mintakeresked ő t . Ő  magfa mint tulajdonos természetesen 
nem állt a pult mögött, hianem ide-oda szökdécselt a vev ők között, •részletesen kikérdez-
gette óhajaikat, bizalmas utasításokat adott a segédeknek, az •illet őjel szembegyi kitün-
tető  figyehm вssége jeléül, tele volt ajánlatoikkal és ötletekkel. Ha ismeretlen, vagy túl-
sagosan változékony ízlés ű  ismerős tért be üzletébe, Zoli bácsi elemében volt. Játékos 
ráérzéssel megpróbálta éltalálni a megfelel ő  hangot. Pampás erediményеkkel dicaiked-
hetett. Szinte mindenkit leszerelt, meggy őzött. Ha például az illet ő  vevő  három és fél 
méter sötétbarna angol szövetet akart vásárolni, negyed óra múlva már egy kit űnő  mi-
n őség ű  tиalvány drapp nyári öltönynek valót is teszámláztak neki. Zoli bácsi pedig már 
végtelеn figyelmességgel érd вklodött: :külön vagy egybeosornagolva parancsolja a két 
szövetet. Mind ez id ő  alatt pedig millió alkalmat talált arra, hogy összenézzen a segédek-
kel, kacsintson egyet, vagy a jelenlevő  vevő  egy villámgyorsan ellesett jellegzetes mozdu-
latát kissé karikirozva suttyomban leutánozza s еgéddknek. Végtelen és kiiapadhatatlan 
jatékkedv f ű tötte. S ebben mindig telhetetlen és kheléglthetetlen volt. Mintakeresked ő  
voltán kívül arról volt nevezetes kisvárosukban, ahogy el tudott jutni a tökrészegség álla-
potába. Inni miden valószín űség szerint azért szeretett, mert az alkohol hutására még 
szertelenebb jókedve támadt, s ez a játék utáni mohó vágy hajszolta bele mindenkor a 
részegségnek abba a süppedékeny mélyrétegébe  is,  ahol .aztán legvégül eszméletének 
utolsó szikrája is ellobbant. Részegségé Пek első  fázisában szinte állandó аП  beszélt és 
mozgott. Millió rögtönzött története volt, soha sem ismételt meg közülük egyet sem. Ha 
valaki még egyszer akarta hallani, amit egyszer már elmesélt, sunyin elmosolyodott, 
legyintett egyet, és azt .mondta: „á, az smár elmúlt". Mindenkit egyformán a hatalmába 
kerített ezekkel a történetekkel. Amikor Zoltán mesélni kezdett, miinden!ki tudta ösztönö-
sen és mégis holtbiztosan, hogy itt valami egész másról van szó, mIni arróд, hogy Zoltán 
jópofa történeteket mesél. Történeteinek sajátos hangulata mindenek el őtt abból eredt, 
hogy ha valóbaj megtörtént esetként kezdett e t  mesélni egy dolgot, a legváratlanabb 
pillanatban egyszerre csak kiderült: képtelenség az egész, csak kitalálta, játékból, jó-
kedvébвn. Ha viszont a hallgatóság el őtt kezdettő l fogva •nyiiván•való volt, hogy csak ki-
talált esetr ő l van szó, Zoltán váratlanul megcáfolhatatlannak t ű nő  részletekkel egyszerre 
csak elshlhеtővé változtatta az egészet. Néha már-már félelmetes volt, ahogy játszott. 
„Tegnap este, ahogy bezárom .az üzletet, és indulni akarok (gondoltam, benézek kicsit 
Puhalék Tániékhoz, egy két snapsz, miegymás), jön a Ml sinszki Géza. Húsz éve naponta 
ott jár el estefelé az üzlet el őtt. ,,Egészségügyi séta", hatalmas kesztyik a kezén, a nagy 
szürke gyapjúsül, na meg a mioi, télen ~nyároп , húsz éve legalább. •Кisarác koromban 
mindig meg akart buktatni. „Nem tudsz te fiam semmit, téged nem lehet leosztályozni." 
Később, amikor már megvolt a •keszty ű , gyapjúsál, mloi — télen nyáron, egy este rám-
köszőn: „Jó esteket, fiam. Hogy vagy, Imre?" Imre? Én? — képedek el magamban egy 
pillanatra. Melyik Imrével keverhet ez össze engem? De .akármit csinálok eszembe nem 
jut egy szál Imre sem úgy kapásból. Ha nincs, nincs — gondolom magamban, ki kell 
t•alálnI. Csak tudnám, --milyen ,Imrének szeretne ez itt most engem. De nem tudom. Hát 
gyorsan elmesélem én neki, hogy szabó lett bel ő lеm, a Tikvicki (!) úr férfi divatszalon-
jában vagyok alkalmazásban, tetszik tudni, az a nagy sarokház a Tölgyesi fatelepnek által 
— mondom neki — s közben húzom Ie a red őnyöket az üzleten. Azóta ahányszor csak 
találkozunk: Na, Imre, nem önálláskodott még? Még mindig •a Tikvicki úrnál? „Még 
mindig. Hogyne, változatlanul!" Erre az este jön az öreg Misiinszki, épp megint húzom 
le a red őnyöket, ellen őrzöm a lakatot, érzem, az öreg már a hátam •mögött. Épp rá aka-
rok zenditeni a Tikvicki úrra, amikor az öreg: „Tudja mit, Zoltán fiam? Mától kezdve 
én leszek az Imre, aki a Ti!kvicki úrnál ... Gyerekek! A Tó л i, a Puhalá,k még éjfélkor is 
csak töltögette a poharamat, én meg, mintha, mintha birsalmalét nyelegettem volna —
se szöveg , se dana , se sirás — mintha betonból csináltak volna..." 

Ama nevezetes délutánon a legutóbbi „viharos muri" felidézése akkor érte el a tet őfokot, 
amikor Zoli bácsi elmeélte, hogy a muri után néhány órával hintalóvá változott. Azon 
a legutóbb! •nevezetes „viharos murin" Zoli bácsi érákon át ontotta miag "abál különös, 
olykor hátborzongató történeteit, aztan egyik mondat közepén hirtelen énekelni kezdett: 
„Len a délibábos Hortobágyon ...", mindig ezzel kezdte. Egyszercsak nyomtalanul eltűnt, 
majd váratlanul újra felbukkant: pepita nadrágban, piros pöttyös ingben, hatalmas kari-
májú fekete kalapban. Már a kapuban elkezdett énekelni harsany fejhangon (egyébként 
kellemes, mély hangja volt), kezében egy kissepr őt tartott és gitárhúrok gyanánt pengette 
a esomók!ba kötött cirokszárakat. Váratlanul színre kerül đ  különijatéka annyira különös 
volt, hogy egy pillanatra talán még apja is „kiesett szerepéb ő l", aki pedig messzemen ően 
a legfogékonyabb volt barátja játékai iránt. Zoli bácsi jóval kés őbb, valamiikor hajnaltájt 
ugyanebben az öltözékben távozott, de hogy hová, senki sem tudta meg soha. Elképzel-
hetetienül sokat ivott, és minden más atkalommal ilyenkor már kívül belül elmosódottan 
üldögélt valamely félrees ő  helyen, és sert, hangtalanul rázkódva, könnytelenül, majd végül 
megeredtek könnyei is, eláztatva, átáestve, alaktalan gubanccá torzítva egész arcát és 
elgémberedett, holtrészeg alakját. Ez alkalommal azonban fételmetesen józannak látszott, 
egyenes testtartással, nyílegyenesen haladt a kaipv felé, és szó nélkül kilépett az utcára. 
„Ahogy kilépek a kapun... — mesélte Zoli bácsi azon a nevezetes délutánon. — Me-
lyik kapun? melyik kapun? —erdekes vagyok. Hát •egyiken .a sok közül. Ki emlékszik 
már, melyiken! Süt a nap, délelőtt van, gyerekek 'az utcán. Ipiapaosoznak javában. Én 
meg lépe! akarok, csakhogy akármit csinálok, nem birok. Végignézek magamon: hát 
mint aki Iakadalomból jön, szalagok lógnak a nyakamból, a kal аpomból, иagy őrdög 
tudja honnan  is,  de lógnak, a Iáb а iг  meg elől — hatul fel vajnak kunkorod иa, mint 
egy igazi békebeli hintalóinak. Na, gyerekek — kiáltok oda .az tplapacsozáknak, aii 
lovazni akar, ide a hátamra! A gyerek meg gyerek. Jöttek, ahányan voltak, ugráltak 
egymás után a hátamra, én meg tak-tak, to tak-tak-tak, tak-tak, tak-tak-tak-tak, mint az 
az igazi békebeli hintató, amit a Nagykertben felejtettek egyszer a ringli•spilesek egy 
majálison, amikor az egész ünnepséget szétzavarta a zápores ő ." 

Nem hallotta apja lélegzését, de egész •közel érve ágyához, latta ritmikusan meg meg- 
emelkedő  mellkasát. Ma is biztos benne, hogy akkor megérezte, nem mehet ki többet 
a szabóból. Leült a dohányzóasztalka mellé, véletlenül épp apja megszokott foteljébe, 
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kezđ  percben +apja feje megmozdult, mindketten pontosan látták, +aria elfintorodott, oe 
épp csak kicsit, mttnt akit valami kel0emetl еПség ér álmában, majd egy perc múlva 
súlyát vesztve bed ő lt az ablakmélyedésbe. Kálmán képtelen volt megmozdulnli, noha 
pontosan tudta, apja ebben a percben meghalt. Anyjáról is teljesen megfeledkezett. Kép-
teten volt arra, hogy azt érezze, köze van valamihez, ehhez a halálhoz vagy aká гmihez. 
Mintha valaki erőszakkal, mindenáron el akarja •neki meséPni egy esetet, ami őt egyáltalán 
nem érdekli, de végül kénytelenül megadva magát •csak a szavakat hallja, nem érti őket, 
még külön,külön sem, de ez a zaj épp elég ahhoz, hogy ugyanakkor önimagána se tudjon 
figyelni. Emlékszik rá, valóban vllágos volt előtte, hogy apja meghalt, pontosan felfogta, 
hogy ez az, ami ebben a pillanatban bekövetkezett, és :mégis, mint ahogy ismeretlen 
ember gyászjelentését olvassa az ember a koporsós üzlet kirakatában, гkёptеІеn volt 
bármiféle személyes kapcsolatot megteremteni ezzel az eseménnyel. Végtelennek érezte 
ezt az állapotot, pedig nyilvánvalóan nem lehetett hosszabb néhány percnél. 

— Miklós, Miklós — mondta anyja fajdalomtól rekedt, suttogó hangon, — Mit csináltál? 
— S ekkor egyszerre dö+bbenetes er ővel járta át ennek ,a gyerekeknek szóló szemrehá-
nyásnak ez a mostani, ellkéipzelhetetlen jelentése: maga a halott megszálítása, amely oly 
természetes, és oly végtelenül kéiptelen és іhiábavaló is egyszersmind, s amelybe bele-
visszhangzottak régi hadottvirrasztásck mondatfoszlányai iis •  „Elmentél, sitt hagyál ben-
nünket ...„ Reszketeg fekete öregasszonyok hangját hallotta, maga el őtt látta a régi 
temetéseket, amelyeket mindig tú' játszott mutatványoknak érlett. De most egybekaq ~cso-
ládva ezek az emlékek anyja szem тeháпyó szavaival, aki mintha csak egy gyereket 
pirongatott volna meg — olyan nehéz, mély fajdalmat érzett, amely, ma már tudja, életé-
nek felszini rétegei alatt ma is ott van kikaparhatatlanul és végigélhetetlenül . 

Anyja nem slrt és nem szólította meg többet hauott јбt. Abban a helyzetben mindenképp 
eszelősnek ható nyugatommal nézte félrebilÍent arcát, besüppedt testét. Aztán ugyan-
ilyen nyugalommal felé fordult, és tu"nödve, lassan, inkább csak önmagának azt mondta: 
„Ezen az ajtón јбat be. Itt van, minden józan számítás szerint itt kellene lennie. Mert 
ha kimegy, és nem jön vissza többet! De bejött, itt kellene lennie!" 

Amennyire elmúlt élete megmaradt Kálmánban, ez az elsö olyan esemény, amelyt őt szá-
mítva folytonosan érezte, hogy az id őt nem a folyamatos elmúlás, illet ő leg az emléke-
zet és felejtés közötti ingamozgas határozza meg, a halmazállapota az, ami változni kezd: 
sű rűsödik. Sű rűsöct!k, és érzi, neki már tán csak napok, órák vannak hátra, mindaz, ami 
đ  volt, lassan elszivárog, mert hiába akarná már visszanézni, össze ürüsödött, áthatol-
hatatlanná vált az id đ : az az egész hatvanegy évnyi id ő , amit maga mögött hagyott. S 
enélkül a hatvanegy évnyi összes űrűsödött, áthatolhatatlanná lett id ő  népül mindaz, amit 
ő  reggeltő l estig végigcsinál, teljesen jelentését és ért еlmét veszti. Maholnap nem marad 
belóle más, csak egy marionett baba, amit megmaradt hozzátartozói puszta létükkel 
végigrángatnak 'lakásuk és kertjük jól ismert útvonalain, akár egy ódivatú bábszínház ide-
jétmúlt díszletei között a rég lerombolt néz őtér üres tekintete el őtt. 

A halott apa emlékképe, amely oly tömören fejezi ki nemcsak egy ember elmúlását, ha-
nem azt az eg "esz életszakaszt, a gyerekkort is, amely e képpel zárul, s amelyben ennek 
az immár nem létez ő  embernek az alakja oly fontos szerepet játszott —úgy képzelte, 
másokban az id ők folyamán el tudja indítani mindannak a fetidézését, ami e kép mögött 
van.  O ma, hatvanegy éves fejjel is változatlanul kibogozhatatlanul egybejátszva látja 
holtan fekvő  apja képét más képekkel. Egyidajüleg látja apja ablakmélyedésbe dO.lt 
élettelen fejét annak a zápores ő  szétverte majálisnak a képével, amelyr ő l Zoli bácsi me-
sélt, látja a megtépázott hintalovat az es őverte füvön ,magányosan, látja, ahogy az es ő  
lassan szétáztatja a majálisi uzeonnák elejtett, szétdobált ,maradványait: es őverte hul-
Iadíkok szanaszét a füvön, körös-körül es ő  áztatta fák, egy elsározódott, csuromvizes 
piros kis gyerekkabát szétvetett ujjakkal hason fekve a latyakban, .az es ő  ,pedig szakadat-
lanul zuhog, sehol egy lélek, még a tócsákban tapiskoló mezítlábas gyerekek is rég 
hazakotródtak. Az id ő  összesűrűsödött, kemény, +akár a csont vagy a k ő : se előre, se 
hátra. Saha többé fel nem bukkanhat már senki, semmi. 

Jolán, akisről azt gondolhatta volna +az ember, hogy egyáltalán nincsenek emlékei, pon-
tosabban: vissza •tud ugyan emlékezni egészen apró részletekre is el+képzelhetetlsn pon 
tosságg+al, de számára mindezek adatok csupán, nem emlékek —Évunka halála után 
mind gyakrabban kezdett emlékezni. Mivel Kálmán görcsösen arra törekedett, hogy sem-
mi se jusson az eszébe mindabból, ami elmúlt, Jolán emlékezési 'kísérletei pillaiatok 
alatt pakol vá tették együttlétei+ket. Jolán átmenetiek tekintette Kármái em+lékekt ő l való 
elzárkózását, és abban reménykedett, egy szép napon mégisosak sikerül majd együtt 
felidézn+i űk az elmúlt id őket, hisz joggal hihette: lényegében, tényszer űen nézve, pon-
tosan ugyanazokat a veszteségeket élték át mindketten. 

„Emlékszel, amiikor végre egyszer elutazhattunk a tengerre há гmasbai, Evuska .....-
kezdte Jolán, Kálmán pedig, ha eddig eszébe sem jutott, ett ő l kezdve unokáját néze-
gette, megpróbált beszálón+i játékába. Jolan pedig, pontosan tudva, Kálmán nem akar 
rá figyelni, egyre növekvő  ingerültséggel úgy érezte: igenis végig kell mondanis, hiszen 
ez az đ  emuéke, ő  is ott volt, részt vett benne, joga van feleleveníteni él őszóval .is,  joga 
van  a síráshoz + is,  mivel minden EvusКбval kapcsolatos emlék felidézése után sinni kez-
dett. A lánya volt, egyetlen gyermeke, ő  hozta a világra, ő  mosta, vasalta kis ruháit, 
etette, nevelgette. Igaz, kés őbb mintha elhidegültek volna egymástól, pedig a kislány alig 
volt négy-öt éves. Arra is emlékszik, mindezért Kálmánt okolta, aki már еg•észen kicsi 
korában megtanította olvasni, s a meseolvasás, amit Evuska legjobban szeretett, kizá-
rólag Kálmán feladata volt. Eva soha egyetlen egyszer sem akarta, hogy ő  olvasson neki 
mesét. Sőt arra is emlékszik, úgy nézett rá, ha fölajánlotta, mintha ő  nem is tudna ol-
vasni. Kálmánnal két szóból értették egymást. De nem végig, valami apró törés köztük 
is .bekövetkezett. Jolán jól látta, hogy Éva, a halálát megel őző  egy-két évben, ha együtt 
üldögéltek régi, bizalmas sarkukban: hosszú el őszobájuk legtávolabbi zugában, már ap-
јбгa kezdett hasonlítani: aroki феjezésén a magánynak apjától örökölt féreismenhetetlen 
vonásaival. Mégis joggal érezhette, Éva mindenekel őtt az ő  đánya. Istenem, ha ketten 
véigimentek az utcán, vagy csak Éva egyed űi, az emberek összesúgtak: „A Viidáko иics 
Jolan lánya? (Sohasem: a Вбdy Éva.) Épp olyan szép, mint az anyja volt annak idején." 
Ka•resu volt, magas, sötétsz őke haja, nagy ólomszürke szemei voltak, egész alakja csupa 
átszellemült, rejtőzködni akaró finomság. Semmi sem maradt az életükr ől, csak az emlé- 30 11  



kik és ez a gyerek, az unokája, aki oly hirtelen, 'ad és furcsa volt, hogy Пéha đ  maga 
Is  ,megijedt tőle. Ha leg•aiább néha el tudnának beszélgeti Kálmánnal; Hányszor hallotta 
apját, ahogy öreges motyogását félbeszakítva átszól anyjának a konyhába, hogy „emlé к-
szel, anya, amikor ..." Tudja ő , hogy Kálmánnal sohasem fognak ők együtt visszaemlé-
keznii Évuskána, de legialább másról, a „ г  g ű , szép mdökrő l" ha cs k egyetlenegyszer is 
elbeszélgethetnének! Micsoda életük volt! A Вбdy Kálmánné kalapja! Látt оk? Pesti! 
— súgtak össze mögötte az asszonyok. A В  dуП é ciipöi, a kosztümjei!  Ha  el'indiultak 
sétáin! ők hárman, az embeneчk elдne köszöПt:ek, ás bár ő  ,maga természetesen nem 
fordult vissza, pontosan énezte utánuk bám гudó tеkmntetüket. Évцska kőzé.pen. M űcsoda 
ruhákat szerzett be neki! Maga alakított rajtuk, ha kellett. És Jen őék! Jen ő  és Inoi. Az 
üzlet, gyönyör ű  tágas, fiлrdőszobás Iakásutd а l (akkor!ban!). Négykezest játsz•ott аk zon-
go гan ő  meg a lánya. Azt mondták: mint ,a testvérek. És a kmrándulások, a nyárson sült 
húsok úllata a füstbеП . Meleg nyár! délutánok a Puhulók-féle strandon. Uzsonnák, könny ű , 
fanyar borok, aztán úszás. A Pestr ő l kapott fürd őruhái, még ma is emléks krájuk. Aztán 
a költözködés, az üzlet, a ház, a•hoNá soha többet be nem lép már. Utoljara: a lecsupa-
szított üres lakás képe. llj házuk berendezése: „Hol .is állit ez otthon? Mindent elhoztunk 
otthonról? Otthon ez épp affért. Rakd úgy, ahogy otthon á4ltak egymás mellett." Aztán 
ezt is megszokták. Már eszükbe sem jutott, hogy egész Сj lakásuk, m:ég a kert is aka-
nаtlanul ;is az el őzőnek, az eredetiek „elfusarált " utánzata csupán . Megotthonosodtak 
lassan bú:toraiikkal együtt ők maguk is. Elfelejtették azt, hogy szalon, azt mondták, „kö-
zépső  szoba". És m•l гe úgy-ahogy megszokták az életet új helyükön, megszo!kták azt is, 
hogy ketten maradtak, Évuska már csak „hazajön", de vendégjégbe. Megszokták, hogy 
Éииska l va 4ett és ott van mellette Tibor, megszokták, hogy .apa, anya és Évuska helyett 
apa, anya, Éva és Tibor lettek. Megszokták, hogy , ;hazajöttek a gyerekeik". Aztán Éva 
kismama lett. A terhességr ő l •beszélgettek ő  meg a lánya: az „asszonyok". „KIslány lesz 
— mondogatta Éva — kislány. Kis pici lány. Lilla." Jolán kicsit midig felfogihatatlainak 
érezte lánya megfingathatatlan el őérzetét, azt hogy ennyire b!ztojna veszi, kislánya lesz. 
Rajongását pedig éppenséggel nem értette. Amimkor ő  várandós mama volt annak idején, 
mindenki csak azt kérdezgette: na, fiú lesz vagy lány? Ő  egyiket sem tudta elképzem!, 
a kezében kellett tartania kisbabáját ahhoz, hagy ráeszméljen: egy parányi emberke, 
élő  és valáságos alakult ki eiformátlanodott testéb еn. Éиa úgy beszélt magzatáról, mintha 
az már régesrég óta élné a m аgkа eletét, •nem azt várta, hogy megsz űressen, hanem 
hogy találkozhasson •a lányával, akit oly jól ismer, akinek már a лyakén•t éli is az életét: 
Lillával. Erről a számára felfoghatatlan köt ődésrő l, arról a végtelenül boldog várakozásról, 
ahogyan Éиa a „kislányat" várba — kés őbb sokszor jutott Jolánnak eszébe, hogy épp 
olyan volt .ez a várakozás, mintha É a már megszüntette, s átadta volna a maga élctét 
lányának, ak eben ő  (mennyiire bizonyosnak hitte!) tovább él maja. 

