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Félmúlt, féljelen

„Kezében óriás rostával 
Áll az Idô és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki
Vidáman és nem keseregve 
S busul csak az, akit kihullat.”

Ady Endre: Az Idô rostájában

Barátaim, a romániai magyar irodalom kedvelôi, elméletírói és kriti-
kusai javaslatára állítottam össze e kötetet majdnem négy évtized írá-
saiból. A legfôbb érv, ami e mellett szólt, az volt, hogy benne voltam 
ebben az irodalomban kritikusként, elméletíróként, szerkesztôként és 
természetesen szépíróként is. Talán olyasvalamit is tudhatok, ami 
többlet a nehéz félmúltra (fôleg a múlt század nyolcvanas éveire) vonat-
kozóan. A kötet írásai többnyire a romániai magyar irodalomról szólnak, 
több összefüggésben és perspektívában. Errôl szólnak, de nem kizáró-
lagosan: természetes, hogy volt „odaolvasásom” és „odapillantásom” a 
nagyobb magyar nyelvterület különbözô szépirodalmi vagy teoretikusi 
teljesítményeire is. Ez is problematikusnak bizonyult egy idô után, 
hadd világítsam meg egy példával. 

Egykori írásaim között találok két rövidebbet, amelyeket az Utunk 
Margó rovata számára írtam, és amelyeket talán fel sem vettem volna 
ebbe a gyûjteménybe, ha nem kapcsolódna hozzá valami megvilágoso-
dás, lényegmozzanat. Két könyvrecenzióról van szó, amelyeket Tolnai 
Ottó Világpor címû kiemelkedôen fontos és örökre emlékezetes avant-
gárd verseskötetérôl (Fórum Könyvkiadó, 1980), valamint Thomka Be-
áta Narráció és reflexió c. irodalomelméleti tanulmányokat és bírálatokat 
tartalmazó kötetérôl szerzettem. Ezeket a könyveket Ilia Mihály juttat-
ta el hozzám, nyilván nem azzal a hátsó gondolattal, hogy majd a polco-
mon fognak porosodni, jól-rosszul elolvasva, hanem hogy valamilyen 
formába elindulnak méltó, hasznos útjukon. És el is indultak, mert eme 
recenziók megjelenése után már mindenki tudta nálunkfelé, hogy ezek 
a könyvek birtokomban vannak, kölcsönözhetôk, olvashatók. Ez volt a 
mechanizmus. Hány ilyen könyv indult el a magyar irodalom belsô 
használati csillagrendszerében és az ôt megilletô összefüggésben, azt 
nem tudhatom. Gyanítom, hogy százas, ezres nagyságrendben az évti-
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zedek folyamán. Csak rutinból írom ide, mert valóban lehet, hogy so-
kan már nem tudják: a román–magyar határon akkoriban minden köny-
vet és folyóiratot elkoboztak, és jó volt, ha ennyivel megúszta az utas. 
Volt akit odahaza a „szekura” hívattak ezért, és sokan emiatt nem kap-
tak többé útlevelet. Ilia Mihály egy személyben biztosította a terjesz-
tés, figyelemfelhívás, irodalmi kontextus, használat funktíváit. Ez nyil-
ván az irodalom(kritika) professzionalizmusát, a provincializmus ellen 
mûködô nélkülözhetetlen tájékozottságot segítette elô. A tájékozottsá-
got, a tájékozódás lehetôségét, olyan politikai összefüggésekben, ame-
lyekben minden a bezárkózásról és elzárkózásról szólt. Ha tehát 1980-
ban még írhattam a vajdasági írókollégák remek könyveirôl, ezt 1983 
után nem tehettem volna meg, hiszen a létezett Románia Szocialista 
Köztársaság és az állampárt cenzúrája totálisan betiltotta a kortárs ma-
gyar irodalom jelenlétét a romániai sajtóban is. Nemcsak a kiemelt el-
lenség, Illyés Gyula nem létezhetett, hanem általában senki sem, a 
legangyalibb alanyi költôk sem, csak azért, mert nem romániai magyar 
költôk, írók voltak (természetesen ez utóbbi fele is be volt már tiltva a 
nyolcvanas években). Készen volt, vége volt, az öt- vagy hétágú síp 
ágait elkötötték. Az egy megmaradt erdélyi magyar irodalom szomorún 
fújdogálta saját magának. Kifelé is nehezen tudott kommunikálni. A 
külföldi publikációt is betiltották. Azaz kitalálták, hogy az írói egyesü-
letek véleményezése (valamint az ezt követô, a megfelelô pártszervek 
általi láttamozás) alapján lehetne verseinket, novelláinkat stb. külföl-
dön publikálni. (Természetesen, amennyiben azok a sokoldalúan fej-
lett szocialista ember megteremtésének eposzáról szóltak volna. Rö-
hej.) A kolozsváriaknak a boldogult, jó emlékû Fodor Sándor azt találta 
ki, hogy valamelyes legalitás biztosítása érdekében a kolozsvári vámhi-
vatalban adjuk fel a küldeményeinket, amelyeket ô elôzôleg vélemé-
nyezett. Ma is a birtokomban vannak azok a vámcédulák, amelyekkel a 
Kortársnak küldtem ki a verseimet. Természetesen, egy idô után az 
ottani tisztviselôk is együttérzéssel ugyan, de elhárították a versek ilye-
tén elvámolását. A szeku nyilván rájött a turpisságra és letiltotta a dol-
got. Azért kezdett lenni valami svejki jellege is ennek az egésznek. Be 
kell sorolnom ezeket az adalékokat írásomba, mert e tények jelentették 
a környezetet, amelyben a romániai magyar irodalom lassan elkezdett 
fuldokolni. 

Ha valaki az irodalommal rendszeresen kíván foglalkozni, az nyilván 
nem kerülheti meg, hogy az irodalom nagy teljesítményeivel mélysé-
gében is foglalkozzék. Ez az én esetemben is így volt, az „iskolát” szá-
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momra Füst Milán, Móricz Zsigmond, Thomas Stearns Eliot jelentette 
– A szenvedés kritikája c. esszékötetem (Facla Könyvkiadó, Temesvár, 
1980) felét Füst és Eliot párhuzamos stúdiumának szenteltem. Füst 
Milán maga is a móriczi prózamondat megkerülhetetlenségérôl beszél 
minden teoretikus és esztétikai perspektíva számára. Ezek mellett 
mindvégig mélységében foglalkoztattak az erdélyi emlékirat-irodalom, 
a naplók kérdései, mint az irodalmiasodó kifejezésmód alapjai. Mind-
ehhez járultak a klasszikus magyar költészet kiemelkedô alkotóival 
kapcsolatos olvasataim. Ezzel is mindannyian hasonlóképpen vagyunk: 
Arany, József Attila és társaik versei akkor szólalnak meg, ha a tanított 
kánonokon kívül egy sajátos személyiségi vonzalomba is bekerülnek. 
Ezt az áramkört nem is olyan könnyû megkeresni, megtalálni, majd 
benne lenni.

Kérdés az is, hogy miért éppen ilyen lett ez a könyv, hogy miért ép-
pen ez a tartalma? Mennyire esetleges benne az egyes szerzôk, mûvek, 
jelenségek helye? Mennyire esetleges az egész, és mennyire szándéka-
ink szerint való?

Egy irodalom életében receptorként, kritikusként, recenzensként, 
teoretikusként, szerkesztôként jelen lenni és részt venni, azzal jár, 
hogy megrendeléseket teljesítünk annak az alapján, hogy milyen ízlés-
alakzatot képviselünk (ez utóbbi alapján kérnek tôlünk a szerkesztôk 
adott írásokat). Egy idô után a megrendelô és a „beszállító” között va-
lamiféle ki nem mondott, de létezô és követett konszenzus alakul ki a 
tekintetben, hogy mely könyvekrôl és mely szerzôkrôl írunk/írhatunk. 
(Azon belül, hogy természetesen mindenrôl írhatunk, szabadok va-
gyunk. A létezett szocializmus körülményei között azonban igenis vol-
tak tiltások arra vonatkozóan, hogy egyesek mirôl nem írhatnak.) Ilyen 
értelemben volt mondjuk „predestinatív” Marosi Péternek, az Utunk 
egykori kritikai rovatszerkesztôjének a híres kockás füzete. (Marosi 
egyszerû, de jól bevált könyvelôi technikával dolgozott. Egyrészt pon-
tosan begyûjtötte és feljegyezte, hogy milyen könyvek jelentek meg – 
esetleg milyen jelenségek, események vannak –, ezek mellé pedig be-
írta azok nevét, akikkel íratni akart minderrôl. Majd lelevelezte és 
begyûjtötte a kéziratokat.) Az Ifjúmunkás számára Cseke Péter, az Igaz 
Szó számára Gál falvi György kért tôlem írásokat, A Hét szerkesz tô sé-
gében Horváth Andor egyengette írásaim útját, a Korunknál többen is 
– a fatális 1984-es esztendôig, amikor megindult az RKP ideológiai 
gôzhengere a romániai magyar lapok és könyvkiadás ellen. 
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Az eredeti kérdésre visszatérve, ez a könyv nyilván kifejez engem, 
hiszen némi utószerkesztéssel valóban rendszerben hozza irodalmi te-
vékenységem tartalmát. Arról írtam tehát, amit magam is akartam, és 
ahogy akartam. Ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna el nem foga-
dott vagy visszautasított kéziratok, vagy hogy én teljesen egyetértet-
tem volna azoknak a lapoknak a szerkesztéspolitikájával, ahol – nagyjá-
ból 1984-ig – közöltem. Természetesen voltak személyes és nemzedé-
ki fenntartások is, Palotás Dezsô például csak Útjuk, Koruk és Gaz Szó 
névvel illette azokat a lapokat, ahol persze ô is közölt. Másfelôl a kérdés 
olyan formában is felmerül, hogy amennyiben kezdettôl fogva én ala-
kíthattam volna tudatosan, mondjuk valamilyen akár alakuló értékrend 
szerint, de nyilvánvaló hierarchikus értékkritériumok alapján a foglala-
tosságaimat, akkor is ezt a képet adná-e ki a könyv? Bizonyára nem (de 
a kérdésfelvetés is történetietlen). Itt csak annyit jegyzek meg, hogy 
szívesen írtam volna például Panek Zoltánról (könyveit szerkesztet-
tem), vagy Páskándi Gézáról, Csiki Lászlóról (róluk azonban Magyaror-
szágra településük után nem volt szabad írni). Ez a kötet azonban még-
is találkozik egy alapvetô felismerésemmel és elvvel, amit szívesen 
vállalok és követek ma is. Az erdélyi irodalom több, gazdagabb, színe-
sebb, mint amilyen (hivatalos) kép él róla. A kánonba emelt kisszámú 
szerzô elfedi ezt a tarkabarkaságot, a színes mezôt, amely összességé-
ben érdekesebb, mint a kanonizált irodalmi rész nyesett ágyása. 

Egy adott irodalmi korosztály tagjaként – késôbb harmadik Forrás-
nemzedéknek nevezték – természetes volt, hogy írói eszmélésem ide-
jén, a hetvenes évek második felétôl, fôleg korosztályos és nemzedék-
társaim irodalmi teljesítményére figyeltem, ennek pedig több oka is 
volt. Elsôsorban az akkori intézmények (fôleg a kolozsvári Gaál Gábor 
irodalmi kör, vagy a nagyváradi Ady Kör) hozták egymás mellé és össze 
a fiatal írókat. Rájuk figyelni másrészt, az önmegértést is jelentett – ha 
olyanok ôk, akkor milyen vagyok és milyen lehetek én? A nyelvhaszná-
lat újdonságai, a létérzés és -érzékelés, a világmegragadás eseményei, a 
korszellem és a korérzés közös élményszerûsége mind arra valók, hogy 
megtalálhassuk a magunk helyét, hangját, álláspontját. (1974 áprilisá-
ban Máramarosszigeten voltam besorozott határôr katona. Egy szép áp-
rilisi napon, amikor kiszabadultam a városba, gyorsan megvásároltam az 
Utunkat és elolvastam benne, „elsôre”… Markó Béla verseit.) A köve-
tés szélesebb értelmében ez a nemzedéki kíváncsiság természetesen az 
elôttünk közvetlenül járó („kettô és feles” Forrás)nemzedékre is vo-
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natkozik, és nyilván az erdélyi magyar irodalom jeleseire is. (Itt feltét-
lenül meg kell említenem, hogy számomra a minden szempontból fel-
szabadító élmény Páskándi Géza Tû foka címû verseskötete volt. Hosz-
szasan sorolhatnám, hogy miért, és éppen ez a tanulmány lehetne 
könyvem középpontjában. Egyszóval: Páskándi kristálytiszta képalko-
tása és képhasználata egyben gondolati szintézisforma, voltaképpen 
keleti esztétikai kánon szerint módolta a szabadverset. És ez akkor is 
így van-volt, ha képeinek egyik, a fogságélménnyel kapcsolatos alap-
vetô képi szimbolikáját akkor nem tudtam felfogni-lekövetni. Börtön 
és versírás kapcsolatának a kérdését a rejtôzködés és az alkotáslélektani 
aspektus felôl értelmezi Dávid Gyula Az alkotás gúzsbakötöttsége és sza-
badsága. Páskándi Géza megélt és megírt börtönélményei c. fontos írásában 
(Erdélyi irodalom – világirodalom. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000) 
a fogolytárs hiteles perspektívájából is.

Mivel filozófus hallgatóként 1974-tôl teoretikus pályán voltam, nem 
kellett külön elszánás ahhoz, hogy kritikai-értelmezô olvasattal kísér-
jem elsôsorban nemzedéktársaim mûveit (és az irodalomelmélet felé is 
a filozófiai diskurzus felôl indultam el). Ebbôl sokan azt a következte-
tést vonták le, hogy afféle nemzedéki ideológus („guru”) vagyok/vol-
tam. Ez így nem volt igaz, ámbár némi alapot adhatott rá egy, az akkori 
Echinox nevû háromnyelvû diáklapban megjelent teoretikus írásom, 
de fôleg annak az Arisztophanésztól származó mottója: „Vádvárosban a 
Vízóra forrás mellett él egy/ Ravasz nyelvmûves nemzedék;/ Mely csu-
pán nyelvével szánt-vet, azzal arat s szüretel/ Mind szôlôt, mind pedig 
fügét;/ Származásra barbárok […]/ E nyelvmûves […] had miatt szokás 
az/ Áldozat nyelvét kivágni Attikában mindenütt.” Ezt egy elhíresült 
kerekasztal-beszélgetésben Szôcs Géza nevezte el Echinox szerkesztôi 
(közös) ars poeticának (Korunk, 1980/1–2.). Sohasem akartam nemze-
déki ideológus lenni, annál is inkább, mivel igen korán elhangzottak a 
belsô, elhatároló vélemények: „nincs szó nemzedékrôl, korosztályról 
kell beszélni”. Nehéz is lehetett volna mondjuk a remek limerickeket 
és a kiváló, fanyar prózát író Palotás Dezsôt akárki mással összehozni. 
(Itt kell megjegyeznem, hogy megpróbáltam a hazai jelenségeket kor-
társ magyarországi és európai perspektívába helyezni, a hetvenes évek-
ben viszonylag könnyen hozzá lehetett jutni az európai irodalomhoz. 
Ezt megkönnyítette, hogy az Echinox rengeteg kortárs világirodalmat 
közölt, románul a lefordított szerzôk kötetei gyakran ott forogtak a 
szerkesztôségben. Ide tartozik az is, hogy szakmai kritikákat, esszéket, 
tanulmányokat szerettem volna írni. Az ideologikus környezetben szü-
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letett, ideologikus üzenettel és idézetekkel – akár kényszerûen meg-
terhelt – szövegektôl elirtózott az ember. Lapozzuk csak fel a nyolcva-
nas évek lapjait, nagyon nagy százalékban olvashatatlan betûtengerre 
találunk. Ezért az az egyszerû és természetes opció, amit a szakmaiság 
jelent, ideállá változott – természetesen nem csak az én számomra.) 

Ami azonban nem kevés közösséget, közös alapot jelentett, az a ránk 
nehezedô közös nyomás volt, a létezett szocializmus a maga ideológiai 
és cenzurális tiltásaival, az írói egzisztenciákat ellehetetlenítô politiká-
jával. Ez ugyanis egyetlen kibontakozási irányt preferált, a sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalom építését, amelynek a középpontjába a sok-
oldalúan fejlett szocialista embertípust állította (errôl kellett volna dal-
lani). Ennek az eltervezett kibontakozási iránynak voltak szakaszai: 
1971-tôl nyilvánvalóvá vált a totalitarista irányvétel. Ettôl vette kezde-
tét nemcsak az alkotói szabadság beszûkítése, megszüntetése, hanem 
az írói-emberi egzisztenciák ellehetetlenítése is. 1984-tôl kezdôdôen a 
többszintes cenzúrában testesült meg a teljes ideológiai-politikai terror, 
az 1968-tól megteremtett nemzetiségi irodalmi intézmények felszámo-
lása. (Ennek a politikai háttérnek a jellemzésére itt nem kell külön ki-
térnem, a kötetben nem egy írás van, amely ezt a kérdéskört érinti vagy 
akár el is mélyíti – fôleg a Domokos Gézáról vagy a Kriterion Könyvki-
adóról és annak teljesítményérôl szóló, vagy azokat érintô írások. Más-
felôl az 1989-es fordulatot követô „kibontakozás” kérdéskörébe vágó 
dolgozataimat a Látlelet. Tanulmányok, esszék Románia 15 évérôl c. köny-
vemben (Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007) gyûjtöttem össze, és 
ezért ennek a problematikájával sem kívántam külön foglalkozni.) 

A nyolcvanas évek végkifejlete tragikus. A politikai és egzisztenciá-
lis nyomás elôl nagyon sok erdélyi író (hozzávetôleges számítás szerint 
harminc) Magyarországra települt-menekült, és akadt az én nemze dé-
kembôl olyan is, aki nem is tudta túlélni a nyolcvanas évek pusztító 
hideg szürkeségét és nyomorát. Gyanús, bizarr halálok, öngyilkosságok 
– a visszatekintésben elborzasztó panoráma. Ilyen körülmények között 
valamilyen raison d'être abból származhatott, hogy a megmaradt kultu-
rális intézményeket és az azokban végzett munkát nem szabad feladni. 
1988-as naplójának a tanúsága szerint akkor már Domokos Géza is rop-
pant szkeptikusan ítélte meg a helyzetet. Jóllehet közben kibontakoz-
tak egy lehetséges fordulatra utaló jelek az elszigetelt Románia politi-
kai környezetében. 
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Sokan feltették nekem a kérdést, hogy miért nem írtam például a 
következô irodalmi nemzedékrôl, irodalmi korosztályhoz tartozó írók-
ról, költôkrôl? Mondjuk: Kovács András Ferencrôl? Ennek van történe-
te, ha nem is magyarázata, az életrajzomhoz tartozik. 1980 októberétôl 
(Csiki László utódaként) a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fiók-
szerkesztôségében dolgoztam, fôleg a Forrás-sorozatban megjelenô 
elsô kötetes szerzôk kéziratainak szerkesztôjeként. Rendkívüli mennyi-
ségû verskéziratot olvastam, szerkesztettem, gondoztam. Ez azzal is jár, 
hogy az ember annyira „megéli” azt a lírát, amellyel foglalkozik, hogy 
egyszerûen nem marad szakmai motivációja mondjuk a megjelent kö-
tettel kapcsolatos értelmezésre, kritikára. Azért sem, mert annak a 
technikai összefüggéseiben alkalmasint maga is benne volt a ritmus, 
rím, dallam, metrum, kép, metafora stb. értékelése, elôterjesztett vál-
toztatási javaslatok okán. És ez nem pusztán a Forrás-sorozatban meg-
jelent jelesebb költôi vagy prózai mûvekre vonatkozik, hanem sok 
olyan szépirodalmi mûre is, amelyet ezenkívül szerkesztettem. Együtt 
lenni az írókkal, közelebbrôl érteni a mûvek írástechnikai kérdéseit, 
vitatkozni velük az írói szakmaiságnak olyan iskoláját jelentették, 
amelynek a „tudása” nyilván benne van az erdélyi magyar irodalom 
alkotóiról, mûveirôl született írásaimban. Hadd idézzek fel egy ezzel 
kapcsolatos történetet: Panek Zoltán lakásán 1987-es kivándorlásáig 
mûködött egy kis beszélgetô kör, amelynek állandó tagjai Lászlóffy 
Aladár, Mózes Attila, Vásárhelyi Géza és jómagam voltak. A Kihagyott 
szívdobbanás címû kötetének a szerkesztésekor vitattuk a kötet egyes 
esszéit, a szokásos hergelôdésekkel megtûzdelve, amikor is kijelentet-
tük, hogy a Pázmány Péteréhez hasonló prózamondatot azóta sem pro-
dukált a magyar irodalom. Panek elkomorodott, elszótlanodott. Irodal-
mi hiúsága ez alkalommal is „halálos”, ámde termékeny sebet kapott. 
Két nap múltán, egy éjszaka kellôs közepében hívott fel telefonon és 
csak annyit közölt, hogy megvan, és hogy másnap feltétlenül látogas-
sam meg. Összegyûlt a kis társaság a felolvasásra, és Panek felolvasta a 
nevezetes mondatot, majd meg a többit, és várta a hatást. El kellett is-
merni, hogy sikerült neki, akkoriban valóban sokat foglalkozott a nyelvi 
forma tökéletesítésével, saját esszémondatának a kidolgozásával. 

Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a tulajdonképpeni kritikai 
mûködés lehetôségei ebben az ideologikus korszakban messzemenôen 
behatároltak voltak. Ez egy bonyolult összefüggésrendszer volt a léte-
zett szocializmusban: a fô tényezô egyrészt a hivatalosság kinyilvánított 
elvárása volt. Ez, mint említettem, a munka közös nyelvét beszélô, új, 
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a sokoldalúan fejlett szocialista ember építô habitusának megéneklését 
várta volna el az irodalomtól, majd, amikor ez látnivalóan lehetetlenné 
vált, bevetették a mindent leküzdô pártfunkcionárius példaképét. 
Nyilvánvaló volt, hogy minden, ami irodalom névre méltó, mindenrôl 
szól, csak nem errôl. A kritika végül is felfedi az irodalmi mû tartalmát 
és formáját, ha pedig ezt teljes terjedelmében megtette volna, csak ki-
szolgáltatta volna az írót a hivatalosságnak. Ezt nyilván gyakorló kriti-
kus nem kívánta megtenni, szolidárisnak kellett lenni a szerzôvel – 
még akkor is, ha a mû itt-ott bicegett. Ezért a korszakban nagyon sok 
(metakritikai) írás szól arról, hogy milyennek kellene lenni a kritiká-
nak, anélkül, hogy maguk a – mûközpontú, fogalomközpontú, vagy tár-
sadalmi perspektívájú – kritikai írások megszülettek volna. Ebben az 
összefüggésben én a leginkább arra törekedtem, hogy egyfajta meg-
értéselvû mûelemzés felé haladjak, amelyben a mû prozopoétikája 
nyilvánvalóvá válik. Ez elég nagy beleélést, átélést is kér, az alkotó ha-
bitusának a felöltését, akár a színész és a szerep esetében. Azonosulni 
kell a szerzôvel és a szándékaival, aki idegen, mégis, és ezzel eléggé 
elnyomjuk a saját énünket. Aztán meg el kell idegenedni, hagyni, hogy 
a szerzôk valahogyan kiváljanak belôlünk, elhagyjanak bennünket 
(„megöljük ôket magunkban” – ahogyan a pszichoanalitikus perspektí-
vában és terminológiával megfogalmazzák). Technikailag ez azt jelenti, 
hogy azonosítjuk és összefüggésbe rendezzük a szerzô motívumait, fel-
építjük és megéljük a világát. Pszichikusan is eléggé kimerítô eljárás, 
és ezért lassan nem is tudtam volna tovább folytatni. Volt, amikor úgy 
gondoltam, hogy a kritikai-értelmezô mûfajok lehetôségei és teherbírá-
sa is határosak, korlátozottak, ezért megpróbáltam újítani. Egy olyan 
mûfajra tettem kísérletet, amelyben megjelenik az író személyesebb 
énje is, szándékai, elképzelései, a mûhely bizonyossága és perspektí-
vái. (A Portrék az írásban. Kísérlet mûfajra ciklus darabjai.) A személyes-
séget is valahogyan képviselni kellett. (Ekkoriban a személyi kultusz 
olyan mértékûvé változott, hogy például a Forrás-sorozat hátsó borító-
ján szereplô szerény íróportrékat is le kellett venni.) 

Végül még annyit kell megjegyeznem, hogy vannak olyan esszéim-
tanulmányaim, amelyeket annyi kiadásba és újrakiadásba vettek fel, 
vagy éppenséggel más köteteimben szerepelnek, hogy – ámbár bizo-
nyos lenne helyük itt – mégsem vettem fel ebbe a gyûjteménybe. Ilyen 
például a József Attila logikájáról vagy a Szilágyi Domokos véges-vég-
telen perspektívájáról írott tanulmányom. Majd egy következô kötetbe 
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kerülnek azok a tanulmányok-esszék, amelyeket a világirodalom jele-
sei kapcsán szerzettem. 

Foglalkozni az erdélyi irodalommal (és természetesen: delektálódni 
is vele!) nemcsak semleges és hûvösen távolságtartó kritikusi-teoreti-
kusi tevékenységet jelentett, hanem tartozást egy sokoldalú, sokféle 
értékrendhez, virtuális és egyre inkább elmenô, nagyon is valóságos 
íróbarátokhoz. Ez sok minden pótolt az egyre hiányosabbá váló, meg-
szakadozó egzisztenciában. Irodalmi jellegû írásaim 1990-tôl megrit-
kultak, lévén, hogy ettôl kezdôdôen idôm legnagyobb részét a filozófia 
oktatásának, kutatásnak, a szakmai struktúrák kiépítésének szentel-
tem. És természetesen, emellett a verseknek, regénynek…

A kötet címében és e bevezetô mottójában jelzett „rosta” valóban 
mûködik. E könyvben tartalmazott írások az erdélyi magyar irodalom 
félmúltjának és jelen idejének egy idôalagútjában válnak befejezett 
történetté, történelemmé. A hetvenes-nyolcvanas évek erdélyi irodal-
mát meghatározó alkotók ma már nincsenek közöttünk.