Jolánnak élete folyamán meggy őződésévé vált, hogy semmi sem annyira fontos az élet-
ben, mint az, hogy az embernek tartása legyen. Ismerte az embereket, tudta, hogy a 
rasszmájú vagy jáindiulatú csodálat és a lenéz ő  sajnálkozás közt nincs átmenet. Az em-
bert vagy csodálják-i,rigyli:k — vagy saj гálják, s irgalmuk leple alatt ez a saynálаt nem 
más, mint enyhe vagy er őteljes undorodás. Amimkor a felszabadúlás után a hires Вódy 
féle nagykereskedést árt kel űett adniuk azallamnak, s ők megkezdték a költözködést, 
az emberek „együttérz ő" sajnálkozása mögött pontosan megérezte .a kárörömet, és azt, 
hogy ők ettől kezdve megszűntek „valakik" lenni, ők ezután már csak a „Вбdyék, sze-
gények". És Jolán veleszületett szívós akaraterejével és kitartasával mindent е l Кбvetett, 
hogy felülkerekedjen ezen a veюk szemben koralakított közhangulaton. És nem képel ő -
dött. Jolán sohasem kéрze!lödött, sohasem értett félre semmit, egész lénye,  mint  egy 
testet öltött finommechanl!kai m űszer, tévedhetetlenül lemérte a kívü Іlirői érkező  jeleket. 
Jolan szívásságának köszönhet ően egy-két évvel kiköltözködésük után már senkinek sem 
jutott eszébe, hagy azt mondja, gondolja: „a Вбdyék, szegények". Amint kicsit megott-
honosodtak új lakásukban, Jolán fIlújltotta a régi társas összejöveteleket (persze jóval 
szerényebb keretek között, mint hapdanán). Estefelé mindig abbahiagyták a mu іnkát (bár 
Jolán ekkor már maga vezette a háztartást, maga takarított, mosott, vasalt, s őt *ágos-
keгtjét :is rendben tartotta), „rendbehozták magukat" és elmentek sétálh! a Nagykertbe. 
Moziba, színhájba is .rendszeresen eljártak. 

Kálmánban az utóbbi évek folyamán egyre mélyebb gyökevet vert az a felismerés, hogy 
egész életét, alkatának és kö. гü ményeinek köszönhetően pontosan ugyanúgy élte végig, 
ahogyain anyjia egy rémlátomá. ѕban elképzelte. Ma is em•lékszlk, aimIkor anyja minden-
aran meg akarva in.dokoln ű , m űért hívta haza sürgönyileg az érettség! ,bankett el őtt, azt 
mondja: „és akkor valaki felfigyel rád, kivezetnek, megsétáltatnak, megnyuglatnak, vorsz-
szavezetnek, ernyedten ülsz közöttük hajnalig". Amikor uin•okaöccse és még niéhány jó-
ismerőse és barátja a háború után hazatért a hadifogságból eltör ődött testüket, skor-
buttód kilazult fekete fogaikat nézve, látva a testi lelki szenvedés átalakította tekintetüket, 
elbeszéléseiket hallgatva ő , aki ki sem mozdult jóformán az egész háború alatt ebb đ i 
a kisvárosból (a háború végén néhányszor meghurcolták, s őt va•lábaп  nem lehetett tudni, 
hazakerühe még élje — mindez habkönny ű  élménnyé súlytalanodott benne) — pontosan 
tudta, nem „kiügyeskedés" volt az, ahogy ő  a háborút megélte, hanem maga a sorsa. 
A sorsa, mely nem volt soha más, mint az, amit anyja abban a rémlátomásában fogal-
mazott meg. Mert őt mindenkor „,kiуezették, megsétáltatták, megnyugtatták, visszavezet-
ték..." Mindazért, hogy ő  evett, Ivott, mulatozott, nyájaskodott és kissé különciködött, 
míg unokaöocse amerikai hadifogságba került, és megtanulta holtrészegre ion! magát 
naponta olykor többször is, Teleki János, egykori osztálytársa pedig éveken át nyers 
krumplit evett és hagymát, ha ugyan azt is talált, Kistüskei M ű hályt pedig úgy szétvitte 
egy mellette leo9apó kézigránát, hogy még halott sem válhaФott bе lбf е , egy szempiűűantás 
alatt szétszóródott harminchat évével, családjára vissza у!sszatántorgó gondo-lataivai, örö-
kös éhségével és csIllapíthatatlan honvágyával — a semmibe. Kádmán nem érzett szé-
gyent és latkm!smenettundalást azért, mert ápolt kezében tartogatva finom cigarettáját, csak 
hallgatja ezeket a történeteket, és Ugyanilyen ápolt tiszta kezekkel élte végig ugyaneze-
kit a napokat, heteket, hónapokat és éveket, és ha olykor-olykor összeszorította valami 
a szmvét, azt szinte mindemkor az ő  látszatra zavartalan és kellemes életének olyan 
mozzanatet okozták, amelyeknek őrajta túl semmi értelmük és jelentségük. 

De attól kezdje, hogy Ć-va oly rettenetesen váratlanul, és oly •irtózatosan felejthetetlen 
Кöгшmеnyek között meghalt, Jolán is tudta, addigi életüknek mar legjobb esetben is 
csak a látszatát tudja fenntartani az emberek el őtt. Nemcsak Kálmán miatt, aki annyira 
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legmélyén már pontosan tudta: minden elveszett, s mindaz, ami • eгuitán következhet, már 
csak mozgálsaтΡk fenntartását jelentheti, és nem életet. Jolán nem volt töpreng ő  típus, 
felismeréseit, melyeket a nagy megrázkódtaiás tudatosított benne, еlég gyorsan el is 
felejtette. Minden rá hárult ez els ő  perctđl kezdve. Miindent neki kellett •!ntéznie, m!n-
denk!rő l maga körül neki kellett gondoskodnia.  Ma  sem tudja, mi is tulajdonkeppen az, 
hogy gyász. 

Lánya temetésének számtalan részletét egyedül neki keltett rendeznie, természetes еП  
mindenki segített neki, de minden részl еtről, taendőrő l együttvéve csak ő  tudott. Кбdmánna 
nem tehetett számítani. senki nem is próbálkozott veti. Kálmán órák hosszáig ült egy-
folytában Éva kapoirsója mellett. Ült, a semlmiibe nézett és hallgatott. szeme, mintha 
éppúgy megüvegesedett volnia, mint Évuskáé. Úgy üldögélt ott, mintha a halál Éván csak 
maszk tenne, s ő  ösztönösen utánozná arcával ezt a maszkot. Anélkül, hogy tekintete 
valtozott volna, id őmiként aljig észrevehetően elmosolyodott: mintha mindenkit kiijátszva 
titokban ő k mégiiеesak együtt lennének. 

A te•metеs! szertartás befejeztéig Kádmán vlselkedése egyáltalán nem változott, de amikor 
a sírásók hányni kezdték a földet a sír mélyére engedett koporsóina, Kádmán еgász tes-
tében összerázkódott. Jolán, aki szorongva figyelte férjét, el őre megérezte, Kármán olyas-
mit fog csinalmi, ami épp az ő  szemébeл  mindeddig végtel еnüd undorítónak, ízié ѕtelenmek 
tetszett, megérezte, férje most önnön csapdájába fog. beleesni. Kálmán jelenete nem 
volt hangos és színpadias, szinte alig lehetett haltani., amit mondott, a távodab,b állók 
tömege pedig m!ég osak látni sem .lathatott bel ő le semmit. És mégis olyan csönd támadt, 
mint a templomiban Úrfelmutatáskor. Mindenki Kálmán felé fordult, és senkinek eszébe 
sem jutott, hogy sfnjoin, sóhajtozzon, istenem-istenemezzen — az ilyenkor kötelez ő  együtt-
érzés-kinyilvá П ítás nituáléja szerint, amelyben az együttérz ők igen gyakran igyekeznek 
túllicitálni a halott legközvetlenebb ho цátartozáit. Kálmán olyan hatással volt az embe-
rekre, hogy senki még csak utánozni sem próbálta. Egész еn közel lépett a sirgö•dörhöz 
és tétován, kissé föléhajolva, arcán egy gyerek gyámoltabanságáva'I, elveszettségével, 
árvaságáиal suttogni kezdett alig hаlliható rlmánkodás al: Ni tnagyj itt! Ne hagyj itt! Ne 
hagyj itt! Ne hagyj itt! Ne hagyj itt! ... Mindezt úgy mondta, mint aki tisztában van 
kívánsága képtelenségével. Talán épp ezért vált ez a köny őrg ,és a végső  kétségbeesés 
döbbenetes jelenetévé. Aztán ugyanolyan lassan, tétován lehajolt és föbmarkolt a sír 
mellő l egy maréknyi friss sargarföldet, és lassan, szórakozottan morzsolgatni kezdte 
tenyerében. Jolánnak az .is felt űnt, hogy ekkor jelent meg arcáп  az a furcsa kifejezés, 
amely aztán élete végéig megmaradt. A szeme, a tekintete, mint egy szorongó, örökös 
m•egfélemlítetíségben él ő  gyereké, akihez váratlanul egy jó szót szólnak — s ezért a 
túláradó hálaérzett ől márчmár elsírja magát — ezzel е l•lеntétben arca, mintha agyagiból 
gyúrták volna, egyszer és mindenkorra megkötött, benne anyagának homokszín merev-
sége. 

A gyásznép oszladozni kezdett, már csak a legközelebbi rokonok és barátok maradtak. 
Egy ideig senki sem tudta rászánni magát, hogy K бlmánh оz Lépjen, szóljo•n hozzá, meg-
próbálja rávenni, hogy elinduljon. A sir már elnyerte végleges formáját: koszorúkkal, 
szegf ű - és rózsacsokrokkal feltornyozva púposodott frissen. Kálmán pedig változatlanul 
ott guggolt, és tétovám morzsolgatta kezében azt a muroknyi sárgaföldet. Jolán indulni 
szeretett volna, mert az egész hírtelen еlviselhetetlenné vált számáina. Tulajdonképpen 
most •tudatosodott benne igazán, hogy itt állnak lányuk slrjánád, hagy Évuska'két nappal 
ezelőtt még a szül őotthonba készülődött, ő  kísérte be, sok-sok apró tanáccsal látva el, 
s látva lánya szorongását, ugyanazt, amit ő  érzett Éva születése el őtt, s közvetve most 
is,  életében előszór ő  is kimondta: Lilla. Igy váltak el. sirás fojtogatta a torkárt ;  aztán, 
ahogy tekintete .  újina Káhmán гa tévadt, kétségbeesett és lehetetlen ingerültség fogta el 
újra, mert elő re tudta, megintosak Kálmán Desz az, akit támogatni kell, és mindig ő  az, 
aki végül is hazatámog гatja. Egy pillanatra eszel ős dü•h kerítette hiatalmába: úgy érezte, 
nem más ő , csak egy cseléd, aki szíváѕan dolgozott egész életében azért, hogy meg-
teremtse Kálmánnak azokat a feltételeket, amelyek közö đt férje végigélte a maga furcsa 
megközelíthetettén életét, ahová ő  soha, de soha még egy parányi kulcslyukon se lát-
hatott be, mert m!inde пΡ bőd, ami ott bent  volt,  egyetlen, nem durva, de félreérthetetlenül 
etutaaító mozdulattal mindenkor kitessékelték. Ett ől a hirtelen támadt haragtól úpra 
sirva fakadt. sokáig sírt, majd hangosan zokogott. Aztán, ahogy újra Kálmánra vet ődött 
tekintete, ugyanolyan hirtelen, mint ahogy eszel ős dührohama feltámadt, most őszinte 
gyöngédséget, pontosabban szánalmat kezdett érezni iránta. szt6nÖSвn megérezte, férje 
ezekben a percekben nemcsak lánya el иesztósét él!i meg, valami furcsa átváltozás folytán 
úgy tűnt, egy korán árvasorba jutott kisfiú guggol ott a sírnál, és végtelem remény đelen-
séggel, végtelenül hiábavalóan édesanyját marasztalná. — Menjünk haza, Kálmán — le-
pett hozzá csöndesen és életében el őször támadt őszinte szánalommal. Ez a nyugodt, 
biztonságos hang, úgy látszott, jó hatással van Kálin nra. "Ellenkezés nélkül fölakt, és 
elindult lassan, nem nézett senkise, semmire. Jolan gyöngéd еn belekarolt. Mar kiértek 
a temetőből, amikor Kálmán meg sem állva, rá sem nézve feleségére, tompán, de meg-
fellebbezhetetlen tárgyilagossággal csak annyit mondott: nincs nekünk hova hazamen-
nünk. 
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legalább egy-egy versének föloldódása lenne az olva-
sásban, a befogadói tudatban. Azok zömének a tudo-
mánya, akik egyáltalán olvasnak verset — túlozzunk 
most is —, aligha terjed tovább annál, hogy Vajda 
János Ady elődje. De az írók, költők, irodalomtudó-
sok és más bennfentesek is el őbb folyamod(hat)nak 
nemcsak Petőfihez, Adyhoz, de Csokonaihoz, Berzse-
nyihez, Vörösmartyhoz, Aranyhoz is, mint Vajdához. 

„Az a néhány író, aki korával szembe mert nézni, ez 
alatt az ötven év alatt visszhangtalan maradt. Meg-
őrültek, elhullottak, öngyilkosok lettek, elkallódtak. 
Annak, aki e kor legjobb vagy legalább is legerköl-
csösebb íróival foglalkozik, az a benyomása, hogy egy 
meszesgödörb ől húz ki kiálló kezek nyomán behányt 
halottakat. Egyet-egyet kihúz s nem tudja, hányan 
vannak, akiknek a keze sem áll ki az ég ő  mész alól. 
(...) Az irodalomtörténet csak az eredményt nézi; az 
érdemet éppúgy megbecsülž, mint a szerencsét, neki 
mindegy, hogy sétaúton mentél a hegyre, vagy a ha-
sadon csúsztál fel. Ez az oka, hogy Vajda János žro-
dalomtörténeti helye nem fejezi ki híven teljesítmé-
nye nagyságát. Egy új irodalmi folyamat elején annak 
a folyamatnak talán legtžszteletreméltóbb alakja. đ  és 
nem Ady az alfa. Ady sokkal inkább az omega. A va-
lóság Vajdában robban; az új magyar irodalom benne 
kezd ődik." 

Amit Németh László állapít meg A Nyugat el ődei 
című  tanulmányában, az kis megszorításokkal lénye-
gében ma is áll. S még csak azt sem mondhatjuk, 
hogy egyértelm űen esztétikai-irodalomtörténeti mél-
tánytalanság éri ebben Vajdát, hiszen pályája mindő-
jüknél egyenetlenebb, költészeti megvalósulásaiban 
torz, megközelítésének számos akadálya között ott van 
még nyelvi nehézkessége is. 

„Szóval: valld meg, óh olvasóközönség, hogy nem sze-
retted ezt a kiváló költ őt soha. Ne tagadd, nem sze-
retted;  s ha nagy rábeszélésre megvetted valamelyik 
verseskönyvét, mindig bosszankodtál, mert — gon-
doltad — minek az olyan könyv a háznál, amelyet 
úgyse olvas az ember? Bizonyára nem benned volt a 
hiba, aki kedvelted a magyar virtust, hanem őbenne, 
akiben nem volt semmi magyar virtus, s aki nem volt 
kedélyes és nem volt szeretetreméltó ... S bizonyos: 
ha a népszerűtlenség szobrát akarnák fölállítani a 
múzeumkertben, erre a célra keresve se találhatna 
senki alkalmatosabb modellt a Vajda János hatalmas, 
erővel teljes, de minden keltem nélkül sz űkölköd ő  
alakjánál." (Milkó Izidor) 

Németh G. Béla is azt konstatálja Vajda kevés hibát-
lan versei egyikének, a Nádas tavon címűnek az elem-
zést végezve, de már azt egyébként Vajda iránt 
eléggé értetlenül viseltető  Schöpflin is találóan je-
gyezte meg, hogy a kontár és a zseni kezenyoma 
egyaránt rajta van versei többségén. 

Ilyképpen Vajda költészetéhez alighanem a pszicholó-
gia felől vezet az út, de nem hiszem, hogy ez az út 
csupán lélektani és alkotáslélektani tanulságokkal 
járna. Számomra ennek a Vörösmarty vízióit száza-
dunkba átörökítő  költészetnek a súlypontja Vajda —
mélyen alkatában gyökerez ő  —kivételes általánosító 
képessége és érzéki látásmódja: Milkó Izidor tudósít 
Vajda döbbenetéről, aki előtt a koleraveszély elhárí-
tásának rendelkezései nyomán például annak a ví-
ziója merül fel, hogy „ezentúl minden érintkezés meg-
szűnjék az egész világban". De .már egyik legels ő  kri-
tikusa, Endrődy Sándor is felfigyel a Sirámok két 
sorának („Mit ér, hogy nem látok embert, / Ha — ma-
gamat látom?!") egyetemességére; a Világos utáni 
helyzet, az indító költ ői szituáció az egyetemes pusz-
tulás, idegenség víziójába transzponálódik. Egy láto-
mása szinte-szinte a XX. század háborúinak látványát 
előlegezi. Ilyen részlete van az Alfréd regényének is. 
S fontos következtetésekhez vezethetne az Egy hon-
véd naplójából, egynémely éles megfigyelőképességgel 
rögzített mozzanatának nyomai, módosulásai után ku-
tatni verseiben, képalkotása rugóit vizsgálandó. 

„— Adjon tehát húsz krajcár árút — felelte mogorván 
az ezredes, aki nem szerette maga körül az okosko-
dásokat. A hentesné verseskönyvet vett el ő, amelyb ől 
kiszakított néhány lapot, hogy staniclit formáljon be-
lőlük. Az ezredesnek eszébe jutott az ő  újságžrója. 
Azt mondják, hogy az is verseket ír. 

— Mžféle versek ezek? — kérdezte, mintha álruhá-
jában ál-foglalkozású embernek akarna feltűnni itt a 
hentesné előtt. 

— Járt ide egy császárszakállas öregúr, aki verses-
könyveket hordott nekem. Ismeri talán. Vajdának 
hívták ... Vajda Jánosnak. 

— Ismerem — felelte elpirulva az ezredes, most nem 
mondott igazat. De csak nem állhat sokáig diskurzus-
ban egy Üllőž úti hentesnével." 

K і-nídy híres novellájának ez a szakasza talán min-
dennél jobban jellemzi a mostoha .sorsot, amiben Vaj-
dának része volt. Hosszú költ ői pályája során (Pető-
finek kortársa, a róla készült pályaképek majd mind-
egyikében szerepel a legenda 1848. március 14-i eré-
lyes föllépésér ől) neki az elismerésnek csak morzsái 
jutottak: erős egyéniség volt, s annál fájdalmasabb, 
hogy kéretlen igaza tudatában olyan kényszercselek-
vésekhez kellett folyamodnia, mint például az önma-
gáról szóló ikritika megírása, amihez Milkó Izidortól 
a nevét kérte. Az irodalminál hitelesebb kútf ők sem 
mondanak mást, mint amit Krúdy rögzít: Komlós 
Aladár Vajda-monográfiájában az áll, hogy „ ..élete 
legnépszerűbb műve, a Cserszilvássy okos álnév alatt 
kiadott A vadászat mestere cím ű  könyve, »önképz ő  
gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számá-
ra« ( )  Vajda írói sorsát jól jellemzi, hogy művei 
közt ennek az írói igény nélküli, álnév alatt írt szak-
könyvének volt legnagyobb sikere: 96-ig nem keve-
sebb, mint négy kiadást ért meg." 

Még szomorúbb, hogy irodalmi utóéletében is az érte 
utói, amitől személyes létét legjobban féltette, s ami 
költ ői víziójában egy nép, az egész világ állapota: a 
fél-élet, fél-halál, a tetszhalottság. Mert összes m ű-
veinek kritikai kiadása, a róla szóló monográfiák so-
ra, a viták, elemzések és megemlékezések nem lehet 
a nemlét: ez maga a lét meddőn ismétlődő  gyötrelmes 
láncolata, körforgása. Ni legyünk persze túlzók, sú-
lyos szavakkal illetve a könyvtárak nagy temetőit, 
hisz _ a temetetlen holtak sem támaszthatók fel, ha fo-
kozati különbséget jelölne is a nagyobb kihívás. 
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(Ennek a naplónak az állomáshelyei Bácskában és 
Bánátban vannak.) 

A magyar költészet költ ő-filozófusainak sohasem 
kedveztek az irodalomtörténet-írás értékítéletei. Am 
ha a vérbő  valóságot, az élet gazdagságát, az érzéki-
ség határtalan változatosságát keressük, ezeknek a 
nagy magányosaknak, Berzsenyinek, Vajdának, Füst 
Milánnak (és Vörösmartynak) a költészetében talál-
hatunk rá. Nem az lelet teljessége ez — de a teljesség 
szomjúhozása, s számomra annál megkapóbb. Az iro-
dalmunk fejlődésképébđl olyannyira hiányolt dráma 
mintha az đ  lelkükben, az đ  költészetükben keresne 
utat magának, egyetlen személybe zsúfolva az indu-
latok tömkelegét, s a természeti er ők, a mitológia, a 
világmindenség hatalmas színpadára vetülve. (Mint 
ahogy a magyar prózának költ ők a hercegei: Jókai, 
Bródy, Krúdy és későbben Gelléri Andor Endre.) 
Vajda iránti elfogultságom menti — ha menti — iro-
dalomtörténeti kotnyeleskedésemet, de érzésem sze-
rint amiért fontos költő  (s ebbe is roppant bele), hogy 
Berzsenyi, Vörösmarty, a Felhđk felđl egyaránt vezet 
út hozzá, s benne gomolyog javarészt az is, amit a 
Nyugatosok bontottak ki egész változatosságában. 

„Mi tette đt újítóvá a tehetségén kívül? A tisztasága 
s egy olthatatlan igény, mellyel az életét követelte. 
Csak hat évvel volt ifjabb Petđfinél; honvédje a sza-
badságharcnak; de túlságosan szomjazta ahhoz a va-
lóságot, hogy holtáig megmaradjon öreg negyvennyol-
cas ifjúnak. Mások a korral romlottak s meg őrizték 
ifjúkoruk nyelvét, Vajda a tisztaságát őrizte meg s a 
nyelvét dúlta szét." (Németh László) 

Vajda János a :millenium évében halt meg. Konok 
volt. A legnemesebb rombolást végezte a biedermeier 
ízlésen, a boldog békeidők kedélyes hazugságain, az 
akadémiai népiesség megcsontosodó normáin, a tu-
datmanipuláció kiorai megnyilvánulásain: belehibbant, 
belenyomorodott, belepusztult. 

danko 
grlić  

elavult-e 
a 
romantika 

(esztétikatörténeti 
elmélkedések) 

A romantika bizonyára történeti kategóriaként is meg-
határozható, (mint egy 1800 és 1830 között kulmináló 
költői-művészi mozgalom), emellett azonban még egy 
specifikus stílust is jelent, amely e mozgalomból fej-
lődött ki. Ebben az értelemben, mint ismeretes, a 
klasszikus művészet és a klasszicisztikus normák sors-
döntő  hatásának határozott visszautasítását is kép-
viseli, hogy később, a különböző  művészeti formák 
történelmi váltakozása során, a 19, század közepén őt 
is legyőzze a realizmus. A romantikus áramlatok sok-
oldalúsága, többfélesége, s őt még belső  ellentéteik  is,.  
az eszmék és ösztönzések gazdagsága, amelyek kü-
lönféle módon jutottak kifejezésre az egyes környeze-
tekben (a német romantika pl. nagy mértékben kü-
lönbözik az angoltól vagy a franciától, mindezek pe-
dig a szláv országok romantikájától), tulajdonképpen 
lehetetlenné teszik a precíz, általános ítéleteket az egé-
szében vett történeti mozgalom valódi teljesítményei-
ről. De egyben az is biztos, hogy egyes országokban 
(mindenekelđtt Németországban) voltaképpen érdeke-
sebbek azok a szellemi feltevések, amelyekb ől a ro-
mantikusok kiindulnak, mint a művészi termékek, me-
lyek gyakran nincsenek összhangban a legnagyobb ro-
mantikus kritikusok, teoretikusok és filozófusok nagy 
világtörténelmi terveivel és szándékaival. 

A költői képzelet és érzelem, a romantikusoknak tu-
lajdonított két megszokott rekvizitum merész hajózást 
tesz lehetővé az ismeretlenbe és végtelenbe, de 
ugyanakkor az egész valóság szubjektivizálását és az 
önnön belső  hatalmukba való elmélyülést is. Követ-
kezésképpen a romantika valóban addig ismeretlen 
vagy elhanyagolt művészi formák sokaságát fejlesz-
tette ki. Ez természetesen különösen a költészetre, a 
romantikus időszak legjelentđsebb művészetére érvé-
nyes. Igy a romantikus költđ  kedvelt kifejezési for-
mája a líra: a ballada, a népdal, a lírai eposz, a m ű-
mesék, a naplók és levelek. Mondhatnánk, hogy a lí-
raiság uralkodóvá vált a zenei, fest ői és építőművé-
szeti alkotásokban is, azon érzés közvetlen kifejezése-
ként, hogy szükséges elkerülni a szigorú, hideg m űvé-
szi megformálást. Az elveszett közvetlenség és naivi-
tás utáni vágyakozás, minden társadalmi konvenció 
szétrombolása, a banális hétköznapoktól való tudatos 
elfordulás, a világűri térségek utáni szomjúhozás, a 310 



kicsinyeskedő  felfogás iránti utálat, a mérhetetlen és 
gyógyíthatatlan világfájdalom (Weltschmerz, mai du 
siécle), amely minden igazi emberi lényt a leginti-
mebb bensőjéig megrendít, a művészet, mint az egye-
düli emberhez méltó tevékenység —egészében mind-
ez, és még sok más jellemzi ezt a nagy és annyira 
ellentmondásos művészi mozgalmat. Tulajdonképpen 
nem is meglepő, hogy egy ennyire sajátos és termé-
keny mozgalom, amely egy kor minden alkotóját meg-
mozgatta, nem elégedett meg pusztán m űvek alkotá-
sával, hanem kezdettől fogva elméletileg is meg akar-
ta határozni ténykedésének néhány bölcseleti koordi-
nátáját, és ki akarta építeni saját m űvészetfilozófiá-
ját. Еs amíg Angliában, Franciaországban, Olasz-
országban és még egy egész sor szláv országban (kü-
lönösen Lengyelországban, Oroszországban, s őt ná-
lunk is) többnyire a jelentős műalkotások jellemzik és 
kevésbé a róluk szóló elmémetl, addig, ezzel szem-
ben, Németországban éppen a filozófia vette át igen 
gyorsan a domináns szerepet, a műalkotások pedig, 
néhány kivételével, viszonylag alacsony m űvészi szín-
vonalon maradtak. Végül nem is olyan váratlan, hogy 
éppen Németországban jelentkezett az elméleti értel-
mezés, mert itt Kant művének, A tiszta ész kritikájá-
nak megjelenése, tehát 1781 után az egész szellemi élet 
— mondhatnánk — duzzadt a filozófiai energiától és 
a filozófiai követelményektőL2  Az elmélet — ez szin-
tén Németországban jutott legtisztábban kifejezésre —
nemcsak önmagunk megértéséhez és saját m űvészi 
nézeteink igazolásához szükséges, hanem az egymás 
közötti jobb megértéshez és az azonos meggy őződé-
sűek igaz szellemi közösségéhez is. S a romantikusok 
éppen itt jelentkeztek legkevésbé egyénekként: inkább 
mint barátok csoportja, szinte összeesküv őkként, mint 
egy kissé furcsa és kissé extravagáns esztétikai-
kritikai párt. A Schlegel testvérek, Tieck, Hoffmann, 
Novalis, s a filozófusok: Schelling, Schleiermacher, Sol-
ger és mások, tekintet nélkül egyéni sajátosságaikra, 
részben zárt szellemi kört alkottak, részben pedig 
harci szövetséget. E szövetséghez kés őbb sok új kör 
csatlakozott Heidelbergben, Berlinben és Münchenben. 

Az eszmetársak hasonló csoportjai jelentkeztek más 
országokban is, ahol a mozgalom néhány rendkívül 
erős egyéniségben testesít ődött meg és általuk terjedt 
el. Ezek: Angliában Byron, Keats, Shelley, Wordsworth 
és Coleridge; Franniaországban Chateaubriad, V. 
Hugo, Lamartine; Oroszországban Puskin, Lermontov; 
Olaszországban Manzoni és Leopardi; Lengyelország-
ban Mickiewicz; Magyarországon Pet őfi; nálunk Vraz, 
Botić, Jakšić , Radičević, Prešern és sokan mások. A 
romantikus mozgalom egyes neveinek ezt az egészen 
véletlenszerű  és „felelőtlenül" önkényes, értekezésünk 
tárgya szempontjából teljesen lényegtelen felsorolását 
jó lenne kiegészíteni a zeneszerz đkkel (Weber, Schu-
bert, Mendelssohn, Liszt, Berlioz, Chopin, Glinka, Sme-
tana, Lisinski), valamint a képz őművészekkel (Delac-
roix, Constable, Turner, Runge és mások). Mivel azon-
ban ezúttal nem egy kor műalkotásaival akarunk fog-
lalkozni, hanem csak a romantika korának általános 
szellemiségével, mert ez jobban hozzásegíthet bennün-
ket a romantikusság lényegének és esztétikai proble-
matikájának a megértéséhez, egyáltalán nem bocsát-
kozunk az egyes művek elemzésébe vagy e művészek 
bármiféle valorizálásába. 

tes telítettségéb ől és harmóniájából alkot; a szenti-
mentális költőnek viszont — tehát neki magának is —
„a szép természetességre mint egy végtelenül távoli 
ideál felé kell törekednie". Igaz, hogy Schlegel az 
fIber das Studium griechischer Poesie c. értekezésé-
ben, egyébként mint Schiller is, még mindig a görög 
művészet mint az össz szépség paradigmája klasszi-
cisztikus dogmájához tartja magát, de ugyanakkor 
erőteljesen és meggyőzően igazolja a modern művé-
szetet is, amely új értékként hozza létre a majd ural-
kodóvá váló érdekest és jellegzetest. Schlegel szerint 
a görögök valóban szépséget alkottak, elvégre az em-
beriség életének fejl ődésében maguk is a fiatalos szép-
séget képviselték. Azonban Schlegel különösen ki-
hangsúlyozza, hogy az idő, a kor és a művészet meg 
kell hogy feleljenek egymásnak, és ezért a modern 
művészet egyáltalán nem mérhet ő  az antik kor mércé-
jével. Az új művészet, s mindenekelőtt a költészet né-
hány, a kor szellemiségen uralkodó elemet hordoz 
magában, amelyeket a racionális és a természeti tör-
vényszerűségek racionális felfogásához kötött klasszi-
kus művészet nem ismer. Ezért Schlegel a költ őiség 
első  feltételeként azt követelte, hogy „szűnjön meg az 
értelem folyamata és törvényei", mi pedig „újból száll-
junk a képzelet szép z űrzavarába, az emberi természet 
ősi káoszába". Ehhez, többek között, fel kell szabadul-
ni a természet vasszigorú törvényszer űségei alól, ami 
csakugyan meg is történik a modern költészetben. 
Tudniillik, éppen a kereszténységgel vette át a vezetést 
a természett ől emancipálódott szellem. Ezzel együtt 
megkezdték útjukat a szabadság és a haladás korlát-
lan, de gyakran illuzórikus eszméi, a végtelenül távoli 
történelmi láthatáron pedig az átalakulásnak új, esz-
tétikai lehetősége jelentkezik ideálként, ami lényegesen 
eltér a klasszika megcsontosodott tökélyét ől. Ebben az 
új korban az életnek, amely lényegében a távoli ideál 
elérésére irányuló igyekezetb ől áll, esztétikai mércéje 
az esztétikus erő, a feszültség, a fölkorbácsoltság, az 
energia, nem pedig a szépség. Az ilyen m űvészet al-
kotásai jellegzetesek, illetve érdekesek, de nem szé-
pek. 

Az érdekes fogalmának spekulatív-történeti meg-
indoklásakor Schlegel a romantikus m űvészet fogalma 
megformálásának útján találta magát, amelyben a 
post-antik ksresztény-modern m űvészi termelést kellett 
értelmeznie. A művészinek a kozmikus erejét meg-
indokolni, ám ugyanakkor rehabilitálni is minden 
еgyén külön sajátosságát, ez a romantika alapvet ő  kö-
vetelménye. Еppen ezért a műalkotás a maga teljes-
séggel megismételhetetlen miniat űr egyediségében nem 
kíván a világmindenség szimbólumánál semmivel sem 
kevesebb lenni. Mert pont a legnagyobb individualitás 
fejezi ki legteljesebben a végtelenség lényegét. A vi-
lágűr —írja Schlegela — „többnyire negatív módon 
jön létre, vagyis azáltal, hogy kiküszöbölődnek a vé-
gesség határai". A negálásnak ezt az irányát Schlegel 
a romantikus irónia termékeként fogta fel, amely is-
teni szabadságában minden formával játszik és min-
den szilárd határt átlép. Az irónia, amelyet különben 
a mi rigorózus Franjo Markovi ćunk „erkölcstelen ar-
cátlanságot" ünneplő  „szégyenletes zabolátlanságnak" 
nevez, egyike Schlegel romantikus művészetfilozófiája 
központi fogalmainak, némileg pedig az egész kor 
művészetének is. Az egyén voltaképpen az irónia se-
gítségével emelkedik a közönséges mindennapi valóság 
fölé. Az ironikus szubjektum, a zseniális egyén, soha-
sem megbékélve a végső  formával, mind feljebb emel-
kedve és egyik alakból a másikba átlépve végtelen 
szabadságot élvez, đ  maga fejleszti a valóságot, és 
művészien rendezett káosszá, az ellentmondások bájos 
szimmetriájává, a lelkesedés és a kétely örökké bá-
mulatos váltakozásává alakítja át. Az irónia ezért az 
alkotó elme öntudata, amely nincs korlátozva vala-
milyen egyedi formával, s abszolút szuverén szabad-
ságában mindennel játszik. Az irónia azonban egy-
idejűleg saját meddő  tevékenysége szemlélését is él-
vezi, és ebben az értelemben halhatatlan féktelenség 
is önnön alkotásai fölött. 

Az első  generáció romantikus esztétái között Friedгich 
schlegel nemcsak — mint ahogyan F. Gundolf mon-
dotta róla — „a romantikus barátság géniusza" volt, 
hanem neki — aki egész lényével és tehetségével nem-
csak művészi, hanem magas szenzibilitású gondolkodó 
szellem is volt — jutott feladatul az is, hogy egy 
esztétikai történetfilozófia alapján kifejtse a romanti-
kus művészet alapprogramját. Еs habár — nem sok 
joggal — Hegel azt állítja róla, hogy nem filozofikus, 
inkább kritikus természet ű , đ  éppen filozofikusan —
valamennyire Schiller példáját is követve —próbálta 
megvédeni saját lényét és költészetét a klasszika elle- 
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Amíg a klasszikus műalkotás Schlegel szamara beza-
rult saját tökéletességébe, addig a romantikus alko-
tás fragmentárisan, önmaga által utal a kimondha-
tatlanra. Ugyanakkor, teljes töredékességében — a 
végtelenséggel szembeni nyitottsága miatt — hasonlít-
hatatlanul átfogóbb bármely művészetnél. „A roman-
tikus költészet progresszív univerzális költészet." 
Nemcsak az a feladata, hogy újból összekapcsolja az 
elkülönült költészeti fajokat és hogy a költészetet 
kapcsolatba hozza a filozófiával és a retorikával. Emi-
att Schlegel azt állítja: „A költészetet és a prózát, a 
zsenialitást és a kritikát, a mű- és népk őltészetet 
akarja egyszer összekeverni, egybeolvasztani, és ezt is 
kell tennie: a költészetet él ővé és társadalmivá vál-
toztatnia, az életet és a társadalmat pedig költőivé, a 
tréfát poetizálnia, a művészi formákat pedig minden-
fajta. nevelő  anyaggal kell kitöltenie és telítenie, a 
humor rezgéseivel ihletnie." És tovább: „A romantikus 
költészet minden lehet ő  formát és anyagot fel akart 
ölelni: egyszerre volt univerzális és individuális, fan-
tasztikus és ironikus." Egy ilyenfajta költészetnek —
amely átfogó voltával, szelleme, képzelete és érzelmei 
elragadtatásával akarta helyettesíteni a klasszikus 
forma hordozta csiszoltság hiányát — apológiája ab-
ban az időben jelentkezik, amely a valóságban is új 
formákat keres, és amelyeket a romantika — mint 
ahogyan még látni fogjuk majdnem paradoxálisan 
két különböző, úgy is mondhatnánk: ellentétes mó-
don ki is fejez. Ebben az értelemben saját koncep-
ciójában Schlegel egy egész sor ilyen immanens ellen-
tétet hordózott, amelyek különben jelen vannak a ro-
mantika kétségtelenül legnagyobb filozófusánál, Fried-
rich Wilhelm Joseph Schellingnél is. 

A romantikus életérzés legautentikusabb költ ői kife-
jezését azonban Novalis adta meg. Novalis, aki közel 
állt Fichtéhez és Schillerhez, kés őbb pedig különösen 
Schlegelhez, látnoki er ővel, amely olykor-olykor má-
gikus felismeréssé alakult át, költ ői módon fejezte ki 
a végtelenség és a végesség ugyanazon viszonyát, ame-
lyet Schelling filozofikusan olyan találóan vetett fel. 
„Mi — mondja — világ űri utazásokról álmodunk; ám, 
nem bennünk van-e a világ űr? ... Bennünk van, vagy 
sehol az öröklét a maga világaival, bennünk a múlt 
és a jöv ő". Novalis számára éppen a költészet az 
„igazán abszolút és valódi". Emiatt is írhatta le a jel-
mondatot, amely mottója lehetne az egész romantiká-
nak: „Minél költőibb, annál valódibb". 

Novalis „mágikus idealizmusa", amelynek Kant és 
Fichte transzcendentális idealizmusa csak el őszakasz-
ként szolgálna, a költészet és filozófia viszonyát új és 
ma is igen aktuális módon állítja fel. Szerinte a szel-
lem mindenekelőtt önmagát kell hogy-  megtalálja, 
amennyiben a természetet önnön lényegeként szeret-
né megmutatni. Am a természet és a szellem képezik 
az alapját mindannak, ami egyáltalán létezik. Így tár- 
ja fel a költészet az igazságot arról, ami van. A léte-
zés egészének igazsága azonban már a metafizika kér-
dése. Novalis mágikus-idealizmusa emiatt maga a köl-
tészetté lett metafizika. A romantikáig mikor gondol-
hatott a költészet egyáltalán arra a követelményre, 
hogy egyenrangúvá váljon a metafizikával, mi több; 
hogy maga legyen a metafizika? Nyilvánvaló, hogy egy 
ilyen követelmény saját filozófiai indoklást és igazo-
lást kíván, amit Novalis elméleti reflexióiban igye-
kezett nyújtani. Éppen ezért Novalis filozófiai gondola-
tai elválaszthatatlanok költ ői művétől: És habár kü-
lönben a költést és gondolkodást mint két lényegesen 
különböző  tevékenységet hajlamosak vagyunk elvá-
lasztani, éppen az egészében vett romantika, kü bnö-
sen pedig Novalis utal arra, hogy egy ilyen tagolás-
ban elvéthetjük az egyiket is meg a másikat is. No-
valis „irodalmi munkássága" valóban semmitmondó 
lenne filozófiai „mágikus idealizmusa" nélkül, ez pe-
dig komolytalan és „filozofálgató" irodalmiaskodás 
volna költői lendülete nélkül. 

A fokozatokként egymást követ ő  szimbolikus képek- 
ben, önmegismerésének sajátos történetében Novalis 

a valóság szorongatottságából a szabadulást és a me-
nekvést kereste, a szerelem és a hit, a költészet se-
gítségével, melyek mind a titkos er őkkel átszőtt má-
gikus ősalap szimbólumai. Eközben számára is, akár-
csak Schlegelnek, a töredékesség az egész romantikus 
költészet szimbóluma kell hogy maradjon. Egyébként 
a végtelennek meg kell hátrálnia a tökéletesség el őtt a 
zártság tekintetében, nemcsak kerülnie, hanem negál-
nia is kell a forma befejezettségét. Ezért az alkotás 
titka a befejezetlen szellemben, a végtelenség utáni 
törekvésben van. Ebben a törekvésben keletkeznek a 
vágyakozások remegései, a tárgyak pedig, amelyeket 
a romantikus költészet megfest, mágikusan átalakul-
nak. H. Kuhn ezért a mágikussal szembeni állandó nyi-
tottsága miatt jogosan nevezte el Novalist „a roman-
tika igazi misztológusának" (H. Kuhn: schriften zur 
Asthetik, 147. old.). 

Novalis szerint az, ami poetikus, egyid őben jelentke-
zik távoliként és idegenként s ugyanakkor közeliként 
és intimként: pontosan így éljük át a „titokzatos álla-
potba való felemelkedést" (Erhebung in Geheimnis-
stand). A költő  így válik prófétává, így lesz „az Úr 
hangjává", szellemével mindent megmásít, mi több, 
minden köznapit és banálisat az ellentétévé alakít át. 
„Romantizálni" annyit tesz, mint a közönségesnek 
emelkedett értelmet, az egyszer űnek a titokzatosság te-
kintélyét, az ismertnek az ismeretien m°ltóságát, a 
végesnek a végtelen nagyságát adni. Ahogyan 
Schellingnél filozófiai, úgy Novalisnál költ ői módon 
vált a végtelen a végesben nemcsak a világ romanti-
kus megismerésének formájává, hanem egyedül csak 
a művészetben realizálható, emberhez méltó egzisz-
tenciává is. 