(Lezárt életmûvek: Csiki László, Lászlóffy Aladár, Sütô András, Sza-
bó Gyula, Panek Zoltán, Palocsay Zsigmond, Palotás Dezsô, Páskándi 
Géza – s a sor nem teljes.) A filozófiai kérdés, hogy mindebbôl mi és 
hogyan marad meg az irodalomban és annak jelenében (természetesen 
a fiatalabb és legfiatalabb korosztályok irodalmi teljesítménye mellett). 
Mi és hogyan válik hivatalos irodalomtörténetté – ha még megírja vala-
ki… Nyilvánvaló, hogy e sokféle és sokszínû irodalom csak akkor ma-
rad meg az idôtlen jelenben, ha megmarad az olvasásban, az olvasó kö-
zönség foglalatosságaiban. És ebben nem kis szerepe van ma már az 
elektronikus felületekben rejlô lehetôségeknek, tárhelyeknek, archí-
vumoknak. Irodalom a virtuális könyvtárban – elsôsorban ez a történet 
lehetséges folytatása, amelyhez a folyamatos figyelemfelhívás is kell, a 
jó értelemben vett értékmentô marketing. Bizonyos értelemben köny-
vem is ezt a célt kívánja szolgálni. 

Köszönettel tartozom Dávid Gyulának, aki felkarolta és mindvégig 
támogatta az irodalomról szóló írásaim gyûjteményének a megjelente-
tését, figyelmes olvasószerkesztôként pedig észrevételek százaival se-
gítette a kézirat esetlegességeinek a javítását.1 Szintén az ô javaslatára 
láttam el a szövegeket magyarázó lábjegyzetek sokaságával. Köszönet-

1 Ezeken kívül semmit sem változtattam az egykori szövegeken. 
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tel tartozom továbbá Kovács Eszternek, könyvtári szakembernek, uno-
kahúgomnak, aki a kéziratok felkutatásában, a szövegek elôkészítésé-
ben és szerkesztésében nyújtott felbecsülhetetlen segítséget. Nélkü-
lük nem jelenhetett volna meg ez a könyv. 

Kolozsvár, 2014. július 4.

A szerzô
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IRODALMI NEMZEDÉKEK 
ÉS JELENSÉGEK
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A világosság erkélye és látványai

Szôcs Géza elsô kötete (Te mentél át a vízen? Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1975) korántsem az egyértelmû versek sorozata. A kortárs 
költészet ama törekvése, amely „a vers minden olvasatban vers” tétel-
ben fejezôdik ki – itt elég, ha Jacques Roubaud nevére gondolunk –, 
Szôcsöt is jellemzi. Minden olvasatnak megfelel tehát egy értelmezés, 
amibôl az következik, hogy költészetének egészét is különféleképpen 
lehet meghatározni. Az eddigi kísérletek igazolják ezt a megállapítást: 
Kántor Lajos képlete (e költészet egy tizennyolc éves fiú önkifejezése) 
éppoly jogosult, mint a Láng Gusztávé (költôi mítoszkeresés). Az elsô 
verzió csábító lehetôséget kínál: összehasonlítás a ma 26 éves Domi-
nique Tronnal, akinek 18 éves korában megjelent kötete (La Souffrance 
est inutile) példás egyezéseket villant fel. A második lehetôség: „demi-
ti zálni”, hogy eljuthassunk Szôcs szimbólumainak mitogenetikus funk-
ciójáig. Az itt következô olvasat nem elvében, csak nyelvében különbö-
zik az elôzôktôl, és abban, hogy a sietséget azért tartja fontosnak, mert 
költészetünk olyan útján indult meg ez a költô, amelyik hazai irodal-
munkban régóta járatlan.

Melyik ez az út? – Régi könyvtárak katalógusaiban különös írástelér-
re lesz figyelmes a kutató: ma már elfeledett, eltemetett költôk párol-
dalas füzetkéire, amelyeknek ilyen címeik vannak: Hálaadás X. Y. gyer-
mekének születésekor vagy N. N. boldog házasságát köszöntô költemény, vagy 
Ünnepi költemény Y. Z. hivatalába való beiktatásakor, és sok temetési em-
lékbeszéd. Ezek az írások nem szerepelnek irodalomtörténetekben, 
soha senki nem elemezte ôket, bár az a kérdés, amit felvetnek, figye-
lemre méltó: mi a hétköznap ünneppé válásának lényege? Mi az Ün-
nep? – kérdez Szôcs –, és a dolgokban megfoghatatlanul lappangó ün-
nepszubsztanciát igyekszik megtalálni.

Ehhez a hagyományhoz is visszanyúl Szôcs Géza, amikor életünk 
formapontjait keresi, az emberi lényegükben változatlan archékban: 
születésben, gyerekkorban, kamaszodásban, szüretben (a férfivá érés 
és ráébredés a szóra), szerelmekben, halálban. Lírájának rejtett teleo-
logikuma: kimutatni, hogy az élet eseményeinek értéke költészetté 
változtathatóságuktól is függ. A Gondolat és a Zene kézen fogva jár 
ezekben a keresésekben, mint a Hahota fiúja és lánya, egységük a sze-
relem, a Vers. Sokszor elôfordul, hogy az egyik megelôzi a másikat, 
ettôl függôen lesz hangsúlyozottabb az intellektuális vagy a költôi 
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elem. Költészetének szuverenitására utal, hogy a közvetlen elôdök ha-
tása csak nyomokban mutatható ki: Lászlóffy Aladár intellektualizmu-
sa, Szilágyi Domokos formajátékai, Palocsay Zsigmond modern animiz-
musa és sajátos grafematikus alapú verstördelése. De ismételjük, nem 
meghatározó ez a hatás, sokkal fontosabb az a szándék, amellyel Szôcs 
„a régi magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai” feltárásának leg-
utóbb annyira elôtérbe került programja felé fordul, noha idôben – és 
kimutathatóan – csak az anagramma versekig. De ez nemcsak a költé-
szeti hermeneutika kérdése, hanem történelmi is: Szôcs Géza 1950-es 
nemzedékét már nem érinti a háború „durva-szerkezete”, a békeidô 
költészete ez, a békeidô sajátos problematikájával, beleértve a „kultúr-
élményt” is. Így ír Karinthy a béke-korról: „… felragyogó szemmel em-
lékezem a »béke« korára, mely csupa esemény volt és csupa izgalom, 
és mesélni szeretnék e nemzedéknek – mely ágyúdörgésben, gépfegy-
verek zajában nevelkedett – a nagy idôkrôl, melyeknek tanúja voltam.” 
Ennek a kornak a jellemzôje, hogy a költészet önmaga számára is prob-
lematikussá és ezáltal tárggyá válik, és az élôk része lesz éppúgy, mint 
egy szokás vagy életszükséglet. Nem értem azokat, akik – megkülön-
böztetések nélkül – a „könyvélményt” a költészet szempontjából má-
sodlagos értékûnek és jelentôségûnek tekintik az ún. primer élmény-
hez viszonyítva. Igazuk van akkor, ha a kultúrélmény megmarad önma-
gában, és nem fordul vissza soha megoldásként a létproblémába, amibôl 
származott. (A nagy Bartók-versek kultúrélményébôl is fakadtak.) Ez a 
régebbi eredetû kritikai tic meggátolhat bennünket abban, hogy a 
„lekönyvélményezett” vers kódját megfejtve felmutassuk azt az értel-
mi problémát, amelynek megoldása.

Az elsô szonett egy révült pillanat leírása. Hogyan jelenik meg a ré-
vület a versben? Az elemzést itt a vers végével kell kezdenünk: a sze-
relmes keze elejti a rózsát. Miért ejti el? Mert nem a kezére figyel, ha-
nem másra, olyan erôsen, hogy figyelmének már nincs is mértéke. Most 
a tekintet szükségszerûen arra siklik, akire szerelmese ilyen erôsen fi-
gyel. Az nagyon boldog lehet, a költô ezt úgy érzékelteti, hogy megál-
lítja a pillanatot; mint egy fokozatosan lassuló filmfelvétel, olyan ez az 
idôszalag, most a moccanatlanság pillanatában vagyunk: „a bölcs kút-
mélyeken megállt a jég/ s biztosan most a kút jegére fagyott/ a tükörkép 
is, amit a hold hagyott a templomkert kútjában”. E boldogság egyete-
mes, annyira, hogy a vén víz is magában felejti a holdat. Ha most visz-
szaállítjuk a képek eredeti sorrendjét, kiderül, hogy mindaz, ami a va-
lóságban a szerelmi révület epifenoménje, ebben a versben annak oká-
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vá változott. A pán-boldogság általánosságából, a révült természetbôl az 
egyedi rózsába költözô tekintet képszerûen teremti újra a révület belsô 
körforgását. Ennek a mozgásnak a tettenérése avatja a verset a szerelmi 
sorozat kiemelkedô darabjává. Ezek után érthetô a Talajpápa kese-
rûsége: „Vacogni nem fogok kivarr/ engem a só mint Stendhal ágát/ úgy 
járom majd mint csont-ikon/ a csenddel bélelt kô világát”. Ez a kese-
rûség abból a felismerésbôl származik, hogy az ember csak néhányszor 
lehet osztályosa a révület-erôsségû érzelemnek, de tartósan nem élhet 
benne. A költô önnön képtelenségét az ilyen érzelem folyamatosságára 
sorsként ismeri fel (a költészet klasszikus fordulata): „Mert annak a sor-
sa telt be rajta,/ ki az örök szerelmet akarta”.

A következô fordulatban meg kell magyarázni a szerelmi révület ki-
vételességét, ezt a csodát. Az ész erre csak úgy képes, hogy a csodát, az 
álomszerût a csodák világából származónak tekinti. A szerelem idejét 
megragadni akaró költô látja, hogy ez az idô lejárt: „idô hol van hol? 
vagy úgy kiválott/ a dolgokból mint holtból a lehelet?” Az animisztikus 
szemlélet azért jelenik meg, mert az idô a két szerelmes számára össze-
kapcsoló érzelmi szubsztancia volt.

A kedvessel való újratalálkozás éppen az idôszubsztancia kíméletlen 
valósága miatt lehetetlen, ezért a költô kénytelen az álomalatti kútba, 
az emlékezetbe leszállani (Három medve dörmögött). Közben megfigyel-
hetjük a rímjátékot; gondolattól gondolatig nem gondolat visz, hanem 
zene: „kútfedôre,/ álom alatti kútnak három ôre –” mintha a vízbe bukó 
búvár gurgulázását, löcsbölését hallanók. A „kedvessel való képzelet-
beli találkozás” ismert motívuma többször felbukkan, például A kéz 
mélységei és emlékezete címû versben is, majd egyre gyengül, és egyre 
nosztalgikusabbá válik, egészen a Tóth Árpádra emlékeztetô anagram-
ma-farigcsálás gesztusáig.

Végül az ôsz érkezik. A közelítô tél ellenfényeként többször vissza-
kísért a mentamezôk hûs zöld színe. A zöld és vakítófehér közé szorult 
költônek ki kell törnie. A kitörés színe a vér, a mákony, a szüret lénye-
gét kifejezô szín. A bacchanáliában felsejlik az elmúlás (Fölfogni), és a 
következô szonettben tudatosul az elmúlás ténye, a szerelemnek és já-
téknak vége (Mondják: Fölfogni…). A költô most a reflexióhoz mene-
kül, hiszen már csak az emlékezetbe való lejegyzés tudja úgy-ahogy 
megmenteni a varázst. Mivel az elért szépséget meg kell tartani, a gon-
dolat megfogalmazza a pillanat öröklétbeni feloldásának programját 
(Szíved megnyugszik majd). Az örökléttel való kapcsolatteremtés úgy le-
hetséges, hogy a költô rátalál az öröklét egyetemes szimbólumára, a 
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Holdra; az emlékezés világra kiterjesztett gravitációja pedig e volt-dol-
gok és minden dolog héján tartja a megnyugodottat. A szonettkoszorú 
befejezésének feszessége a nyugalom szükségszerûségének tudatából 
fakad; nem tényleges nyugalom ez, nem lankadás, hanem az új sötétre 
váró lecsavart lámpa pislogása. A szintézisszonett méltó befejezés: egy 
csokorban az összes fômotívumok, és ha e fômotívumok közül is el-
hagyjuk a csak viszonylagosan fontosakat, legvégül a cím világít majd, 
mint örökláng, a DE IMMORTALITATE AMORIS.

A rímek végig választékosak: a fellelem–félelem teljes és tiszta ríme, 
a ballagó–billegô, olvadó–alvadó, kóstolón–füstölôn, vérbelû–vérbeli 
már-már Babitsra emlékeztetô kínos pedantériája minden pillanatban 
Szôcs költôi erényeit és kettôs természetét csillogtatja. Rímeiben az 
alkatilag par excellence trubadúrköltô mutatkozik be, aki villogó rímek és 
asszociációk kedvéért (ekkor a szerelmesköltészet kisujja hegyét véli 
érinteni) egy bonyolult gondolatot bármikor szecskává aprít, torzón 
hagy, erôszakosan és cinkosan elfelejt azért, hogy a zenei harmónia a 
vers különbözô felhangjain visszatérjen. És néha tényleg felmerül ben-
nünk a kétely: vajon olyan motívumok, mint pl. a „Hold leszünk” vagy 
„ÉJ A HOLD IDÔSZAKA”, a másodszori használatkor tényleges tar-
talmi elemek maradtak-e, vagy pusztán a szonett belsô álanaforái? Nem 
tudjuk. A töprengés mindenesetre érdekes. 

E versekben többször felbukkan a belsô végtelen fogalma. Miféle obs-
kúrus dolog ez az állandó hivatkozás a külsô és belsô mélyekre, amely 
mintha az ellenôrizhetetlen jelentések birodalmába parittyázná az el-
mét? – kérdezi az olvasó. Itt lép fel a Szôcs Gézával kapcsolatban sokat 
emlegetett Weöres-hatás, a költészet filozófiájában és nem formájában. 
Kimondottan errôl a formaélményrôl szerintem csak e versek talán leg-
szebbike, a Kopjafa kapcsán lehet beszélni. Ebben érezhetô a dinami-
kus mozgásvers-modell, a guruló verssorkígyó ritmikája, mint amilyen-
nel pl. a Fughettában találkozunk. Szôcsnél a belsô végtelen filozofikuma 
korántsem a keleti filozófia és irodalom hatásából származik. Itt a belsô 
végtelen a kompozíciót szolgálja, és csak másodlagosan válik filozo-
fémává, jelentôelemmé. Ilyenformán: „A kompozíció befelé mindig 
fokozza a dolgokat: olyan, mint egy állat, melynek letépték a jobb lábát, 
a bal veséjét és az egyik agyarát, mire maradékkontúrjain belül fejleszt 
ki egy új biológiai egyensúlyt; ha tovább nyirbálják, újból a maradék 
fog szervezetbeli harmóniát fejleszteni: gyanús állat. A lélek kapva kap 
egy ilyen kompozíciós-rutinon, és minden értelmetlen torzón belül al-
kot egy rendszert; minél kaotikusabb vagy szétesôbb a szeme ügyébe 
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esett töredék, annál nagyobb kéjjel szerkeszti meg rendsémáját: kiegé-
szíti a torzót, de nem kifelé, az ideális egész felé, hanem befelé, a súly-
vonal köré szerkesztett mértani ábra köré.” (Szentkuthy Miklós Prae 
címû mûvébôl idéztem ezeket a sorokat, Szôcs Géza látásmódjára ha-
tással volt ez a mû, sokszor, a prózai numerus felé közelítô verseiben a 
Szentkuthy-mondat amorf többrétegûsége, kattogása sejlik föl.) A 
kompozíció belsô végtelentengelye tehát harmóniatengely, a lélekbe a 
költô a világ elemeit építi be, és fordítva – innen származik kompozitorikus 
animizmusa és metafora-építésének szabályszerûségei.

Szinte hihetetlen, de e versekben a hideg tárgyak, OBJEKTUMOK 
mindig funkcionális elemként vannak jelen (megszámoltam), nem pe-
dig problémaként, a gondolat körülfonja ôket és magába építi, de nem 
villan ornamentika nélkül rájuk, vagy nem cikázik dolog és maga kö-
zött, mint például (találomra vesszük e példát) József Attilánál: „Ma-
gyar Alföld – gond a dombja;/ temploma cövek;/ talaja mély aludttej, de 
benne/ hánykolódnak szögletes kövek.” (Magyar Alföld) A dolgokra 
való sajátos, általában közvetett és funkcionális vonatkozás Szôcs ima-
ginárius világát hozza létre; az egész világ él, lélegzik: a rengeteg zooló-
giai kevercs, az egész metaforikus ôslénysereglet mind egyvalamit su-
gall: ha nem vagyunk minden pillanatban elég gazdagok, ha nem 
mûködik elég magas hôfokon értelmünk, érzékeink, képzeletünk, ér-
zelmeink, akkor azt kockáztatjuk, hogy egyedül maradunk, szemben a 
dolgokkal, a léttelenség hideg ítéletével. Tagadtatnak a dolgok: itt 
hóbivalyok, iynx-madarak, tükör-bagoly, Óriás-Horizont-Madár, holló-
szôrû farkasok, vén harcsa (az Utolsó Kérdés Hala), rézbaglyok, monos-
tormadár, holdveréb, üvegvarjú, denevérebek, pergamenkutyák stb. 
vannak. E jelentéses animizmus biztosíték arra, hogy az esetleges 
egyedüllét riadalmát mindig feloldja valami: a forma.

Következnek a meseversek: a Heaven's Temple; Bátyám, Nin; Azt hi-
szem a fehér kövön aludtam…, a gyermekkor értelmének felmutatásai. Íme, 
ezek voltak gyermekkori érzékenységünk formái és alakzatai. (Ele-
mezhetetlen versek ezek; meg merte-e próbálni valaki gyermekkora 
kedvenc Andersen-meséjét, például a Waldemar Daa és lányait elemez-
ni?) Ilyen tiszta érzelmi modell keresése következik, keresés, a gyen-
gébb versek illusztrálják ezt (Who's who; Az író és a kerekek; Neved betûi 
ablakok).

E költészet jelentésének kulcsa, a Fordulópont-Vers, a Kapkodnád te 
is fejed. A kötet e versében kerekedik elôször felül a morális ész nyelv-
tana, a játék nyelvtanán, ebbôl fakad az Üzenet. Felocsúdás-vers ez, a 
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fenyegetett ember elsô mozdulatáé, aki összefogja mellén a szétnyílt 
ruhát. A költô új, szigorú feladataira ébred, olyan imperatívuszokra (a 
moralitás kategóriáját kell használni), amelyek elôl nincs kitérés. A vi-
lág teljes egészében az emberbe költözött, és a poharas polc csörömpö-
lése tompán, de mégis oly vigasztaló szózatként hangzik, mint…? Nincs 
hasonlat. Magunknak kell így megkeresni a belsô arcot és utána a 
legbelsôbbet is – ha van. De biztosan van: az „ôstudás” semmi mást 
nem mond, csak annyit, hogy áldozatos erôfeszítéssel megtalálható. 
Mit jelent ez – valamiféle, a lélek belsô regnumaiban végzett szókra-
tészkedést?

Nem: a közvetlenség igézetét. Az érzékenység új formáira, új alakza-
taira van szükség, egy janzenista szelíd csökönyösségével ismétli-
mondja ezután Szôcs e szavakat majdnem minden versében. Például: 
„Én, amikor szigony leszek, megsebzem az arcba zárt nevetéseket, 
hogy kiömöljenek vagy haljanak meg” (Annabelle és a betyár); „Jaj ne-
hogy valamilyen örömrôl bárki szeretetérôl/ lemaradjál” (Úgy tört össze a 
költô); „Az ottani szórt, nehéz világosság pora azokat/ nem dermeszti 
csak, kiket még életükben felöltöztettek szép szavakba…” (Third 
Impression). Ezután a költészet empíriája érzelmi, a szó csak akkor kö-
zöl, ha elôbb átjárt, mint ahogy a mákony íze is erôssége után jár. A 
versek befogadási receptjérôl van szó, ha ez nem mûködik, általában a 
vers élettelen. Felmerülnek a mi a költô kérdései, olyan kérdések, 
amelyek Szôcs további fejlôdésének igazi biztosítékai.

Egy versrétegre még ki kell térnünk: szürrealisztikus verseire (pél-
dául Kôgyökerek a fal mellett). A nyelv még fel nem használt, el nem kop-
tatott, közhellyé nem változtatott kincsei és meddôhányói válnak a kü-
lönös képeivé. Az új jelentések feltárásának szintaktikai szimata vezeti 
ujjongó magabiztossággal a nyelvi különösségek, torznak tûnô asszoci-
ációk használatában (Kántor Lajos észrevétele szerint – sokszor költé-
szetének kárára). Ez az élmény a reneszánsz nyelvfilozófia eufóriájához 
hasonlatos, amely már a dolgok beutazásának elôfeltételeként tekinti a 
nyelvet, és tákolja, fúrja, faragja, mint Szôcs a „rossz, csikorgó ûrhajót”. 
És milyen alapvetôen meghatározza ez a világképet és a tételes erköl-
csöt! Giordano Bruno így fogalmaz: „Egy pürrhóniánus azt mondta – ki 
tudja, nem a mi állapotunk-e a halál, azoké meg, akiket elhunytaknak 
mondunk, az élet? Éppúgy – ki tudja, nem áll-e a boldogság és az igazi 
üdvösség a mondat részeinek helyes összekapcsolásában és egymás-
utánjában?” Megdöbbentô hasonlóságot mutat ez a mondat Szôcs ítéle-
tével: „Nem lenni is csak egy alakja annak/ amit, bár nincs, úgy nevez-
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nek, lenni” – amit úgy is felfoghatunk, mint alaptételt a képzeletnek a 
lírában elfoglalt helyére vonatkozóan.

És ismét elemezhetetlen versek következnek, a dobrudzsai Holló-
völgyében született kiváló Third Impression, Amikor a kerecsen… és a 
gyász komor, pompás ciklusa, az Öt vers Évikének. Szôcs Géza tételeket 
is közöl könyve végén, ezeket nem elemezzük, mivel nem versek. De 
egyik kiváltképpen megragadta figyelmünket, így szól: „Légy tiszta 
önmagadhoz.” Felhívjuk a figyelmet arra a folytonosságra, ami ezt a 
mondatot Asztalos István Újesztendô-beli erkölcsi célkitûzéséhez kap-
csolja. Ottani megfogalmazása: „Én becsületes akarok maradni magam 
elôtt is.”

Tudatossága és költôi ösztöne majd megóvja Szôcs Gézát attól, hogy 
költészetének erényei szélsôségekké váljanak. Lehetne teremtett 
eszményeibôl: az érzékenység új formáinak keresésébôl, közvetlenség-
vágyából érzelgés, választékosságából szecessziós formajáték, képzele-
tének gazdag és kifogyhatatlan világából céltalan szubjektivizmus és 
ezoterizmus. De e merev fogalmak: nem puszta ijesztgetés.

Az igazi és egyetlen arc keresése folytatódik, és hisszük, hogy az ol-
vasók megértik és értékesítik ezt az üzenetet, annál is inkább, mivel az 
azt hordozó költészet hazai magyar irodalmunk fejlôdésének szükség-
szerû mozzanata és kultúránk jelensége, hiszen törekvéseivel Szôcs 
nem áll egyedül. A békeidôk a problémákat „finomszerkezetûvé” ala-
kítják, e „finomszerkezet” pedig a költészet számára a megközelítések 
sokaságát szolgáltatja. A mûvesebb-elvontabb költészet útján – amint 
bizonyítani igyekeztünk – indult meg Szôcs Géza.

Korunk, 1976/5. 

A szemmáglyák megvilágítják a tájat

„Hiszen célunk (csak ez lenne:) megszemlélni a dolgokat közelrôl” 
– írja Szôcs Géza Fénykép a Lustig-testvérekrôl, egy léghajó kosarában címû 
versében. Verselméleti tanulmányában pedig a képi gondolkodás és világ-
látás elsôdlegességét bizonygatja. Költészetének ebben a szakaszában ver-
seinek és elméletének legfôbb célkitûzése: helyreállítani a világ (képi) 
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egységét, azaz az egységet olyan alakzatokba (Gestalt) sûríteni és azt 
kifejezni, amelyekben kultúrtörténetünk hôs borfûtôinek, vízóvóinak 
és celléreinek éppúgy megvan a helyük, mint az üstököscsontváznak, a 
skarlát vitorláknak éppúgy, mint az atom-tengeralattjáróknak. Nem le-
het valamirôl egyféleképpen, másvalamirôl másféleképpen beszélni, az 
ôsnyelv egységszemléletét azonban csak úgy állíthatjuk helyre, ha az 
egység elvén alapuló látási alakzatokat kísérletezünk ki és azt sze-
münkkel elsajátíttatjuk. Szôcs azt is érezteti, hogy felfogása szerint vi-
lágunk szemléleti egységét pillanatnyilag csak a költészet, a költôi 
nyelv biztosíthatja a bensôségesség szintjén. Boldog lehet az a költô – 
tehetjük hozzá –, aki a költészet XX. századi helyzetére vonatkozó ren-
geteg kontroverziótól, a konkrét nemcsak költôi nyelvbeli, hanem világ-
szemléletbeli elôretörésének következményeitôl ennyire mentes. Fel-
fogásának biztonsága ugyanakkor a Füst Milánéra emlékeztetô pátoszt 
is jelenti: ezeket a verseket nem lehet mondikálni, semlegesen elôadni. 
Fennhangon elpanaszolni, elmesélni, eljátszani, elénekelni – igen. 
Bennük a szerves világegységnek rnindenre kiterjedô központja a vál-
lalt alany, kérdései az erényre, válaszai a morális választásokra vonat-
koznak.

A kilátótorony és környéke (Kriterion Könyvkiadó, 1977) expressis verbis 
is utal a költészeti hagyományra, hiszen mindenki tudja, mennyire von-
zódott Áprily (és Kemény János) a tetôhöz. E sajátos perspektívának az 
irodalomtörténetben bôven taglalt elônyeit Szôcs is hasznosítja. Múlt-
felfogása – és idôszemlélete – a távoli, történelmi és közeli, személyes 
múlt ellenôrizhetô voltán alapul, ezt költôileg a science fiction idô-
utazásos technikájának átvételével oldja meg, valamint az egyetemes 
kultúrára való állandó vonatkozással. (Ebben egyaránt kapcsolódik 
Wellshez, Karen Andersonhoz, valamint Borgeshez és Nagy László-
hoz.) Állandó születések és átalakulások jellemzik ezt az idôt: a múlt-
ban épül a kedves arca, nyomon követhetô, miként alakulnak végtelen 
metamorfózisának pillanatai a szeretet tárgyának ikonjában az arcban 
(Születésnapod). Továbbá Szôcs megírja a föld alá került arc anyagelvû 
erénymetafizikáját (75 virágvasárnapján, napéjegyenlôség idején), ehhez 
kapcsolódik A sírhely mása tanítása: „járd körül velem életem, taníts/ 
MEGVIZSGÁLNI HOLTOM RENDELTETÉSÉT” – a keletkezô 
földi arcok felelôsségük szükségszerûsége által túl kell lépjék adottsá-
gaikat.