Ugyanakkor éppen Novalis vallja, jobban mint a 
többi romantikusok, hogy egyedül a művészet képes 
megmenteni az embert, mi több, a valóságból a művé-
szetbe való menekvés — a viszony, amelyet mindig 
illuzórikusnak gondoltak —reálisabb minden valódi-
nál. Mert végtére is, „aki boldogtalan ebben a világ- 
ban, aki ném találja, amit keres, az átlép a könyvek 
és a művészet világába, a természetbe — az örökké 
antikba és ugyanakkor modernbe — és ebben az 
ecclesia pressa-ban, a jobb világban. él. Itt biztos 
megtalálja a kedvest .és a barátot, a hazát és az is-
tent." (Novalis: Gesammte Werke, Zürich 1945/46, IV, 
191, old.) Ugyanis éppen „a költészet az abszolút reá-
lis. Ez az én filozófiám magva." (i. m. III, 141. old.) 
Ebben az értelemben a tudatalattit és az érthetetlent 
kultiválva Novalis szembeállítja a költészetet a tudo-
mány hideg racionalizmusával. „A költ ő  a természetet 
is jobban érti, mint a tudós fej." (i. m. IV, 191. old.) 

Ugyanebben a kontextusban a fantázia törvényszer ű- 
ségeit a logika törvényeivel állítja szembe, és alapjá- 
ban véve — sokkal inkább, mint Schelling — a köl-
tői alkotást a tudattalan állapottal azonosítja. „A költő  
valóban öntudatlan" (vagy akár esztelen, „sinnbe-
raubt"). „A költő  rendez, egyesít, kiválaszt, kitalál, 
még ha önmagának sem világos, miért teszi éppen 
így, és nem másképpen." (i. m. IV, 302. old.) 

De ebben a romantikáról nyújtandó általános áttekin-
tésben nem szándekozunk többet sem Novalisszal, sem 
bármely romantikus költővel és teoretikussal foglal-
kozni, akikből, mint ismeretes, számtalan volt, s őt na-
gyobbak és költészetileg kétségtelenül jelent ősebbek 
is, mint Novalis (Puskin, Byron; Leopardi, Hugo stb.). 
Végül is, ez alkalommal nem valamelyik művészet tör-
ténetéről szeretnénk beszélni ;  sem az égyes művésze-
tek elméleteiről, hanem mindenekelőtt problematiku-
san rámutatni a művészi és a szép koncepciójának 
egyes általános, filozófiai-esztétikai aspektusaira. Mi 
hát a lényeges ebben az értelemben a romantika egé-
szét illetően? 

Első  pillantásra teljesen elegendőnek tűnhet az a fel- 
tevés, amelyből kiindultunk. A romantika valóban egy 312 



egész sor olyan költő  által képviselt művészi mozga-
lomnak mutatkozik, akik sajátos stílust és kifejézés-
módot teremtettek, és akik m űvészi gyakorlatukkal és 
esztétikai programjukkal nagyjából a klasszicizmus 
antitéziseként jelentkeznek. Mondhatnánk így is: a 
csiszolt klasszika fénnyel sugárzó és kimért formájá-
nak ellenében a titokzatos, homályos, a végtelenséggel 
szemben nyitott romantikus alkotás áll. Ebben az 
örökkévalóságban és a magárahagyatottsággal teli 
űrben megtalálni a nyugalmat — ez az állandó és tel-
jesíthetetlen törekvés. „Eggyé lenni minden élővel, 
boldogító magárafeledkezésben visszatérni a természet 
mžndenségébe — ez a tetőfoka a gondolatnak és az 
örömnek, ez a szent hegycsúcs, az örök nyugalom he-
lye." (Hölderlin) Ennek az alkotásnak, amely a min-
denséget akarja jelenteni, éppen ezért — mint aho-
gyan már rámutatunk —látható és hallható formájá-
ban töredelmesnek kell maradnia, akár az arabeszknek. 
Ezek a formális szembenállások az egyének közötti 
mélyebb különbségeknek is megfelelnek, amelyek 
gyakran ellentétes tulajdonságoknak mutatkoznak. Ott, 
a klasszikában harmonikusan megreformált férfias egyé-
niség, sokoldalú, értelmes, önmagukban világosan meg-
alapozott szellemek; itt, a romantikában fiatalos alak, 
aki homályos sejtelmekkel telve barangol, és szenvedé-
lyei, vágyódásai s önmagának valami zavarosnak és is-
meretlennek való teljes átadása útján szeretné bepótol-
ni a szándék és megvalósítás felismerhet ő  határozott-
ságának hiányát. 

Mindezek a régen ismert és a tankönyvek sokaságá-
ban a banalitásig ismételt jellegzetességek sokban he-
lyesek is lehetnek. Azonban ennél a sémánál és még 
egy egész sor autentikus formula alkalmazhatósági ha-
tárának az értelmezésénél, ill ,  a romantika esztétikai 
programja komolyabb átgondolásának kísérleténél 
csakhamar megmutatkozik, mennyire felületes és 
mennyire távol áll ez a „helyesség" a romantika való-
di igazságától. 

A romantikának egy olyan irodalmi-esztétikai mozga-
lomként való meghatározása, amely néhány lényeges 
tulajdonságával egy bizonyos korban jelentkezik — ha 
csak néhány külső  megnyilvánulásnál maradunk —. 
egyszerűen történelmi-ténybeli dubiozitásnak t űnik. 
Bizonyára megvan benne a klasszika antitézise. Ez a 
képlet azonban semmiképpen sem érvényes minden 
országra. tgy pl. a német klasszikát — amely, igaz, az 
európai irodalom kereteiben kissé megkésett jelenség 
— már áthatja az er ősen hangsúlyozott romantikus 
szellem (Goethe). Még rosszabb, ha ellentétez ő  állás-
pontunkat a romantika és a romantikát követ ő, sőt azt 
végérvényesen negáló realizmus megkülönböztetésére 
akarnánk felhasználni. Hamar beláthatjuk, hogy az ún. 
post-romantikus időszak művészeti mozgalmai, egészen 
a szürrealizmusig és egzisztencializmusig, gyakran még 
akkor is visszatérnek a romantikus el őzményekre, ha 
azt állítják magukról, mint pl. a parnasszisták és a neo-
realisták, hogy ellenségesen viszonyulnak a romanti-
kához. Ez esetben maga a klasszicizmus sem más, 
mint ismételten „megfékezett romanticizmus", s ezért 
lehetetlen kizárólag egy idđhöz és egy stílusmódhoz 
kötni; akárcsak a romanticizmus, m űvészi törekvések 
sokaságának szinte örökös kísér ője. Már Lunacsarszkij 
felismerte hogy a romanticizmus valami módon ál-
landó kísérője nemcsak a művészi, hanem a társadal-
mi jelenségeknek is. „... Minden harcban kžfejlődött 
osztály romantikus, s romanticizmusa így a Sturm und 
Drang tipikus jellegzetességeit ölti magára; egy más 
módon minden szétesésre és 'elmúlásra ítélt osztály is 
romantikus, romantikája a dekadencia és a csalódott-
ság mélabús romantikája." Ilyen értelemben állítja 
Lunacsarszkij, hogy: „A proletariátus kultúrája erđ-
sen sajátos, osztályjellegű, harcias, romantikus típusú 
kultúra."4  

Ily módon hétköznapjainkban újra és újra találkozunk 
a romantikus típussal. Ezért Viktor Žmega čnak is tel-
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legzetességeket ír le' 5  „Jusson eszünkbe, hogy min-
dennapi beszédünkben gyakran használjuk a ,roman-
tikus' kifejezést, amikor azt akarjuk mondani, hogy 
valami különös és nem hétköznapi, hogy valamilyen 
módon nincs összhangban a korszerű  felfogással, vagy 
valószínűtlen és nem praktikus, f őleg pedig ha az ér-
zelmeknek és a szenvedélyeknek van dönt ő  szavuk. Ez 
azt jelenti, hogy a romantikusok és költői alkotásaik 
olyan hagyományt hoztak létre, amely bizonyos mó-
don még ma is él." Ebben az értelemben azt is mond-
hatnánk, hogy a romantikusoknak ez a korszer űtlen-
sége is — amelyről Viktor Žmega č  beszél — mindig 
korszerű  marad, ti. állandóan, minden id őben újra és 
újra jelentkezik egy olyan típus általános jellegzetes-
ségeként, amely az emberi történelem számunkra is-
meretes kezdeteit ől fogva ismert. Hajlamosak vagyunk 
rögtön romantikusnak nevezni pl. a leányt, aki az 
anyagi javakkal, a pénzzel nem sokat tör ődve ábrán-
dozva tekint a messzeségbe, vagy a várost, amelyben 
néhány tompított világítású öreg borospincére talá-
lunk. Igaz ugyan, hogy e fogalmakban némi avultság 
is jelen van, ilyen lányok és ilyen városok azonban 
azon stíluskorszak el őtt is léteztek, amelyet romantiká-
nak nevezünk, és remélem, a jöv őben is lesznek. Vagy 
maga ez a remény is egy kissé romantikus? 

Azonban, ha félretesszük a tréfát és a felületes hason-
latokat, és ha komolyan rákérdezünk a romantika lé-
nyegére, azt tapasztaljuk, hogy ezt a jelenséget való-
ban nem lehet időben egy meghatározott korhoz kötni. 
Igaza volt ezért Helmut Kuhnnak, amikor (a Schriften 
zur Asthetik c. munkájában, 149. old.) ezt írja „Le-
becsüljük a romantika hatalmát és mint szellemi ese-
ménynek a történelembe való behatolása erejét, ha a 
19. század első  felének stíluskorszakával azonosítjuk." 
Különben könnyen igazolhatjuk pl. a legnagyobb ro-
mantikus filozófus, Schelling művészetfilozófiájának 
felmutatásával, hogy a romantika által elindított prob-
lémák bennünket is érintenek. Mert a költészet és a 
metafizika novalisi azonosítása nem a modern bölcse-
let egyik leglényegesebb meghatározója-e? Meg az az 
általános emberi veszélyeztetettség is, amely olyan 
világosan kifejezésre jutott a romantikában, ugyan-
csak nem átmeneti szeszélyesség; a romantikus 
Weltschmerz-ömlengések és a patetikus epekedés di-
vatja, az emberségességnek és az emberben lakozó 
költőiségnek ez a kiszolgáltatottsága nagyon is „reá-
lis", az pedig, ami ezt az emberségességet veszélyez-
teti, időközben semmiképpen sem tűnt el. A művésze-
tet a romantikában nem csak egyszer űen egy emberi 
tevékenység kritikátlan imádása miatt dics őítették, a 
zilált, henyélő, tétlen és felel őtlen egyéniségek kedve-
lése miatt — mint ahogyan ezt néha bemutatják —, a 
művészetet nem a művészet miatt tartják nagyra, ha-
nem csak és pusztán azért, mert egyedül csak a művé-
szet képes megmenteni az emberben a maradék em-
berségességet. Ezt az értelmét pedig még ma sem 
vesztette el. 

Ismert, hogy már Pindarosz a fejedelmekkel hasonlí-
totta össze a költőket. Sőt, maga a szkeptikus Platón 
is az isteni ihletettség ajándékát tulajdonította a köl-
tői géniusznak. Scaligero „alter deus"-nak nevezte a 
poétát, és úgy tűnt, senki sem nyilváníthat ki iránta 
több megbecsülést. És mégis, éppen a romantika mond-
ta ki a művészinek a teljes diadalát, egy látszólag 
egyszerű  álláspontjával: csak a művész az igaz em-
ber. Csak a művészet útján emelkedhet az ember ön-
maga fölé is, mert csak a költ ői alkotásban látható és 
hallható a végtelen világegyetem összesége. Еppen a 
költő  adja meg az általa megérintett dolgoknak az 
univerzumban uralkodó harmóniát. Mondható ugyan, 
hogy đ  ezeket az isteni tulajdonságokat pl. Novalis ér-
tékelése szerint is, a géniusz még egy megjelenési for-
májával: a filozófussal együtt birtokolja. A romantikus 
filozófus azonban, akinek legmagasabb inkarnációját 
bizonyosan a fiatal Schellingben fedezhetjük fel, 
mégiscsak a művésznek tulajdonítja az els őbbséget. 
Ezért képes a művészet a filozófiát is fölemelni saját 



teljes értelmének méltóságához, az olyan szellemi 
munkáig, amely magának a filozófiának majd meg-
adja valódi filozófiai jellegét. A filozófia ugyanis majd 
csak a művészet segítségével tud kilépni az értelmetlen 
értelmezése kísérletének állandó körforgásából, s kezd 
foglalkozni a legmagasabb emberi értelemel. Mivel 
egyedül csak ő  igazolja a filozófiát, a művészet a filo-
zófia egyedüli megismerési eszközét képezi. 

Ezekből a romantikus gondolatokból fejl ődött ki egy 
sajátságos filozófiai tudományág, amely valamelyest 
a saját szaktudományosságát is érzékfölöttivé emelte 
és amelyet már semiképpen sem elégítenek ki a régi 
esztétika keretei. Ezért nem is nevezi magát többé 
esztétikának, hanem „művészetfilozófiának". Számára a 
szépség többé már nem érzékletessé tehet ő  szellemi 
fenomén, hanem „eszmejelenség", de ugyanakkor a 
szelleminek egy olyan érzékletes létez ője is, amely —
mint ami csak a művészetben jelentkezhet — felold-
ja az embernek mint különálló és sajátos érzéki vagy 
szellemi lénynek a széttépésével, elidegenítésével, majd 
megsemmisítésével fátumként örökké fenyeget ő  meg-
osztottságot. A művész a kettősségnek ebből az út-
vesztőjéből kivezető  megváltó szerepét vállalta magára. 
Hogyan tudott megfelelni egy ilyen magas kívána-
lomnak? 

Az európai művészet a magasztosságát gyakran a 
szentségben próbálta megtalálni (különösen a rene-
szánsz előtt, de utána is —egészen a barokk letűné-
séig, a 18. század végén), ezért néha az istenszolgálat 
funkcióját vállalta magára. Az egyházi épületekben és 
az oltárképekben a szentháromság és a megváltás 
misztériumát, a palotákban az uralkodók isteni jelen-
tőségét ünnepelte. Még az opera is, amelyben a ba-
rokk ünnepélyesség valamiképp egész műalkotássá 
egyesült, teljes világiasságában patetikusan bejelenti 
a legmagasabb alkotás hangját és a halálon túli szerel-
met. Az ezt a káprázatos, de idegenül üres mámorossá-
got követő  kijózanodásban a művészet mintha erőtelje-
sen polgárivá és földivé akarna válni. Ezt a nemzeti 
talajhoz való kötődésével fejezi ki, a nemzeti mozgal-
mak jelentkezésével egyetemben, ami a romantikus 
szellemiség egyik lényeges jellegzetessége. Am ez. a 
kijózanodás, ez az alászállás — sok m űvész szerint —
azzal fenyegetett, hogy megsemmisíti a szellemnek azt 
a földöntúli szárnyalását, ami régebben a vallásosság 
látomásaiban jelentkezett. Most viszont a vallástalan 
szellemiségbe kellett volna „átmenteni". Ezt a funk-
ciót a romantikus művész vette át, aki hivatottnak 
érezte magát, hogy új hozzáállást teremtsen.• a szel-
lem azon magaslataihoz, melyekb ől a művészetnek táp-
lálkoznia kell, amennyiben az emberi szívet valóságo-
san és gyökeresen meg akarja rázkódtatni. Az em-
berről alkotott romantikus gondolatokkal, aki csak 
művészként igaz ember, vagy a művészről, aki igaz 
emberként a pálca mágikus ütésével lehet ővé teszi a 
kiszáradt, megment ő  források újbóli kitörését — a 
misztikus, sőt a vallásos érdek megint fontos tényez ő-
je lett a művészi alkotásnak. A művészet úgy hitte, 
hogy eme irracionális ösztönzések bevezetésével visz- 
szanyerheti a fenköltségét. Mégis, a m űvészetnek eb-
ben a romantikus szellemben való rehabilitálása sem-
miképpen sem annak a régi hitnek az újjászületése 
volt, amely a vallásos szertartás fényén alapult. Bizo-
nyos, hogy a romantikus művészetben megtalálhatók 
a régi vallásos művészet elemei, de ugyanígy az is 
biztos, hogy az e hagyománytól való különbség még 
jellemzőbb erre a filozófiára és erre a m űvészetre. A 
művészet és a vallás között egyébként teljesen új mó-
don jött létre a viszony. Ebben a „romantikus házas-
ságban" — ahogyan gyakran nevezik — a hitestársak 
egyike sem maradt meg annak, ami volt. Ez a melan-
kólikus és bennsőségesen repeső  vágy a magasztos, 
messzi és ismeretlen után teljesen különbözik a val-
lástól, s ez egy teljesen más művészet: nincs megadóan 
a transzcendenciához vagy bármi más normához köt-
ve, hanem önálló, és tudatában van saját önállóságá-
nak és immanens értékének, amit nem alázhat meg és 

nem tarthat vissza, nem szűkíthet be és nem kerít-
het hatalmába semmilyen hiposztazált etikusság és 
dogmatikus vallásosság. Megállapíthatjuk, tehát, hogy 
a romantikus vallásosságban sokminden vallástalan. 
Különben nem ez a romantika egyedüli immanens el-
lentmondása. 

Mondhatnánk, hogy a romantikusok, különösen az el-
ső  nemzedékek a társaságkedvelésnek úgyszólván az 
orgiáit ünnepelték; a költ ők elválaszthatatlan bará-
tok voltak. A társaság iránti rajongás másik oldala —
de másik motívuma is — a totális magárahagyatott-
ság fájdalmas tapasztalata, az alapvet ő  romantikus él-
mény volt. A magányosság azonban nemcsak a társada-
lom külső  életétől, hanem egész hagyományos szellemé-
től is elidegenedést jelent, ami annyit tesz, mint egyé-
ni, kitaposatlan ösvényeket keresni, és a csüggedésig 
kitartani a magányosságban, a magábamerülésben. A 
romantikában így egymás mellett jelentkezik a derült 
társaságkedvelés teljes élménye, az örök h űségre eskü-
vő  barátok társaságához f űződő  megszakíthatatlan 
kapcsolat, és a kétségbeejt ő  magányosság, a leküzdhe-
tetlen fájdalom élménye, az üres semmi el őtti csügge-
dés, egészen a halálig. 

A másik ellentét magukban a romantikus irodalom ál-
tal megalkotott alakokban jelentkezik. A romantika 
így szívesen mutatkozik a kékl ő  bizonytalansággal el-
ragadtatott ifjú alakjában, aki kész átadni magát az 
élmény frissességének és eredetiségének, az ismeretlen 
szépségének és derűjének. Ennek a fénylő  romanti-
kus alaknak azonban van egy sötét testvére is, aki-
ről Hölderlin Hyperionja beszél, s aki lord Byron 
Manfredjaként is jelentkezik, s őt, mint az esztétikai 
mozgalom dandyje, és végezetül, amikor már úgyszól-
ván az iszonyatot kellett a költészetb ől a valóságba át-
vinni, a sátáni befejezésben, Dosztojevszkij Sztavro-
ginjának portréjaként a Démonokban. Ez remény nél-
kuli csüggedés, magányosság, amely a csömörb ől ered, 
mert az abszolút és a semmi el őtt találtuk magunkat. 

De a sötét alak valóban csak a testvére a fényeseb-
biknek, vagy sokkal több annál: rejtett igazsága? Is-
meretesek el őttünk az ilyen majdnem triviális leírá-
sok: az ifjú vágytelten mélyed a tájba, lelke pedig 
álmodozva öleli át az isteni természet mindenségét. 
Gyengéd tónusok harmóniája sugározza be a rózsa-
szín láthatárt. Am valóban a boldog ártatlanság ké-
pe-e ez, vagy pedig a belemerülés édessége már eb-
ben a készségben is a semmivel meg nem eléged ő, a 
lelke mélyéből, lelkének valódi forrásaiból a soha el 
nem érhető, a végtelen után vágyakozó csendes csö-
mör csöppjével van megmérgezve. l;ppen ezért áll ő  
a nagy Semmi előtt. Ez a minden létez őt szétmaró kö-
vetelmény nem él-e ugyancsak bizonyos módon az iró-
nia fogalmában, amelyet Schlegel m űvészetfilozófiájá-
nak alapjaiba helyezett, és amelyet egyébként Kierke-
gaard sem választott véletlenül doktori értekezésének 
témájául. Mindez, és még sokféle sötétség vet ődik fel 
a „fényes" romantikus alakok ellenpólusaként. Ez az 
immanens kétértelműség és kettősség nemcsak a férfi, 
hanem a női alakokban is kifejezésre jut, az ártatlan-
ság és a démoniság közötti ellentétként. Sápadt her-
cegnők és tiszta, bájos molnárleányok, üde, kipirult ar-
cú galambocskák, vidámak és szemtelenek vagy ép-
pen kisírt szeműek, csak azért, mert a távoli szeret ő  
hűtlenné lett (de_ ők halálukig követni fogják els đ  
szerelmüket), mindez az örökké lányos és ártatlan bá-
josságban olvad fel. Ezen éterikus lények mellett azon-
ban újból felbukkan az ellentétes kép, csaknem önnön 
gúnyos árnyékukként. Am nem lappang-e már annak az 
elsőnek az alapjaiban ez a démoni kép — a b űbájos 
Lorelei, a Vénusz-dombi istenn ő, a Lámia vámpír vagy 
ahogyan Keats megénekelte, a „belli dame sans 
merci" képe? Az ártatlanság, miként a természetnek 
ez az állítólagos nyájassága nem csak a pusztaság-
ban megszomjazott lelket megszálló délibáb-e, amely 
áttetsző  lázálommal ott csal meg, ahol a valóságban űr 
és az iszonyatos Semmi található? Az ártatlanság nem 314 



315 

a mindig fatálisan végz ődő  csábításának egy módja-e 
csak? 