Ha a Te mentél át a vízen? verseiben a játék egyetemes gesztus volt, 
az újabb kötetben érvényességi köre szûkül, klasszikus helyzetek, 
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klasszikus eszközök jellemzik, A Diótörô hagyományában: „Pipacs-pe-
riszkópokon” figyelnek a lentiek (Beles-kelôdni egy pipacson), életre kel a 
fényképezôgép (A fényképezôgép), „mint a megrebbenô alvó madarak/ 
megcsörrenek a telefonok” (Mikroszkopikus vasutak). A játék itt induk-
ció, sajátos kísérlet. Ahogy Bacon írta: „az érzéki észrevételen tapod, a 
természetre irányul, a mûvekhez ragaszkodik, s velük csaknem össze-
vegyül.”

Külön elemzést kívánna A forradalmárok vacsorája ciklus. A címadó 
vers szakít a hagyományos (szûk) forradalmár-értelmezéssel és a ko-
lozsvári helytörténet legendás alakjának, Donátnak a mítoszát teszi a 
kollektív lelkiismeret archaikumból kiemelt tükrévé. A vers záró-
sorainak nosztalgikus aktivizmusa a bátorság és az erkölcs elválasztha-
tatlanságának eléggé nem nyomatékosítható tételét fogalmazza újra. A 
Levél Burgosba, Angel Otaeguinek polifon szerkesztése a sirató, himnusz 
és programvers eszközeit használja annak érdekében, hogy a forradal-
már halálát a hit alapkövévé változtassa. Ama hitrôl van szó, amely sze-
rint – Vas István nagy Al-lende-versének sorait idézve –: „Megszólal 
egy elcsöndesült országban tétova,/ De kitartó kattogással egy régen 
elhallgattatott/ Gépfegyver: tam tata tam…”

Ha a kritikus az elemzés végén értékel, elmondhatja: a Te mentél át a 
vízen kapcsán megfogalmazott fenntartásai (Korunk, 1976/5.) nem iga-
zolódtak. A Kilátótorony és környéke célkitûzései pontosak, a forma vilá-
gos, áttekinthetô, az eszközök meggyôzôek, A Fû a hajadban (ez az 
ostinato is, adoniszi sorban!) c. versszonáta megejtô zenei kíséret az ol-
vasmányhoz.

Ifjúmunkás, 1977. november 6.

A szonettkoszorú mint parancs és tôrvetés

A szonettkoszorú nem avulhat el. Ha a költô szabad formáinak általános-
ságából kiábrándult, a szonett formakényszerében találja meg – para-
dox ez – hihetetlen szabadságát. A koszorú a benne rejlô tartalmi 
lehetôségek révén, a költôi eszközökkel létrehozható drámai szerkezet 
révén olyan érték, amelyrôl nem lehet lemondani. Igazi szezámkulcs: 
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segítségével mindig találhatók új világok. Ám e Goethétôl századunk 
poétikájáig helyesen kísértô evidenciában titkos korollárium is rejlik: 
az a költô, aki szonettkoszorút ír, nem pusztán csak alkalmazza a for-
mát, hanem újra is kell teremtenie azt, mégpedig a formai lehetôségek 
bôvítésével. Egyszóval a maga szonettkoszorúját kell írnia, a máséval 
összetéveszthetetlent.

Aligha tudnánk hirtelen kimerítô magyarázatot találni arra, hogy a 
jelenségszintû okokon túl miért tér vissza a romániai magyar líra né-
hány fiatal alkotója a szonettkoszorú-szerkesztés hagyományához. A 
magyar irodalomban viszont számos olyan korszak található, amellyel a 
tudatos szonettkoszorúíró-kedvet per analogiam magyarázhatjuk. Ha a 
szonettkoszorú-szerkesztés ethoszát a legrövidebben akarnók jelle-
mezni, ezt mondhatnánk: a szonettkoszorúk léte parancs létezhetôségükre, 
maga a szonettkoszorú a legmagasabb rendû tôrvetés önnön meghatározottsá-
gai ellen, magáért.

A figyelmes Olvasó azonmód rábukkan majd az alább következô 
szonettkoszorúban Palotás Dezsô eddigi verseinek stílusjegyeire, ezek: 
az argóval kacérkodó nyelvhasználat (furcsa, nem? – de a költô bebizo-
nyítja, hogy a szonettben ez is lehetséges) az egyszerûség és tömörség 
olyan minôsége, amely nem szégyelli fellelni önnön világképében a 
profánt, hogy a másokéban meglévôre rámutathasson. Szemléletileg 
mindennek következménye a minden dolgok profanizálhatóságából, 
illetve annak tudatából származó rezignáció, amely viszont küzdelem 
mindenfajta rezignáció ellen. Az újdonságot azonban nem itt kell ke-
resnünk.

Mint a szonettkoszorúknak általában, ennek is egy szerelem történe-
te a váza. A történetnél azonban fontosabbak a körülmények, ezek a 
lírai érték-hierarchia kiemelt elemei, egyben pedig a reflexió eszközei 
is. Hogyan? A tél egyrészt konkrét: fagy, locspocs, dérvirág; de általá-
ban jelöli a szerelmet vacogtató tényeket is. Elsôsorban azért, mert a 
szerelem köztudottan nem szenved el meghatározottságokat, a tél vi-
szont épp ilyenekbôl áll, csupa korlátozás. A télnek ezért általános je-
lentése van: a hiány. Ahogy Bessenyei  írta: „Nincsen gyönyörûség: a 
természet nyugszik,/ Fagyos koporsója szüntelen havazik./ Csak abla-
kainkról nézzük egeinket,/ S házi játékokkal tartjuk szíveinket.”

De hogy lesz mindebbôl szonettkoszorú? Egyszerûen.
A „házi játékok”, a szabadsághiány, a meghatározottságok világából 

kivezet a szerelem, illetve metaforája, a tavasz. Palotásnál: a tél, bár 
megjön a tavasz és a szerelem, végig mindkettôt fenyegeti, illúzióvá is 
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teszi ôket. Így több, egymással különbözôképpen érintkezô világ jön 
létre. A szonettekben: a tavasz és a tél, a szerelem és illúziója mozzana-
tai szinte szabályos (értsd kombinatorikus) váltakozásban (és választás-
ban) követik egymást, a hangsúly emeli ki ezt vagy amazt, úgy vonul 
végig a motívumokon, mint az óramutató, hogy a mesterszonett elvont 
idejében megálljon: a szerelem letéteményesei az „öreg, ôszinte 
jóhóemberek”. (Jóhóember: a francia nem ismeri az egyszerû, közöm-
bös hóembert – homme de neige –, csak a jóhóembert, a bonhomme de 
neige-t.)

A figyelmes Olvasó – ha ragaszkodik a klasszikus szonettformához 
– egyszerûen át is írhatná e szonetteket, és akkor talán még jobban 
érezné, hogy miként gravitál, lüktet a szonett világának minden eleme 
a rímek körül. Rájöhet arra, hogy még hány szonett rejlik ezekben, 
amelyek mind a rímes szavak sorbeli helyének függvényei. Valamit 
eközben nem szabad elfelednie: a cím – Végül úgyis mindig hazamegyünk 
– sötét és komor alaphangját, amely úgy kísér végig, akár a sebzett va-
dat követô keselyûk, egy késvágás az arcon vagy egy gyermekkorban, 
ébredéskor hallott ködkürt emléke.

Igaz Szó. Fiatalok. (Tavasz) melléklet. 1978/1. 

Humanista fegyvertár

A humanista reflexió századunk etikájának és társadalomfilozófiájá-
nak alapösszetevôje, a különbözô „humanizmusok” már rég a reflexió 
önálló területei. Mindebbôl az származik, hogy – amint Bretter György 
Gondolatok a humanizmusról c. tanulmányában rámutat – a humanizmus 
változatainak sokasága és eszmerendszerének viszonylagos „szüksé-
ge”, kidolgozottsága miatt, lényegében meghatározhatatlan, ezért 
funkcióinak aligha tud megfelelni. A humanista reflexióról mint gon-
dolkodás-modalitásról azonban nem lehet lemondani, különösen a mi 
filozófiai kultúránkban nem, fôként mert épp a humanista reflexió e 
filozófiai kultúra legfontosabb elôzménye. (Lásd Gáll Ernô: A „kisebbsé-
gi” humánum. A humanizmus viszontagságai c. kötetben. Politikai Könyv-
kiadó, Bukarest, 1972)
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Ágoston Vilmos, aki az „esszéírók” közül leginkább jeleskedik a stí-
lus világosságának és áttekinthetôségének kartéziánus erényeivel, „az 
irodalmi reflexió humanizmusát” elemzi, így szolgáltat érveket az álta-
lában vett humanista reflexiónak. Legfontosabbnak tekinti Ágoston 
azt, hogy léteznek bizonyos kritériumok: a kor, a mûvelôdés szerkeze-
te, az alkotói cél, amelyek – bár a humanizmus általánosságban nem 
visel el sajátos meghatározottságokat – szükségszerûen meghatározzák 
az irodalmi reflexió humanista jellegét. Ezért humanista költôink, az 
ún. második felvilágosodás és több más történelmi és irodalomtörténeti 
korszak Ágoston számára elméleti modell, nem csupán szubjektív von-
zalomból származik használatuk.

Könyvének (Humanizmus: ettôl-eddig? Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest, 1977) bevezetô esszéiben olyan gondolataira találunk, amelyek, 
látszólagos töredékességük ellenében, az esszéformából származó sajá-
tos kifejtésmód ellenére, nagyon is rendszeres gondolkodóra vallanak. 
E gondolatokat azért szükséges összefoglalni, mert szerzônk irodalom-
történeti elemzésének módszertana és következtetései, valamint szép-
írói stílusfordulatai fôként ebbôl érthetôk. Eszerint: az (irodalmi) hu-
manizmus elválaszthatatlan egy adott történelmi és korhelyzettôl, illet-
ve attól a határhelyzettôl, amely a történelem és kor leglényegesebb 
meghatározottságaival ellentétben radikálisan kifejezésre juttatja az ér-
tékeket. A társadalmi jelenségszféra látszólagos egynemûségébôl a 
„humanizmus, s halál imperatívusza”, a „humanizmus, mint kultúr-
félelem” kibontakoztatja az értékeket és az „irodalmi humanizmus” 
mûvészetteremtô gesztusával veszi védelmébe ôket. Maga a mûvészet 
a halál szigorította helyzet támadása a halál ellen (mert mint mûvészet 
általános, mert „az egyetlen transzcendencia a mûalkotás”), maga a 
mûvészet e gesztus által a humánum evilági tételezése. A mûvészet 
ezért érve a humanizmusnak, a humanizmus ezért magyarázza a 
mûvészetet. (Meg kell jegyeznünk, hogy Ágoston nézetei nem rokonít-
hatók az ún. halálesztétikákkal – pl. a Balázs Béláéval –, mert a „féle-
lem”, „halál” stb. motívumai nála éppen az irodalmi reflexió humaniz-
musának sajátos meghatározottságai. Ha a görög hármas mintájára – 
szép-igaz-jó, szerzônk ragaszkodása e kánonhoz nyilvánvaló – megpró-
báljuk kategóriákban összefoglalni a fentieket, azt mondhatjuk, hogy 
az esztétikai (és etikai) alapelv itt a szépség–humánum kettôsség. Egy-
szerû, de nem banális! – mert az elemzésekbôl pontosan kiderül, hogy 
mit tartalmaznak e kategóriák.)
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Igen fontos szerepe van e nézetek rendszerében a formának, ami 
intellektuális elem. Ágoston is kísérletet tesz arra, hogy leírja a 
mûalkotás genetikáját. E létrejövést az élmény – formabensôség – a 
külsô artikuláció fogalmaival írja le, ezáltal szervesen kapcsolódik az 
arisztotelészi magyarázathoz, hagyományhoz. Nagy meggyôzôerôvel 
mutatja be, hogy a mitológia, mint forma, hogyan teszi közvetítetté a 
mûalkotást a második angol romantikában. További esszéinek egyik 
alapmotívuma ebbôl eredeztethetô: mint lesz a társadalmi szimbólum-
rendszerek többrendbelisége (az egységes mitológiaival szemben) a 
formaképzésnek és ezáltal magának a mûvészetnek akadályává.

Vitatkoznunk lehet és kell Ágostonnal: a tragikus szituációról szóló 
tételes fejtegetései nem meggyôzôek, szimbólumelméletével pl. a 
nagyközépkor irodalmi szimbolikája nem magyarázható.

Ágoston Vilmos irodalomtörténeti okfejtéseinek fennkölt körmon-
datait szarkasztikus tômondatok szakítják meg, viszont kritikáinak 
„jelenidejûsége” klasszikus nyugalmú. Ennek jelentése az, hogy nem 
ismer múltat és jelent, és mivel e kettô nem válik el, cezúra sem lehet, 
csak kultúra van. „…oly kevésre vágyunk, s értelmünk legfeljebb a vá-
gyainkig ér el” – írja egyik kisesszéjében. Ez ellen kell küzdeni, vallja 
szerzônk, hiszen ez nem kultúrateremtô magatartás.

Ágoston könyvét polcom elérhetô helyére teszem, mert sokszor fo-
gom használni. Megnyugtató, hogy már lehet használni. Ha megunom 
Cocteau-t olvasni, elolvasom, mit ír róla Ágoston könyvének számomra 
legkedvesebb írásában. Mégis szomorú vagyok és nyugtalan: Ágoston 
gondolkodói heve, szépírói lendülete Horizont-utószók irodalomtörté-
nészi nyugodtságává sûrûsödik és hûvösödik. Azért vagyok nyugtalan, 
mert újabb könyvének megjelenéséig – tudom – lapjaink rovataiban és 
hasábjain Ágoston-írást alig olvashatok.

Ifjúmunkás, 1978/1. 
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Kôrössi P. József verseirôl

Részlet a Gaál Gábor Kör (1978) XII. 1-jei ülésén felolvasott 
vitaindítóból

[…] Az utóbbi évtized mû- és szövegközpontú elemzéstechnikái 
gyakran univerzalizálódtak, az a látszat keletkezett, hogy az esztétikai 
érték azonos a szöveg immanens minôségének értékével. Különösen 
szembetûnôvé vált nálunk ez a folyamat, most, ugyanis ítészeink for-
maszempontjai a Nyugatos formakultúrát tekintik – nyilván, annak 
folyamatszerûségérôl van szó – aktuális formakívánalomnak. Látnivaló, 
hogy ez a felfogás még inkább szûkíti az irodalom aktuális forma-
lehetôségeinek körét – a kritika oldaláról.

Másfelôl azonban az tapasztalható – és Kôrössi P. József java versei is 
ezt példázzák –, hogy az ún. fiatal romániai magyar költészet (az obligát 
illúziók elvesztése és eszményeinek radikális átértékelése után) egy 
sajátos formapluralizmust fejleszt ki. Fiatal költészetrôl lévén szó, 
amelyre fôképp az jellemzô, hogy a lehetôségek költészete, természe-
tesen a formapluralizmus, a lehetôségek elvont, történelmi pluralizmu-
sát jelenti. Továbbá természetes, hogy az elôbb jelzett tulajdonságok-
kal rendelkezô kritika a hagyomány rendkívül szûkké vált szempontja-
it kísérli meg erre a költészetre alkalmazni, a hagyományt tehát erôteljes 
szelekciós tényezôként alkalmazza a költészet homogenizálásának irá-
nyában. Mit lehet itt tenni? Elsôsorban azt, hogy valamiképpen vissza-
térünk a formának egy tágabb fogalmához, hogy kritikánk mûködését 
ne fordítsuk a fiatal költészet szándékaival ellentétes irányba. Én nyil-
ván nem tudhatom, hogy ez miképpen valósítható meg, azonban sze-
retnék emlékeztetni egy példára. Századunk tízes és tüzes éveiben, 
amikor a magyar progresszió Ady Endrében találta meg költészeti ön-
azonosságát – olyan mértékben, hogy mint a feudalizmusban, a költôk 
formálisan hódoltak és behódoltak neki, tehát akkor hirtelen lehetet-
lenné vált a kimondottan szövegalapú esztétikai ítélet (ennek legszél-
sô ségesebb példája Kosztolányi), és a kritikában radikálisan új igények 
jelentkeztek. Ezek az igények elméleti megfogalmazásukhoz Lukács 
György fiatalkori írásaiban jutottak, aki akkor mint a Vasárnapi Kör ve-
zéralakja igyekezett saját elméleti felismeréseinek költôi egóját felta-
lálni. (Zárójelben jegyzem meg, hogy ezt az egót Balázs Bélában vélte 
feltalálni, Balázs Béla szerencsétlen költôi utóélete azonban sokkal in-
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kább kiemeli, hogy Lukács felismerései nem hozzá kötôdnek, hanem 
autonómok, általános érvényûek.) Nos, Lukács irodalomteoretikusi 
mûködésének célkitûzését úgy fogalmazta meg, hogy a hangsúlyt a mû 
történetfilozófiai és axiológiai oldalára helyezte, egy szélesen értelme-
zett formafogalom kidolgozása felé tette meg az elsô lépéseket. Mind-
ebbôl, úgy vélem, számunkra az a következtetés adódhat, hogy vannak 
olyan történelmi pillanatok – azt hiszem, a mai is ilyen –, amikor a vers, 
saját helyzetének és lehetôségeinek felmérése érdekében, kilépni 
kényszerül immanenciájából, transzcenzust hajt végre új értékek és 
helyzetek felé. Mindezt azonban – és ez az ilyen történeti pillanatok 
esztétikailag antinomikus helyzete – továbbra is versként kell tegye, 
ami azt eredményezi, hogy beemeli saját antinómiáját a versbe, ezáltal 
azonban csak azt éri el, hogy szervetlen, merôben dicho tomikus belsô 
formát kap, a forma egysége, a helyzettel szembeni esztétikai továbblé-
pés nem jön létre. 

[…]
Nyilvánvaló, hogy Kôrössi igyekszik megtalálni azt a lehetôséget, 

amelynek segítségével a vers belsô tendenciái egységesíthetôk. Köte-
tének tanúsága szerint az egységesítést egy sajátos határozatlansági re-
láció segítségével végzi el: valami, valaki, valahol cselekszik vagy törté-
nik vele valami. Nem lehet tudni, miért, de a világ itt egy sereg határo-
zatlansági együtthatóval van jellemezve, amelynek hatását csak erôsíti 
a rengeteg feltételes módban használt ige. Ezeknek a verseknek a ta-
núsága szerint a világ határozatlan, az alany cselekvése bizonytalan. 
Ebbôl fakad e versek szinte kirívó eszköztelensége: valami nem lehet 
jelzôs; senki nem látott még például gôzszürke valamit vagy valami ar-
cot, sem például megváltó valakit. Ezért a meghatározatlanságok köze-
gébe kerülô konkrét kontraszthatása igen nagy, és sokszor Kôrössi nem 
tud úrrá lenni trópusainak e kontraszthatásból adódó szintaktikai több-
letén.

Egyébként számos versének legfôbb jellemzôje a tárgyiasság, olyan 
értelemben, ahogy azt a Brecht-iskolák elhozták Kelet-Európába, érzé-
kenység a helyzet etikai tartalma iránt, ennek a tartalomnak sarkítóan, 
ornamentika és reflexió nélkül való kifejezése. Kôrössi versének olvas-
tán ezért – hogy én is áldozzak az összehasonlítás-kényszernek –, leg-
elôször egy fiatal hazai német lírikusnak, Gerhard Ortinaunak a sorai 
jutottak eszembe. Egyébként számos különbség meg is kérdôjelezi ezt 
az összehasonlítást, elsôsorban az, hogy Kôrössi versei korántsem olyan 
elszántak, korántsem olyan céltudatosak a helyzet tárgyszerû meghala-
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dásának értelmében, tehát nem jellemzôjük a teuton vonás. Egyébként 
ilyen céltudatosság aligha lesz egyhamar a Kôrössi-versek jellem zôje, 
nehéz elképzelni, ugyanis hiányzik annak alapja, egy pozitív ember-
kép. Az ítélet kategorikus: „nincsenek bennetek/ fulladásra is alkalmas 
mély vizek”. Nem individuumszerû emberek vannak: csupán a létige 
egyszerû ragozásai, annak állítása, hogy az ember nála már eszmény-
számba megy, és semmit nem stilizál eseménnyé, csupán a szubjektum 
empirikus történéseirôl van szó. Mindennek következménye egyrészt 
az, hogy nincsenek mûélmények, másrészt az, ami élmény, egyszerû, 
semmiképpen sem metafizikus. Ebbôl fakad, hogy a mondat célszerû 
formája nála az egyszerû kijelentés, a reflexióé a kérdés, és ettôl fikciói 
sem különböznek jelentôs mértékben. Tény azonban, hogy Kôrössi 
könyvének kiemelkedô verseiben már bonyolódik a mondatok funk-
cióképlete: kijelentés, kérdés és reflexió egymással szemben, és egy-
mástól nyerik el funkcióikat, itt már nem a szubjektum kijelentése 
mûködik, hanem a vers, amely helyzete történetfilozófiai és axiológiai 
összetevôit érzékeli, és meg is indul azok lényegének feltárása felé.

Igazság, 1978. december 23. 

Csönd, csoda, sejtetés

„Csodákba öltözötten ingok – – –/ belém borzong a messzi indok:” írja 
Adonyi Nagy Mária Képzelt utazások c. versében (Emlék jelen idôben, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978); micsoda indok tudja megbor-
zongatni az embert? – nyilvánvalóan a hervadás, öregség, halál. Csak-
hogy a lét eme archetípusai mélységesen irodalomellenesek, legfeljebb 
a romantikus próza és a lélektani regény képes érzékivé tenni ôket, a 
lírában viszont a lét sajátos dimenziójaként jelentkeznek: mértéket, 
súlyt, sajátszerûséget adnak az élet addig egynemûnek tûnô mozzana-
tainak, létrehoznak egy olyan létérzékelést, amelyben az egyes élet-
mozzanatok már hierarchikusan épülhetnek fel, egyszóval kialakul a 
világ. „Maga a lét csak akkor képes önmaga kimondására, ha hierarchi-
kus, csak akkor szûnik meg parmenidészien önmagába zárt lenni, ha az 
elkülönülés elve létrejön benne, mozzanatai egymással a teremtés vi-
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szonyába lépnek, az élet szavakká változik, a világegyetem kozmosszá 
és költészetté.” Megmarad ugyan a kérdés, hogy az elkülönbözôdés 
elve honnan származik: „A nemlétnek micsoda árnyteje (árnykeze, 
árnyszava) a nemlétnek micsoda árnya –/ hol az árnya?/ A nemlétnek 
melyik elágazásán/ jöttek fel a szavak homlokodig” (Teremtés), de erre a 
kérdésre csak a filozófia keresheti a választ, a költészetnek a feladata 
annak tudatosítása, hogy van valami, ami ittlétünket megkülönbözteti 
a létezés egyetemességétôl (ezt a mozzanatot Martin Heidegger a sem-
mibe való beletartottságnak – Hineingehaltenheit – nevezte).

Ez a kitûnô kulcsvers egyébként az alany születésének a folyamata 
is. Adonyinál az alany nem ember formájában születik, hanem a romá-
niai magyar költészet pillanatnyi alanyfelfogásának, alanymítoszának 
megfelelôen a szó formájában. A homlokig, az értelemig azért jönnek 
fel a szavak, „hogy érinthessék a csillagot/ szétnézni okosan a világban/ 
mint aki valamit elhagyott/ keresni valami átokszép mesét/ melynek 
homokja – borok gyöngye –/ szívünk földjén nem pereg szét”. A költônô 
a klasszikus kánonoknak megfelelôen foglalja egybe az esztétikai pa-
rancsokat: szárnyalás, értelem, emlékezés, mítosz, érzelem; általában 
több ez, mint amennyit a magyar költôk ars poeticái egyszerre megfo-
galmaznak. (Ha József Attila Ars poeticájára gondolunk: értelem és való-
ság, szellem és szerelem.) De több ez a formában is: egyesíti a terem-
tést az ars poeticával. (Ha elôbbi példánknál maradunk: József Attila 
írta: A világ megteremtését és egy ettôl független Ars poeticát.) Adonyinak 
a legszembetûnôbb költôi erénye éppen a szintézis, amit a formában 
tömörítéssel, alakzataiban pedig megszemélyesítéseivel (és ennek egy 
sajátos ellentétével: a tárgyiasítással), a szinte mindent jelzôként is fel-
használni tudó jelzôs szerkezeteivel és a sokszor kialakulásuk folyama-
tát is bemutató metaforáival ér el. A világ legszervesebben – legkevés-
bé a retorika által – válik itt költészetté.

Az embert és világát e költészetben a legszemélyesebb birtokvi-
szony fûzi egybe, egészen a teljes azonosulásig: „Te akinek seb-helye 
nem lehet már/ hiszen sebed a víz a fagy a táj” (A megkövezettnek). Ter-
mészetesen ennek az azonosságnak (az Adonyi által is programatikusan 
követett teljesség formájának) a tartalmi valósága mélységesen proble-
matikus, ezért van az, hogy e költészetben a dolgoknak legtöbbször 
félmúltjuk van, az események saját félidejükben zajlanak, és az ember 
helyváltoztatását leíró fogalom nem egy esetben a kiûzetés, kergetés, 
az ember hangtalanul áll a szívében ledôlô visszhanggal és a csönd táb-
lájával az ajkán, nemegyszer kínban erjesztve. Miért? – azért, mert a 
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költészet csupán teljességutópia lehet (formájában), tartalmilag azon-
ban nem állíthatja a teljességet, hiszen így egyszerû kis hazugsággá vál-
tozna. A Reggeli havazás c. vers kérdésével: „Csajkovszkij zenéje/ mint-
ha mindenkit egyszerre lepne be/ ugyanaz a hatalmas közös álom/ És 
mitôl olyan szomorú mindez/ hogy árnyat vet a csöndes havon?” Ter-
mészetesen azért, mert ilyen mindenkit átfogni képes hatalmas közös 
álmok (a havon kívül) nem minden emberöltôben születnek, és általá-
ban földrajzilag is megoszlanak, ma Európában vannak, holnap Afriká-
ban. A költônôk azonban, mint az emberiség álomagentúrájának szem-
üveges, szikár és hallgatag szám- és rejtjelfejtôi, ezen csak elszomorod-
nak, adományuk azonban elveszíthetetlen. Az adomány annak kimon-
dás képessége, amit Heidegger így nevezett: „Költôien lakozni”, ezt 
jelenti: „az istenek jelenlétében állni, és érintve lenni a dolgok lényeg-
közelségétôl”. Adonyi Nagy Mária is rendelkezik ezzel az adománnyal.

Ifjúmunkás, 1979. január 7. 

Az életformák kritikája

A Helyszínkeresések forgatáshoz (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1978) Bogdán László elsô regénye egyben a „farmeres nemzedék” elsô 
komoly regénye irodalmunkban. Nem csak kellékeivel árulja el társa-
dalmi és regionális eredetét: benne mindazokkal a problémákkal talál-
kozunk, amelyek immár egy társadalmi korcsoport egyéniségének ki-
alakítói (a tulajdonképpeni egyénnek és a csoportnak egyaránt). Emiatt 
tehát a korcsoport tagjai számára e könyv szubjektív értéke nagy, fôként 
azért, mert az „életproblémáikkal”, illetve önmagukkal való szembesü-
lés dokumentumaként is forgathatják.

Bogdán László epikai hôsének cselekvéssorozata – illetve a kamera 
– egy (sepsiszentgyörgyi) tömbházlakás ablakából indul, és szükség-
szerûen oda is tér vissza. A fôszereplô – a helyzetek miatt – fizikai és 
etikai lényegére redukált ember, az ô keletkezése szolgáltatja a regény 
cselekményanyagát, a folyamat szekciójának (a jelennek) pillanatában 
pedig ott áll a keletkezés eredménye, és vele szemben: eszménye – az 
egyéniség. A regény legfontosabb morális-axiológiai problémája az, 
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hogy a keletkezés történeti anyaga olyan értékekként és jelentések-
ként épül be a keletkezés szubjektumába, amelyekkel a folyamat vég-
terméke, a regényhôs-egyéniség nem tud azonosulni. Bár tudatát ezek 
az értékek és jelentések konstituálják, tudata nem élményekként, ha-
nem egy más téridô fizikai én-valóságaként kezeli ôket. A regény mo-
rális hajtómotorja a regényhôs genetikus és szinkronikus énjeinek 
alapvetô ellentmondása, amelyet az értelmezés próbál elviselhetôvé 
tenni, éspedig egy relatív értelmezés. Az értelmezés tulajdonképpen a 
genetikus és szinkronikus mozzanatok perspektivikusan kölcsönös le-
írása. Maga a felfogás kimondottan is megjelenik az V. kép egyik re-
gényelméleti fejtegetésében (Bogdán ugyanis, szándékainak érzékel-
tetésére, a tulajdonképpeni epikus szövegbe többször iktat be koncep-
cióját kifejezô metaszövegeket): „a fiú (aki egész biztos te voltál, bár 
egyáltalán nem hasonlítottál tükörbôl ismert magadra) kisétált a város-
ból; az elsô megjegyzést hadd kövesse a második: a fiúnak életkora is 
többször változik az álom folyamán, bizonyos törvényszerûség szerint, 
mintha ennek is meglenne a maga immanens jelentôsége, mintha ál-
mod is, a maga szimbolikus szürreáliáival, a dolgok véletlenszerûségeire 
akart volna (fokozottan) figyelmeztetni, a folyamatok esetlegességei-
re”. (82.)

A szubjektum keletkezéstörténete több cselekménysíkot szervez: a 
keret a jelenkori szekció – a hôs ébredései, álmai, helyszínrajzai 
fürdôszobákról, városokról, utazásokról, kapcsolata (egy) Ágival (rend-
kívül fontos mozzanat a kompozíció szempontjából is), és házibulik, 
valamint iszonyú ivászatok – mint az életfilozófiáknak és kritikájuknak 
mindenkori pillanatai. (Elemzésre méltó tény lenne az is, hogy a házi-
buli intézménye miért sokkal több, mint egyszerû szórakozás, hogy mi-
ért ez az emberi kapcsolatok totalitásának sûrítménye és – karikatúrája. 
Emlékeztessünk itt csupán arra, hogy a szórakozás egzisztenciális he-
lyé rôl és szerepérôl Pascal vélte azt, hogy ez a totalitás irányába beállí-
tott ember fizikailag szükségszerû szétszórása, szükséges ellenpólus. A 
Gazdasági-filozófiai kéziratokban Marx mutatott rá arra, hogy a totalitás-
nak nem a tulajdonképpeni, nembeli objektivációk szintjén való kere-
sése milyen társadalmi okokra vezethetô vissza.) A regény legfontosabb 
akciója a cigánytábor és a falu (illetve a falusi férfiak és vezetôk) fizikai 
(és társadalmi, erkölcsi, valamint egyéni jelentésû) konfliktusa. Ehhez 
kapcsolódik az özvegyembernek (kitûnôen szerepeltetett mitikus-
konkrét alak!) és kutyáinak felléptetése, vele összefüggésben pedig a 
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nagyszülôké – K. u. K. – körítéssel. De találunk itt tengerésztörténetet, 
valamint a fal repedéseinek és csöveinek metafizikáját is.

A különbözô panteonok egymásba játszásának funkciója: bemutatni 
azoknak az értékeknek a mûködését egy történeti összefüggésben, 
amelyek a személyiség létét és funkcióképességét biztosítják. De Bog-
dán nem áll meg az egyszerû bemutatásnál, hanem ezeknek az érté-
keknek és jelentéseknek a kritikáját is nyújtja, és mivel az elôbbiekhez 
mindig egy életforma is kapcsolódik, a bemutatás változó perspektívája 
egyben az életforma kritikája is. A gyermek számára a cigánytábor és a 
falusi férfiak kapcsolata (a cigánylányok szexuális adásvétele), valamint 
az ezt követô harc és megtorlás (konkrét börtön a mitikus özvegyember 
számára) az elsô társadalmi élmény. Ez ugyanakkor szoros kapcsolatban 
van azzal a harci játékkal (mert ez is harc), amelyet a fôhôs-gyermek 
J.-vel folytat. A társadalmilag jelentéses harc a cigányok és falusiak kö-
zött egyben a gyermeki paradigma kritikája is, ugyanis J. bekerítése és 
bombázása a nagyapai kertben pontosan az elôkészület, a gyermek-is-
kola a tulajdonképpeni társadalmi agresszióra és ösztöncselekvésre. A 
kettô kapcsolata dinamikailag is szerves, feszült, emiatt a VII. kép 
mûvészi konzisztenciájában a regény legjobb részlete.

A gyermekkor nem a negatív társadalmi ésszerûség idilli ellenpontja, 
nem is az ôsélmények magánvaló foglalata, hanem a társadalmi folya-
mat szerves része, amelyhez elsôsorban az autentikus társadalmi ta-
pasztalat hiánya miatt kell fordulni. Éppen ezért olyan fontos a regény 
végét uraló párbeszéd a fôhôs és J. között, ugyanis ôk különbözô pers-
pektívákból értékelik a gyermekkori élményt. Az értékelés különbsé-
ge egyben kettejük társadalmi-morális habitusának eltéréseit jellemzi 
és írja le (a „sepsiszentgyörgyi” és a „Kanadába szakadt magyar”), an-
nak ellenére, hogy a helyzet, a keret, amelyben a szembesülés megtör-
ténik, messzemenôen azonos, és ôk teljesen hasonlóképpen fogyaszt-
ják is: Tennessee Williams-típusú kellékes spleen – erdei autózás, ért-
hetetlen nô, nagy ivás és valaminek a krónikus hiánya. A gyermekkor-
nak e sajátos funkciója egy metaszöveg tartalma is, az író elhatárolja 
magát a gyermekkor–aranykor típusú felfogástól: „egyszer gyermekko-
rodban – mert egy idôben (ó, istenem! egy idôben!) mindig így kez-
dôdtek az elôjáték megbízhatóan banális, enyhén frivol, de lényegre 
törô szerepét betöltô vallomásaid; s ebben a szövegösszefüggésben az 
idô sejtelmes tartományát uralta a gyermekkor, amely a boldog semmit-
tevés, felelôtlen csodálkozás, csodálkozó felelôtlenség és szeretet vidé-
ke lett…” (131.)
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A kritikai-jelentéses gyermekkor-szemléletnek a következménye 
egy sajátos emberkép, s egyben konstrukciós technika is: az emberek, 
a felbukkanó regényhôsök jellemzésére Bogdán sorsukat tartja legal-
kalmasabbnak (a jelzôbôl – lásd özvegyember – fejlôdik ki mindig a 
sors, ez a törvény!), illetve annak keresztmetszetét, az életformát. Ez 
mozzanatként nyilván a gyerekkort is tartalmazza, mégpedig egy, a tár-
sadalmi helyzettel szimbolikus megfelelésben álló gyerekkorét. Így fog 
Lili, az elszáradt postáskisasszony piros bugyogót viselni háromévesen.

A regény elvont téridejében a szereplôk különbözô lehetséges élet-
formákat szembesítenek, olyan értékrendeket, amelyeket választani 
lehetne vagy kellene. De hiányzik az imperatívusz, csak helyszínkere-
sések vannak: a fôhôs azt a pontot keresi, amelybôl elkezdhetné, csak-
hogy – furcsa adottság ez, a habitus adottsága – ilyen pont nincs. A pol-
gári világgal együtt, úgy tûnik, az életvilág axiomatikus megszervezésé-
nek lehetôsége is eltûnt. A hangsúly tehát a keresésre tevôdik, ezért 
szembesülnek a sorsok és az életformák. Ez utóbbiak nemcsak egy-
mással vannak kizáró viszonyban (s ebbôl származik a regény feszültsé-
ge), hanem önmagukban is ellentmondásosak, s Bogdán néhol egészen 
mesterien írja le ezt. Íme egy (jegyzô) Nagyapa, aki aktív és börtönvi-
selt férfikorának végén kelet-európai paradigmává változik: „…Ül az 
asztal mellett, verébfej nagyságú vármegyei betûivel jegyzi a család 
krónikáját, olvassa a Pravdát, kikérdezi tôled az orosz leckéket és hall-
gat.” (16.) Ez a nyelvi elemekkel is megvalósított ellentét átcsúszik a 
fôhôs gyermekkorára is, a Csíki utcán gondtalanul játszó gyerekek gya-
korta tekintik meg a milícia udvarán üldögélô foglyokat. Fizikailag 
azonban e történelmi kollízióknak csak a következményei érintik a 
fôhôs létét, értékrendjét is csak elvont-közvetett módon határozzák 
meg, tehát élménymodellje is különleges. Elsôsorban az jellemzi, hogy 
nem hierarchikus („Ha igazság nincs, csak igazságok […], akkor hôs 
sincs, csak hôsök.”[41.]), mivel hiányzik belôle a sorsot eltérítô élmény 
meghatározó tudata. Ez biztosíthatná a cselekményes regényt, vagy a 
keretet, ennek hiánya miatt kerülnek elôtérbe a kompozíció problémái. 
A regény legfôbb erénye kompozíciója, ez elsôsorban a kompozíció re-
génye. (Kartéziánus megfogalmazás: „Kezdôdik a harc: fogalmaid önál-
lósításáért. Megkezdôdik lassan a világ újrafelosztása. Mértan, ami még 
valamit megmenthet.”[67.])

A külsôleges kompozíció: képek, képkockák, filmforgatókönyv. Ez 
a technika a könyv elsô részében csak nyomokban van meg, itt Bogdán 
realisztikus gondossággal ügyel arra, hogy a keretmotívumtól szubsz-
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tanciájukban eltérô képeket különbözô funkciók segítségével ágyazza 
be s hívja elô. A VI. képig leírja, hogy mi mibôl támad: álom, mese, 
félálom, mámor, füstkarikák; a fal repedései lehetnek a képek szülô-
anyjai. Elsôsorban képekrôl van szó: „mert nincs visszatérés a szavak 
birodalmából, pedig benned képekben élt a világ, ma is úgy él, fogal-
makra fordítod ôket állandóan”. (90.) Néhány, a képi leírással foglalko-
zó metaszöveg így bontja ki az alany és a távolság, a hôsök, illetve a 
képek összetevôdésének logikáját: „te le akarod rombolni regényed-
ben a távolságokat. Az egyetlen hôs (az író!) magát kirakatba rakva 
nézelôdhet és regisztrálhatja a történteket.” (40.); „Reflektorfény talál-
ja meg azonnal és követi (ti. az egyik elinduló férfit). Ezért mások is 
beleesnek a fénysugárba, látható lesz az arcuk, de az alak továbblép, és 
újra belevesznek a sötétbe. El akarod mondani, hogy az alak (a Hôs) 
mozgása egy adott ponton felgyorsul…” (41.); „Ez a délelôtt is sok-sok 
képtöredékbôl, képmorzsából, képforgácsból, elôhívatlan negatívok 
egymásra csúszó halmazából és valaki által valahol valamikor már 
elôhívott, de általad soha nem ismert, benned tehát egyáltalán nem 
funkcionáló képek összességébôl áll, s eltakarják az egyetlent, az igazit, 
arcod sem tudod kivenni tisztán”. (48.) (Ebben a technikai részletben 
is explicit a genetikus és szinkronikus ének szembenállása, amelyrôl 
elemzésünk elején beszéltünk.) A vizuális regénytechnika éppen a ké-
pek révén teszi lehetôvé, hogy néhol a költô Bogdán László is megszó-
laljon, az epika ekkor lírába csap át. Fôként ezek az elemek (de egyéb-
ként sok más fontos tényezô is) rokonítják e könyvet Dobai Péter uni-
verzumával. A VI. képben és attól kezdve azonban Bogdán szakít a 
 vizuális-látomásos elemek realisztikus beiktatásával. Ez a kép kimon-
dottan a montázstechnikára épül, a képelemek szimbolikusakká vál-
nak, de csak azokká – szervetlenné. Emiatt – és kompozicionális szem-
pontból is – ez a részlet a regény gyenge pontja, elsôsorban azért, mert 
szerkezeti elemei nem motiváltak. Más szempontból azonban érthetô a 
széthullás: itt esik szó az Ágival való szakításról. Ági egy, csak a fôhôs 
szempontjából leírt, negatíve szemléltetett szereplô (ti. hogy mit tesz a 
hôssel kapcsolatban), a hátország, a biztonság embere és megtestesítôje, 
olyannyira, hogy néha szinte egy bútordarab meghittségével üldögél a 
képekben. Hiányát viszont a regényszerkezet és a technika megválto-
zása rendkívüli jelentéssel ruházza fel, absztrakt fontosságának tulaj-
donképpen csak ekkor ébredünk tudatára. Ettôl a képtôl kezdve az 
élmények személyes-emocionális közvetlensége eltûnik, a regény egy-
re inkább tézisregénnyé válik. Nem abban az értelemben, hogy itt már 
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csupán téziskiindulópontok szerepelnének, hanem a fô akcionális szá-
lak összefogása egy szempont szerint, a szintézis maga tézisértékû. A 
szintézis egyben bizonyos életfilozófiai jellegû tézisek meghaladása is. 
Különben ez az életfilozófia végig alulértékelt, erre már az is árulkodó, 
hogy kik és milyen környezetben fogalmazzák meg. A színész: „Meg 
akarom valósítani magam […] – Mert nincs riasztóbb perspektíva ön-
magunknál. De ezen túl kell lépni.” (65.) A csapos: „Mert maguk min-
dig önmagukkal vannak elfoglalva.” (67.) Ági: „Nem tudjuk elkerülni 
saját feleslegesség-érzetünket […]. – Végül is ez a legnagyobb baj és a 
többi bajok kiindulópontja – mondja Mária. A csapos gúnyosan néz rá 
és hallgat. – Nyelvében hülyül az ember – mondja Anna.” (79.)

Végül is a regény összjelentése ennek az életfilozófiának a felmuta-
tása. Az imperatívusz az, hogy meg kell tôle szabadulni, a valóság az, 
hogy nem lehet tôle megszabadulni, a legnagyobb nehézség pedig az, 
hogy az életformák kritikája maga nem életforma. De a kezdet, a kiin-
dulópont mindig kritika. E fontos regény esztétikai erényei abból a mo-
rális bátorságból fakadnak, amellyel szerzôje az életformák (és a törté-
nelem) kritikáját a kritika konstitúciójává változtatja. Nagy bátorság 
kell ugyanis ahhoz, hogy meg tudjuk haladni azt a helyzetet, melynek 
jellemzôje – a fôhôs saját hasonlatával – a „csapdába szorult balkáni 
egér”-állapot.

Igaz Szó, 1979/8.

24 és 0 h között

A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete címû alapmûvében 
Charles Fourier a szenvedélyek, a társadalom és a világ között meglévô 
érdekes korreszpondenciáról tudósít, a következôképpen: „Nagyon jól 
érezték meg egyesek, hogy az emberi test a Világegyetem mozgásának 
kivonata; errôl fognak meggyôzôdni a civilizáltak, amikor ezt az elem-
zési módszert a legkisebb anatómiai részletekre is ki fogják terjeszteni; 
ekkor el fogják felejteni azt az irtózatot, amit a boncolás vált ki, hogy a 
holttest fölépítésében a szenvedélyek játékának és a társadalmi mecha-
nizmusnak a tökéletes képét csodálják. E képek közül néhányat meg-
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láttak már a civilizáltak; például a kígyóban fölismerték a rágalom és a 
civilizált álnokságok jelképét; a rózsában és ennek töviseiben a szüzes-
ség jelképét. Ezek a képek túl szembeötlôek voltak ahhoz, hogy félre-
értsék ôket; de föl kellett volna kelteniük azt a gyanút, hogy a szenve-
délyek képe az egész természetre érvényes. Ennek a könyvnek az 
 elolvasása meg fogja könnyíteni, hogy más képeket is megfejtsenek, 
például a gyönyörû pillangóvá alakuló undorító hernyó képét: ez nyil-
vánvalóan az egyetemes harmóniává átváltozó visszataszító civilizáció 
jelképe.” (Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 419.)

Valószínûleg Mózes Attila is meg van gyôzôdve arról, hogy a civilizá-
ció valamerre tart, lehetséges, hogy éppen az egyetemes harmónia felé, 
ô azonban a folyamatra kíváncsi, mégpedig a civilizált álnokságokra, a 
tövisekre; helyzeteiben és embereinél az értékek, a harmónia általában 
mint adásvétel tárgya szerepel (szüzesség, gyerekkor, családi boldog-
ság), mint a helyzeti és emberi kiszolgáltatottság tárgyi alapja. Szenve-
délyek, helyzetek, világ a fentebb jellemzett módon egymás tükörké-
pei, ebben van a harmónia, emiatt aztán novelláinak és szövegeinek 
(Átmenetek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) olvastán az olvasó 
nehezen döbben rá, hogy lélektani és társadalmi boszorkányszombat 
fikciójával volt dolga. Mivel a gyermekkor e könyvben is tételes para-
digma, ajánlatos felfigyelni a Csendélet utcarészlettel gazdag magzatelhaj-
tó öregasszonyának, Bonczos Fámnak a jellemzésére: „Tudod, hogy az 
anyád egy vén boszorkány, és hogy az Isten meg fogja verni?…” (23.) 
De a Babák mûvésznôje is boszorkányszerûségét használja ijesztésre: 
„Ha látna reggel, festék nélkül, amint kócosan, áporodott szájjal kelek 
ki az ágyból, összeizzadt hálóingben, mert igen nyugtalanul alszom…” 
(111.)

Ebben a könyvben mindenki leveti az álarcot, aki nem teszi meg, 
nem is lehet Mózes Attila hôse. Extrém alakok extrém helyzeteket kö-
vetelnek, vagy legalábbis reális helyzetek szélsôséges változatait. Min-
den a helyzetek megválasztásán és felépítésén áll, ha sikerül a megfelelô 
helyzetet megtalálni, akkor a hôsök már mûködnek. A helyzetválasztás 
többféleképpen valósul meg. A klasszikus szerkezetû novelláknál és 
elbeszéléseknél általában a nem tipikus a kiindulópont: vasúti fülke 
pszichológiai háromszöge, jegy nélkül utazó kisgyerekek, tisztességben 
megvénült családi kettôs, kurvák (Kalandorok), város végi csendélet 
magzatelhajtó öregasszony szomszédságában (Csendélet utcarészlettel), az 
oroszlán szökése a cirkuszi állatseregletbôl (Krónika avagy: Leó úr látoga-
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tása), hatalmas alagsori konyha szociálnaturáliája (Átmenetek), az indivi-
duum becsöppenése egy zárt közösségbe, hagyományôrzô családba 
vagy falusi közösségbe (Antarktisz fölfedezése, Történet falkányi kutyával). 
A szövegeknél a helyzet konstrukciója teremti meg az általában gro-
teszkoid elemeket felhasználó absztrakt teret (Változatok az át tûnésre), 
máskor a monológ alanyának kapuzárásos rémülete hozza létre a lélek-
tani keretet (Szememben árnyékkal virágzik, Babák), és találunk egészen 
elvontan megépített lélektani szituációt is, amelynek feszült ség-
mezôjét a kis helyre összezárt esetleges közösségek tan könyvszerû 
fixációs-agressziós görbéje írja le (Helyzetek). 

Bármennyire hangsúlyozzák is a hôsök, hogy ôk egyszerû, minden-
napi kisemberek, akikkel soha nem történik semmi, a helyzet szélsô sé-
ges volta már maga egy történésre predesztinálja ôket, mégpedig sze-
mé lyi ségüktôl, létük tôl idegen történésre, amely – nyilván – szubsztan-
ciális ellentmondásban van tudatukkal, felfogásukkal, hogy ti. ôk kis-
emberek. A helyzetek ily módon a kisemberek kiszolgáltatottságának 
elve szerint épülnek fel, óriási, idegenül ellenséges világokként maga-
sodnak föléjük, amit ôk csak úgy tudnak domesztikálni, elsajátítani, 
hogy kétirányú kapcsolatba lépnek vele: eladják a helyzet idegen hatal-
mainak minden gyakorlatilag és emberileg értékes javukat (gyermeki 
ártatlanságukat, szüzességüket, asszonyi erényeiket, sonkájukat és bo-
rukat, társadalmi állapotukat, fiatalságukat, vágyaikat) egyfelôl, és min-
den idegen és ellenséges helyzeti jellemzôt (kiszolgáltatottságot, em-
bertelenséget, cinizmust, árulást) hihetetlen gyorsasággal meghatáro-
zásként felvesznek magukba másfelôl. 

Az adásvételi folyamat kontrasztossága, a gyorsaság, ahogyan lezajlik 
– ez Mózes epikájának szerkezeti paradigmája; helyzeteinek strukturá-
lis adottságait ô a maximumig ki is használja, ebbôl származik szöve-
geinek legfôbb formai erénye. A folyamat végén pedig – nyilván – ott 
áll a kifosztott, a csapásból alig ocsúdó ember, aki vagy kénytelen meg-
utálni magát, mivel felismeri, hogy összes értékeit elvesztette és egy 
undorítóan idegen helyzet egyszerû alanya lett, vagy – mint az Átmene-
tekben Teréz – kénytelen morálisan szemlélni helyzetét és önmagát, 
kénytelen immár szerencsétlen tudatának minden következményét vál-
lalni, egészen a legvégsôkig. Természetesen a dehumanizált ember 
visszamenôen jellemzi helyzetét, mivel maga a helyzet szerkezeti amo-
ralitásának eredménye. 

Mózes Attila helyzetei emiatt a morális helyzetek karikatúrái, mivel 
azonban leírásai realisztikusak, e helyzetek totalitásából egy olyan evi-
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lági valóság alakul ki, amely a moralitás teljes hiányával jellemezhetô. 
Azonban még az etikailag legpesszimisztikusabb világnézetek szem-
pontjából is túlzás ez, valamit tehát vissza kell csempészni a helyzetek-
be. A visszacsempészés úgy történik meg, hogy mielôtt értékeiket át-
adnák a helyzetnek, mielôtt intézményesítenék végleges kiszolgálta-
tottságukat és megszûnésüket, a hôsök cselekvésükkel még egyszer 
felvillantják ezeket az értékeket, a villanás hiperbolikus nagyításban 
mutatja emberségüket. Ezek a pillanatok a szenvedélyes cselekvés, a 
szenvedély pillanatai. Teréz, a mûvésznô, a cigány mind szenvedélyes 
hôsök, akik helyzetükkel szemben megpróbálnak valamilyen ellenál-
lást is megkockáztatni, de annak reménye nélkül, hogy ellenállásuk a 
legkisebb eredménnyel járna. 

A szenvedélyes hôsök egyáltalán nem rafináltak, nem tudják, hogy 
– egy mégoly fiktív társadalmi szituációban is – szubjektum és helyzet 
kapcsolata nem külsôleges. (Ilyen szempontból Mózes alakjai, a szub-
jektum-közösség viszonyának meglehetôsen szûk szeletét tudják ábrá-
zolni, pontosan azt a viszonytípust, amelyben a szubjektum és közösség 
kapcsolata külsôleges. Szenvedélyességük a társadalmi kapcsolatok bo-
nyolultságának perspektívájából meglehe tôsen anakronikus, érzelmi-
leg annál inkább megnyerô. Ez egyben a Mózes-szövegek hatásmecha-
nizmusának is kulcsa.)

Szándékukban e szövegek analitikusak, és ezt Mózes elsôsorban a 
szereplôk beszéltetése és filozofáltatása révén akarja megoldani. E he-
lyen fölösleges a figyelmet arra felhívni, hogy micsoda meg nem felelé-
sek lehetnek helyzet és általában vett tudat (ideológia) között. Sokkal 
inkább arra érdemes rámutatni, hogy milyen viszonyok lehetségesek 
helyzet és helyzettudat között, illetve szituáció és nyelvi szituáció kö-
zött. Az elsô – és általában az abszurd által használt – hiposztázis: hely-
zet és nyelvi helyzet teljes különbsége. Az epikus szituáció ekkor azt 
akarja kidomborítani, hogy a cselekvô alany szándéka, képességei vagy 
adottságai miatt – vagy a helyzet teljes nem evilágisága, abszurditása 
miatt – a szubjektum semmiféle kommunikációs viszonyba nem kerül-
het helyzetével. 

Elemzésünkben azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy 
Mózes hôsei kommunikációs viszonyban vannak helyzetükkel, bár 
messzemenôen nem a kívánt viszonyban. E hôsök nyelvi szituációja 
tehát szintén valamilyen viszonyban van helyzetükkel: igyekeznek el-
sajátítani, a helyzet fölébe kerekedni (morálisan, ismeretileg stb). En-
nélfogva az elsajátítás, a közvetlen ráirányulás, a nyelvi beavatkozás 



47

kommunikációs stratégiáját választják. Mózes ezt többféleképpen va-
lósítja meg: elsôsorban azt érdekes megfigyelni, hogy a beszélô (adó) a 
legtöbbször (statisztikusan jelentôs mennyiségben) maximális hang-
erôvel szól: kiált, sápítozik, mordul, szikrázik, recseg, böffen, ripacsko-
dik stb. 

Nyilván ez a kommunikációs agresszió a helyzettel szemben mindig 
párosul a hordozó érzelmi állapotának felfokozottságával. 