Az individuum magányossága, mint az alapvet ő  ro-
mantikus tapasztalatok egyike, általában a másik 
iránti intimitás megtörését, a tárgyak közelségének el-
vesztését jelentette. Ugyanakkor a kicsinynek, gyen-
gédnek való odaadásukban a romantikusok minden 
legközelebbiről mint legszemélyesebbr ől beszélnek, 
mintha minden körülöttünk levőt elragadtak vol-
na tőlük. Azonban, ami szintén a romantikusok 
jeІІemzđje, a legtávolabbinak is nekivágtak, mintha 
ott is állandó lakhelyük, otthonuk és erre való vá-
gyuk lett volna. Itt is a romantika paradoxona mutat-
kozott meg: az idegenb ől visszatérő  bűnhődő  fiú meg-
hittségével és gyengeségével ölelték át azt, ami haza-
fias és nemzeti; elmerültek hazájuk környezetének, a 
kanyargó utcák, csendes terek, a pislákoló lámpások 
vagy a természet zöldell ő  vidékeinek idilljében. A 
közelállóban az egyéninek a szépségét fedezték fel, az 
általános és racionális hidegségében majdnem elveszett 
és megsemmisült szépséget. Azután pedig meleg déli 
öblök és mesebeli messzi országok után vágyakozva 
epekedtek, jobban mint bárki más. Ily módon egy-
azon forrásból n őttek ki a hazafias ébreszt ők és az 
irodalmi egzotikum, nemzeti lényük lelkes tanulmá-
nyozása és az orientalisztika. 

Az idegen és intim, a távoli és közeli, a makro- és 
mikrokoszmosz, az öntudatlan és tudatos állandó vál-
takozása volt az alapja annak a titokzatos lelki alkí-
miának, amelyben senki sem volt járatosabb Nova-
lisnál, a mágikus idealizmus költ őjénél és teoretiku-
sánál. Am ezekben a válogatott varázsjátékokban el-
veszett a jelen, vagy pontosabban szólva: a jelen el-
vesztése volt maga a kezdete ennek a fantasztikus јб-
téknak. A jelent ől betegnek lenni és a menekvést a 
múlt emlékeiben látni: ez az egész romantikus szel-
lem tipikus állapota, amelyből nemcsak a költészet 
alapvető  hangoltsága következik, hanem a romantikus 
filozófálás különböző  törvényszerűségei is. A törté-
nelemnek a fiatal Schlegel részér ől kifejlesztett eszté-
tikai filozófiája ezt az elvet követte, amely a törté-
nelmi gondoskodás által csak néhol megváltoztatva a 
kései Schlegelnél, Bachofennál. Baadernál, valamint en-
nek orosz tanítványainál is uralkodott. Ebben az érte-
lemben a romantikus szellem a gyönyör ű  múlt látomá-
sának egy sajátos utópiáját is kifejlesztette, amely 
a keresztény középkor alakját vette fel. Ugyanakkor 
senki sem nézett a romantikusoknál több vággyal 
előre, visszautasítva a jelen mocsarának tespedtségét, 
harciasan megszegve a konvenciókat, amelyek a len-
dületes lelket kordában tartják és szárnyát szegik a 
merész szárnyalásnak. 

Innen ered a romantika általános elméleti, s őt politi-
kai kétértelműsége is. A francia forradalommal szem-
beni elkerülhetetlen állásfoglalás alapján ugyanazok-
ból a filozófiaitörténeti el őzményekből konzervatív és 
forradalmi politikai szellem is kifejlődhetett volna. 
Eközben fontos észrevenni ennek a romantikára any-
nyira jellemzđ , de önmagában ellentmondó differenciá-
lódásnak az egyidej űségét. Ezért igaza van Zdenko 
Škrebnek, amikor ezt írja: „Pontatlan az európai ro-
mantikának ún. ,reakciós' és ,progresszív' romantiká-
ra való felosztása —; amennyiben ezeknek a politikai 
életből vett fogalmaknak a nagy irodalmak jellemzé-
sében egyáltalán van értelmük, meg kell mondanunk, 
hogy az európai romantika elválaszthatatlanul egye-
síti magában a reakciós és a progresszív vonásokat 
is." A 19. század konzervatív elméleteit ezért éppúgy 
a romantikus motívumokhoz kapcsolhatjuk, mint 
William Moris középkori színezet ű  szocializmusát, vagy 
George Sorel szindikalizmusát, s őt néhány kifejezetten 
forradalmi teoretikus koncepciót is. Ebben az értelem-
ben a romantikát Walter Benjamin is kit űnően elemzi. 
A m űvészi kritika fogalma a német romantikában c. 
doktori értekezésében. Mindenekel őtt arra mutat rá, 
hogy a romantikusok szorongást éreztek az akkor már 

felsejlđ  társadalommal szemben, iszonyatot az đsszes 
emberi viszony tárgyiasodása és elsötétedése miatt, 
amelyben mindenkinek csak az árutermelés lesz a cél-
ja. Am a feltörő  kapitalizmus ellen intézett romantikus 
tiltakozás a múlt ellen forduló zendüléssé változott át: 
a középkor társadalmi viszonyaiban, a népben és a 
meghitten egyesül népi közösségben a romantikusok 
a menekvést látták a modern ipari kor feltör ő  szel-
lemétől. Ugyanakkor azonban lényegesen hozzájárultak 
a kritika, a gondolkodás és a szubjektivizmus határo-
zott szellemének, az új kor jellegzetes elemeinek a ki-
építéséhez. A romantikusok számára a kritika a leg-
eredetibb alkotói aktus, és tulajdonképpen majd 
csak a kritikus, illetve a filozófus fejezi be a műalko-
tást oly módon, hogy feltárja titkát, vagy pontosabban: 
a titokzatosságát. 

Az egyidejű  kötődés az archaizmushoz és az utópizmus-
hoz a hanyatlás jele, amellyel már sokkal el őbb, és e 
stíluskorszaktól függetlenül is találkoztunk: tulajdon-
képpen már Platonnál. A romantikában ez a kett ős-
ség gyakran a csömör és a ziláltság formáját veszi 
fel, ami újból az egzisztencia sajátságaiba és a létezés 
magányosságába való elmélyülést eredményezi. A 
megcsömörlött magányosság romantikus tapasztalatá-
ból ered némiképpen a romantikus művészetfilozófia 
is, amely lehetővé teszi, hogy visszamenőleg világítsuk 
meg ezt a tapasztalatot teljes ellentmondásosságában. 
Ebben az értelemben a romantikus irodalmi alkotások 
különböző  népszerű  áttekintéseiben kevésbé veszik fi-
gyelembe éppen Schlegel filozófiai tapasztalatát és 
gondolati áttörését a művészi alkotás alapvető  dia-
lektikus meghatározóiba: a tudatosba és öntudatlanba, 
végesbe és végtelenbe, az egyesbe és általánosba. Ez 
az elІentmodásosság az oka és gyökere közvetve az 
abszolútum nagysága el őtti csüggedésnek és semmiség-
nek. Ez a magányos kétségbeesés, mint általánosan 
ismeretes, sok későbbi mozgalomban és e mozgalmak 
filozófiájában is megtalálható. Századunk harmadik és 
negyedik évtizedének egzisztencialista írói valóban ün-
nepélyes beszédeket szoktak tartani a kétségbeesésről, 
amely a magányos embert a semmi elé állítja, a féle-
lemről, amely úrrá lesz rajta, s amelyt ől csak fordu-
lattal vagy „elrugaszkodással" menekülhet. Ennek a 
gyakran sekélyes lírai-filozófiai melodrámának a szó-
kincsét és fabuláját a zseniális kései dán romantikus, 
Sören Kierkegaard csodálatosan mély írásaiból köl-
csönzik. Ennek a forrásnak a választása valóban több 
volt mint indokolt —attól függetlenül, hogy kés őbb 
mennyire kompromittálttá vált. A korszer ű  egziszten-
cialista kétségbeesések el ődeinek tanulmányozásakor 
azonban jusson eszükbe, hogy a krízis e tapasztalata 
— minden összetevőjével, az elidegenedéssel, a Sem-
mivel, a megfejthetetlen kétségbeeséssel, a félelemmel 
és a reszketéssel együtt — mindenekel őtt az általános 
romantikus élettapasztalat közös aspektusát képezi. 

Schelling filozófiáján kívül, és Tieck, Leopardi, Carlyl 
mellett a legmeggy őzőbb tanú ehhez kétségtelenül 
Hölderlin volt, mindenekelőtt Hyperionjában: „Ha 
szétnézek az életben, mi van mindennek mögötte? A 
Semmi. Ha szellemileg fölemelkedem micsoda ma-
gasabb mindennél? A Semmi. 7  Igy ír Hyperion 
a barátjához, Belarminhoz. A könyv három férfi-
jelleme ugyanazon élmény, a Semmivel való ta-
lálkozás három különböző  alakját képezi. Leg-
többször itt is megint Schelling szerepét mell őzik, 
közvetett vagy közvetlen hatását a korszerű  egzisz-
tenciális kérdésekre. Eközben azonban nemcsak 
Schelling ún. „pozitív filozófiájának" a korszer ű  eg-
zisztenciális irányzatokra gyakorolt hatásáról van szó 
— ezt a tényt az utóbbi id őben mindinkább elisme-
rik —, hanem a Schelling „identitás-" és „m űvészet-
filozófiájának" fázisából eredđ  hatásról, tehát Schelling 
e korai filozófiájának a korszerű  eszmékre, a filozó-
fiai és művészeti mozgalmakra gyakorolt hatásáról. A 
konfrontáció a semmiséggel ugyanis a m űvészet által 
közvetített abszolúttal való érintkezésb ől ered. A filo-
zófus, Schelling alakjában, felfedezi a m űvészetben, 



annak végességében az abszolútat. A filozófiai és a 
művészi tapasztalat tehát feltételezi egymást, de úgy, 
hogy a művészi érvényrejuttatás tapasztalatának az 
elsődlegességét éppen maga a filozófia adja meg. A 
művészet mint a filozófia eszköze; a szép, amely a 
művészetben a szellemi és az érzéki legmagasabb szin-
tézisének autentikus dokumentumaként valósul meg; a 
költő  mint „az Úr hangja", de mint az emberek kö-
zötti legemberibb lény is — mindezekben a tételek-
ben az a mozgalom fedi fel magát, amely által a ro-
mantikus lélek állandóan az abszolútnak a peremét 
érinti. Ebből az érintkezésb ől következik szükségsze-
rűen a semmisség, a magányosság élménye és — mint 
ennek megjelenési formája, amelyr ől, hogy ne essen 
pszichologizmusba, Schelling nem beszél külön, habár 
néhány projekciójában benne foglaltatik — a teljes 
kétségbeesés élménye. 

A romantikusok tulajdonképpen ettől az abszolút 
iránti viszonyulástól jutottak el a művészi vallás fo-
galmáig, amelyről azt állították, hogy Görögországban 
valósult meg, mindenekel őtt annak mitológiájában. 
Egyes romantikusok a jelenkorban ezt újból fel akar-
ták éleszteni. Igy pl. William Blake bibliai és gnoszti-
kus elemeket elegyített iskolatársával, a fiatal 
Schellinggel együtt pedig egy fantasztikus vallást gon-
dolt ki, ariánus elemekkel, amely végezetül Krisztust 
is olümposzi istenné tette. Friedrich Schlegel a Ride 
über die Mythologžeben fejtette ki ennek a mitikus 
költészetnek a programját. Mindössze néhány oldalon 
sok lényegeset mondottunk itt a romantikáról, minde-
nekelőtt pedig a modern költ ő  reménytelen helyzeté-
ről. Mindent magának kell „a saját bens őjéből kimun-
kálnia", „minden alkotast mint új lényt a semmib đl", 
a romantikus poéta nem a klasszikus költ ő  birtokolta 
humuszon nő  ki. Emiatt ennek a kétségbeejt ő  állapot-
nak, a megcsömörlött magányosságnak az igazi okát 
Schlegel ezzel az álláspontjával fejezte ki: „Nekünk 
nincs mitológiánk", s ezért „ideje, hogy komolyan 
munkálkodjunk a megalkotásán." Igaz, később kissé 
túlzottan elragadtatja magát látomásaival, de tulaj-
donképpen megmarad Schelling művészetfilozófiájá-
nak koordinátái között, amikor a romantikus költé-
szetről ír: „Igen, ez a mesterségesen rendezett rendet-
lenség, az ellentétek e tetszetős szimmetriája, a lel-
kesültségnek és az egész legparányibb részében is élő  
iróniának ez a csodálatosan örök váltakozása csak 
indirekt mitológžának t4nžk."$ 

Ugyanez a gondolat látható A német idealizmus rend-
szerének legrégžbb programjában, amely okmány al-
kotójának azonossága nincs megállapítva, s csak 1917-
ben fedezték fel, de róla a vita a mai napig is tart. 
Itt többek között ez áll: „Egy gondolatról beszélek 
majd itt előbb, amely, amennyire tudomásom van ró-
la, még egyetlen embernek sem juott eszébe: szüksé-
günk van egy új mitológiára, ez a mitológia pedig a 
gondolatok szolgálatába kell hogy álljon, az ész mi-
tológiájává kell válnia. Mielőtt a gondolatokat esztéti-
kussá, azaz mžtológikussá tennénk, a nép számára 
semmilyen jelent őséggel sem bírnak; és fordítva, mi-
előtt a mitológia gondolataivá válna, a filozófusnak 
szégyenkezne kell miatta. Igy végezetül a felvilágo-
sultaknak és a felvilágosulatlanoknak kezet kell 
nyújtaniuk egymásnak, a mitológia filozófiaivá, a nép 
tudatossá kell hogy váljon, a filozófia pedig mitoló-
giaivá, hogy a fžlozófusokat értelmesekké tehesse. Ek-
kor örök egység fog urlakodni közöttük. Semmiféle meg-
vető  pžllantás, semmiképpen a nép vak reszketése 
bölcseik és lelkészeik el őtt ... Semmilyen er ő  nem 
lesz elnyomatva, általános szabadság és szellemi 
egyenjogúság fog uralkodni akkor! — Az égr ől kül-
dött magasabbrendű  szellemnek kell meghosszabbíta-
nia közöttünk ezt az új vallást, ez lesz az emberiség 
legújabb nagy alkotása." A vita ennek a szövegnek a 
szerzősége körül legtöbbször a nagy hármas: Hölder-
lin, Schelling és Hegel lehető  választása között forog. 
Bennünket azonban ebben a pillanatban nem az érde-
kel, hány történelmi, illetve ténybeli, empirikusan fel- 

tárt ok beszél arról, hogy egyiknek vagy a másiknak 
tulajdonítsuk. Sokkal érdekesebb számunkra, hogy ez 
a mitológiáról, de egyben az észr ől is szóló lelkes be-
széd valóban filozófiažlag utal nemcsak Hölderlinre, 
hanem éppen Schelling és Hegel sajátos kapcsolatára 
is, a két filozófuséra, akik különben olyan gyakran 
ellentétben állnak egymással éppen akkor, amikor a 
művészetről van szó. Ezért ez olyan helyzetbe hoz 
bennünket, hogy átgondolhatjuk, mib ől következik a 
szintézis lehetősége, beláthatjuk, mennyire kapcsoló-
dik a romantika általános szellemisége a klasszikus 
filozófia végéhez s következésképpen legsokoldalúbb 
filozófusához is, aki az utolsó és legnagyobb meg-
fontolt filozófiai rendszert valósította meg Hegel-
hez. Mivel azonban ebben az esetben nincs lehet ősé-
günk elindulni „a leghosszabb utazásra, amelyet a tör-
ténelem ismer" (Bloch), amit Hegel analizálása köve-
telne meg, mutassunk rá még egyszer a lényeges üze-
netre, amelyet az egész romantika, Schelling és hí-
vei jelentenek számukra ma. Próbáljunk eközben csak 
a romanticizmus alapvet ő  eszméjére összpontosítani, 
amely szerint a romantika csak egy korszakot transz-
cendál és olyan elemeket hordoz magában, melyek 
alapján, feltételesen szólva, a romantikát olyan jelen-
ségként azonosíthatjuk, amely a lét pusztaságából min-
dig újra felbukkan, örökké visszatér egy id őben és tér-
ben meghatározhatatlan emberségesség utáni sóvárgás 
állandp motívumaként. 

Sok haladó író sokszor mély meggy őződéssel muta-
tott rá a romantika misztikus-irracionális jellegére, s 
ezáltal maradiságára és filozófiai elfogadhatatlansá-
gára is, függetlenül az id őtől, amelyben jelentkezik. 
Igy p1. Julien Benda megjelölte annak az álláspont-
nak néhány végzetes következményét, amellyel az ön-
tudatlannak, az ösztönnek, az intuíciónak áldozzák fel 
az intelligenciát és az észt, ami szerinte a romanticiz-
mus lényeges jellegzetessége. Azt, ami romantikus, a 
marxista Galvano della Volpe is a „spirituális-irracio-
nálissal" hozza kapcsolatba, és rámutat, hogy a fo-
galmak, szavak, konneхiók elhagyása magukban a ké-
pekben sem jelent mást, mint a művészetnek önkénye-
sen értelmetlenségre való levezetését, ami egyben ho-
mályos képeket is eredményez: Mi több, számára 
„sem Engels, sem Plehanov, sem Lukács nem szaba-
dult meg a romantikus esztétžka el őítéleteitől." (Pl. 
Engels tézisében, miszerint jobb, ha a szerz ő  nézete 
rejtett marad, Plehanov azon gondolatában, hogy a 
művész többnyire a képek nyelvéh beszél, és Lukács 
ama állításában, hogy a művészet érzéki megismerés.) 
Szerinte tehát a művészet sajátossága a tudomány 
ellenében nem a megérzésben, a képekben, az érzé-
sekben van — tehát nem is valami fogalom nélküli-
ben, mint ahogyan azt a romantikus esztétika állít-
ja —: a művészi beszéd sajátossága a többértelműség, 
a tudományos nyelv, a filozófia, a történetírás egy-
értelműségével szemben. 

És mégis, a romantikának mindezek a részben iga-
zolt kritikái nem tartják eléggé szem el őtt a teljes 
romantikus vállalkozás alapmotívumát és igazi ér-
telmét: a kísérletet, hogy a gépek már akkor mind 
nyilvánvalóbb előretörése, a mennyiségileg meghatá-
rozott és meghatározó civilizáció idejében, ebben a 
mind kevésbé poetikus világban a művészet által és 
segítségével mentsék meg a veszélyeztetett, magá-
nyos és elidegenedett embert. Amikor pedig az ember 
kaptafára-húzása és racionális sematizálása ellen je-
lentkezik ez a filozófiailag gyakran zavaros és nem 
mindig következetesen logikus módon levezetett láza-
dás, akkor dialektikusan nem következetes a józan 
gondolkodás mércéjével nézni és egyedül logikus-ra- 
cionális paraméterekkel valorizálni. Ebben a zendü-
lésben — minden zűrzavar és valóban konzervatív és 
célttévesztő  múlt utáni kesergés ellenére —mégis van 
valami profetikus. Az. ember egyes emberi elemeit ak-
kor még csak kikezdő  racionalitás kés őbb valóban ar-
ra tendál, hogy a költ őinek az elhagyásával lefejtse, 
elmossa és végezetül megsemmisítse azt, ami emberi. 316  



Ezért időszerű  a romantikus felhívás még ma is. A 
Romanticizmus és a romantika cím alatt nemrég 
megnyitott tárlaton Krakkóban a kikiáltás kritériuma 
nem a kor volt, amelyben az egyes m űvészek alkot-
tak, sem egy meghatározott irányzathoz való tartozás, 
hanem csak az alkotás romantikus természete. Éppen 
így mutatkozott meg a romanticizmus rendkívüli ak-
tualitása, tartós jelent ősége. Eközben, ha már Lengyel-
országról beszélünk, meg kell említenünk, hogy della 
Volpe és mások általánosításaival ellentétben — a ro-
manticizmus itt a progresszív politikai törekvésekkel 
is állandó és szilárd kapcsolatot mutat, függetlenül at-
tól, hogy irodalmi alkotásról, képz őművészetről vagy 
zenéről van-e szó. Mi több, itt még a második világ-
háború idején is egy egész sor, az ellenállási mozga-
lommal összekötött fiatal költő  képviseli a kinyilat-
koztatott romantikus álláspontokat, amelyek a kon-
centrációs táborok szögesdrótjai mögött olykor létre-
jött progresszív képzőművészetben is világosan látha-
tóak. 

Guido Morpurgo-Tagliabue alapos meggondolással ál-
lítja, hogy a romanticizmus tulajdonképpen „polgár-
ellenes művészet", s ennek a társadalomnak olyan ön-
kritikáját jelenti, „amelyet egyetlen más kor sem tett 
soha". Az ipari forradalomtól már meglehet ősen átha-
tott világban a romantikusok nyugtalanul követelik, 
hogy a művészet valósítsa meg humánus hivatását és 
állítsa meg a növekvés nekilendült gépezetét abban a 
korban, amelyben mindjobban és szemlátomást a ké-
nyelmes élet, a profit, a b őség, az emberi kudarcok 
iránti közömbösség, a jómódban való önelégült ten-
gődés válik az egyedüli értékké. Mindennek ellenében 
öröktől fogva — a hideg embertelenség iránti ellen-
állás kezdetét ől — ott áll a romantika világa. 

Éppen a művésziről való bölcselkedésében látható 
schelling egész filozófiájának és kés őbbi szakaszának 
is sok alapvető  jellegzetessége. A létezésen mint a je-
lentéstől, sőt az értelmi-logikai szférától különböz ő  va-
lamin való inszisztálás — ami a teljes Művészet-
filozófiában annyira szembet űnő  — schelling késői 
tézisére is utal, miszerint a létezést, azt, hogy vala-
mi van, nem lehet a gondolkodásból és az értelemb ől 
levezetni. Az értelem a maga szükségszer ű  igazságai-
val felfoghatja az egyes dolgok létét és fogalmát, s őt 
minden valós tulajdonságát is, de azt nem, hogy van, 
a reális egzisztenciát. A világ, eo ipso, nem tiszta esz-
me; a fogalom pánlogikus önmozgása és önigazolása 
csak a lényeget érinti, nem az egzisztenciát, az egzisz-
tálásban nem azt — ami tulajdonképpen elképzelhe-
tetlen — „hogy valami van". Ezért, schelling is, mi-
ként Bloch pontosan rámutat (Subjekt-Objekt, 377. 
old.), Hegelt kritizálja: „A racionális nem téveszthet ő  
össze a reálissal". Pedig gyakran éppen ez az eset áll 
fenn, amikor a művészetről van szó: az esztétikák sa-
ját logikai vetületeikről és fogalmi sémáikról fecseg-
nek, s közben azt hiszik, hogy a m űvészinek a létezé-
séről és annak realitásáról beszélnek. 

Minden egzisztencia-filozófust megel őzve schelling te-
szi fel elsőként a kérdést a művészinek az egziszten-
ciájáról. Emiatt Dieter Jahning joggal állítja (a Die 
Wahrheitfuntion der Kunst-ban), hogy schelling erő-
feszítése az esztétika szubjektivizálása ellen irányul. 
Azonban az igazi felelet arra a kérdésre, hogy micsoda 
schelling filozófiája egyáltalán, kiegyenlíthetjük a fe-
lelettel arra a soha el nem avuló kérdésre: mi a m ű-
vészet? schelling számára mindenekelőtt objektíve lé-
tező  realitás, de abszolút, örökké létez ő  valóság, amely 
valódibb minden valódiként létez őnél. 

Valóban senki, sem schelling el őtt, sem utána, nem 
érvényesítette ilyen tökéletes módon a m űvészit. Ám 
érvényesíthető-e egyáltalán a művészet felületesen, 
megengedi-e ezt a struktúrája, aminek révén, ha való-
ban művészet, a legintimebb, „legjelentéktelenebb" 
parányiságában is az egész világot magában hordja, és 

317 	dilemma elé állít bennünket: teljességében elfogadni 

vagy elvetni az abszolútnak és az univerzálisnak ezt 
a birodalmát, amely mikrokozmoszában a makrokoz-
moszt, a végesben a végtelent tartalmazza. Minden 
részleges feleletet vagy részleges hozzáállást elvet ő  és 
a totalitásról való döntést megkövetel ő  tézisével 
schelling nekünk is felteszi a kérdést: valóban lehet-
séges és szükséges-e a művészet egzisztenciája mint az 
emberi egzisztenciának a teljes totalitása? E kérdést 
nem oldhatjuk meg akármilyen felületes válasszal, 
vagy hogy legyintünk: schelling tipikus túlzó roman-
tikus, a divatjamúlt művészet divatjamúlt apologétája. 

schelling tulajdonképpen ezt állítja: amikor a m űvé-
szet megjelenik az alkotásban, az emberhez való vi-
szonyában az egész valóság létezését fejezi ki. A m ű-
vészet feltárja az embernek, hogy nem csak egyszer űen 
valami individuális, nem tárgy a tárgyak között, sem 
lény a lények közt: ő  az egyedüli lény, amely véges-
ségében a végtelent hordozza, törékeny, jelentéktelen 
személyében az egész csillagos kozmoszt. Ő  az egye-
düli valóságosan és konkrétan végtelen, az absztrakt 
istentől is végtelenebb. Az univerzumot magába hor-
dozó embernek joga van lázadni ez elvont általánosság 
és végtelenség ellen, legyen a neve isten, eszme, ál-
lam vagy bármi más, ami el akarja nyomni. Ez Pro-
métheusz nagysága, és ezt a nagyságot a m űvészi fedi 
fel. Az embernek és emberségességnek létezése ezért 
a művészet egzisztenciájának lehet őségéhez van kötve. 
Következésképpen, számunkra is teljes élességében 
vetődik fel a kérdés: hogy egzisztálhassunk, szüksé-
ges-e manapság is, vagy csak schellingnek és a ro-
mantikusoknak volt az, a művészinek a létezése? Vagy 
a mi tudományos-technikai civilizációnkban az egész 
élet ugyanolyan jól folyna tovább minden m űvészet, 
kisgyermekeknek és vénkisasszonyoknak szánt una-
loműző, meleg, humánus mesék nélkül? Erre a kérdés-
re K. H. Volkmann schluck német filozófus, schellinget 
interpretálva, ezt válaszolja: „Ha komolyan tesszük 
fel a kérdést, anélkül, hogy badarságokat beszélnénk: 
a művészet elmaradásával lényegesen megváltozna-e 
valami a modern világban — a felelet bizonyára ne-
gatív lenne." (K. H. V. schluck: Das Problem der 
Objekt іvitfit der Kunst, 4. old.) Mert ha a művészet 
csak azért marad, hogy ékesítse ezt az életet, tehát 
hogy a valódi egzisztencia peremén, annak többé-ke-
vésbé szép díszítményeként élje életét, akkor az élet-
nek is jobb volna —eredményesebb funkcionálása vé-
gett — s magának a művészetnek is — mert valóban 
nyomorúságos, ha csak parciális, lényegtelen, élettelen 
szükséget fejeznek ki vele —, ha a m űvészet nem 
lenne. Az élet, természetesen, „normálisan" folyik 
majd tovább. Mi több, sok mindenben normálisabb, a 
kor üteméhez mértebb lesz majd, kevesebb lesz a túl 
szabad, szétzilált művészi individualitásból fakadó ne-
hézség, súrlódás; csak a korunkhoz méltatlan szenti-
mentális illúziókból, hazug könnyekb ől és nevetésb ől 
lesz kevesebb. Nagyobb lesz a munkafegyelem és -szi-
gor, ezáltal pedig a teljes siker is, ha megsz űnik a ko-
kettálás a tévútra csábító felel őtlenekkel, akik már 
önmagukat sem veszik . komolyan, sikertelenül botrán-
koztatva meg még azt a kisszámú, el őkelősködő  és 
extravagáns közönséget, amelynek még van ideje és 
kedve a művészettel untatni magát. Azt, ami az értel-
metlenség határán csak teng ődik és pusztul, önmaga 
és a világ szégyenére, amelyben létezik: határozottan 
a mélységbe kell taszítani. Mégpedig az emberiség si-
keresebb előrehaladása, az anyagi javak eredménye-
sebb termelése és a boldogabb élet érdekében. A ma 
is érvényes kérdés azonban, amelyet a romantika leg-
nagyobb filozófusa feltesz, így szól: emberi élet lesz-e 
vajon, ami még megmarad? Kinek és minek kell még 
az ilyen „sikeres" élet sikere? Ezt a kérdést mindig 
újra fel kell tennünk magunknak, és e kérdés egész 
terhét el kell tudnunk viselni. 

A szépség integráló hatalmának eszménye — a kissé 
illuzórikus, ám mindig őszinte és elragadó hit a mű-
vészet alakító erejében, amely visszaadja az embernek 
a nyereség és az anyagi javak utáni profán verseny- 



ben elvesztett büszkeségét — még ma is jelentkezik a 
neoromantikus művészet új hullámában, a képz ő-
művészetekben és az irodalomban egyaránt. >s bár 
minden neo-mozgalom hordoz magában valami epigo-
nisztikusat, sőt a teljesen új feltételek között megújhod-
ni kívánó poros régiség leheletét is, a neoromantiká-
nak kétségtelen művészi és általános_ emberi érdemei 
is vannak, éppen ami korunkhoz való viszonyában. 
Hogy általánosítsuk s ezáltal kissé egyszer űsítsük is a 
sok különböző  tendenciát — a neoromantika ma olyan 
művészeti törekvésnek nevezhet ő, amely a totális és az 
integrális utáni igyekezetben jut kifejezésre, a már 
ismert művészi kifejezésformákban. Így ma az ún. „to-
tális festészet" is a romantikus nosztalgia kifejezése a 
kreatív aktus teljessége és egésze, s az emberi identi-
tásnak a felfedezése után a művésziben, amely a tel-
jes belső  és külső  életnek a legmagasabb szintézisévé 
válik. Ez az újonnan felfedezett szépség — az emberi 
világ hitetlenségével — kötelez, felel ősségérzetet éb-
reszt, ugyanis mindig újra fölkavar ;  felriaszt az álom-
ból, új világokra mutat. És habár a neoromanticizmus 
nagyon gyakran a „régi" művészetek hagyományos 
alakjában, nem pedig az avantgarde és a harsány el-
kötelezettség külsőségeiben jelentkezik, habár a csen-
des, az általános zsivajban alig hallható intimitásra 
utal, mozgásának értelme lényegében az emberinek az 
önkitárulkozása, s ezért mindig új, alakuló, nyugta-
lan, mindig keresés, utazás a még fel nem fedezettbe, 
nem pedig veszteglés a már rég megtaláltban. Ebben 
az értelemben minden eljövendő  neoromantikus ten-
dencia számára érvényes marad Baudelaire prófétai 
szava: „Aki a romanticizmusról beszél, a modern 
művészetre gondol". 

A költők kétségbeejtő  helyzete, a megfeszítettség, 
amelyről a romantikusok énekelnek, álmodnak és filo-
zofálnak, technikai civilizációnk idejében semmikép-
pen sem enyhült, mi több, még inkább kiélez ődött. A 
technika vakító gigászai — amelyek elhomályosítják 
szemünk elđtt saját gigászi er őnket, véges hatalmunk 
határtalanságát, és melyeknek árnyékában mind tehe-
tetlenebbnek, parányibbnak érezzük magunkat —
mindinkább objektumokká, a modern civilizált tárgyi 
világ eszközeivé tesznek bennünket. Mintha már sem-
mit sem lehetne megváltoztatni: mindenki, aki a tár-
gyiasság metafizikájának uralma idején valami szub-
jektívet akar tenni, valóban romantikusnak tűnik, 
nemcsak a megkésettség; hanem a teljes illuzórikusság 
minden mellékízével, amelyet ez a fogalom magában 
foglal. A művészet „dekadens" sajátossága nevében —
amint arról meggyőződhetünk — mind ritkábban je-
lentkezik a legyőzhetetlen elleni lázadás, a beszámít-
hatatlannak ez a zendülése, ezek akissé nevetséges, 
apokaliptikus, kétségbeesett üzenetek a technika ki-
számított konstruktivizmusa ellen; .úgy tűnik, mintha 
hamarosan végérvényesen elfojtanák őket az általá-
nos jólét és a termelés gyorsabb fejlesztésének „ko-
molyabb" kérdései. És habár ezért ebben a szabvá-
nyosított és eltárgyiasított világban, ahol a költ ő  sza-
vai szerint, ha így folytatódik, .,,végezetül már csak a 
vámpírok fognak járni", valótlannak és történelmiet-
lennek, kérkedőnek és jócskán megkésettnek tűnhet a 
romantikus gondolat arról, hogy a közelinek a pará-
nyiságában. az  intim művészet szikrájában megtalál-
ható a menekvés az emberségesség végtelen univer-
zuma számára —, mégis mindennek ellenére igen ak-
tuálissá válik, még időszerűbbé, mint amilyen akkor 
volt, amikor a meghatározott történelmi — és stílus-
korszakban a művészi termelést uralta. 

Valóban, első  pillantásra mintha már semmi sem köt-
ne bennünket a romantikus korszakhoz: a valóság is, 
meg ennek a valóságnak az emberei is teljesen más-
félék, más szellemi és anyagi légkörben élnek, más 
bánatok vesznek eгőt rajtuk, más, súlyosabb sebekkel 
sebzettek és más megsemmisülés fenyegeti őket. Más 
partok felé igyekeznek, másfajta örömöknek örülnek 
és más gyötrelmek kínozzák őket, megrázkódtatásaik 
borzalmai nagyobbak és másmilyenek, ik már nem 

találhatnak önmagukra a hazug középkori ideálokhoz 
való visszatérésben, és ha csinálni akarnak valamit 
ebbđl a világból, pillantásukat nem vethetik hátra. 
Mégis, létezik valami lényegesen közös a romantika és 
a mi korunk között: mint valamikor a romantikusok-
nak, a művészet lényegének és értékének a kérdését 
manapság is össze kell kapcsolnunk a m űvészet má-
ban alkotó létezése általános lehet őségének a kérdé-
sével, ezt pedig az emberben lehetséges emberiesség 
valódi egzisztenciájának, vagy rövidebben: az ember 
lehetőségének a kérdésével. 

Az általános veszélyeztetettségben és az embert fe-
nyegető  erők mind félelmetesebb gyűlekezésében sem 
a filozófia, sem a művészet nem lehet a bölcsesség, 
illetve szépség szeretete, ha nem egy dolgon munkál-
kodnak: az emberinek a megsemmisítésén. Éppen ez mu-
tatja meg nekünk, mennyire időszerű  Novalis gondo-
lata a költészet és a filozófia azonosságáról, amit 
schelling mint filozófus olyan meggyőzően realizál és 
bizonyít. A romantika éppen ezért nemcsak egy le-
tűnt korszak, hanem az emberi humanizálásnak igazi 
programja a művészetben és ennek az emberiességnek 
a felélesztése a filozófiában. Ezért nem túlzás „ro-
mantikusan" azt gondolni, hogy a romantika örök-
életű . 
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kвvács 
n~ndar 
verse i  

Az utcasöpr ő  

Csaltam is már, 
hogy meg tudjak állni. 
Végtére is 
ki láthatja el ő re 
az id ő  
és szél 
mozgasát. 
És itt állok most, 
küszöbén tán 
a legrondább id őnek. 
Derekam fáj 
az örökös görnyedést ő l. 
Mit mondjak? 
Mit mondhatok én 
a vadrózsá,król 
és a tengerrő l? 
mit a kiirtott erd őkrő l, 
a tájról? 
Ma sem láttam 
a napot. 

Ami versedb ő l kimaradt 

Jajgatásod még 
nem vers 
és ólomba foglalt 
szép szemeid sem. 
Lásd, 
Buddha 
keresztbefont karja 
többet mond 
szépprózád 
kilós oldalainál, 
hát még 
költő i ki І ncse'lésed 
fájladásánál. 
Njugodj meg. 
Nemi szerveden 
hiába tapintod ki 
a magas és mély hangzók 
I ü ktetését, 
vagy dudorászol 
légtornász szavakat, 
hiányjeleid rád vallanak, 
tő lük 
nem óvhatod magad. 
Nyugodj meg 
képzetek Iеgénye, 
álmod kócsaga most 
épp a tojasrakás 
kínjait szenvedi. 

Búvó hangok 

Már újból, s egészen közelr ő l, 
de csak a kéz és szív lenne része 
ennek a zajtalan esetnek: 
a kipattant rügyeknek. 

Aztán ennek is vége. (Nincs türelmem) 
Vére hull a gallynak, zöldes nedv: 
a koragy melegnek korai bódítasa csupán 
a vágy, mit táplálhatnék. 

Est zárja kapuit. Felnyitja szemét 
az üregeknek. Lépkedj, lépkedj nyitott 
térképeken a sárga és zöld tarka madár 
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Kivonultam 

Kivonultam. 
Vastag üvegfallal 
védem magam 
és csak ,azon át 
nézem, hogy mozog 
a világ. 

Nincs kertem, 
s titkom se már. 
Dús pézsmagallér se 
fedi szívem, 
áldok csak 
s mézek 
nagy szemeimen. 

Van idő , s lesz is 
hallgatásra. 
Zavart kelt néha 
egy méhecske is: 
hogy forognak, 
futnak, 
menekülnek, 
ha fullánkját szegzi 
az estének. 

Késő re jár. 
A fürd őzők elhagyják 
a partot. 
Gyümölcs-, 
papír- s 
kenyérmaradékot 
söpör a szél 
a sötétl ő  tengerbe. 



csorba 
béla 
versei 

menetoszlop 

Már éjszaka és még mindig zuhog 
Lucskos gatyánkat nem győzzük 

[csavarni 
Dohánуumk mocskos gyufánk is 

[elázott 
Hogyan rakhatnank itt most tüzet 

u lysses 

csapdáink egyszer űek 
már-már nevetségesek 
ezoterikus fegyelem 
bonyolódik ellenünk 
pap[rhajó ... kifut .. . 

tágas 
bugyor 

nem tudom honnan 
mivégre meddig 
ha e zaj megveti 
lábá-t 
miféle parázs repedések 
törnél rám ajtót ablakot 

Epigramma 

Kancsal inúi Félszem ű t: 
— Nézz szembe a valósággal! 
— Hogyan hat, ha annyira bandzsít? 
— Kacsints csak, kincsem, s látni 

fogad. 

puritán 
ketrecek 

korhely a csinált borokat 
míg írásjeleken gondolkodom 
combok tövén míg kotorászak 
éjszakámra lobbantják viharlámpám 
zabálom józanságu'kat 

k. I. 

fortyogó fémek m.élyébв  
gázolt mindegyik hidegen peng 
fölnégyelt szitka füstöl amagasba 
mértani rendben 
fénynyelő  közegek 

„mint 
ahogy 
a 
kis halakat 
sütik" 

(tao to king) 

deus 
ex 
machina 
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foszlik az ég hálója foltozhatod 
	

bolond patikusunk szellent 
pucér valaggal ű rbe meredve 

	
újra elméri a port 

tátongó hordákat gurigatnak 
	

lila lángot dobogva mégis 
mintha csak sejlene 

s edényünk csordulatlan 
	 cső retöltött szemüregünk 



j©van 
ziviak 
versei 

Levél 
a 
vízen 

a szerelmet nem kínálja senki. 
a szerelem elj ő  és vili: nem jöttem. 
rendesen öltözött és szabály szerint megnyírva 
kó'stolja leves-ét. senki meg ne 
sértse. figyelmesen szó6ítsa 
rníg ázott cipő jét keféve'1 pucolja. 
bajuszkáját ápolja. 
a hónalji viszketés nem pénz. 
keményen tenyérbe szorított. a parancsot ,nem ismeri. 
a іІеvё l a vízen rövidfül ű . nyolcszor 
kimondja: fordítva. 
rosszul. 
tévesen. 
és nyugovóra 
tér. 
a szerelmet nem kínálja senki. 
a szerelem elj ő  és vé!li: nem jöttem. 
nem jöttem. 

Parányi 
az 
isten 

danijel dragojevićnek 

parányi az isten. mint a vízben 
úgy a légben feltalálja magát egyaránt. 
mikor a földön van megérint és tovalibeg. 
határtalanul jókedv ű  szükségböl. 
számtalanszor Fesz egyazon helyen. 
nem tudom mikor megy el azt sem mikor jön. 
nagyon elfoglalt. klasszi;kueo ~ kat olvas így 
minden nap megtanul val і amit. 
az össz nagy m űvészeket személyesen ismeri. 
legtöbbjét minden nehézség enélkül idézi. az  én m űveim 
nem ,ismeri kívülrőd de az arcom megjegyezte. tudja a termetem. 
a me'I:I.b őségem. 
kapacitásom. 
némelykor külön helyen beszélget velem. 
nem lel'kesedík isten tudj' mennyire. úgy t űnik 
szenved is kissé hogy lassan fejl ődök. 
a legjobbakat kívánj гa az életben és munkámban. 
ha a sokaságban találkozom vele udvariasan szólítom. 
mi újság kérdezem és sietve távoz-om. 
jól ismerem. üdvözletét küldi neked 
általam. 321  



Csukom 
az 
ablakot 

milan dundjerskinek 

a huszоnkilencedikben vagyok. mennyi évet 
kellett leélnem. 
ezret. ezer évet. számtalan v "altozást. 
az  össz b!ar"atom ismerem. 
száz méterről. ha távolról nézem őket. 
illedelmes távolból ha beszélgetünk. 
másrál nem tudok semmit. 
puhák az izmaim gyorsan ver a szívem. 
a kemény nyelv a melegen megpuhul. 
ha apaddal találkozom érdekl ődöm hol vagy. 
ha testvéreddei találkozom érdekl ődőm hogy vagy. 
sok hivatásom van. az  asztal végén ülök 
a cseresznye sorsán gindolkodam. 
a cseresznyeszín felöltő n. 
a szerelemnek van tartama. a halál rövid 
és mindent id őben bevégez. 
jó napot. ismétlem. jó napot. 
akit szólítottam hallania kell annak. 
kit elfelejtettem figyelmeztessen. 
csukom az ablakost. 
a huszonkilencedikben vagyok. 
vannak szüleim. 
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Könnyű  
vagyok 
és 
mozgékony 

sonja manojlovićnak 

fürdöm a vízben. 
az arcom púderozom. 
a szőnyegen lépkedem. 
nem hagyok nyomokat. 
egy pontba nézek így 
mélyebbre hatolok. egyetlen nap 
nagy térséget foglalok el. könny ű  vagyok és mozgékony. 
a meghódított térséget önkent átadom. 
gyorsabb vagyok sokaknál. 
ők később jönnek és soha .nem mennek el. 
az enyém a lemondásban. 
az  övék az összeadásban. 
mely népek ezek kik a városokban gyülekeznek. 
miért jókedv űek. 
valamikor régen jártam itt és elmentem. 