Másodsorban szembetûnô a köznyelvi szleng és argó használata, szo-
ros összefüggésben az elôbbiekben jelzett agresszív kommunikációval. 
Ennek funkciója az, hogy nyelvileg cinkos-bensôséges viszonyt alakít-
son ki a helyzettel, hogy a csoportnyelv szûk kódjával jelezze saját 
helyzettudatának megfelelôségét. 

Harmadsorban: Mózes igen gyakran használja a monológot, ezen be-
lül pedig bôségesen él a diszkurzív technikákkal, a diszkurzív csele-
kedtetés eszközeivel: közvetlen kezdés (az elôzményekre való utalás 
teljes hiánya), ismétlés, a monológ átvitele leírásba az alany szövegén 
belül, stb. A nyelvi szituációt tehát mindig külsôlegesen is fontos esz-
köznek tekinti a helyzet elsajátításának szempontjából. Emiatt helyen-
kénti túlzásai is szimpatikusaknak tûnnek. Teljesen megváltozik a 
helyzet akkor, amikor Mózes hôsei filozofálnak. (A nyelvi szituáció ne-
gyedik hiposztázisa.) E kommunikációs stratégián belül, amely, amint 
jeleztük, fôként a közvetlenséggel, a beavatkozással jellemezhetô, a 
filozofémák általánossága, elvontsága szerkezetileg funkciótlan. Nem 
is szólva e filozofémák tartalmáról, ugyanis az argóba oltott moralizálás 
a legkevésbé sem engedelmeskedik még Mózes Attila intencióinak 
sem. Egy példa a Babákból: „Milyen hülye dolog az ôszinteség és igaz-
ság egy adag szép hazugság nélkül, hisz azt hiszem, ez a mûvészet lé-
nyege is, ha szépségen kívül van egyáltalán lényege, mert a szépség a 
kiegyensúlyozottságban van, amely a boldogságból fakad.” (110.) Nincs 
a világnak olyan lerobbant színésznôje, aki a melodramatikus biztonság 
ilyen magas gradienseinek megfelelôen tudná egy mondatban benyar-
galni az ontológiát, esztétikát, mûvészetfilozófiát, életfilozófiát és eti-
kát mint vadászterületet. 

Hogy e tekintetben a szerzô mennyire bizonytalankodik, arra az idé-
zett szöveg elsô szekciója is példa, ahol a monológ a kérdéssel összefüggô 
és elfogadható filozofémát használ, amelyet fejtegetéseinkkel össze-
függô volta miatt is érdemes idézni: „Sokat töprengtem rajta, miért van 
ez így (ti. hogy a lényeg megfoghatatlan), aztán rájöttem: mert nincs 
lényeg, csak lényegek vannak, amelyek mindig egy adott helyzethez 
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kötöttek, de mivel a helyzetek gyorsabban változnak, mint ahogy lé-
nyegüket kibogozhatnánk, így mindig csak a kuszasággal találjuk 
szemközt magunkat.” (107.)

E sorok írójának ez az egyetlen lényeges kritikai észrevétele azon-
ban nem olvasás közben támad, akkor ugyanis nem arra figyelünk, 
hogy miként vélekednek a hôsök, hanem arra, hogy milyen is a világ 
ebben az ilyen totalitásban soha fel nem található, de tulajdonképpen 
mégis létezô perspektívában: mint 24 és 0 h között. Akkor, amikor a 
jótét lélek alszik, vagy – rosszat álmodik, mégpedig körülbelül úgy, 
ahogy Mózes szövegeiben a dolog meg is történik.

Igaz Szó, 1979/10.

Ésszerûség: vagy-vagy?

A gondolkodás támpillérei az értékek; az elme alakzatait az határoz-
za meg, hogy kiindulópontul választott értékeivel és azok szellemében 
mit akar. Ha a gondolkodó logikusan és szenvedélyesen ragaszkodik 
választott értékeihez, ha az akarat kitartó és tántoríthatatlan, akkor a 
folyamatból elôbb-utóbb diszkurzív aktus lesz, újabb értékek felfede-
zésének, választásának és tételezésének mozzanata. Vannak olyan érté-
keink (kissé a német felvilágosodásra és a francia racionalizmusra 
emlékeztetô modorban: ésszerûség, az erkölcsös – tehát szabad – cse-
lekvés lehetôsége, a madáchi küzdelem és bizalom, például), amelye-
ket axiomatikusan lehet választani és ebbôl a feltételbôl indul ki Hor-
váth Andor, aki Dávid parittyája (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1979) címû könyvével kiforrott esszéíróként mutatkozik most be iro-
dalmunkban. Ezeknek a értékeknek a természetét a humanista iroda-
lom és a gondolkodás-hagyomány határozza meg, a „népek tavasza” és 
a népek tavaszára emlékeztetô társadalmi mozgalmak igazolják, 
kiemelkedô konkrét és irodalmi személyiségek sorsa eleveníti meg, s 
amikor a szerzô párbeszédet folytat (ez esszéstílusának belsô formája) 
Stendhal, Balzac, Proust, Julien Green vagy François Mauriac valame-
lyik hôsével, a korproblémákkal, akkor célja éppen az a mai ember ér-
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téktudatának, s még konkrétabban: a mi körülményeinknek és létfel-
tételeinknek, értelmi habitusunknak a meghatározása. 

Az esszéíró kérdései és fejtegetései századunk egyik legnagyobb 
horderejû filozófiai problémájába torkollanak: hogyan lehetséges az 
evilági erkölcs, illetve hogyan alakítható ki olyan ésszerû elvek által 
irányított magatartás (vagy általánosabban: miként lehetséges az az 
ésszerû magatartás), amelyet nem ragadhat el, nem fanatizálhat, nem 
tehet fatálissá az egyénben vagy a hatalmi szubjektumban kialakuló 
saját ésszerûségtudat. Milyennek kell lennie annak az ésszerûségnek, 
amely útját állja önmaga hitszerûvé válásának, önmaga kizárólagossá 
tevésének, fetisizálódásának? Ugyanis a magántulajdonná változtatott 
ésszerûség már erkölcstelen, gyújt, rombol mihelyt anyagi erôvé válik, 
elpusztítja az emberi és társadalmi szabadságot, éppen mert kisajátítha-
tó, ahogyan már Max Weber kimutatta: természete, hogy intézményes-
testületi úton hatalmi monopóliummá változik. Arra az ésszerûségre 
kell tehát törekednünk – fejtegeti Horváth esszéiben –, amely már 
szerkezetében dialogikus, figyel a másik ember észérveire, ember-
szeretô; esszéinek legfôbb motívuma, hogy van erkölcsös ésszerûség-
struktúra.

A hagyományos kartéziánus felfogás szerint a gondolkodás mindig 
tartalmazza a racionális kétely mozzanatát, a kantiánus erkölcsi szigor 
ehhez még azt tette hozzá, hogy a gondolkodás mindig belsôleg kriti-
kus, mert nemcsak fogalma valaminek, hanem a fogalom kritikájának is 
kell lennie. A gondolkodás ennyiben tehát antinomikus, ez a tulajdon-
sága azonban belsô szervességet is jelent, ha a gondolkodás társadalmi 
követelményeire figyelünk, ugyanis az erkölcsileg elkötelezett gondol-
kodás és reflexív irodalom mindig szolgálat is: az emberi választáské-
pesség, a szabadság és a társadalomban való bizalom iránti elkötelezett-
ség. Valamiben hinnünk kell tehát, ám pusztán azt tudhatjuk, hogy 
társadalmiságunk ígéret, és csak ebben hinnünk, csak az ebbôl fakadó 
felismerések szerint cselekedünk, mert minden más gondolati út, az 
ígéret formája: illúzió. A kritikai ésszerûség pedig éppen szerkezetileg 
illúziómentes. Amint a France-esszében olvassuk: „Az emberi termé-
szet ellenében (amely nem ésszerû) France végsô soron a társadalomra 
szavaz, amely – miként a Dreyfus-ügy tanúsította – lehetôvé tudja ten-
ni, hogy az értelemre támaszkodó erkölcsös cselekvés beleszóljon az 
emberek, a közösség sorsába. Ha az emberi természet nem is, a társada-
lom kellô biztosítékot nyújthat az ésszerûség érvényesülésének.” Eh-
hez a felismeréshez kapcsolódik Horváth irodalom-felfogása (közvetve 
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pedig értelmiségi tudatszemlélete is): „Az irodalom sajátos létformája 
ez: a korszerûen, szabadon gondolkodó és cselekvô emberek önismere-
tével szolgálja a közösséget, nem önnön titokzatosságával, nem lelki 
katarzist vált ki, hanem szellemit, nem érzelmeket ébreszt, hanem gon-
dolatokat.” 

Persze, a kérdésfölvetés természetébôl következôen egy kis túlzás 
van a katarzis eme kizárólagosan szellemi felfogásában: ugyanis nem-
csak érzô és gondolkodó lények vagyunk, hanem szenvedélyes embe-
rek is, és éppen szenvedélyeinknek kellene bölcsességünk befolyása 
alá esniük – ahogyan már az esszéírás olyan francia nagymestere is, 
mint Montaigne, nyomatékosan hangsúlyozta. 

A könyv legnagyobb hatású esszéjében – Miféle Európa? – Horváth 
Andor végül szemügyre veszi a monopolizált ésszerûség gyakorlati for-
máinak (rasszizmus, fasizmus, totalitarizmus) elméleti irodalmát. S ha 
vitapartnereinek egyike, a francia „új filozófusok” irányzatához tartozó 
André Glucksmann Les maitres penseurs címû könyvében a végsô szkep-
szissel azt állítja, hogy mindent kitaláltak már a múlt században, s mi 
csak alkalmazzuk és elszenvedjük az „ésszerûség” szörnyû találmánya-
it –, akkor ellenében Horváth a rá oly jellemzô megfontoltsággal mást 
mond: történelmileg nem szükségszerû a modern hatalmi teokrácia, ér-
telmi belátásunk szerint a történelem lehet erkölcsös – ha nemcsak a 
világtörténelmi egyének vannak, hanem az ésszerû, szabad cselekvésé-
nek kötelezettségét vállaló ember is van. A szabadság szimbolisztikáját 
felül kell vizsgálni, de az immanens társadalmiság szerinti szabadság 
lehetséges, noha nem bizonyított. A bizonyítás értelmi feladat, s leg-
alább ebben mindenképpen hihetünk.

A Dávid parittyája meggyôz bennünket arról, hogy értelmi feladata-
ink vannak, francia szerzôkön csiszolt stílusa elegánsan int bizakodásra. 
És nagy erénye, hogy mindvégig mértéktartóan derûs – erre pedig iro-
dalmunknak, nekünk is nagy szükségünk van.

Ifjúmunkás, 1982. február 24. 
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„… Az 1970-es években Kolozsvárt: 
egy medveszerû költô …”, avagy a napló, 
mely mûre kényszerít

Szôcs Géza számára kultúránk hagyományos versfelfogása elvesztet-
te fontosságát és jelentését; aki a Párbaj, avagy a huszonharmadik hóhul-
lás (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1979) megjelenésekor újra-
olvassa a szerzô elôbbi könyveit, az hamar meggyôzôdhet: egyre inkább 
egy naplót olvas, mégpedig olyat, amelynek esztétikai kristályrendsze-
rét kiemelkedô versek alkotják. De a versek csak annyiban a legfonto-
sabbak, amennyiben esztétikai bizonyságai annak, hogy teljes életér-
telmezés lehetséges, hogy van olyan lírai szöveg, amely mond valamit 
az életünkrôl, nem mint mû mond, illetve nem elsôsorban akként, hi-
szen a mûfaj már transzcendencia. Ebben a transzcendenciában pedig 
az ember könnyen eltûnhet a kánonok travesztiái és az esztétikai inten-
ció mögött, ezzel párhuzamosan pedig a társadalmi paysage is valami-
lyen természetétôl idegen artefaktuális formaszerûségnek látszhatik 
majd – holott nem az –, s a létezés megmagyarázhatatlan lesz a közöm-
bösen külsô, engedelmesen közönyös társadalomból. Ellen kezôleg: 
Szôcs szerint létezésünk ma csak úgy magyarázható, ha azt egyszerre 
fogjuk fel onirikusan és excentrikusan; elôbbi teszi lehetôvé a verset, 
utóbbi a versek (és a szerzô) életérôl és magánmitológiájáról szóló nap-
lót. Egyszóval írni ma különösképpen csak a kín és gyönyör koordiná-
tarendszerében lehetséges, így a nyilvános és magánszó meg szûnt egy-
sége visszaállítható. Visszaállítás: Szôcs költészete ebben a rendszerben 
elszánt törekvés a közbátorság nyelvi technikájának megtalálására.

Mûalkotás és élet így újra azonos lesz, mégpedig nem végleges-tár-
gyiasult formájában (sedövr), hanem a folyamatban; ezért a napló, ezért 
az élet, mint kísérlet felfogása. A kísérlet folyamatos függvényének 
 zérus, egyszeri pontjában jön létre az élmény, illetve a vers. Érdemes 
felfigyelni arra, hogy Szôcs versesköteteinek is megvan a maga címlis-
ta-metafizikája, amelybôl a lírai alany megváltozott helyzetérôl értesü-
lünk: az alany elhatározza magát a formára és szembesül a forma szerû-
séggel (Te mentél át a vízen?, 1975), késôbb szemügyre veszi a használ-
ható formák világtörténeti és helyi eredetét, s észreveszi, hogy ezek 
egy kihívást tartalmaznak (Kilátótorony és környéke, 1977), végül pedig a 
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„párbaj” allegorikus formájában igyekszik megközelíteni a tétet, igyek-
szik feltárni kihívó és kihívott természetrajzát.

A párbaj allegóriája e könyv egyik igen fontos alapmotívuma: „A pár-
bajról szerettem volna beszélni veled: attól félek, nem fogom tudni 
megmagyarázni neked, hogy is van ezzel a párbajjal; kivel, mikor, ho-
gyan; és fôleg: miért? Kiért, miért?” A fogalom maga már anakroniszti-
kus manapság, de nosztalgikus is ugyanakkor, hiszen a világgal kapcso-
latos ügyek kihívásos, egyszemélyes, sôt lovagias elintézésének lehe-
tôsége végképp a Cordon Rouge és Leöchey Pufi világának kelléke 
maradt. A költônek azonban Szôcs szerint vállalnia kell léte anakronisz-
tikus és nosztalgikus mivoltát, az ezzel járó szerepeket és kísértéseket, 
hiszen csak így juthat a tett megválasztásának, a döntésnek, egyszóval 
az egyéni szabadságnak valamilyen ésszerûtlen, de mégiscsak szub-
sztanciális birtokába. Kétségtelen, hogy a szerelem képessége (e 
könyvnek szintén alapmotívuma) mindig kapcsolatos az egyéni szabad-
sággal (ôsi közhely, legutóbb John Berger épített rá egy gyönyörû re-
gényt: „a szerelemben szabad vagyok”), ennélfogva a szerelem a sza-
badságvágyó ember számára olyan, mint az óceáni hajósnak a Dél csil-
laga. A magyar irodalomban leginkább Petôfinél és Adynál figyelhetô 
meg a szerelemnek és szabadságnak az egész költészetet és emberi lé-
tet meghatározó kategoriális együvé tartozása. De az egzisztencialista 
gondolkodás egyik vonulata is e két fogalom analitikájára épül; pl. 
Kierkegaard életmûvének bizonyos elemei kimondottan az értéketiká-
ra alapozott lét alapalternatíváinak tekintik a szerelmet és a szabadsá-
got.

Emiatt a szerelem Szôcs Géza írásának (a fogalom barthes-i értelem-
ben) létérve. („Év végéig döntenem kell. El kell döntenem valamit. 
De mit? Állandóan bennem egy sürgetô figyelmeztetés: év végéig dön-
tenem kell. És nem tudom, hogy mi felôl. Attól félek, hogy nem is fogok 
rájönni, mit kellett volna eldöntenem, és eljön az év vége, és akkor 
azok úgy értelmezik majd, hogy én így és így döntöttem – pedig dön-
tésrôl szó sincs, az alternatívát nem láttam meg. Mi lesz ebbôl? Külön-
ben még azt akartam írni, hogy nagyon szeretlek.”)

A létkísérlet valahogyan az etikai individualizációhoz kell hogy ve-
zessen, a létbedobottság szükségszerûen összekapcsolódik a kihívás 
vállalásával. Századunk mûvészetfilozófiája felismerte, hogy az inten-
cionális esztétikai alany fogalmába a kihívás vállalása is beletartozik, 
ugyanis csak ezen az úton érhetô el az azonosság. Amint Daniel Drago-
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jević írja a Kitalálások címû esszékönyvében Dali kapcsán: „A jelekbôl 
ítélve azonosság nélküli közeg vagyunk hát.”

Régi motívum Szôcs Gézánál a szerepek sokasága vagy ambivalenci-
ája, s ezzel kapcsolatosan az idô történeti struktúrájának megtagadása; 
a hérakleitoszi dialektikus idô választásában nyilván az idôtlenség-
változatlanság létélménye is szerepet játszik. Ebben a könyvben azon-
ban formálisan is egy idôválasztás történik, a bevezetô Hermann Hesse-
idézet végképp az idôtlen jelen melletti opciót fejezi ki: „Semmi sem 
volt, semmi sem lesz, minden van, mindennek létezése és jelene van.” 
Az ilyen idô lehetôvé teszi a teljes létmetamorfózist, ismét Dragojević 
Dali-tanulmányának szavaival: „A narcisszoid közegekben egyetlen 
devizával ír, fest, alakít vagy tesz valami mást a mûvészember: A mû 
megmarad. Csakhogy épp ez a bökkenô. Dali tudja ezt. A mûvek el-
tûnnek, minthogy ki vannak téve a veszendôségnek, csak a mi ôrült-
ségünk és az az öröm marad meg, hogy éltünk. Az ôrültség hiábavaló-
ságérzése az egyetlen igaz, tartós érzés, amely egybekapcsolja a nemze-
dékeket és idôket. Egyedül neki köszönhetô, miszerint egzisztenciánk 
a legalkalmasabb módon irreális és képes a metamorfózisra mindentôl 
a semmiig. Nos, hogyha létezhetnének is mûvek, mármint természe-
tüknél fogva tökéletlenek ugyan, csakis általa és annak révén létezhet-
nének.”

Természetes, hogy többrendbeli idôk és többrendbeli szerepek 
konvergálnak az egyetlen idô és az egyetlen sors felé, ennek feltétele a 
mindenféle etikai rendszer átélésének a képessége: a társadalmi, az ab-
szolút, az Én-Te és a magánetikák mind elôfeltevései a végkifejletnek, 
hiszen egy személy etikai pluralizmusa tulajdonképpen önmagában 
számolja fel az alternatív választások rendszerét, az egy etikai világban 
elérhetô (tehát szükségképpen korlátozott) szabadságot. Az összes sze-
repek kiirtása, az összes szerepek felélése vezet csak az etikailag is 
megfogalmazható emberhez – „mivel a szavak gondolatainkra vissza-
hatnak, és meghatározzák életünket, megtörténhet, hogy nem is a saját 
életed éled, hanem részleteket a másokéból”. (Álljunk meg itt: e költé-
szet lehetséges további útja éppen az a felismerés lenne, hogy minden-
kinek lehet összességében élni az életét, a közösségi átélés-totalitás 
ezek szerint humanitás-átélés lenne, és így abszolút etika.) De megva-
lósítható-e egy ember életében (vagy a költôében) a transzcendentális 
etikai parancs? – aligha, hiszen a maximális emberszeretet csak a teljes 
lemondás és alázat útján lehetséges – legalábbis ezt mutatja a szerzetes-
ség intézménye, vagy azoknak az élete, akik a gyakorlati megvalósítás 
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útjára léptek: pl. Kant vagy Kierkegaard. Létre kell tehát hozni az evi-
lági eredôt, mivel részvételünk csak evilági lehet.

A részvétel formája pedig konkrét: nem véletlen tehát, hogy Szôcs 
Géza költészetének másik alapvetô motívuma ezekben az években a 
közösségi kapcsolatok etikája lesz. Ezt pedig ugyancsak tágan kell ám 
értelmezni, ugyanis ebbe a fiktív közösségbe (vagy a fictionköltészetbe 
– egy lehetséges közösség elôképébe) a konkrét maximalizmusával 
mindenki beletartozik. Nézzük csak a neveket: testvérek, Kutya, Leó, 
Kismogul (futballcsapat), a munkásosztály, a parasztság, Géza, a ked-
ves, Gazsi, rókák és háziasszonyok, az utolsó úr, a pincér, a másodtiszt, 
a kapitány, Pétre Goldmann, Hanka bácsi. Leöchey Pufi, Tuba Ferkó, 
katonák, Salvador Apó, a hollóvölgyi fegyveresek, Tom, Méznyaló 
Anyó, Szénégetô Henrik, Donka, Anna, Orbán, Cselényi László, fele-
ség, mozdonyvezetôk, egy férfi (aki esetleg az ágy alatt mocorog), Ágos-
ton Vilmos, Bretter, Mikulás, Vajda Julianna, Szendrey Júlia, Kra toch-
will Georgina és Rozgonyi Simon, jobbágyok, egy magyar férfi. (Szôcs 
Géza költészetében egy hellenisztikus erdélyi mesevilág is van.)

Hogy lesz mégis vers mindebbôl a kelléktárból? Említettük, hogy 
Szôcs fiction-naplójának vannak esztétikai kristályosodási pontjai – 
ezek az általánosság-elvontság útján létrejövô, hagyományosan forma-
szerû versek, illetve a naplónak azok a szövegrészletei, amelyek elsza-
kadást jelentenek az empíriától, amelyekben a legnagyobb a nyelvi, 
kulturális és történeti általánosítás, leghermetikusabbak a textémák és 
legelvontabb-legtranszcendentálisabb az intenció. Figyeljük meg (az 
emlékezetes Kopjafára emlékeztetô) A csónakból valami kivillog c. vers 
esetében milyen megfordítás lehetséges. Az eredeti: „Holnapután vagy 
holnap véget ér ez a hónap fo-/ lyónk kiönt s a város iszapos vizes sáros 
fôterén/ megfenekletten (majd mikor reggelre kelve minden-/ féléket 
rád bíz s visszavonul az árvíz): a templom-/ lépcsôn holnap lesz ott egy 
fönnakadt csónak oldala/ fölhasadva s látszik lentrôl: a padra villogó 
evezôt/ tettek kicsodák kik is lehettek.” Ez a vers tulajdonképpen egy 
hosszú tanulmányt érdemelne, annyi benne a mitológiai, szemantikai, 
gondolati és ritmusbravúr. De álljon e tanulmány helyett egy lehetsé-
ges szemantikai megfordítás, mint értelmezés: (Tegnapelôtt és tegnap 
kezdôdött egy esôhold la-/ pályunk visszahúzódik vagy egy falu homo-
kos száraz poros mellékutcáján/ vízrebocsátva) – egykor estére feküdve 
semmiket/ von meg mástól s elôjön a porpásztor – a templomkereszten/ 
tegnap ott volt egy lemaradt mélység partja/ beforrasztva s eltûnik 
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fentrôl: a martról sötét horgonyt/ szakasztottak valakik ôk voltak.” (Egy 
mélységben az sötétlik)

A napló egyéb kitûnô verseit csak felsorolom: Dal, Kurtág-dallamra; 
Ház a parton, a kikötôállomás mellett; A hollóvölgyi fegyveresek; Délkelet (!), 
Egy medve, mint a vészfék; Elsô, Második és Kettôs szonett; Téli szonett; Vörös 
folt távolodik a hómezôn – Szôcs Géza hasonló verseinek stilisztikájáról (a 
válogatott Sz. G.-poétikáról) több tíz oldalon elmondtam már azt, amit 
bírtam. Az ismétlésnek nincs értelme, az értelmezésnek van értelme, 
hiszen Szôcs Géza más szemszögben bár, de ugyanazt mondja mint ed-
dig, változatlan alapvonalon, tehát egyre jobban. Az egyetlen alapvetô 
változás az, hogy eltûnt e költészet racionális utópiája, de ilyen a párbaj 
természetrajza, ott is csak gyôzelem vagy vereség lehetséges, s ezek 
szerint Szôcs Géza valamilyen pástra készü lôdik.

Utunk, 1980/18.

Költészet a szabadságról

„Elle en parlait sans plaisir
mais sans rougir: voilá ce
qu'on a fait de moi, avant
que je puisse me faire moi-
méme.”

Régis Debray: La neige brüle

Balla Zsófia versei és poémái ma líránk egyik legösszetettebb, legne-
hezebben értelmezhetô szövegrendszere, a gondolati és költôi motívu-
mok, a különbözô jelentésrétegekbôl származó emblémák olyan magas 
szervezettségi fokú költôi rendszert alkotnak, amely a kritikust igen 
nehéz értelmezési feladat elé állítja. A kritikusnak nagyon óvakodnia 
kell saját racionális eszközeinek csapdájától, hiszen módszertana elsik-
kaszthatja e költészet egyik alapvetô jellemzôjét: a gondolatritmusra 
építô, zenei típusú szervezettségbôl származó tónust, amelyben e ver-
sek indulatos és szenvedélyes érzelmi világa él. Zenészstiliszta feladata 
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lenne azoknak az analóg zenei rendszereknek a kiépítése, amelyek e 
költészetben a népdal rubatójától a poémák szimfonikus szervezéséig 
terjednek, sôt, e versek némelyikénél tonális hangnemi megfelelések 
is kimutathatók, mégpedig sokfélék: az alapderûs C-dúrtól a tömény 
szorongás Dis-molljáig, valamilyen hangszer összes Handstellungjai-
ban, hiszen a költô és a Másik mindig egy hangszer: „Benned vakpuha 
kasban hangnyomok/ tévelygô gyilok és vas van/ Kígyóbôr harangok – 
szólsz értem kapva –, szívem, szívem” (Ütközöm kifent koronába).

A Másik, a Második személy1 metafizikája e költészetnek a jelenben 
legalapvetôbb tárgya és a kifejezésben is formája, mert a befejezetlen 
mondatok kiegészülnek: a Másikban vagy a transzcendenciában. Amit 
nem lehet leírni, azt Balla Zsófia szerint nem szabad leírni, de ha a le 
nem írt jelentéssé válik a Másikban, amikor van a Másik, már megvan a 
kapcsolat is, s így a vers a kialakult kettôsség szabadságaktusává válik. 
A vers a közös szabadság aktusa lesz, s a szuverenitás jelképe, hiszen a 
teljesen zárt, kötött formák egyben befejezettséget is jelentenek, ho-
lott a szabadság csak önnön korlátait ismeri. A szónak a szabadság aktu-
sában mágikus és ugyanakkor logikus helye van; ha a szót a nyelvfilozó-
fiák mindig a gondolatközlés eszközének tekintik elsôsorban, akkor 
ebben a poézisben egy új filozoféma alakul ki: az értékes, az igaz, a 
tulajdonképpeni szavak azok, amelyek összekapcsolnak. A poézis a hu-
manizmus szótára kell hogy legyen, s ebben a szó nem lehet elválasztó, 
mert akkor az ember is tárgy lesz, nem pedig cél. Csak az embert cél-
nak tekintô szó erkölcsös és értelmes, mert: „Ki térválasztó szóban Ön 
Maga/ marad szólíttatván/ s a szólító is egyedül/ kihûlô gesztusába zá-
rul/ lesz 2. személy/ sohasem elsô egyén/ másra önzés pecsétjét ütve/ 
maga is tárgy csak” (Második személy).