Nem 
akarok 
élni 

olvasómnak 

ki hagyta nyomait a szőnyegen. 
ki ült a széke.n. 
ki húzta vizes ujjait 
végig az ablakon. 
visszajön-e. 
megmondja-e mit mondott. 
meg ismétii-e 
idevezető  Lépteit. 
nincsenek árnyak. 
a halottak halottak az újság lapjain. 
ha veszem az ollót meg ő rzök-e valakit. 
ha kinézek az ablakon 
Fátok-e valamit. 
nem akarok ébni. a képem a falon van. 
az imént felhúzott ingem nem akarom levetni. 

Nem 
veszem 
elő  
a 
készletet 

slavko almažannak 

ki a fáklyát tartja a lángot viszi. 
csak este. a sötét folyosón. 
mikor megy át az ú#on. a kirakatban mikor 
ruhat cserél. 
ki mellkasát dörgöli. fázik. 
jönnek az évek mikor figyelmeztetni keld a legénységet: 
kapcsoljátok be a melegítést. csukjátok be az ablakot. 
északról fúj a szél. nem edz meg senkit. 
ezért ne vidd magad bele az arcomba. ne szorongasd a kezem. 
ebéd közben ne beszélj. 
jó anya az el ővigyázatosság. ezentúl rövid leveleket írok. 
tartok a rossz id őjáró tól. evés után megmondom 
miért. 
nem veszem el ő  a készletet. 
a ti társaságtokban jól érzem magam. 
mindent elfogadok. nem vonulok vissza 
a következményekrő l töprengeni. 
beismerő  vallomásom hogy hibáztam éppen 
kapóra jön. 
beismerő  vallomásom hogy nem értettem. 
beismerő  vallomásom hogy süket voltam. 
jól Tátom. zöld az él ő  sövény. 
kabátot húzom. tavasszal csalóka az id őjárás. 
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slobodan 
tišma 

malcontento 
bári 
álom 

(Lanának 
és 
Tündének) 
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Hálából amiért a bíróság 
Felmentett 
Odaajándékoztam egy lánynak 
Összes kö.nyveimet. Ámde 
A vének ;azzal fenyegetőztek hogy 
Ha az íté'Ietet meg nem semmisítik 
Többé nem viselnek gondot 
Az elhullott állatokról 
Ez pedig a város pusztu9ását okozná 

Ainyák. 
Tölts tölts és nem bánom 
siegfried mid őn a csúcson volt 
A motor leállt a szakadékban 
Százados berregése 
A zajtól még h űvös sziklák közt 
Em,lékezés a házra 
Vagy inkább a vámtisztlakra 
I nterrex 

Ha keresed valakinek árnyékát 
Ennél többet úgysem találhatsz 
Egy ember árnyékát vagy fáét 
Réten kis' anyok társaságában 
Achilles elragadott a szigetrő l 
Levetett selyemöltözékek csillámlanak 
A habokban megátalkodott szi rteken 
A ciinóber heh4ntva az arcról 
Vajon felismerlek-e egykor 
Rostokolva azoknál az asztaloknál 
Ismeretlenek gyülekezetében 
Az égbolt örökös sötétje alatt 
Elváltozott arccal s mégis tündökl ő n 
Félig megkövülve figyelmes leszek valami jelre 
Vajon 
Vajon elhiszem-e majd hogy ez mégiscsak te vagy 
S beérem-e ennyivel 
Hogy többé ne kezdjem el a beszélgetést 
Mellettem ül ő  asztaltársammal 
Ama beszélgetést mely visszavisz bennünket 
A viszálykodásba s a t űzbe 
Ha keresed valakinek árnyékát 
Ennél többet úgysem találhatsz 
Ha tekinteted megragad valami sisakoson 



Tudhatod hogy lehet bárki 
Csak olyasvalaki nem ajki elfedejtette 
Az anyák beszédét 
Mert az ilyenek távollevő k 
Az árnyékot elviselninehéz 
Mert súlya 
Elválaszthatatlan a talajtól 

Immár nem veszi észre múlását 
az évszakoknak. Levélhullást, óraütést 
Pásztorok, isten veletek. 
Isten veled, parasztbecsület 
napjainkban senkinek sem kelletek 
leveg ő , vegetáció, minden 
fölösleges 
Egy lobbanásban felismerhet ő  
a tenger 
A zene (végérvényesen) el kell hogy hallgasson 
Minden jéggé kell hogy fagyjon 
ha csak öt percre is 
Így szól hozzánk a Névtelen 

Szétmarcangolt. 
Feje januárban 
siklik a beállt folyó jegén 
Mire emlékszem még 
Jóságára 
Tölgyfák kókadoztak a lankán 
(Csak a magánál jóvérОbbekkel 
érintkezett) 
Utóbb visszatért Trákiába 
járta a mező ket 
és sehol sem járt 
Álldogált esténként a mez őn 
és senki sem látta 

Azallatok, növények s a kő  
minden követte 
Hova? 
Valaha hangjától ellágyult 
egy látatlan sisakos a mez ő n 
saruja minden sarunál mélyebbre süpped 

Megrendült szobrok 
súlyos fakoronák között 
A mezőségen feküdtem immár fej nélkül 
Ez a föld pórias 
kemény házakkal 
és tél!ben él ő  nyárral 
csupa visszfényre váró szokással 
tompa vi!Ilódzások 
a térben imitt-amott 
nagy Lángkavernákkal 
és szélisi döfködve 
Egykor hallott 
szavakat mondogatott 
És csak arról beszélt amire emlékezet đ  
semmit sem eszeit ki. Semmit sem erő Ltetett 
A körülményekhez képest ami 
épp felmerült a teng е rbő l. Aratás 
Ezt látta 
Aztán mindent elfelejtett. A nedves homokban 
csillagok és egyéb jelképek (voltak) 
Egy méh gyümölcsei 

Két mese 
Egyik az anya leányának megszöktetésér ő l 
s a másik az éne'kesr ő l akinek jutalom ígértetett 
s aki végezetül jó fizetést kapott 
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Veszélyes hely 
az erdő  
szakadékokkal övеzve 
Villámnak kiszoagáltatott Tény 
rettegésben t űnőd ő  éber 
Minden dolog felfoghatatlan. Minden ellenség 
S végtére ama árnytala:n 
szám űzött aki már nem térhet vissza az árnyakhoz 
Fiatal erdő isten szálas öngyilkos 
a tó tükrében 
Felhőbe göngyölt 
Csonka szobor 
melyet mélységeib ő l 
homokfövényre vetett ki a tenger 
Szakadéko'kkal övezet-t 
sivár ligetre 
Itt örök álmából lett felriasztva 
Látta ónmagát amint esténként 
egy fia árnyékában álldogál 
majd ki-be járkál 
egy kert kapuján 
esténként a tónál csaknem nesztelen járását 
hallgatta 

Veszteg Ferenc fordítása 
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az 
r. i. 
nemzedéke 

h©rváth 
1. ј . 
hen© 

Meg tudod-e mondani, de úgy istenigazából 
megfontoltan, tudnál-e válaszolni, miért is volt 
az, hogy este kés őn, amikor már az utca zaja 
elül az ablakok alatt , fáradtan vagy jókedved-
ben, magadban vagy barátaiddal, szenderegve 
vagy tanulás közben, ha van rádiód vagy tran-
zisztorod, és ha éppen a nagyvenes évek végén 
születtél, meg tudnád-e mondani úgy isteniga-
zából, magad el őtt állva, miért hallgatod a Rá-
dió Luxemburg-ot? 

Rádió Luxemburg által felcseperedett nemzedék csak 
egy fogsást jelentett a nyugati töke bélpoklos, örökké 
éhes szörnyeteg:ének. 

A tér, melyet meghódítani I "attak, semmivé zsugorodott. 
A töke, a business fergetege kommerdial'izálta e zenét, 
kiölte bec őbe azt, ami miatt létrejött: A VÁLTOZTATNI 
AKARAsT. 

A határokról sem tudó hitközlési• lehet őségek térben és 
id őben összezsugд rít оtták Földünket, a távoli események 
sorozata a szemünk elő tt ј átszódik le. Mind kevésbé 
érzékelhet ő  az országhaФárok által megszabott kultútrend-
szer. Nyugat=Európaban egy egész generáció nevelkedi k 
az R. L.-en. Értéktudatuik a zenében lesz egységessé. A 
hitetlenség és az ideológiábál való teljes kiábrándulás 
következményeként létrejött üres teret, a puritán hagyo-
mány tehetetlenségét McLuhan korszakával szemben, ze-
nével próbálják kitölteni. A mindent megvet ő  létük vala-
mennyi zugát betöltő  tomboló ritmussal. A zene volt 
számukra a menekиés, a kábítószer. Ebb ő l már nem ne-
héz megérteni, hogy később, amikor a ritmus veszített 
erejéből, a kábítószer vette át szerepét. E nemzedék 
arcát mindúnkább elborítja a baljósló közömbösség. 
Érezték tehetetlenségüket társadalmukkal szemben, s 
emiatt megvetették. Atélték a nyugati ember е l degenü-
lését, maniipuláltságát; az egyénnek, mint értéknek a 
megszűnését, áruvá változását; az eszmék kialakulását 
és megsemmisülését. Irtóztak sarsuktól, és eszmék híján 
a kábítószer jelentette számukra a megváltást. Tartalom 
nélküli mozgalmuk a kapitalizmus gépezetének els ő  érin-
tesére széjjelhиlWk. Elgondol Кіdtаtб , hogy miért jelent-
hette számukra a zene az eszmét és magát a mozgalmat. 
Ebben az időben ugyanis a fiatalok kilencven százaléka 
szórakozott e zenre mellett. Kevesen akadtak, akik estén-
ként elmaradtak az R. L. adásairól, akik nem ismerték 
volna a Top Twenty legújabb Iistйit. Talán nem is létezett 
fiatal, aki ne választott volna a Beatles és a Rolling 
s:ones .között. Ehhez hasonló eseményt a történe?sem csu-
pán a kereszténység kezdetén észlelt, a Római Biroda-
lom hanyatlása ko,raban. De akkor a mozgalom erejét a 
szenvedés szülte, új hit alakjában, most pedig a b őség 
és a kiábrándulás .kongó ünesség•e. 

A hidegháború kommunistaellenes informáciáhadjáratai 
értel•mettenné tették e nemzedék számá!na bárminem ű  
ideológia elfogadasát. A polgári filюzófusak egész sora 
mutatott a semmibe. A kor társadalmának inverz jellege, 
amikor is a társadalom által örökölt hágyomá пyok te-
hetetlennek bizonyultak az őket messzemen ően megha-
Iadó technоlógiával szemben, dú ѕszonaneiát hozott létre 
a két rendszer dina!mi,kája között, míg az egyik merd ro-
hamosabban gyorsul, a másiak már lemondott követelé-
sérői. És ez Angliára a legjellemz őbb; egy id őre Anglia 
válik a mozgalom központjává. Az Egyesült Allamokból 
indult hullám itt talál termékeny talajra, új lendülettel 
csap •szét az Atlanti-óceán mindkét partján. De miért a 
zene? Inkább azt kellene mondanunk:  .a ritmus. A ritmus 
volt az az első  közös  forma  a technológiával, amely meg 
tudta fogni annak lüktet ő  száguldását. Ez egyben defi-
nialta szerepét .is, ellenszegült a tangónak, kering őnek, a 
polgari bála-knak, és a társadalom elavult hagyományai-
nak, ugyanakkor képes volt ízig-vénig kitölteni a nemzedék 
kétségbeesett bens őjét. E zene formálja magatartását, 
szеmélyiségét, környezetéhez való viszonyát is. A pop-
zene az audiio-иizuáшв  médiumok által terjed, s mivel ezt 
a nemzedéket a kapitalista társadalom szalag termékként 
hozta Létre, ezért a zene is igen egységesen lesz általuk 
elfogadva. Megjelenésekor e zene egyszeriben a moz-
galom központi értékévé lett. 

Nem hanyagolhatö el ennek az új zenének a forrása sem. 
Eredete a jazzba nyúlik vissza: a kizsákmányolt fekete 
rabszolgia .  kétségbeesett nosztadg;iája ez, a mélyen tu-
datahatti világában lappangó ösztön egy távoli, örökre 
elvesztett világ visszaidézésére. A ritmus itt is a kábí-
tószer szerepét tölti be. A tehetetlenséget, a megvetett-
séget, az értelmetlen életet zenéjével ellensúlyozza. Mo-
tívumai erősek:.a hitet, a mágia varázserejét találta meg 
benne. Ugyanez a zene válik, kissé módosltva az R. L.-
nemzedék zászlájavá. Ugyanazok a szo гo П g бsоk jelent-
keznek ugyanaz a rendszer hozta őket létre, habár egy 
egészen más kultúrtérb ő l erednek. A hagyományok kü-
lönbség,ét a helyzetük hasanlóságával hidalják át. 

Ezek a körülmények alakították a Luxemburg Rádióállo- 
más új korszakát, amelynek perg ő  disc jockey nyelvén 
egy generáeió nevelkedett fel Nyugat-Europaban. Az R. 

A háborútól kiabrándult nemzedéknek nem volt ideje 
észleln!i a nagy változásokat, amelyeket a haditechnika 
idézett elő , cselekvésre voltak kényszerítve, túlságosan 
mélyek voltak a pusztítás okozta sebek. A város rom-
ја iból gombaként nőttek ki a hadiipar által létrehozott 
legújabb technikai vívmányok. Az új technika jó része 
a sértetlen, gigantikus méretekben felfejl ődött Egyesült 
Államokból eredt. A háborúbó.l fáradtan visszatér ő  em-
berek nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá az újjáépí đés-
hez, de a technológia, az új rendszerek kihontakozása 
már nem volt az övéké, túl:ságosan .is fáradtak voltak, 
semhogy életfelfogásukan változtassanak. 

A haditeohni!kára összpontosított öt kemény év a tu-
dományt óniasi léptekkel vitte el ő re, messze maga mö-
gött hagyva a hétköznapok emberét, aki sóvárogva vágy-
ta vissza elmúlt koma érthet őbb légkörét. A reklám, az 
információ áradatában Euróipa-szerte feln őtt egy új nem-
zedék; az új korszak jelenségeivel (rádió, TV, film, atom-
bomba, hhidegháború) együtt változó, bizonytalan, mégis 
sebesen fejt őd ő  világban nevelkedve. A rohamosan fej-
lődő  technika és a hidegháború feszült Iegkörében ma-
gára ébred ő  nemzedék érzékenyen reagál a körülötte 
leгaj.ló eseményekre, érzi, hogy változtatni kellene, de 
nem tudja, hogyan és main. A technika lüktet ő  ritmusa 
definiálja a zenéjüket, és ez a zene egyértelm űen meg-
ragadja őket. A vallás és a filozófia nektárja helyett a 
zene jelenti számukra a megváltást; mivel Amerika-szülte 
technalógiát örököltek, átvették zenéjét is: rock, jazz, majd 
később a mindent magához ölel ő  beat — nem lehetett 
véletle•nszer ű  a beat ilyen intenzív hatása. Ez a zene új 
értékrendszert állított fel, teret biztosítva az új generáció 
cselekvésvágyának. Ez a tér, amelynek értékrendszere 
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L. űgyesen kihasználta az elektronika adta kіmmunmkacios 
lehetőségeket: az R. L.-en keresztül stoppoltak a fiatalok 
Európa-szerte az autóutak mentén, általa beszélték meg 
összejöveteleiket, toborozták őket a hangversenyekre, 
stb. Az R. L. így a fiatalok komm'unikaaiós közpant јбvá 
vált. 

A poli•tikái mozgalmak, melyeket e nemzedék indított 
meg, tal'ajnélküliségük miatt nem jutottak tovább egy-kit 
egyetemi megmozdulás meddő  hull,ámverésénél. Főbb 
megmazduaasa ~k fő leg a zenéhez kötődnek. Fesztiválok 
egész sorát rendezték meg .(Woodstook, Long island, stb.), 
ahol több százezres tömegek jöttek össze. Elképeszt ő , 
ugyanakkor érthető  is, hogy e žene akkora tömegeket 
voлžott magához, és ilyen nagyméret ű  váлdorlásokat 
idézett el ő . VIгбg.gal a hajukban, hippiknek nevezve ma -

gukat, szőrösen és piszkosan,allandóan az utakon, éltek 
a beatni ,ke!k; sárga tógában, kopasz fejjel, a Nap gyer-
mekei; mindenütt talajtalanul, egyedül, társadálmukat 
megvetve és kivetetten abbóJ a társadalomból, melynek 
pedig szükségszer ű  termékei voltak. 

Horváth L. J. Benő  írását nyilvánvaló és szükség-
szerű  kifejtetlenségéi és gondolatmenetének egysíkú-
sága ellenére is alkalmasnak véljük egy, a pop-zené-
ről, a zenehallgatás jellegér ől, zenei oktatásrendsze-
rünkről, zenei műveltségünkről való eszmecsere kez-
deményezéséhez._ Szubjektív és objektív tapasztala-
taink egyaránt amellett szólnak, hogy megkíséreljünk 
ösztönözni egy olyan párbeszédet, mikor is zenei éle-
tünkről hangosan és kritikusan gondolkodhatunk. 
Szubjektív indítékként emlithetjük itt fiatal olvasó-
inknak a bírálatát, miszerint lapunk nem foglalkozik 
eleget a pop-zenével, vagyis azzal a művészeti ága-
zattal, amelyik hozzájuk legközelebb áll. Objektív ta-
pasztalatként, indítékként említenénk azt a problé-
mát, hogy irodalmi kritikánk felfejl ődését, majd kép- 
zőművészeti és filmkritikánknak az irodalmi kritiká 
hoz való részleges felzárkózását tekintve zenei kriti-
kánk igen komoly lépésvesztésben van. Nem hisszük, 
természetesen, hogy egyetlen nekifutással e téren bár-
mit is meg lehetne oldani. A megoldásra, kidolgozásra 
váró kérdésköröket mindenesetre már itt tisztázni 
lehetne. Еpp ezért Horváth L. J. Ben ő  írását nem 
„vitaindító" írásnak képzeltük el, sokkal inkább els ő  
£rásnak; egy folyamatos és sokoldalú párbeszéd els ő  
mondatának. 

„Nem pusztán zenészekként funkcionálnak tehát, ha-
nem azt a hitet akarják kelteni, hogy ők az £fjúság 
papjai, az ifjúság sajátos és »korszerű« magatartásá-
nak szószólói és terjesztői" —írja kitűnő  tanulmá-
nyában (A Beat — és ami mögötte van) e zene pro-
tagonistáiról Vitányi Iván. Jegyzetében Horváth L. J. 
Benő  ezt a jelenséget értelmezi, rámutatva a polgár-
ság válság-filozófiája és a polgári társadalom tartal-
matlanná lett erkölcsi értékrendje, valamint ez újabb-
kori zenei mozgalomnak szándékában lázadó irányult-
sága közötti szoros történelmi összefüggésre. A moz-
galom meddőségét szerinte egyértelműen minősíti a 
folyamat, mikor is :a beat „fogyasztó]abol" a lét peri-
fériáján vegetáló kábítószerélvez ő  lesz. Gondolatme-
netét itt legfeljebb árnyalhatnánk, a tényeket meg-
kérdőjelezni igen nehéz lenne. Horváth L. J. Ben ő  
írása azonban nemcsak lehet őséget nyújt, de elke-
rülhetetlenné is teszi e jelenségcsoport szélesebb ha-
tósugarú továbbgondolását, azt, hogy — maradjunk 
még a pop-zenénél — olyan kérdéseket kíséreljünk 

meg körüljárni, melyek számunkra — itt és most - 
aktuálisabbak. Ilietđleg, hogy kérdéseink feltevésekor 
mindig a legvalóságosabb tapasztalatainkból és érde-
keinkből induljunk ki. A pop-zene ugyanis nem egy-
értelműen „nyugatról importált árucikk", miként fo 
gyasztói sem lesznek feltétlenül kábítószerélvez đ  ni-
hilistákká. Az új és új nemzedékek ezrei és százezrei 
élvezik ma is a velük együtt alakuló pop-zenét, és 
védik meg harciasan szükség esetén azokkal szem-
ben is, akik tegnap még a kamaszkor és a beat sán-
cain belül voltak. Gondolkodásunk iránya tehát in-
kább az lehetne, milyen is ez a zene, amit a mi fia-
taljaink 99°/o-a oly lelkesen „fogyaszt" (zeneileg err ől 
sem sokat beszéltünk még), milyen katartikus vagy 
filozófiai szerepe, jelent ősége van ennek a zenének 
az ő  életükben (hisz többségüknél nyilvánvalóan nem 
helyettesíti az „írásos" ideológiát, még legfelszínesebb 
és legkérészéletűbb „termékeitől" sem vonhatunk meg. 
valamiféle eszmeiséget), utat nyit-e ennek a zenének 
a „fogyasztása" a „komoly" zene befogadásához, vagy 
elzárja előle az utat, s végezetül: hogyan állunk zenei 
műveltségünkkel, befogadási képességünkkel és kész-
ségeinkkel. 

Eszmecserénk akkor sem jutna hát vakvágányra, ha 
el is távolodna a pop-zenét ől a zene befogadásának 
általánosabb (és konkrétabb!) kérdéskörei felé. Min-
denesetre — s ezt hangsúlyozzuk —célunk semmi-
képp sem lehet az, hogy pálcát törjünk a teenagerek 
e „népzenéje" felett, hogy mesterséges szakadékot 
állítsunk fel a jelenségek között.. 

A vázolt téma túl szélesnek tűnhet; témánk „partta-
lansága" mellett szól azonban a tény, hogy a zenei 
kultúránkat mind szociológiai, mind pszichológiai, 
mind kritikai-esztétikai szempontból megközelít ő  írá-
sok igencsak hiányoznak művelődési képünkből. 