Az ember, mint cél; a „végig nem élt nyelvek mögött” lapuló társak; 
a szabadság lehetôségét biztosító szó; az erkölcsös szó és az egyéni sza-
badság kapcsolata: ezek a Második személy alapjai. Loquere, ut videam 
te: „ki szólít s szólítom/ ki engem s ôt elér/ TE” – a szabadság költôi 
jelképe a már-már a transzcendenciát is magába foglaló erôsségû máso-
dik személy lesz, az a realitás, amelyben én és ô is megmarad, egymás 
által. Responsorialis címû tanulmányában Balla Zsófia így határozza meg 
a Te konceptuális természetét: „A Te, amivel csak a legközelebbit, 
szerelmünket és az Istent szólítjuk, nem híd, kapocs, összekötve-

1 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 
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elválasztó. Hanem ô maga valami más; nem amalgám. Hanem irreverzi-
bilis, olvaszthatatlan ötvözet: saját maga. A Te szabad.”

A mai magyar költészetben bûvös téma, enigmoid a Te anatómiája: 
Orbán Ottó például, szinte szó szerint a Második személy megfogalma-
zásával azonosan így ír: „Az egyéni szabadság nem az egyén meg-
dicsôülése./ Mindenki egyén: a szabad egyén mindenki szabadsága./ 
Hiába hív rendôrt a világ, hiába gyanakszik terroristákra, eretnekekre, 
démonokra./ Az egyén szabadsága a közönség./ Te meg én, ez annyi, 
mint nem tudni, hol végzôdsz te s hol kezdôdöm én, akár a szerelem-
ben./ Te én vagyok.” (A föltámadásról jelentjük)

Mindezekben ismét igazolódik az a régi rögeszme, hogy a költészet 
az utópiák elôtt halad: a második személy metafizikája a baloldali radi-
kalizmus mindmáig egyik legkomolyabb elméleti fogalma analitikájá-
nak tekinthetô: a kommunikáció-társadalom elképzelhetetlen az egyé-
ni szabadság én–te és közösségi viszonylatainak új formái nélkül. En-
nek a formakeresésnek egyik elsô kitûnô metafizikai-költôi emblémája 
a „második személy”. (Ugyanebben a gondolati rendben értelmezendô 
az Övezetek is, a Második személy kifejtése.)

Vannak-e a „Második személynek” alkalmas nyelvei és példái iro-
dalmunkban és kultúránkban? A két poéma: A Formával dicsérd az Urat 
és a PaterNoster elemzése visz legközelebb Balla Zsófia szintetikus köl-
tészetének megértéséhez.

Poémákról van szó: mindkettô a siratás helyzetét használja ki a láza-
dásra (lírai alaphelyzet), a lázadásra az emberi sors elátkozott bivalenciája 
ellen, az ellen, hogy ami itt siralmas, az amott formális: „Ó, hogy üget-
tek utánad!/ Utólértek a gyászbeszédeik is,/ ökölre csavart szakáll vol-
tál/ kezükön,/ szétzúzott magányod szenes – – –”, vagy „(Ó, de szé-
gyentelenek az élôk!)/ Daloljon, ki nem halálraítélt!” (Formával dicsérd 
az Urat). Az ellentét lehetôsége az emberi állapotra világít, mert hiszen 
egy nagy költô halálával a közösség mindig szinte pótolhatatlan veszte-
séget szenved („Ki sír az élôkért?”). Nem a halál szentsége miatt gyá-
szolunk tehát, hanem az emberért, és létünk saját vereségtudata miatt 
tudunk gyászolni – ha tudunk. Tudnunk kell, hiszen a gyász az auten-
tikus emberi állapot összetevôje. Szörnyû dolog az erre való képtelen-
ség. Balla Zsófia egyszerûen jellemzi: öntudathiány és társadalmi lét-
hiány: „Tudja-e, ki nézô, hogy mit érô/ a mutatvány, csak nem a kard-
nak szurkol?/ Aki néz: kinyújtott, tenyér cirkuszért/ s hogy kenyér… – 
Holnap kardot nyel talán/ ô is;/ itt mindenki mester/ megnyílt néma 
testtel markolatig önkezén;/ cigányzsidónéger mind, mutatványos tró-
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ger,/ verdesô rongypille kardra fûzve/ nem megy át más a fején.” A 
gyász a szolidaritás utolsó lehetôsége. A poéma befejezô részében visz-
szatér a Föld állapotának emblémája: konkrétan („Novemberi nap ho-
mályos/ Kôszénfüst sava nyúlkál a sárban”) és elvontan-szimbolikusan: 
„PIROS ESÔ ZÖLD SZÉLLEL/ FEKETE KENDÔ/ VICSORGÓ 
NYÁR-FAERDÔ/ REDVES FOG-ODÚ/ REPEDTSARKÚ ÉGI-
HÁBORÚ”. (E költészetre alapvetôen jellemzô a szakrális–profán el-
lentétének, feszültségének következetes használata, figyeljük meg, 
hogy nemcsak szintetikusan, hanem analitikusan is. A szakrális–profán 
ellentéte a metaforaalkotás mélyrétegeiig lehatol.) De nem a táj kezdi 
és zárja le a poémát, a táj, mint szubjektivitás, hanem a tény, ahogy 
bennünk van: „Szisz csendben úszik/ Néma tutajon”.

Filozófus halála, mint vershelyzet: egy irodalomnak mindig erô-
próbája, hiszen egy gondolkodóval a pusztulásban szembenézni (Szók-
ratész óta) azt jelenti: a század embersorsát vizsgáljuk, az univerzumba 
tekintünk, ugyanis a gondolkodó is azt tette. Ezért egy író érettségének 
s az irodalom univerzális képességének próbája ez a helyzet; ismeretes, 
hogy a magyar irodalomban ritka tünemény. Mérce persze adódik, pél-
dául Babits Emil Lask emlékére írott gyönyörû verse. A PaterNoster- 
poéma – adott szekvenciájában –, a feladat nagyságrendjéhez méltó po-
éma (sajnos, ebben az elemzésben lehetetlen a poéma egészét vizsgál-
ni).

A Balla Zsófia versindításaira oly jellemzô módon ez is a belsô táj 
leírásával kezdôdik, s az érzelmi participáció rajza itt mindig döntés ar-
ról, hogy képes-e a költô lényének teljes létbedobottságát igazolni. Kö-
vetkezik néhány Bretterrel kapcsolatos emlék (a hetvenes évek képle-
te – sok gyász, parancsok a kitartásra, mititej közben, s „nem érti senki 
sem” – így a sláger), majd a post mortem képzetei. Az alapvetô kérdés 
Balla Zsófia számára e gondolkodó kapcsán az, hogy miként lehetséges 
a szokratikusméltó – és nem liturgikus – élet és halál: „Hogyan hiheti: 
valami megfogan/ benne, természetfölötti;/ hogyan hiszi, hogyan?”

Meg kell tehát keresni a szokratikus derû lehetôségét, s az elsô lépés 
ebben a létezés természetrajzának leírása: „HA MÁR A SARJADÓT S 
A MEGHALÓT SEM/ ÖVEZI ÖRÖM FÁJDALOM/ A LÉTEZÉS 
ÚGY ÉG MAGÁBAN/ MINDEGY TÛRÖM VAGY VÁLLALOM.” 
Szükségünk van az alapos létezésleírásra, hiszen derünk alapja – mégis 
– a tények racionális tisztelete. (Valamitôl, például az abnormalitástól 
menekülni kell. Erich Maria Remarque egyik bonmot-ja igen jól kife-
jezi, hogy mitôl kell menekülni: „Ha jól tudom, csak a régi görögöknél 
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volt istene a mámornak és az örömnek – Bakkhosz és Dionüszosz. Ne-
künk viszont Freudunk van, kisebbrendûségi komplexusunk és pszi-
choanalízisünk.”) Az alapvetô létezésleírás például a kolozsvári piac 
szerkezete: bôrkabátos, vinilintáskás kofák, aszfaltarcú parasztok, 
múzeum bácsik, szakadt muszlinkendôs lányok, a munkásszállás-lakó, 
összeszorított szájú Dolgozó Nô, polgárok, rakoncátlan fiak. Ezt tudo-
másul kell venni, itt kell tudomásul venni – állítja Balla Zsófia, hiszen 
mi vagyunk a társadalmi változás, mi vagyunk az a történelemkönyv, 
amelynek lapjait elôre és hátra lehet forgatni. Nem akárhogy kell tudo-
másul venni, hanem bátran és színvonalasan: ezt közli az 1979-es Létezé-
si Találkozó résztvevôivel Bretter. Balla Zsófiának is érdeme, hogy így 
közli.

Sokáig töprengtem azon, hogy merjek-e a Dániel könyvébôl címû 
 poémáról írni, hiszen köztudomású – Sartre beszélt errôl a nemek közti 
osztályharc kapcsán –, hogy a biológiai ténymegértésben az individuu-
mok és a nemek között alapvetô eltérések vannak. A kritikusnak azon-
ban kötelessége az elemzés, hiszen Balla Zsófia költészetérôl nem le-
het a Dániel könyve nélkül beszélni. Persze jobban szeretném, mondjuk 
Mariella Righieri szenvedélyes elemzését olvasni a Le Nouvel Observa-
teurben az anyaság, a gyermek s a szülés sors- és létkockázatáról. Elem-
zés helyett álljon itt három idézet: „Ordító/ guggoló asszony-párducok/ 
És fölfoghatatlan lassú tépés/ a testben /”; „Az ember végighúzza/ rajta 
is kezét./ S ô fénylik bent:/ De sötét vagyok!/ És nincs.”; „Kit megszü-
lünk s ezzel halálba hajtunk,/ megéledt sorsát nem ruházza ránk.” (Dá-
niel könyvébôl) – Hogy miért éppen Dánielre történik utalás? – talán ez 
a könyv a legpontosabb pszichológiai dokumentuma annak, hogy mi-
ként kell megállania az embernek tisztán, felelôsen és igazabbul a meg-
próbáltatásban.

Balla Zsófia költészetének alapeleme a derû. Leginkább a népdal 
kemény, kitartó derûje jellemzô rá (e poétikai rendszer a népdal kiha-
gyásos szerkezete-stilisztikája alapján is leírható). De a derû, mint for-
ma a nyelvjátékra, a magyar líra kimeríthetetlenül gazdag ritmus-, rím- 
és asszociáció-készletére is épül s végeredményben irodalmunk weöre-
si vonulatába illeszkedik. Azt hiszem, elsôsorban ilyen verseket kellene 
tanítani az iskolában: „Hét sing magas fenyôre/ Tüskebéka felhôre/ El-
repül a boszorkány/ Tüzes tükre foncsort hány.” (A nimfa)

Mostanában, amikor a nálunk megjelenô írásokat olvastam, általában 
egy kérdést teszek fel szívszorongva olvasmányomnak és magamnak: 
vajon kiderül-e belôle, világos lesz-e legalább még kétszáz évig, hogy 
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milyen volt, hogy élt itt az ember? Ad-e választ az, amit olvasok a kér-
désemre: mi most az ember?

Balla Zsófia ad.
A Második személy költészete irodalmunk élvonalához tartozik.

Utunk, 1980/20.

Harc az élôk emlékezetéért

Balla Zsófia költészetének ismerôit nemrég meglepetés fogadta: az 
utóbbi idôben megjelent versei hallhatólag újabb költôi világának elsô 
kinyilvánításai voltak. Bekövetkezett az a pillanat, amikor a régi világot 
jellemzô szabályok – a tárgyiasság, egyszemélyesség – többé nem értel-
mesek és értelmetlenségük az újabb világ szabályainak megfogalmazá-
sát követeli. És mivel a fordulat mindig lényegi mozzanatában: a kiala-
kulás örvénystruktúrájában mutatja az újat (mivel még semmi nem dôlt 
el, nem vált véglegessé, de már létezik az, ami majd érvényessé válik), 
ne késlekedjünk lehetséges magyarázatainkkal nyomába szegôdni.

Mint minden költészeti fordulat, ez is az alapkérdések újbóli felve-
tésével kezdôdik. Az alapkérdések hangsúlyozottan morális töltetûek: 
lefordítható-e az emberi lélek megnyilvánulásaira – tehát szavakra, tet-
tekre, gesztusokra –, és hogyan? Fichtei terminusokkal: mi a viszony az 
empirikus és a tiszta én vagy világok között? Abban az esetben, ha a 
lefordítás lehetséges – Balla Zsófia válasza e kérdésre pozitív –, hogyan 
jut el a szerelem az empirikus éntôl a tiszta énig, miképpen fedezi fel 
ez utóbbit az elôbbiben, és mit tesz annak szubjektív-költôi megfogal-
mazásával? Azaz: van-e a felfedezésnek értelme a nyilvánosság számá-
ra? Mi a lényege annak a szükségszerûségnek, amely minden szerelem-
ben kijavítja az empirikus én tévelygéseit és nem az én, de a szerelem 
számára azokat elfogadhatóvá teszi? Továbbá: hogyan lépünk kapcso-
latba a tárgyakon túli világgal, s miért tesszük, mi a tárgyak szerepe 
önmaguk kommunikálásában, illetve abban a világban, amely nem a 
tárgyak pusztán közvetlen világa, hanem a tárgyak számunkravalósá gá-
nak, alternatív választhatóságának világa? Találkozunk végül a kérdé-
sek harmadik csoportjával is, ezek a puszta fizikai megsemmisülést 
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„kor szerûen” transzcendáló halál kérdései, a közösségi, esztétikai és 
morális haláljelentések modern dialektikája.

Az alapkérdésre adott válaszok különössége az új versek világának 
típusát határozza meg, emellett azonban – mivel alapkérdésektôl van 
szó – a verset és lehetôségeit újraértelmezik. Azért fontos Balla Zsófia 
költészetével e pillanatban foglalkoznunk.

1. Kétségtelenül a Háztûznézô az újabb költôi világ kulcsverse. Ked-
velt szürrealista fordulattal találkozunk itt: Déry fiatalkori verseinek 
„üvegfejû borbélyával”, Nezval röntgenlencse-szemû varázslójával ro-
kon az „áttetszô fejû lány koponyája”, és a szándék is ugyanaz: forma-
elemmé tenni a nyilvánosságot. A vágy keletkezés-történetének és for-
ma-meghatározottságainak vagyunk tanúi: „… ha Rá gondol, isten is 
meg-/ fordul fejében, ablaktalan,/ csak mint betöltô szín./ Mert nézd –, 
a lány melle felel/ mint felhô érkezik s úgy önti/ el fejét Érte vágy érte 
a ---” A vágy azért vágy, mert makacs és állhatatos, tárgya hiányában 
mindig rendelkeznie kell tárgyának szimbólumával, magában kell hor-
dozzon egy eszményképet. Így: „Csak nézés,/ csak mozdulat,/ itt bent 
élete nincs, átíródik/ jelenvalósággá, idei bezárulnak/ a képbe, szómoz-
gó testi élete itt/ megkövesül, kagylóbeli gyöngy lesz, …”

A szimbólumtól már függetlenedni lehet, ezért a vágy elszakad tár-
gyától, általánosodik, transzcenzust hajt végre. És mivel kultúrtörténe-
tünk kánonjai szerint a transzcendens tartalom jelzôi csak az isteni 
jelzôi lehetnek, a teremtés belopakodik a transzcendenciába és jel zô-
ként a vágy tárgyát ékesíti: „Szeretné/ Ha ô lenne isten fia. Kicsit hiszi 
is; kéri.” Egyszersmind létrejön a versbeli transzcendenciára vonatkozó 
erkölcsi világ is. Ennek kulcsviszonya az isteni jelzôvel bírókhoz való 
egyetlen viszony: az alázat. A transzcendens tartalom azért lopakodik a 
vágy tartalmába, hogy ez mint konkrét nagyságot szemlélhesse önma-
gát, függetlenül létrehozó tárgyától, s vele mégis egyként, mert belôle 
teremtôdött.

E vers számunkra azért lehet oly kedves, mert egy rég elfeledett, 
költészetünkbôl rég eltûnt formával valósítja meg mindezt, s ez a forma 
az anagógia, a felemelkedés, klasszikus példái megtalálhatók Platónnál, 
Szent Ágostonnál és Danténál. Persze – és ez az újdonság – felemel-
kedni könnyû, könnyû megteremteni a tiszta én, az áttekinthetô erköl-
csi viszonyok és a szerelem szükségszerûségében mindig önazonos sze-
relmes világát. (A felemelkedésre eszközeink is vannak: ihlet, révület, 
amor intellectualis.) Ám nehéz a visszaereszkedés, hisz erre nincs esz-
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köz, nehéz töretlen nyugalommal megtalálni az empirikus és a konflik-
tus és a vonakodó szerelmes világát. Visszaereszkedés tulajdonképpen 
nincs is, a már egyszer elért magaslatról csak zuhanni lehet. „Nem a 
magasság: a lejtô a borzasztó, a lejtô, amelyen a szem lefelé zuhan és a 
kéz fölfelé nyúl. Ekkor a szív szédül ágas akaratától.” – írja egy múlt 
századi filozófus Az emberi bölcsességrôl c. kisesszéjében.

A visszaereszkedést – amely, mint tisztáztuk: tulajdonképpen lehe-
tetlen – Balla Zsófia bravúrral hajtja végre, azaz természetesen: a transz-
cendencia szemérme és megingása dallamvonalszerûen mutatja az utat, 
a vágyat létrehozó kedves halandóhoz. A transzcendencia érzéseinek 
extramundán ereje ôt is bearanyozza, mert vele kapcsolatban volt a 
transzcenzus, ôt a nagyságélmény tárgyi emlékévé teszi. „Kagylóbeli 
gyöngy” lesz, hiszen egy szerelmest a szabadsággal ellátni, megajándé-
kozni, a szerelmet rongáló szinte lebírhatatlan szükségszerûségek biro-
dalmában – ez a költô számára feltétlenül az a teremtô általánosság, 
amelyben a „háztûznézô” pillanatai nem korlátai a vágy mint vágy 
elemzésének. Tehát a szerelem végsô soron oszthatatlan, nem magá-
nos, ám közös görcs sem lehet: kettôs szabadság, amelynek még-
sincsenek azonos szimbólumai. Ez nem konvenció: két part között csa-
pódó egyetlen hullám. Ütközöm kifent koronába c. versében e „hullám” 
megszólal. Ezt mondja: „Benned/ vakpuha kasban hangnyomok/ 
tévelygô gyilok és vas van.”

2. A szavak sokkal inkább a tárgyaknak engedelmeskednek, sem-
mint nekünk – véli Balla Zsófia. Ezért a tárgyak közül egyesek bizo-
nyos mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek, éppen mert olyan szava-
kat hívnak életre és olyan nyelvtant, amelyek segítségével megérintenek 
bennünket, mivel bensô lényegüket közlik „Kéntejbôl kurjongat sze-
rencse-holdra/ Kövér vénasszonyárnyék/ Kiütköznek a szavakon is a 
nyomok/ Vasföldi érintés” (Piece touchée). Kiemelkednek az érintés tulaj-
donságával nem rendelkezôk közül, és a tárgyak külön regnumát hoz-
zák létre. így követik egymást a tárgyi világ egyes szintjei – szóhívó ér-
tékük sorrendjében.

3. Rejtett szavak a becsületes és becstelen halálról, rejtett szavak 
indáznak szét e versekben, mígnem a Bábel tornyán, a Formával dicsérd 
az Urat, Az övezetek verseiben bizonyossá válik: Igen, itt egyre gyakrab-
ban a halálról van szó. Ne értsük félre: nem csak az ember, azaz nem 
fôként az ember fizikai megsemmisülésének kérdése ez, hiszen ez a 
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kérdés morálisan ma már tárgytalan. Ha valaha becsületes kórok, 
egyénre szabott betegségek, mindenkit egyformán sújtó járványok je-
lentették a becsületes exitust (ezt lehetett vállalni, mivel egyéni halá-
lához az embert magántulajdonosi viszony fûzte), mára közhely lett a 
hekatomba gáz, atom, és készül a neutron is. A létbizonytalanság törté-
nelmileg méltóképpen kiegészült a halál-bizonytalansággal.

Bosch és Breugel mai kultusza valószínûleg éppen azzal magyaráz-
ható, hogy pl. A betlehemi gyermekgyilkosság vagy az Angyalok bukása a tö-
meges öldöklés vízióját hekatombává általánosítja. A képi meggyôzés 
ereje konkrét: Ilyen, ez a hekatomba! Nem kell félni a keresztyén és 
dantei pokoltól, nem kell félni az irracionalizmus csempészett nihiljétôl, 
nem kell félni a vértelen ateizmusok biológiai zárójelétôl. A halál ott 
van, ott történik, ahol mindennapjaink szerelmeinek kísérôi is, a ró-
zsák, a mitikus tavak vannak, ott, „Hol a Szentanna-vulkán alatti or-
szág/ útjai a Föld közepébe visznek”, ott, ahol „a szôlôvenyige, az elföl-
delt/ rózsatô boldog tetszhalálban/ feszít lent.” Semmi misztikum, csak 
a halott és a rózsatô érintkezése, csak a perspektíva és mozgás szá-
munkra fölfoghatatlan különbsége. „Ugyanaz a földszorítás.”

Balla Zsófia Formával dicsérd az Urat c. versében így kísérli meg új-
rajárni azt az utat, amelyet Szilágyi Domokos már nem tud bejárni. De 
– íme az erkölcsi antinómia – az élôk számára nem a befejezett út, a 
részleges vagy teljes tökély a fontos, hanem saját viszonyuk egy lehet-
séges befejezéshez, saját viszonyuk modern halandóságuk és halhatat-
lanságuk formaproblémáihoz, saját jövôjük, amelyhez szükségszerûn 
Szilágyi Domokos is nyitotta az utat, amikor Kharón tutaján utazva „az 
idôin alagutat” vágott. Erre pedig végképp ráforrt az út köde. Érthe-
tôen, hiszen halála nem hekatombahalál, hanem szuverén halál, egy-
szerû és egyszeri, utánozhatatlan és maradandó.

E maradandóságért harcolva, Balla Zsófia az erkölcsi mozzanatot 
hangsúlyozza: ez a költô úgy dobta el magát, „mint elégett nyársat, 
verésmocskolta pálcát”. Kristálytiszta ellentétek, hiszen a nyársat csak 
a buta gyerek, vagy a sütés közben figyelmetlen felnôtt égeti el, és a 
pálcát nem lehet megverni. E két ellentétet egy harmadik szervezi, el 
lehet dobni életet, de valaki nem dobhatja el magát, ôt csak eldobhat-
ják. E XX. századi költôsorsba mint a birtokos stigmája a rabszolgán 
vagy a szökött jobbágyén uráé –, úgy kövesedik bele az eldobás gesztu-
sa és az eldobott következetességéé, amellyel vállalta az eldobást. Ne 
tévesszük meg magunkat: az élôket ezért nem terheli szégyen, mint 
ahogy Balla Zsófia sugallja, mindezért a következetesség a felelôs. Ám 
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e következetesség az ittmaradottakat megkerülhetetlen alternatívák 
elé állítja: meg kell kérdezniük, hogy „ki sír az élôért”? Még elôbb 
azonban, meg kell kérdezniük, hogy lehet-e sírni az élôért?

Ne kérjünk számon általános, paradigma-érvényû választ: e vers 
még közvetlenül tárgyához kötött. Megoldása azonban nagyon közel áll 
a legújabb magyar költészet költôsors-halál motívumához. Döbrentei 
Kornél írja A távollét c. versében: „…halálom/ megszövöm tinták/ sod-
rán…”

Nemcsak az ember, de a szó is – a megszemélyesített – meghalhat, 
elpusztulhat. E pusztulás nem azonos az elértéktelenedéssel, figyel-
meztet Balla Zsófia, de ahhoz is kapcsolódik. A belôlük származó kul-
turális következmények elleni küzdelem azzal a kérdéssel kezdôdik, 
hogy mi teszi lehetôvé a nyelv pusztulását, ami egyben valami sokkal 
súlyosabb pusztulás metaforája is? A Bábel tornyán válasza: „a Béke/
épülô/ ágyasháza,/ hol minden jöttment sündörög/ összefogást pofáz-
va”. Bab-el, helyesebben Bab-ilu, amint ismeretes, már a kezdet kez-
detén a konszenzus-szükség szimbóluma. Jelentése: Isten kapuja, csak 
a valóságos konszenzus vezethet Istenhez. Mítoszhoz illetlenül racio-
nális gondolat ez, Balla Zsófia a hagyománynak megfelelôen azzal foly-
tatja, hogy eltûnni azok a népek, nemzetek, népcsoportok tûnnek el, 
amelyek méltatlanok az Isten-kapun való átkelésre, amelyek képtele-
nek a konszenzusra. A pusztulás itt nem fizikailag értendô: éppen a 
nyelv elvesztése egyénértékû az alapjegy, az etnikumot meghatározó 
elvesztésével.

De ha van nyelvhalál, ami tehát sokkal súlyosabb, mint a nyelvet 
beszélôk egyedeinek halála, akkor kétségtelenül van nyelvteremtés, 
sôt megôrzés is, vagy legsúlyosabb esetben – ahogy Balla Zsófia sugall-
ja – valamiféle emlékezés a Szóra, ami a költészet egyik alapösszetevôje: 
dallam. E Fülöp Lajost idézô emlékezés-esztétikai fordulat visszavezet 
oda, ahonnan az elején elindultunk, a kiégô mell, az elhamvadó szem 
birodalmába, tehát abba az idôalagútba, amelyen keresztül büntetlenül 
közlekedhetünk saját másvilágunkkal.

Közöletlen. Az Igaz Szó szerkesztôi annak idején nem fogadták. 
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Kiket támad meg a lassú vírus? – 
A káros bábokat

„A regény, a román: romantikus könyv.”
Friedrich Schlegel

Ágoston Vilmos Lassú vírus címû könyvének (Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1981) egyik (feltételezhetôen alap)szándéka a félelem meg-
írása – mondhattuk volna úgy is, leleplezése –, s ennyiben ragaszkod-
tunk volna a könyv elején levô Rácz Olivér-mottó szóhasználatához. A 
feltétlen ragaszkodást nem teszi indokolttá a félelem többféle lélekta-
ni, társadalmi, mûvészeti, világnézeti stb. értelmezése, melyeken belül 
vannak a félelmet üdvös, az emberi szocializáció és az egyedi, valamint 
a csoportmegmaradás szempontjából feltétlenül szükséges mechaniz-
musnak tekintô felfogások. Vannak népek, amelyeket azért lehetett 
elpusztítani, mert nem tudtak jól félni.

De Ágoston sem leplezi le a félelmet általában, hanem megír egy 
olyan félelemképet, megragadja azt a társadalmi erôteret, amely egy 
sajátos egyéne számára az állandó csapások vagy csapáslehetôségek, 
beláthatatlan viszontagságok, szankciók, periodikus gyötrelem lehetô-
ségeit és valóságát jelenti. Mielôtt azonban további fejtegetésekbe bo-
csátkoznánk, tegyük fel a kérdést: predestinálja valami vagy valaki a 
könyv hôsét a félelemre? Nem: a dolog fokozatosan alakul ki. Hôsünk 
viselkedése a társadalmi konszenzus számára érthetetlen (mivel ez a 
viselkedés nem fedi a társadalom viselkedéseinek egy tipikus sémáját 
sem, noha ez a viselkedés csupán költôi, álmodozó, tehát önmagában 
nem káros), másodfokon a viselkedés legbelsôbb okait és indokait kez-
di egy személytelen, de technikailag megbízható eszköz segítségével 
vizsgálni, harmadsorban értelmezi a jelenséget, s a kórképet elhelyezi 
az alany tudatában, amely ezáltal viselkedésirányító tényezô lesz, az 
alany saját önveszélyes cselekedeteit kezdi kiválogatni magatartásának 
rendszerébôl, újabb cselekvésirányító tényezô lép fel: a félelem.

Ágoston könyvében az intenció és a szüzsé sikere viszonyban van: 
Rangi Tangora építômunkás és klasszika-filológus önmaga története, 
tárgya, és e kettô elméletét megfogalmazó szereplô. (A kibocsátó meg-
nevezése szerint Ranghy, a könyvben végig Rangi.) Fogyasztásában 
átlagember, sört iszik, zsíroskenyeret, paprikát, szalámit eszik, és átlag-
embernek tartja magát, illetve igyekszik átlagembernek tartani magát, 
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mert felismeri, hogy erre szükség van: a legjobb az átlagemberi mimik-
ri. Sajnos, neki nem megy, az átlagemberség alakzata bosszantóan ösz-
szetöredezik tudatában: „…én, Rangi Tangora, mint minden átlagem-
ber, ebben a helyzetben (ti. a nem regényszerû, nem magyarázatszerû, 
mindenféle belemagyarázást kizáró helyzetben) is megpróbálok gon-
dolkozni. Ez néha sikerül nekem, néha csak az asszociációkig jutok el, 
de mindenképpen nevetséges.”

Rangi Tangora kettôs képlete szerint: átlagember és kivételes em-
ber. (Kivételes, mert filológiai – nem építômunkási – tudása nem átla-
gos, mert viselkedése valaminô klasszikai humanitásnak megfelelôen 
precíz és emberi.) Ebbôl a kettôsségbôl levezethetô a helyzet egész 
összetettsége, és az ilyesfajta kettôstudat társadalmi lehetetlensége is. 
Ágoston szereplôjének képlete nagyon szabatos, szociológiailag pontos, 
ezért a fikció társadalomelméleti jellemzésére leginkább szociológiai 
leírást használhatunk. Korunk egyik legnagyobb szociológusa, Jan 
Szczepański írja A hétfôi hajnalok filozófiája címû könyvében: „Úgy vé-
lem, nem a tökéletességre való képesség, hanem az átlagosságra való 
tökéletes képesség a homo sapiens lényegi jegye. Ebbôl a távlatból 
szemlélve azt látjuk, hogy a nagyságról való lemondás […] egymásba 
kapcsolódik és meghatványozódik, s a nemzet nagyságává terebélyese-
dik.” De kérdés, hogy 'az emberséget' annak az egésznek tulajdonságai 
alkotják, amely a hétfôtôl hétfôig, nap mint nap végzett apró, rutini-
zálódott tevékenységekbôl és munkákból épül fel? Bizonyára nem; 
nem lehet csak gerendákból felépíteni a házat, téglák is kellenek hoz-
zá. Nem lehet emberi társadalmat felépíteni nem emberi lényekbôl. Az 
emberségnek a kollektivitást jellemzô jegyek együtteseként való felfo-
gása megfosztja alanyunkat emberi tulajdonságaitól. 

A könyv fôhôse alkata és hajlamai szerint klasszika-filológus, de 
ugyanakkor bölcselô és esztéta (némiképpen a fiatal Nietzschére ha-
sonlít ez a kitûnô képességegyüttes), magatartása monista, hiszen nem 
akarja megjátszani a számára szükségszerûen kiosztott szerepet; „le-
gyél klasszika-filológus a stúdiumaidban, vagy otthon a barátaiddal vi-
tatkozzál az öreg Bessenyeirôl vagy Kleanthészrôl – filozófia nélkül, az 
egyetemen vagy a katedrádon megint lehetsz klasszika-filológus. Csak 
ott, az építôtelepen hallgass és legyél munkás, ami nemcsak azt jelenti, 
hogy jól dolgozol, hanem azt is hogy nem kevered össze a maltert oda 
nem illô kifejezésekkel. Az építôtelepi munka szentsége a tûzrakás, 
miegyéb, s nem ismeretlen kifejezések.” Ezzel a szereppel szemben ô 
a kívülállásból és a „megjátszom a bugyutát, hadd lássuk, mi lesz” típu-
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sú mimikribôl kovácsol ki valamilyen viselkedésmodellt, de téved. Ott 
téveszti el az álláspontot, hogy nem természetes, nem párbeszédben 
alkalmazkodik (változtatván másokat), hogy a konszenzussal szemben 
alakít ki egy, a magatartásában tökéletesen leleplezôdô álláspontot. 
Ugyanis a konszenzus semmire sem érzékenyebb, mint a monista 
szembenállásra és a szerepet bugyutaságnak feltüntetô – tehát az eszté-
tikai komikumot jelzô álláspontra Rangi Tangora sértett állapotba is 
hozza környezetét, mert fogyasztásában is megkülönböztetô: még vé-
letlenül sem eszik marhabélszínt vadasmártással és nokedlivel, nem 
néz televíziót, nem jár színházba, kusza beszélgetéseket kedvelô Jere-
miás nevû 3 lejes teknôsbékákat és egereket áruló barátjával, Biónról 
beszél neki, mititéjt esznek. Nem törekszik a státusszimbólumoknak 
birtoklására, lényétôl idegen a társadalmi hierarchiának a javak belsô 
megszerzésében megmutatkozó természetessége, melynek elve az, 
hogy ha az összes lehetô javakat meg akarod szerezni, s ehhez felhasz-
nálod a társadalmilag lehetséges eszközöket – akkor társadalmi lény 
vagy, akkor cselekvésed ontológiájában tiszteletben tartod a külsô-
legeseknél is sokkal lényegesebb materiális szabályokat.

Igaza van a társadalomnak? Természetesen igaza van, és akaratának 
érvényesítésére nem kisebb eszközt használ (speciális intézményei 
mûködésének ez az alapja), mint az antropológiát. John Locke írja Ér-
tekezés az emberi értelemrôl címû mûvében: „Alig van valaki, aki más em-
berek véleményeiben, okoskodásaiban és cselekedeteiben észre ne 
venne olyasmit, amit különösnek talál, és ami magában véve is valóban 
rendellenes. Mindenki elég éleslátású ahhoz, hogy a legkisebb ilyen 
természetû hibát, hacsak maga is nem osztozik benne, másban azonnal 
kikémlelje, s az ész tekintélyével bátran elítélje, még akkor is, ha maga 
még nagyobb oktalanságokkal vét saját dogmáiban és viselkedésében, 
de ezt sohasem veszi észre, és nagyon nehéz, ha egyáltalán lehetséges, 
errôl meggyôzni ôt.”

Jédé professzor, Rangi kérdezôje tulajdonképpen vallomásra akarja 
rávenni a „pácienst”: nem az a fontos, hogy mit csinált, vagy mit nem 
csinált, hogy miért akart sört inni és cigarettázni, meg az utcán jobbra 
térni?! A tét Rangi identitásának felfedése lenne, az a vallomás, amely-
nek tartalmából kiderülne, hogy Rangi egy klasszikus görög, vagy 
XVIII. századi magyar, vagy a klasszika-filológia valamelyik helye: nem 
az, akinek lennie kellene. De egy ógörög tulajdonképpen semmi rosz-
szat nem tesz az építôtelepen, ennélfogva a racionális bürokrácia sem 
bánthatta Rangit, felfigyelt rá, gyanúsította, megkérdezte, s elengedte. 
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Nem történt semmi, Rangi mehet egyetemre, álldogálhat az irodalmi 
körben – csak éppen a létjogára vonatkozó kérdéseket nem tudja elfe-
lejteni. Ha egyszer megkérdezték tôle: mért vagy az, aki vagy, attól ô 
egész életére nyugtalan lett, hiszen ezért apja, nagyapja, dédje, ükje, 
szépe stb. a felelôs, egészen hetedíziglen. Ô a létéért nem felelôs, csak 
a cselekedeteiért, és nem tett semmit a viselkedésén kívül.

Rangi sajátos viselkedési hibái a romantikus eszmény természetébôl 
fakadnak, ez az eszmény ugyanis a lény embervoltát annak mûvelôdési 
képességeiben látta letéteményezve, mégpedig nem a felvilágosodás 
társadalmi-pedagogikus útján, hanem egyénileg. Leginkább Friedrich 
Schlegel álláspontja világítja meg a romantikának ezt az individuális 
álláspontját: „Az ember nem tevékenykedhet úgy, hogy önmagát ne 
mûvelné közben. Mûvelés-mûvelôdés az emberi élet tulajdonképpeni 
tartalma és ama magasabb rendû történelem igazi tárgya, amely a válto-
zóban felmutatja a szükségszerût. Ahogy az ember létezni kezd, úgy 
kezd mintegy birkózni a sorssal; egész létezése szüntelen élethalálharc 
azzal az iszonyú erôvel, melynek karjaiból nincs menekvés. Szorosan 
közrefogja ez minden oldalról, és egyetlen pillanatra sem tágít mellôle. 
Az emberiség történetét, melyet az emberi mûveltség szükségszerû ge-
nezise és progressziója jellemez, katonai évkönyvekkel lehetne össze-
hasonlítani.” (A görög költészet tanulmányozásáról)

Rangi Tangora viselkedésének racionális magyarázata a romantikus-
kulturális embereszmény, a görög eszmény, valamint annak a XX. szá-
zadi transzpozíciója (amennyiben nem a klasszika-filológia tanára – s 
nem akar az lenni –, hanem ezeknek képviselete az építôtelepen). 
Romantikus-mûveltségi eszményének nem találja empirikus társadal-
mi-képviseleti lehetôségét, s egy teljesen idegen közegben igyekszik 
azt megteremteni. Ez a közeg: Jeremiás. Az emberek közötti kapcsolat 
lényegi formája létrehozza azt az emberi teret, amelyben szubjektivitás 
és szubjektivitás valóságos kapcsolatba lép, s ez a valóságosság Rangi 
számára az, hogy Jeremiás, a bugyuta iszákos és jóindulatú tag állandó-
an figyelmezteti beszédjének és idézeteinek értelmetlenségére, 
félreérthetôségére és illuzórikus voltára. Rangi számára Jeremiás maga 
az emberi valóság, saját elhagyatott állapotának megfelelôje, az 
antipodus. Csakhogy ô nem szimpatizál Jeremiással, inkább közönyös 
neki, Jeremiás nem az a szenvedô hôs, akivel szolidaritást lehetne érez-
ni, elesettség és választás Ágostonnál nem kafkai, hanem Camus utáni 
módon kapcsolódik össze. (Az Amerika híres jelenetében Kafka így írja 
le Karl és a fûtô elválását: „– Úgy látszik, a fûtô megbabonázott téged 
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– szólt (a nagybácsi), és Karl feje felett megértô pillantást váltott a kapi-
tánnyal. – Elhagyatottnak érezted magad, akkor találtál a fûtôre, és 
most hálás vagy neki; ez nagyon dicséretes. De ezt most már, az én 
kedvemért, ne vidd túlzásba, és tanuld meg felmérni társadalmi hely-
zetedet.”)

Rangi úgy tart ki Jeremiás mellett, ahogyan az azonosságot (reális 
bugyutaság, illetve bugyutasági mimikri) egyféleképpen értékeli a 
helyzet: végül sikerül lekerülniük a reális és szimbolikus vonatról, sike-
rül megmenteni a mûteknôsbékákat tartalmazó zsákot is. Együtt van-
nak; Jeremiás azt hiszi Rangiról, hogy bolond, pedig csak boldog, hi-
szen ismét a természetben van, s úgy érzi, hogy egyelôre a lassú vírus 
továbbélô áldozata. Örvend az égnek, a napnak, a virágoknak, a fûszá-
lak nak. Tehát olyasminek, ami a lassú vírus tüneti állapotában nem hat 
a betegre.

A lassú vírus – s a könyv egyik fô szimbolikus alakzata – tünettana: 
„Oktalan félelem, tájékozatlanság, a beilleszkedési képesség csökke-
nése, gyakori munkahely-változtatás, érettségi utáni keresgélés, intel-
lektuális igények túlfokozása, élcélok és pótcselekvés, mentálhigiéniai 
szempontok elhanyagolása, egyszerû logikus kérdésekre elterelô vála-
szok, lappangó láz.”

A lassú vírus emberi, tehát individuális társadalmi betegség. 
Ágoston regénye diagnosztizálja a betegséget, sôt gyógyítja – hiszen 

Rangi megmenekült, Jeremiás vele tartott és a zöld mûteknôsbékákat 
tartalmazó zsákot is megmentették. Végeredményben Rangi alávetette 
magát a társadalmi próbának, s a kezelésnek; kiderült, hogy ártatlan, 
hogy ô Rangi Tangora, nem görög ember és nem XVII. századi magyar. 
Az építômunkás, az egyetemista, irodalmi körök látogatója pedig társa-
dalmunk megbecsült tagja – egyedüli baja, hogy mûteknôsbékákat ter-
jeszt, de annyi baj legyen, bolondság, hobbi, miegymás. Megértette a 
klasszikus helyzetet, melynek értelmében már Don Quijote 
megbûnhôdött abbeli hiedelme miatt, mely szerint a kóbor lovagság a 
társadalom valamennyi gazdasági formájával megfér. (Marx)

Megragadható-e a félelem? Racionalizálható-e?
Ágoston könyvének olvastán a következô modell jut eszünkbe: a 

sakkfeladvány-irodalmat igen élénken foglalkoztatja a káros bábok kér-
dése. („Káros báb az, amely a játék egy adott pillanatában hátrányt je-
lent a tulajdonosának, míg hiánya elônyös volna.”) „A káros báboknak 
néha igen fontos szerepük van a játszma lefolyásában. Egy báb káros 
voltának legegyszerûbb és leggyakoribb megnyilvánulása, hogy elveszi 
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a saját király menekülési helyét, s így hozzásegíti az ellenfelet a matt-
hoz. De gyakori eset az is, hogy a saját báb útjában áll, s ezzel megaka-
dályozza egy döntô támadás keresztülvitelét, vagy egy finom védelem 
lehetôségét. Ritkább eset, mikor a báb puszta jelenléte döntôen és 
kedvezôtlenül befolyásolja a patt kimenetelét, pl. elveszi a patt lehe-
tôségét. Ebben és a következô két fejezetben számos példa található 
ezekre az esetekre, valamint arra is, hogyan sikerül a káros bábot idejé-
ben eltüntetni, vagy hogyan lehet ezt megakadályozni.” (Faragó Pál: Új 
gondolatok a mûvészi sakkban. Ifjúsági Könyvkiadó, 1958.)

Ha a „káros bábnak” esze lenne, mit csinálna?
Ha érezne?

Utunk, 1982/7.

Jelek, álmok, átmenetek

A kellékek a költôi szószínháznak is változó eszközei, de vannak 
olyan költôk, akik egész életmûvükben megmaradnak ugyanannál a 
kelléktárnál: a virág mindig ugyanabban a funkcióban lesz szimbólum, 
a vasszeg mindig ugyanaz a tárgy, vagy ugyanarra a cselekvésre utal. 
Van aztán olyan költô is, aki fokozatosan elfelejti a kelléktárát, egyfajta 
furcsa amnézia következtében mintha az örök sötét színpadon monda-
ná valaki a versbeszédet, vagy mintha mindegy lenne, hogy valaki 
székre ül le vagy repülôgépmotorra. A költôk másik fajtája egyszerre 
ráébred arra, hogy kellékei öröklöttek, s ennélfogva nem egészen azt 
mondja, amit akar, mivel a kelléktárral együtt beleszületett egy jel-
funkcióba is. Ilyenkor egyszeriben felébred a vágya a zsinórpadlás tit-
kainak kifürkészésére, s a hagyományos tárgyi-jelentéses világból átke-
rül egy újfajta szemantikai mezôre. Ez a világ természetesen eddig is 
megvolt, eddig is jelentéses világ volt, csak éppen nem az ô számára, s 
az új jelentésvilágban – s azzal együtt, amit errôl állítunk: az új mítosz-
ban – hirtelen megpillantja új önmagát, új alanyiságát. A költészet im-
manens mozgása folytán a költô így új minták, új alakzatok rendjébe 
került; ebben régi világa átmeneti kapu marad már csak számára. Újra fel 
kell építeni egy állandó-jelentéses rendszert, újra létre kell hozni egy 
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ellenôrizhetô szemantikájú univerzumot. Ilyenfajta folyamatnak va-
gyunk tanúi Markó Béla legújabb verseskötetében. (Az örök halasztás. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982)

Kockajáték címû versében három képet montíroz egybe, méghozzá 
egy multifunkcionális tárgy segítségével: „Piros katicabogárral kockáz-
nak a zsoldosok,/ s mindegyre hetet dobnak. A bô mûanyagköpeny/ 
kitinpáncélként borul a testre. Zizegve bontja/ szárnyait a visszeres 
lábú nô, s elejti szatyrát.” A tárgy a katicabogár, amely kocka is, s amely 
megszemélyesítés révén nô is. Ez a szürrealista kép pedig óhatatlanul 
elvezet a jelentésviszonyok kérdéséhez; a következô képsorban Markó 
a tárgy és jelentésének azonosítása útján meg is fogalmazza versvilágá-
nak újabb szabályszerûségeit: újabb verseiben a tárgyi világ közvetle-
nül – tehát nem konvencionálisan – válik jelentésvilággá. Az idézett 
versben: „Nyálkás, ragacsos úton csúszkálnak a gumikerekek,/ az asz-
falton túlterhelt szimbólumként szétfröccsen/ a piros, ezer jelentés 
szétfolyik.” A szétfröccsenô piros vizuális jelentésében is újfajta költôi 
kép kelléke, s felfigyelhetünk arra, hogy szinte mindegyik versben 
megfogalmazottan is szemiotikai problémák vannak [megpróbáltam 
ezeket rendszeresen nyomon követni egy kritikai tanulmányban 
(Markó Béla: A tárgyak és a formák. E kötetben a 151–159. lapon.), ezért 
a gondolatmenet megismétlésére itt nem térek vissza.] Mindez azért 
jelent lényeges változást Markó Béla költészetében, mert Forrás-köte-
tében fôként a második Forrás-nemzedék szimbolikus és formavilágá-
hoz, nyelvezetéhez kapcsolódott, s inkább a líra közérzeti változatát 
mûvelte. Sárgaréz évszak és különösképpen Lepkecsontváz címû köte-
teiben azonban eljutott egy másfajta költészet-eszményig és versbeszé-
dig, s ebben a fejlôdésben Az örök halasztás már szinte teljes szakítást 
jelent az induló költô lírájával.

Ha A fekete kirándulás címû versében arról beszél: „nem tudom felfej-
teni jelképek burkát nem tudom hogy/ a magunk mögé lapátolt piszok-
ból porból törmelékbôl/ szarból mi lesz majd és hogyan fogunk itt visz-
szatérni/ ha elôretörve egyre visszatérnénk is arra van a most is”, bizo-
nyos, hogy egész e kötetbeli versanyagával éppen ezeknek a jelképek-
nek a burkát igyekszik felfejteni. A kirándulás motívuma pedig egyike 
azoknak az átmeneteknek, kitérôknek, amelyek éppenséggel ezt a sze-
miotikai erôfeszítést példázzák. A kötet ciklizálása (A fekete kirándulás, 
A piros kirándulás és a S van még egy kék kirándulás c. versek alapján is) 
mind egy-egy színbeli, látomásbeli, egymásra szinte tükörszerûen 
rímelô világot sorakoztat, a konstrukciós megoldások részben azonos, 
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de az azonosságon belül eltérô típusaival valósítja meg a könyv belsô 
gondolatritmusát. A kötetzáró prózavers A hiányzó jelek címet viseli, s 
emígy válasz is a kérdésre, a tökéletesen átlagos reggelnél – a vers en-
nek a leírása – semmi sem evilágibb, ebben csakugyan nincs hitszerû 
lehetôség, fantázia, transzcendens elem. Ebben a van csakugyan van, 
és nem másként van. Ámde ugyancsak ez a leírás vezeti át Markót a 
versbeszédbôl a prózába, ahol másak a jelentésviszonyok, ahol a világ 
nem a motívumok költôi szükségszerûségének világa, hanem maga a 
szükségszerûség. Legkevésbé a jó próza jelent valamit is önmagán kí-
vül – s ezért csakugyan ez a hiányzó jelek birodalma.

Az elsô ciklus verseinek egyik uralkodó nominális szerkezete az 
álom valósága, fejtése, kelléktára köré építi a látomásokat. A kelléktár 
nem szimbolisztikus, inkább arra szolgál, hogy egyfajta álomi és valósá-
gos idô közötti idôben? – idôtlenségben? – mutassa be a kipreparált 
alany cselekvését. Ebben a cselekvésben igen sok a feltételesség, a 
nem-meghatározottság: „Gyí lovam, gyí! Mikor/ érünk már oda? Talán 
hajnalban, talán soha!” (Mit álmodtál, te álmodozó?); „billenned, hajla-
doznod nem szabad nem vagy/ sehol, sem elöl, sem hátul, sem jobbra, 
sem/ balra, és mégis mindig ott vagy feszülsz” (S csak addig élsz míg elfo-
rogsz). Mivel a feltételek és a meghatározottságok mindig függelmeket 
is jelentenek, Markó e verseinek kapcsán természetes dolog arra kér-
dezni, hogy vajon a függelmeknek milyen rendszerére vonatkozik ez a 
vers-beszéd? Konkrét feloldást, konkrét választ ne várjunk Markó 
erôteljesen látomásos, igen sok egymásba tolt képbôl építkezô lírájától. 
Közvetett válasza viszont el van rejtve a versekben: egyrészt a verseket 
megelôzô, abból néha-néha ki is bukó gondolati anyagból – amely 
mintegy manierista concettóként veszi körül a verset – következtethe-
tünk, de fôképp a versek hatása a válasz. Az elsô ciklus uralkodó hatása 
valaminô tárgyias elrettentés, amely fôként a versfinálékban konkreti-
zálódik, ahol többnyire egyfajta emberi lehetetlenülés történik. Mint 
az olyan filmekben, amelyekben a nézôk megdöbbenve és szótlanul 
állnak fel az elôadás végén. Hogy egy Markó-sort pontosítsunk: „A 
széksorok közt sebek, bôröndök, alvadt vérnyomok.” (A kettévágott 
jármû)

A második ciklusban némiképpen megváltozik a költô attitûdje, s 
ezzel kapcsolatban a világosabb, áttetszôbb versformák is nagyobb sze-
rephez jutnak. Bár itt is többször felbukkan az elôzô ciklus egyik meg-
határozó, szimbólumértékû színe, a vér („vérpiros házadról a verset 
bicskával lefejtik” – A szétszaggatott kesztyû), mégsem ehhez kapcsoló-
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dik az alapintonáció. Markó piros kirándulás-versei részben konkrétabb 
funkciót biztosítanak a tárgyaknak, részben következetesebben élnek 
a gondolati líra eszközeivel, fogalmak, ideák, gesztusok megnevezésé-
vel vagy a rájukmutatással.

Feljegyzés a tárgyakról címû verse a tárgyak agresszivitását, a tárgyak-
ba tûnô emberi lét rettenetét fogalmazza meg: „Kezed már ásó és lapát, 
szemed már/ ablak és nagyító, fejed már térkép és/ fiók. Arcod fénykép, 
szerelmed vers a fehér/ papíron. Hát ugorj át a tüzes karikán!” Ez a 
groteszkbe hajló látomás kulcsvers értékû: ilyen tárgyak és ilyen embe-
ri lét meghatározottságaiban – bár ettôl lesz, lehet a vers – a költô, az 
üzenetvivô halott, ugyanakkor a tény nem minôsíti a költészetet, hi-
szen vannak posztumusz üzenetek is: „Jajgatva elsuhansz közöttünk, 
nehogy még – megérintsenek. Nehogy még meg égessenek. Kezed is/ 
kéz lesz. Arcod is arc lesz versed is/ vers lesz, válaszolj nekünk, szép ha-
lott!” Némiképpen ezt a gondolatkört variálja A boldog óra címû verse 
is: „a díszletek között, s egyetlen szóra/ már színpad lesz az erdô, s min-
ket romlott/ madárkák füttyel rángatnak: boldog óra” – az ellenséges 
díszletekké átalakult színpaderdô feloldása itt is a groteszk, azaz bor-
zongunk és mosolygunk. A megtisztított formában Markó megfogalmaz 
egy létállapotot, a vers bohóca akár az elôzô ciklus álomversére való uta-
lásként is felfogható: „Bohócok? Házam tiszta, meztelen már,/ átellen-
ben még bontják színpadunk,/ tükrünk leromlik, beforr ablakunk,// ar-
cunk is dísztelen és sebtelen már./ szóltunkra nem, voltunkra hallga-
tunk,/ Nincs kit becsapni. Most még nem vagyunk.” A helyzetállapotra 
felel a következô szonett, A képzelt forma, amely játékos szim bo lisz-
tikával („Piros gyümölcs a mozdony: búvik benne/ formátlan magként 
megrémült vezér,…”) jelenti ki zárósorában a természetes boldogságot: 
„s te földbe bújsz, mint csírák, csillagok”. A kötet címadó verse valóban 
kulcsvers. Az örök halasztás az egymásra utaló képi és gondolati motívu-
mok (tökéletesen) zárt logikájával hoz létre és magyaráz meg egy gesz-
tust. Ez a gesztus költôi, írói gesztus, ugyanis valamit nem lehet örökö-
sen leírni, vagy ami ugyanazt jelenti, aligha lehet mindig ugyanazt az 
egyet írni. De ha a költônek van ilyen finális tudása, akkor minden más 
írás amaz egyetlen biztos mondat vagy ítélet halasztása. Ám ahogyan 
Markó hangsúlyozza, a halasztás kapcsán nem kell azonnal jövô idôre 
gondolni. Ez a gesztus úgy poliszémikus, hogy a múltra érvényesítve 
neve mulasztás. A Markó-féle sajátos idôben (amelyben múlt, jelen, 
jövô mindig a helyzet függvénye) a múlt elmulasztott jelenné válik, a 
ma elhalasztott jövôvé s az ember saját legrosszabb fejleményévé. A 
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vers egyik fô gondolatvonalán: „Tegnapra halasztunk minden magyará-
zatot… Vérzô orrú piros ceruzák mímelik holnapunkat… A piros ceru-
zák orrát dühösen beletöröd a hóba”. A következtetés önmagáért szól: 
„Ne butáskodj!” – a gesztus tartalma talán az, hogy a líra öntörvénye sem 
engedi meg az egyetlen mondatok, egyetlen hasonlatok, végsô metafo-
rák leírását. A versek végtelen sora is csak az aktuális titkok sejtéséhez 
elegendô. Hát lássuk, mit váltasz valóra? c. versében, annak befejezô 
soraiban („olyan vagyok mint a világ mondod és ez egy/ végtelen ha-
sonlat ingázol/ oda-vissza roncs vagyok mondja a dadogó aki/ kínlódva 
formálja a szavakat olyan vagyok mint/ egy szétroncsolt repülôgép és 
közben az egymáshoz/ koccanó vasakból épül az ismeretlen szerke-
zet”). Markó az írás végtelen progresszusának hatalmára céloz, amely 
ismeri a halál és a lázadó gesztusok pillanatait és állomásait, egyébként 
azonban szinte embertelen önkénnyel tör szellemének megvalósulása 
felé.