Felkérjtik hát zenekedvel ő  бs zeneértő  munkatársain-
kat és külön zenekritikusainkat, szóljanak hozzá az 
itt vázolt kérdéskörök valamelyikéhez, egy általuk 
fontosnak látott szempont alapján. 

a szerkeszt őség 
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riffle 
gyöngyi 

elfelejtett 
tájak 
elfelejtett 
lakói 

Írásai tömörek, az adott pillanat, az adott élmény-
anyag eszenciális, leszűrt darabjai. Gyakran megdöb-
bentő  tárgyilagossággal mutat a tényekre. 

A tőle megszokott líraiságban egyszer csak felbukkan 
egy mondat és jóformán a t őmondat nyerseségével 
kijelenti: ez mindennek az alapja, ez érdekel, ezért 
jöttem ki, ezt akartam nektek megmutatni... És mi 
elfogadjuk, és bennünket is megráz a gondolat, hogy 
vannak még ilyen sorsok, léteznek még ilyen élet-
képek. 

Irigylésre méltó (egy kissé közhelyként hangzik) Du-
dás Károly tollának szuggesztív ereje. A „ráhatás", 
a gondolat- és érzésátvitel merész, egyéni módja. 

Ebben a szuggesztivitásban jó része van Dormán 
László fotóinak. A könyvben megjelent fotók — és ezt 
szeretnénk aláhúzni — nem illusztrációk. Amit Dudás 
Károly írásaival, azt Dormán László képeival mondja 
el. A szociofotó kitűnő  példányai ezek, a modern szo-
ciofotó egyedi példányai. . 

A képek Kassákot idézhetnék, aki az effajta fotóm ű-
vészetrđl így ír: „innen kell maradnia a pillanatnyi 
lelkesültség pátoszán". 

Dormán László nemcsak hogy elfogadja, hanem hat-
ványozza is a szociofotó törvényét. Nála valóban nincs 
helye az ünnepélyes pátosznak és semmi olyannak, 
ami erre utalna. A jellegzetes és törvényszer ű  fekete-
fehér technikával súlyos ítéleteket merevít meg. Mert 
alakjai és tájrészletei önmagukban ítéletek, hangtalan, 
vizuális igazságok. 

Ráncos kezek, göcsörtös ujjak, fogatlan, beesett 
száj ... Minden arc mögött ott van az egyfajta törté-
nelmi távlat. 

L`s Dormán László fotóiban Ugyanúgy kinyílik a hu-
manizmus, mint Dudás Károly mondataiban. Két m ű-
faj nagyszerű  találkozásának lehetünk tanúi. Ki kit 
kísért a barázdás, végnélküli utakon? A fotós az új-
ságírót, vagy fordítva? A válasz mind az olvasó, mind 
a kritikus számára eldönthetetlen. 

A szellemi rokonság és az alkotói megérzés, megfor-
málás egységességét eredményezik a képekkel bemu-
tatott írások vagy az írásokkal bemutatott képek. 

Visszatérve a fotókra ... Habár már több kiállítást 
is megélt és díjat is nyert, Major Miska bácsi képe 
ebben a kötetben is legjellegzetesebben szól Dormán 
László fotóművészetéről. A már hiúság nélküli visz-
szaemlékezés, a lemondás, a beletör ődés emberien 
mély és szomorú szimbóluma, amely az elmúlást, az 
öregséget megkapó egyszerűséggel definiálja. 

Sokszor úgy tűnik, ezek a fotók részletei egy hatal-
mas képnek, kinagyított részelemei egyetlen m űnek —
az élet árnyas oldalán ,élők fonnyadt valóságának. 

Legvégül felvetődik a kérdés — igazi szociográfia-e 
Dudás Károly szociográfiája? A válasz egyértelmű : 
törvényszerűen igaz és sajnos mai. 

A téma kiválasztása és megközelítése id őszerű . 

Az ember és a föld viszonya a végs ő  deformáció fo-
lyamatát éli. Ami még nemrég (és évezredeken át) 
kenyeret biztosított, az most ny űg, teher. Az új ge-
nerációnak nem kell a föld, az elmúló nemzedék pe-
dig csak nosztalgiával, keserűséggel mesél róla — a 
szoros emberi kötöttség visszahúzó erejével. 

A falvak sivár, lehangoló társadalmi élete, a szerve-
zetlenség, a kietlenség, az ifjúság passzivitása, a ki-
vándorlás miértjei — olyan kérdések, létez ő  tények 
kerekednek teljessé a riportokban, amelyekr đl szól-
ni kell. 

dudás Károly: Szakadó. Forum, újvidék, 1977 

Az ember szeretete, a mélyérzés ű  humanizmus jel-
lemző  Dudás Károly minden sorára. 

Többrđl van itt szó, mint szociográfiáról. A hiteles-
ség, a „megmutatom", „leírom" és az „ez van" motí-
vuma mögött sokszor a részvét, az együttérzés, az 
együttlüktetés, az intenzív átélés kesernyés íze annyi-
ra kitapintható a riportokban, hogy érezzük: az új-
ságíró szubjektuma akarva, nem akarva belekapcso-
lódik az élménybe, együtt él vele. 

Ritkán értékel, nyilvánít véleményt, f űz magyaráza-
tot a történetekhez. Egy-egy ottfelejtett mondat, vagy 
szándékosan beékelt (de nem fölösleges) kérdés azon-
ban keretet ad a „helyzetjelentésnek". 

A könyv nagyobb része olyan emberekr ől szól, akik 
az élet peremére kerültek. Ottmaradnak, ottragadnak, 
nem tudnak vagy nem is akarnak elmozdulni arról 
a pontról, ami számukra az otthont, az egzisztenciát 
jelenti. Elfelejtett tájak elfelejtett lakói bizonyítják, 
hogy élnek — valahogy így lehetne pontosabban meg-
fogalmazni: — hogy vannak. 

És itt előzi meg Dudás Károly a mai újságírást. Sze-
retünk mindent felülről, könnyen készhez kapni. 
A kevésbé „rázós" dolgokról írni. Sokszor probléma-
ként vetjük fel az álproblémát — és így a számunkra 
és a köz számára neutrális események taglalása nem 
jelenthet fejfájást. 

Dudás Károly erőt és fáradságot vett, hogy kimenjen 
az isten háta mögötti falvakba, hogy benyisson a 
megrozsdásodott, csikorgó kiskapukon, hogy rányisson 
az emberekre. Valószínűleg kesernyés szájízzel tért 
vissza, hiszen ez a keserűség kísérő  alaptónusa a ri-
portgyűjteménynek, de gazdagabban — világlátásaban 
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bakos  
z©ltán 

phOnOpoetlCa — 

1аdik 
katalln 
hanglemeze 

Ladik Katalin nemrég kiadott lemezével és korábbi 
hasonló kísérietefvel új alkotói területre lépett. Új 
utakat keresve a vizuális jelekkel, számban az akusz-
tikai megoldásokat helyezi el őtérbe: Rövfden vázol-
nunk kell azt az utat, melyet megtett a hangköltészeti 
alkotásokig. 

A befogadó hagyományosan egyféle, meglehet đsen 
szűk szimbólumkészleten (jelrepertoáron) keresztül 
ismeri meg a közlés tartalmát, amit er ősen befolyásol 
az úgynevezett tfpQgгáffaf érzékenység, amely legtöbb 
olvasó emberben kialakul. Az adott jel tudatban rög-
zített jelentése mint új tartalmak megjelenése vagy 
régiek visszatérése szerepel, írja Moles. Ez tehát bf 
zonyos .szempontból gátolólag hat a közlés érvénye-
sülésére, főleg akkor, ha a közlés gyakorlatilag meg-
foghatatlan, csupán érzelmi motívumait lehet tapasz-
talni, ami a tulajdonképpeni lényeg. Ladik Katalin 
korábbi, általam ismert szürreális versei szokatlanul 
kevés redundáns elemet tartalmaznak, tehát elenyé-
szđ  bennük a közlés szempontjából inaktív jel, vala-
mennyi szónak értelme, szerepe van, er đs hangsúllyal 
jelenik meg az általuk képviselt általános értelemben 
vett információ. A szemantikai, tartalmi információ 
viszont szinte hiányzik az esztétikai információ dönt đ  
többsége mellett, ami bizonyos mértékig érthet ő, sđt 
természetes — versekrđl lévén szó. 

A Magyar Szó 1976. szeptember 3-i számában tett 
nyilatkozata értelmében Ladik „új médiumokkal" fe-
jezi ki mondanivalóját. Kfsérleteivel elszakadt a szö-
vegbeli kifejezéstől, más mintájú alkotásainál azon-
ban továbbra is fölhasználja a bet űket, a szavakat, 
mint potenciális tartalmak hordozóit. A hanggal tör-
ténő  kifejezés vizsgálata folyamán a következőket 
állapíthatjuk meg: A líra utáni konkrét kifejezési te-
vékenység egyre inkább mell őzi a konveneionálisan 
használt jeleket, amelyek elemeiben korlátozzák a 
másirányú gondolatok, szándékok alkotói kifejezését. 
Attér a fonetikai jelekre, a hangokra. Igy a külvilág 
a hallás útján mint „artikulációs mozgás" jelenik meg 
(A. Gehlen), a hangcšelekvések tehát a dolgok felé 
irányulnak, a hangokkal történ ő  kifejezés viszont sű-
rített szimbólumokat igényel. 

A 87 elemű  nemzetközi fonetikai ábécé, mint üzenetet 
befogadó, közvetítő  szerkezet azonban még mindig 
nem elégíti ki a fenti követelményeket. Itt tet őzik 
Ladik kfsérleti és újító tevékenysége: kiegészíti, 
vagyis bđvfti a hangkészletet. Valójában azt vizsgálja, 
mit tükröz a beszéd akkor, ha •megfosztjuk általános 
sajátosságaitól. Emberi hangokat és zörejeket tár 
elénk, olyan másodlagos akusztikai megnyilvánuláso-
kat, amelyeknek értékére és potencfálfs jelentésére 
még nem figyeltünk fel kelleen. Ezekkel a kísérletek-
kel párhuzamban egy nyilatkozatában megjegyzi, 
hogy a szintetikus zene eszmeileg és gyakorlatilag is 
nagy hatással volt rá. Ezzel eljutottunk a hangkölté- 

szeti lemez elméleti vonatkozásaihoz. Alkotói módsze-
re, mellyel a lemez anyagát létrehozta, valójában az 
autentikus zene „megkomponálásához" hasonlít, azaz 
a szerző  elđadó, kivitelező  is egyszemélyben. Tevé-
kenységét ezen a fokon tudnám bevonni a magatartás 
(behaviour) alkotásra vonatkoztatott gondolatkörébe, 
amikor az alkotóra nemcsak a termék létrejöttének 
folyamata (process), hanem a mű  fogantatása, eszmei 
keletkezése (koncept) a jellemz ő  és részben meghatá-
rozó. Ladik Katalin alkotói magatartása huszadik 
századi módon tudja gazdagítani környezetünkr ől al-
kotott nézeteinket, kialakult érzéseinket. 

A hangköltészeti lemezen tovább növekszik az eszté-
tikai információ, a meglev đ  szemantikai információ 
pedig elveszti konkrét jellegét. Ez a folyamat a be-
tűvel kifejezett gondolatok interpretálásakor is meg-
jelent. Most viszont, amikor a közlés „hasonlít" a ze-
néhez, eleve szükségszerű  ez az irány. Ladik Tőth 
Gábor, G. J. De Rook, G. Sandrf, Szombathy B đlint, 
Franci Zagoričnik és saját vizuális műveiből alkotja 
phonopoetikai szerkezeteit, gondolatképzéseit, az em-
beri kommunfkácfó egyik legősibb formájának általa 
megújított, kibđvített, kifejezésileg gazdagabb válto-
zatával, prototípusával. 

mUveletlenségünk 
mélyüté5e 

Műveletlenségünk, parlagiasan korlátolt érdekl đdé-
sünk, csámcsogó-röhög đ  vidékiességünk, szellemi éle-
tünk sárbaragadt voltának tudatosodása sokszor mell-
bevágott már bennünket, így nem is lep đdtünk meg 
különösebben azon, amit a május 15-i Magyar Szó 
utolsó oldalán, a Rendezvények fejléc alatt olvastunk 
az egyik jelentéktelen közleményben. Nem lep đdtünk, 
meg, mondom, s ez a pár sor sem a meglepetés vagy 
a megbotránkozás hangja, sokkal inkább a fájdalomé 
vagy a tiltakozásé: Azt frja ugyanis a Magyar Szó 
említett száma, hogy a péterrévei Népmoziban va-
sárnap este 6 és 8 órai kezdettel az .Ljszakai portás 
című  „olasz szexi vigjáték" van műsoron. 

Mélyütés! 

Hiszen olyan sokan tudják, hogy Liliana Cavani vi-
lághírű  alkotása a fasizmus szörny űségeinek egyik 
legmegkapóbb, legművészibb feldolgozása, mely tele 
van érzésekkel: gy űlölettel, tiltakozással, tiszta em-
berséggel, s mely után — nem túlzunk, ha azt mond-
juk —szentségtörésnek számít a Magyar Szóban jel-
zett műfajmeghatározás. S hogy a dolog még fájóbb 
legyen: Péterrévén sajnos kevesen tudják, hogy az 
Еjszakai portás nem az, aminek az újság hirdeti. De 
esetleg elmennek megnézni, mert szeretik a vígjáté- 
kit, pláne ha szexi. (i;rdemes elgondolkodni már azon 
is, mennyi atavisztikus vonást tartalmaz már maga 
ez a tény!) S az ember nem is tudja, mit érezzen, 
amikor látja, hogy vetítés közben a néz đk fele el-
hagyja a termet. Mert csalódtak! Mert nem azt kap-
ták, amit igértek nekik! Hol itt a szex, hol itt a víg-
játék? Szomorújáték ez, mindkét dolog szomorújáték! 
Sírni kellene rajta! 

1977. május 15. 
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reiime: tartakm 
U ovom broju objavljujemo  perre  Nandora Kova č a i Bele Č orba, kao i 
drugi deo romana Eržebel Juhas pod naslovom „Emig гanti". Na omatu 
donosimo vizuelne perre Katalin Ladik. U prevodu objavljujemo  perre 

Jovana Zivlaka i slobodana Tifine, kao i studíju Danka Grli ča  0 ramantícr. 
Na Tifovom plakatu donosimo pesmu Lasla Gala pod naslovom „Pesma a 
revoluciji", i геčапје  Božidara Jakca. 
Objavljujemo izbor  ix materijala Иаиспе  konferencije studenala, koju su 
organizovali sludenli novosadskog Filozofskog fakultela katedre za Madarski 
jezik i ki'jizevnoul i lnstitut za hungarološka istraživanjp. Povodom eve аксг fе  
rerenc berefka piše: „Visoko školstvo u nas, kao što ii to poznato ima 
karakter — ex kathedra: nedosfaje mu jedna bitna komponenta, koja bi 
trebala da ii kamen temeijac visokoškolskog obrazovanja; da pousti č e 
паиспо  istraíiva č ki rad mladih. Raziozi tome su a prvor 7edu organi- 
zacione, sfrukturaine prirode; na našim univerzitefima nedostaje torma kofa 
bi pružila mogu ćnost studentima za isfraživa č ki rad. Na katedri ra Ma- 
đarski jezik i književnist na Filozofskom takultetu i u Hungarološkcm insti- 
tutu xi  ovim polju se огесаји  гпасајпе  promene. Ti lest osnovan је  
Nau č ni kružik studenata instituta, koji  ii  — aki dokaz svog uspešnog 
rada — krajem marta idržao svoju prvu konferenciju. (...) гпасај  akcije 
xi treba posebno naglašavati: u njoj naziremo јасапје  istraživa č kog гада  U 
daljoj бudućnosti, na jezi čkom, literarnom, kulturno-istorijskom itd. polju, 
snaíe će jugoslovenske madarske književnosti, i pisebno pozdravijamo 
to da ii u istraživa čkor programu Nau čne konferencije siudenata ро - 

red književnost-teoretske i istorijska orijentacije dobila  mesh o i istraži- 
vanja jezi č ko-li п gvisti čkog veza i folklornog karaktera". U našem lzboru 
donosimo pet krltt čklh analiza. U romanu ha  Tolnaija „Ik'atott nyril" 
Eržebet Ć anji analizira osobnosfi koje karakterifu tolnaijevski eafin sfva- 
ranja moderne prize: razbijenu strukturu romana, sužavanje sveta romana 
(prostora, vremena, lica) osiromašenje sveta dogadaja, šematizaciju ferrule 
karaktera li čnosfi ix romana, sužavanje njegovih veza —  bio takve karak- 
ferisfike preko koje moderni roman verodoslojno formira usamljeni, flu-
sigurni ose ćaj stvarnosti. 
Eva Vaf bavi se avangardnom epohom pesnišlva Tibora Derija. 5ktcira ina 
teorefsko-kriti čka i književno-islorijska pitanja, kaja  ii odredena slru č na 
literatura ve č  dotakla, ali ih ii zbog svog ix osnova nepoverljivog stava 
prima avangardi osfavila nerešena. 
Ferenc Mak analizira razvoj istoricizma kid Dull Hernadija modernog 
mađarskog prozaiste.i pisca drama, u njegovoj drami „Kraljevski !iv". Drama 
„Kraljev'l(i lov" gradi se na jednoj istorijsko isnovanoj situaciji, laki bi t o 
moglo da sa č injava osnovnu nit drame, ir'dividualni sudbine li č onsti ро - 
sfaju u tolikoj meri dramali čne, da isfiricizam postepeno dospeva  a pozadinu, 
— a u česnici postaju likovi istorije. Njihova li čnosf postaje sve izražajnija, 
čak toliko da —  a prenosnom smislu naravno — poslcju otelovijene same 
istorije. 
U svom radu Atila Balaž analizira vremensku i li čnosnu slrukluru Foknerovog 
romana „Bes i baka" 
U Foknerivim delira doga đaji se mahom doga đaju a neidredenim vremenu, je- 
dini asociraju ć i na određene istorijske dogadaje, a iz tu i taro rasute protivre č ne 
datume iii iz li čnosti mižero di pronaderni neki znakove ra zadovoljenje svog 
pobunjenog tradicionalnog ose ćanja vremena. Zanemaraju ć i hronološki redo- 
sled Fokner  cam pomo ću prima ii č no гfima podeljenom viševremenstvu šalje 
umnožene informacije, dok se usled brzog rr'enjanja vremena prošlost izjed- 
na čava  ra  sadašnjoš ć u". 
U krili čkom napisu Kornelija Faragi bavi se knjigom studija Dule Hercoga, 
kojj analizira rljlske torn e moderne ma đarske pore,  fi mnoy,m meslima ina 
sfav!ja upifnike na njegove konsfatacije i ukazuje fi ograde opilne sti- 
listike, iz aspekfa funkcionalne poetike. 
Esej Anfala Bognara upozorava nos, povodom 150 godišnjice rođenja i  10 
godišnjice smrti,  fi složene vrednosfi poezije  Janata  Vajda, prvog  radar-
skog modernog pesnika. „Pesnicima — filozofima madarskog pesništva ni- 
kada nisu pogodovaia književno-istorijska vrednovanja. Ali aki traiimi 6 о- 
gatu stvarnosf, raznovrsnost života, бezgrani čnu promenijivost ose ćajnosti, 
to možemo prona ć t kid velikih usamljenika Berženjia, Vajde, Miiana rišta 
(i Verešrartija). (.. ) Iz slike razvoja naše  literature liiiko nedostaju ć a 
drama, kao da a njihovoj duši, u njihovoj poeziji traži put za sebe, zbi- 
jaju ć i mnoštvo uzbudinja  a sari jednu 1i čnost, projektuju ć i ih no ogromnu 
pozornicu prirodnih snaga, mitoiogije i svemira. 
Bene  larval u svojoj belešcj bay' se karakterem pop muzike kao muzi čkog 
pokrefa, analizira razioge njene popularnosfi — u posebnim obzirom  fi 
zapadnu demokratiju, gde  ii miada generacija jedinu (jaiovuJ mogu čnosl 
pobune pronašla u muzici. Povodom njegovog č lanka, redakcija je smalrala 
za pogodno di pokrene jedan razgovor a дотаčој  pop muzici, i uapšte  a 
našem ku!turno-muzi čkom živolu. 
Dendi  Rifle upozanje nas  ra knjigom reporfaža Karolja Dudaša. „Karolj 
Dudaš našao је  snage da ode u sela ko)a se naiaze boga iza leda,  do 
ude kriz zar đale i škriputave kapije,  do poseii Ijude. (...) Njegovi napisi 
su sažeti, to su egzistencijalni proce đeni delovi datih trenutaka; dogadaja. 
Često ukazuje no č injenice  ra гарапјијисот  objekfivnoš ću. (...) 5ugestivnosfi 
njegove knjige puno doprinose fotogralije  Lana Dormana. Fotogratije ob- 
javljene a knjizi — nisu ilustracije. Ono što Karolj Dudaš kaže svojim 
napisima to Dorman č ini svojom siikom. To su izvanredni primerci socio- 
-totogratije . . ." 
U kratkoj belefc! Zoifan Bakof  pite  a fonipoetf čkom eksperimentu Katalin 
Ladik, ocenjuju č t put kojim  ii u svijim fonefl č kim eksperimenfima krenula. 
U kuifurolofkoj belefci Ferenc Beretka skreće nam pažnju  no  konkretan 
primer praslakluka u filmskoj rekiaml. 
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