A könyv legfeszültebb része után a harmadik ciklus, a kék kirándulás-
versek a könyvben már megszokott kellékek és átmenetek segítségé-
vel újrateremtenek egy tárgyi-jelentéses rendszert. Ennek a ciklusnak 
a hangvétele rezignáltabb. Az elkínzott hasonlatok c. versben írja Markó, 
hogy „eljön a felsorolás napja, a szinonimák/ aranykora, ez is vagy, az is 
vagy” s ez lírájából logikusan adódó következtetés, csupán az az isme-
retelméleti és lírikusi pátosz hiányzik belôle – ezért a rezignáció. „A 
költônek végül is mi marad – kérdezi Nemes Nagy Ágnes a költôi 
képrôl szóló kitûnô esszéjében –, ha ragaszkodik a láttatáshoz? Végül is, 
elsôsorban legfôképpen a kép. A hasonlat, a leírás és stilisztikai társaik. 
Annyija marad a látványból, amennyit a hasonlat hitelesített kanalával 
ki tud merni belôle.”

A hasonlat oldaláról ismétli meg Markó a Feljegyzések a tárgyakról 
alapgondolatát a Genezisben: „Elpusztulsz minden hasonlatodban” – 
írja. A költô alanyiságára vonatkozó következtetés, ez a következtetés 
logikus fejlemény Markó lírájában, hiszen az eszközök, kellékek eme 
kiteljesedett világában a legnehezebb tetten érni az alany valóságát. A 
többes szám elsô személy használata, az általános alanyok, a „te” itt-ott 
felbukkanó szerepei azok a legfôbb eszközök, amelyek az objektív líra 
felé közelítik ebben a pillanatban Markó költészetét. Nem teljes kö-
vetkezetességgel, mert amint a Váratlan utazás címû kitûnô verse is 
példázza, a személyességrôl sem mondott le teljesen. És valószínûleg 
így lesz ez mindaddig, amíg élményei ilyen nagymértékben és elsôd-
legesen saját verselésének szó- és eszköztárában jelentkezô élmények. 
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Az objektív líra ugyanis mindig autonóm, s a versek sorozatában egy-
mástól viszonylag független jelstruktúrákba rendezi a szubjektivitás 
számára újszerû és a költôt meglepô újabb érzést vagy élményt.

Markó Béla költészete ebben a szakaszban a manierista mûvészet 
alkotástechnikai kánonjaival jellemezhetô leginkább. Látványbôség, 
az asszociációk széles köre, gondolatgazdagság, indulat (a fô erényei). 
Nemcsak a kötet egyes kiemelkedô darabjai, hanem a verseskönyv 
egésze is kitûnô líra, hozzásegíti az olvasót ahhoz, hogy sok ismeretlen, 
megdöbbentô, újfajta érzésével szembesüljön.

Utunk, 1982/48.

A Fabula rasa és eszközei

Cselényi Béla második verseskötete 1981-ben jelent meg a kolozsvár-
napocai Dacia Könyvkiadónál.

I. Adalékok a cím értelmezéséhez. Szóelemek: fabula, ae, f. (fāri), 1. 
beszélgetés, költemény, mese; 2. monda, plur. mythologia; az elbeszé-
lés tárgya és anyaga; 3. színdarab, dráma; hoc attestatur brevis Aesopi f.; 
fabulae Manes, mesés; fabulae Grecae, görög mythologia; fabulam 
docet, dat, színdarabot elôad; fabulam agit, színdarabot játszik; 4. 
mende-monda, üres beszéd. Rādo, ere, rāsi, rāsus, 1. vakarok, levaka-
rok, dörzsölök, simítok, caput radit, leborotvál; nomen r., kivakar, töröl; 
parietes r., levakar; 2. költ. valamihez érek, megsúrolok, érintek, aquilo 
radit terras; saxa radimus, sziklák mellett elvitorlázunk; r. iter liquidum, 
átszeli. (Latin–magyar szótár. Szerk. Burián János. Budapest, 1902.) A 
szóösszetételben tartalmazott utalás: tabula rasa, közkeletû értelemben 
beíratlan, tiszta tábla. A lelket a viasztáblával elôször Platón hasonlítot-
ta össze Théaitétoszában, a lélek és egy tábla közötti hasonlóságról érte-
kezik Arisztotelész is, A lélekrôl címû mûve III. 4. paragrafusában. A 
gondolat felbukkan a sztoikus filozófiákban, majd az újkorban Helmont, 
Gassendi és Hobbes mûveiben. Leginkább John Locke (1632–1704) 
eszmefuttatásaiban találjuk meg a hasonlat legpontosabb és leg kor sze-
rûbb formáját: az újszülött tudatáról mondja a filozófus, hogy az üres 
helyiség (empty cabinet), majd híres mûvében, az Értekezés az emberi 
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értelemrôl címû munka II. könyve I. fejezetének 2. §-ában ezt olvassuk: 
„Tegyük fel tehát, hogy az elme, ahogy mi mondjuk, fehér lap, amely-
re semmi sincs írva, ideák nélkül való. Hogyan telik meg? Hogyan válik 
birtokosává annak az óriási tárháznak, amellyel az ember szorgos és kor-
látlan képzelete ajándékozta meg majdnem vég nélküli változatosság-
ban? Honnan veszi mindebbe az észnek és a tudásnak anyagát? Erre 
egyetlen szóval felelek: tapasztalásból; ezen alapul minden tudásunk; 
és végeredményben ebbôl is származik. Külsô, érzé kelhetô tárgyakra 
vagy elménk belsô mûveleteire irányított megfigyelésünk saját észre-
vevésünk és eszmélôdésünk (reflexion) révén látja el értelmünket a 
gondolkodásnak mindezen anyagával.”

Már most megtehetnénk, hogy különféle értelmezési eljárásokkal 
próbáljuk feloldani a latin nvelvben végrehajtott fordulatot. Ne tegyük 
még, hiszen ez a cím egyaránt megnevezô és utaló, pontosan arra a köl-
tészeti cselekvésre, befogadásra, értelmezésre, játékra, fel- és megoldá-
sokra buzdítja az olvasót, melynek forgatókönyve ez a kötet. A kötet 
elolvasása után kiválaszthatjuk a nekünk leginkább tetszô, az olvasa-
tunkból, a saját költôi cselekvésünkébôl leginkább következô címér-
telmezést.

II. A könyv öt ciklusra osztott; a város és aki benne van; régi leszerzôdés; 
autonóm sziget; kiszállás; átdolgozások. A ciklusok címei elsôsorban (az 
elsô, a harmadik és a negyedik) téri-idôi képzetekre utalnak, és az eg-
zisztenciális élmények típusai választják külön a verseket. Ugyanakkor 
a modális cselekvés is a verseket elkülönítô elv, fôként a második és 
ötödik ciklus él ezzel a rendteremtô lehetôséggel. A ciklusokon belül 
azonban nem válnak el a versek típusai; Cselényi ír kötött formájú és 
szövegtípusú verset is, s emiatt ez a verseskötet nem tekinthetô 
egyértelmûen úgynevezett neoavantgarde kísérletnek. Az arányok és 
értékek összefüggésében ez egy Cselényire jellemzô versrend, amely-
nek legfôbb jellemzôje, hogy az egzisztenciális élmény nem egy egysé-
gesen önazonos versbeszéd kifejezésformáiban tárgyiasul, hanem az 
egzisztenciális élmény bizonyos típusainak (vagy bizonyos üzeneti in-
dítékok típusainak) mindig megfelelnek bizonyos tipikus formák.

III. A kommunikációról. Nemcsak bizonyos verseknek a tartalmi-
tematikus rendszere, hanem Cselényi költészetének egésze is a kom-
munikációs-motívum által szervezett. S ezeknek a verseknek a filozó-
fiája nem egy esetben azonosítja is az egzisztenciát a kommunikációval, 
mint például a kötetnyitó lakótelepi kommunikáció címû versben is (ha a 
194. jelzetû verset sugalmazásnak tekintem). Nem egyedülálló jelen-
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ség ez irodalmunkban, Bogdán László Helyszínkeresések forgatáshoz címû 
regényében is egy sepsiszentgyörgyi tömbház ablakából (egzisztenciá-
lis helyzet) indul a narráció–kommunikáció. Cselényinél ez a kommu-
nikációs alapséma egyben monisztikusan védettségi helyzet: „dobo-
zomból kihajolok amíg dobozomban vagyok/ nem ér semmi ártalom”. Ez a 
dobozhelyzet, vagy panelhelyzet mind ez ideig nem tudott más érvé-
nyes esztétikai alakzatot produkálni a groteszken kívül. A jelzett vers-
ben is ez a formai megoldás. (S ugyanígy, a tömbházban lakó mai költôk 
– akkor is, ha a groteszktôl látszatra távol álló nyelvi-formai alakzatokat 
használnak – tudatosan vagy nem tudatosan viszonyítják létüket a 
tömbházlakáshoz. A következô vers, a lassított film a régi lakásról címû, 
bekapcsolja a telefont, mint a tömbházlakás nélkülözhetetlen eszközét. 
Mihez nélkülözhetetlen? Elsôsorban ügyész, rendôr, orvos hívásához, 
de fôként – emberi-társasági-közös élethez. A telefon szólása, csengése, 
megszólalása költôi tény a kommunikációs magányban, a telefon költôi 
archetípusa a designra-technikára csupaszított emberi jelenlét, lénye 
van. Lénye szerint akkor is vannak egy szobában (hívók), ha hívottak 
hiányoznak onnan, tehát megvan a biztató jelenléte valakinek, lehetsé-
ges jelenlétek letéteménye a kitartó alany: „szétcseng a telefon/ apró da-
rabokra”. Ha hívnak, vagyunk; ha szétcseng a telefon, másoknak hiány-
zunk. Ahogyan József Attila a fahasábokról és a determinizmusokról 
szóló versében a világról megírta (Eszmélet, IV.): „Csak ami nincs, an-
nak van bokra,/ csak ami lesz, az a virág,/ ami van, széthull darabokra.” 
Persze, akkor is szétcseng a telefon, ha szétverik; ebben a versben 
azonban kitartóan cseng, amint a cím csillagja is mutatja: hosszasan, 
idômérôkkel (próbáljuk meg leénekelni, lejátszani valamilyen hang-
szeren a partitúrán jelzett „kitartóan-szétcsengô” telefon-dallamot).

Az akt(us) címû vers a különbözô igeidôk lehetséges összefüggéseibe 
állítja a szavakat (a szavak kifejezéslehetôségei különösen a modern 
költészetben váltak kérdésessé). Ezt a költô – amint a verskezdet is 
jelzi –, érintôlegesen, tehát nem teljes tartalmában és terjedelmében 
teszi meg, hanem jelzésszerûen (s ez a jelzésszerûség, a nem lezárt és 
kimerített kommunikációs aktus mintegy nyílt rendszerbe kapcsolja a 
költôt és az olvasót, mintegy küzdelem a befogadói magány ellen): „A 
LESZ SZÓ FOGALOMKÖRÉNEK/ ÉRINTÔLEGES ELSAJÁTÍ-
TÁSA”. Ez lenne tehát a célkitûzés; reménytelen, hiszen az ember 
köztudomásúlag úgy van megalkotva, hogy idejét még csak fogalmaiba 
se tudja bezárni. Tehát: „SZAVAK ARANYFEDEZETÉNEK IDE-
JE/ éjfél pont origó kiterjedéstelen.” (Nem értelmezhetô a térben és 
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idôben – nincs.) De: „SZAVAK ARANYFEDEZETÉNEK IDEJE 
VOLT” – egyszóval Cselényi Béla költôi felfogásában is létezik az 
angeloszi nyelv hamanni kora, azé a nyelvé, amelyen tényleg lehetett 
az esszenciákat közölni. Ô is megfogalmazza a költészet mai para do xo-
nát. Ahogyan Guido Guglielmi és Elio Pagliarani A nyelv költôi funkciója 
címû tanulmányukban írják: „A költészet paradoxona ma éppen abban 
áll, hogy kétségbe kell vonnunk a közlôeszköz érvényességét, ugyan-
akkor – mert nem tehetünk másként – mégis felhasználjuk ugyanezt az 
eszközt […]”

IV. A tenzív elv a formaképzésben. Bizonyos Cselényi-verseknek (te-
kintsük most példaanyagként a pata utca, a farkas utca, a holdvilág utca, 
a jókai utca, a kovács dezsô utca címûeket) a verskezdete egyszerû leírást 
tartalmazó asszociáció, rendszerint tényközlô, alig néhány poétikai fi-
gurával színezô (fôként megszemélyesítésekkel és modális hasonlatok-
kal). Látszólag minden bonyodalom nélkül folytatódik a leírás a múlt 
idô eme emlékeirôl, míg a versfináléban hirtelen megváltozik a 
nézôpont és jelen idejû következtetés, észrevétel kerül a múltról szóló 
asszertáció helyére. Persze nem átmenet nélkül, hiszen a folyamatossá-
got vagy a versbe írt nyelvjáték vagy a nyelvjátékszerûen elôadott mo-
nológ biztosítja. A vers-fináléban minden a feje tetejére áll jelen idôben, 
ez pedig, legalábbis Örkény korai felfogása szerint, pontosan a gro-
teszk. A verskezdet és a finálé különbözô típusú állításainak nyelvtani 
feszültsége sajátosan színezi a groteszk formát.

A groteszk képzésének az állandó eszköze tehát a múlt és jelen el-
lentétezése bizonyos típusú versekben, a múlt az eredeti létezésforma, a 
jelen az érvényes alakításforma (Baránszky Jób László kifejezései). Mi-
vel a jelzett típusú verseknek viszonylag zárt idôi struktúrájuk van, a 
poétika jelenlegi felfogásának megfelelôen hagyományosnak kell 
minôsítenünk ôket.

V. Játékok és nyelvjátszmák. Líránkban talán a legkövetkezetesebben 
Cselényi Béla tud játszani, azt is mondhatnánk, hogy ô nem érzi magá-
ra nézve kötelezônek e líra lingua francájának szimbolikus tárát és oly-
kor ugyancsak nehézkes gesztusait. Nem, az ô verselésében külön 
verstípust hoz létre a nyitott szemantika használata; mint ahogy más 
típusú verseiben is eszköz lehet a nyelvjáték. Egyik emlékezetes ver-
sében példamutató pontossággal és invencióval állít emléket mindany-
nyiunk ábécé-tanulmányának. Ezek a kis, néhány ismert betûbôl ösz-
szeállított szövegecskék mélyen beívódnak a tudatunkba, és talán halá-
lunkig ott kattognak, mindenféle verbális megnyilvánulásunk mögött 
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(D, d – Dani és családja). Sajnos egy ilyen hagyományos kritikában ne-
hezen tudnám visszaadni a vers grafematikus megszerkesztettségét, 
ami nagy kár, hiszen Cselényi gyakorta él a tipográfia lehetôségeivel, a 
látvány szemhez szóló jelentôrétegét külön síkként építi a versben, s 
ennyiben kapcsolódik a magyar lírának azon modernebb törekvéséhez, 
amely az art visuel, a látványmûvészet figuráival igyekszik kiemelni a 
verset a lapok és könyvek szürke betûfolyójának tengerébôl. A tipográ-
fia funkciója az üdítés.

Wittgenstein óta közhely a nyelvfilozófiában, hogy az ember legsze-
mélyesebb tudata játszmaszerû nyelvi tudat, hogy minden beszédaktu-
sunknak ismeretelméleti funkciója van, hozzásegít a kifejezés, a tudás, 
a problémamegoldás valaminô többletéhez. Létezésünk szinte minden 
eredetisége nyelvi játszmáinkhoz kötött. Nem véletlen az, hogy példá-
ul a magyar fôkre jellemzô anekdotikus gondolkodásban (s ezt még 
Ady Endre is koncedálta), valakinek az emléke leginkább egy, csak rá 
jellemzô anekdota formájában marad fenn az utódokban, tehát vagy az 
ô jellemzô mondása, vagy a róla szóló, vagy az alakját megszemélyesítô. 
Az anekdota a legelemibb fokon valósít meg egy nyelvi-stiláris többlet-
jelentést. Ugyanígy, a nyelvi játszma, mint egy autentikus beszédhely-
zet, mindig képes valamit megvilágítani az egzisztenciából. S ha az eg-
zisztenciánk elviselhetetlenül panelszerû és bükkfanyelvû, akkor érde-
mes megpróbálkozni a dadogással. A 171. címû versében Cselényi 
elôállítja ennek a helyzetnek a prototípusát: „nem az a tökéletes robot/ 
aki megmenti az emberiséget/ hanem aki gratulál a temetésen/ s ami-
kor kifogy az elem/ azt mondja/ hebebek/ mámmá”.

Továbbmenôen Cselényi Béla arra is ismételten felhívja a figyelmet, 
hogy társadalmunk nem csupán felnôtt társadalom, a maga néhol elvi-
selhetetlenül unalmas és szürke gondjaival, bajaival. Legalább nyelvi 
viselkedésünkben kellene éreztetnünk demokratikus voltunkat, hi-
szen a csecsemôk jelentéses nyivákolása és buta gyermekek makacs, 
ellenszegülô nyelvi viselkedése emberibben kellene hogy kiváltsa de-
mokratikus választásunkat és engedékenységünket. A nyelvi emfázis, a 
belehelyezkedés egy másik nyelvjátszmába demokratikus aktus, s mi-
vel oly ritka, már-már költôi erény. A 277. címû vers ír le jelesül egy 
ilyen folyamatot: „gabika lelkem/ vedd már ki a szájadból azt a rágógu-
mit// gabika lelkem/ vedd már ki a szájadból azt a rágógumit// kapika 
lelkem/ fett már ki a szájatpól aszt a rákókumit/ csámm!!”

VI. Mûvészi és esztétikai minôség. Biztonsággal állítja elô versben a gro-
teszk formát Cselényi Béla, alapvetô verstípusai is a groteszk köré, szá-
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zadunk uralkodó esztétikai minôsége köré csoportosulnak, s az esztéti-
kai minôségek rendjében ehhez az alakzathoz kapcsolódik nála a szati-
rikus és a komikus is. Szintén a nyelvi elemek közötti csendes összefér-
hetetlenség játszmájából állítja elô a komikus minôséget. Példa: 
„Hazakísérhetlek, kérdeztem. Hát nem éppen,/ válaszolta a másik. Azóta há-
rom szót morzsolgatok: felfigyeltem a hát pompás hehezetére,/ a nem frappáns 
tagadására … Ennek éppen/ négy éve.” (231.) Hasonló montázstechnikával 
állítja elô a kulturális összeférhetetlenség (szimbolikus és tárgyi kellék-
tárából) antinomikus „rendjébôl” a kultúra, a jelzett kultúra által irányí-
tott szatíráját: „szép az ember tragédiája mondtam/ a marseillaise-re gondol-
tam/ a naptár hasznos tudnivalóira/ s hogy nem leszek már tízéves/ szép de még 
nem érted mondta apám/ a római jelenetre gondolt/ az elfogyasztott szalma-
krumplira/ s arra, hogy eljön 'hatvannyolc (senkiföldjén).” Természetesen 
csak szatírával lehet elviselni azt a szomorúságot, amelybôl a 
„senkiföldje” áll össze.

VII. Tehát. Cselényi Béla nem a hagyományos elbeszélô köznyelv 
segítségével és -bôl teremti meg verselésének anyagi nyelvezetét, a ha-
gyományos költôi nyelvhez is csak annyiban nyúl, amennyiben karikí-
rozni akar, vagy parafrázisokat használ. Önálló nyelvjátszmájából te-
remti versezetének anyagát és jelrendszerét, s ennek segítségével a 
Fabula rasában biztonságosan konkretizálja formanyelvét. Kitüntetett 
minôségei a groteszk, a komikus, a szatirikus – s ezek legfôbb lírikusi 
erényei is.

Többféle verstípust dolgozott ki Cselényi, s lehetett volna igénye-
sebb a Fabula rasa összeállításában, szerkesztésében. A kétsorosok – 
rövid leírások, észrevételek, megjegyzések (apercuk) naplószerûvé te-
szik könyvét, ami önmagában nem rossz, csak éppen a versek között 
átsiklik fölöttük az olvasó, késôbb sem emlékezik rájuk. A bölcselmek 
és „lírai” érzések sem illeszkednek a kötet egységes élményfolyamatá-
ba. Egynemû érték- és esztétikai tudatra és rendre kellene törekednie 
Cselényinek, a verseskötettôl a könyvig. E kötet jeles alkotás, az 1981. 
év romániai magyar lírájának izgalmas, elôremutató produkciója: 
Cselényi Béla személyében a romániai magyar líra azt az alkotót és újí-
tót tisztelheti (a sajátját), aki egy rendkívül egynemû költôi nyelven s 
transzilván jelképrendszerben önálló eszközeivel megvalósította a gro-
teszket s társítható minôségeit.

A Hét, 1983/3.
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Ízlés, eszköz, módszer

Megtartó formák (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984) – eme igé-
nyes cím alá gyûjtötte Borcsa János a nyolcvanas években megjelent, 
jelenkori magyar költôkrôl szóló kritikai elemzéseit. Hangsúlyozzuk, 
hogy nem szokványos könyvkritika-gyûjteményrôl van szó, a huszon-
két írást (portrét) két elméleti igényû vázlat fogja közre, mindez pedig 
kétségtelenné teszi a szerzô szándékát: az ízlésítéletben megalapozott, 
belsôleg összefüggô kritikai véleményt kíván mondani a jelenkori köl-
tészet egy általa kitüntetett vonulatáról-jelenségérôl. Irányulása-beállí-
tódása önmagában értékválasztási irányt is jelez, felrajzolja egy ízlés-
alakzat körvonalait, ehhez válogatja eszközeit, s a költôi mûvekkel foly-
tatott dialógusban alakítja ki módszerét.

Egy kritikus indulása ritka jelensége az irodalomnak, célszerû tehát 
Borcsa János könyvét eszmei összefüggéseiben is megvizsgálni.

Kritikai beállítódásának programatikus céljai vannak (ezek lesznek 
az elemzés normatív tényezôi): „Keressük továbbá a költészetben mint 
a szellemi lét autonóm szférájában, hogy – túl a sajátlagos, »tiszta« iro-
dalmi-esztétikai kérdéseken – késztet-e, kényszerít-e az életet – éle-
tünket! – érintô alapkérdések újragondolására. Arra, hogy hogyan léte-
zünk itt és most, és miért éppen így; hogy éppígylétünk milyen társa-
dalmi és más természetû folyamatok eredménye.”

Árulkodó a Lukács Györgytôl átvett kifejezés is („éppígylét”), de az 
összefüggés megteremtésének módja is: a költészetet az életre vonat-
koztatni – jellemzô módon a fiatal mûvészetteoretikusok álláspontja 
(jelesül a Lukácsé). Borcsa azonban nem esik saját ontologikus kérdés-
föltevési módjának csapdájába, a mûvészi-költôi alkotásban ô az „élet-
problémák” esztétikai-poétikai létezési módjának minôségére kíván-
csi, a mûalkotásra – a fentebbi eljárással kiképzett erôtérben.

„…a kritikának bizonyára a mû továbbgondolását kell (érdemes) vál-
lalnia…” – írja a továbbiakban, s ez a mondata elgondolkodtat, hiszen 
– tesszük fel a kérdést – lehet-e a kritikusnak azon túl gondolni a 
mûvet, ameddig az alkotó „gondolta”? A mûalkotás határai egy alkotói 
tudat határai is, és továbbgondolhatja ugyan a tanulmány- vagy esszé-
író, de attól a mûalkotás megmarad önálló és célirányosan befejezett 
létállapotában. Borcsa véleménye viszont egybeesik módszerének 
esszéisztikus összetevôivel, ô az aktív kritikusok közé tartozik, akik to-
vább mûködtetik a mûvet, az olvasói és a kritikai tudatban. (Lukács 
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György mellett sokszor hivatkozik T. S. Eliotra, aki így érvelt A kritika 
határai címû tanulmányában: „Következésképpen a kritikus akkor iro-
dalmi kritikus, ha kritikaírás közben elsôsorban az érdekli, hogy segít-
ségére legyen az olvasónak a megértésben és az élvezetben. De kell hogy 
más is érdekelje, éppúgy, ahogy a költôt magát; mert az irodalmi kriti-
kus nem csupán szakember, aki megtanulta azokat a szabályokat, ame-
lyekhez az általa megbírált íróknak igazodniuk kellett; a kritikusnak 
teljes embernek kell lennie, akinek van meggyôzôdése, vannak elvei, 
és van tudása és élettapasztalata.”)

Mindennek alapja azonban az ízlés, amely nélkül nincs sem olvasói, 
sem kritikusi mûértés, ez a Balthasar Graciántól napjainkig oly sokat 
vitatott képességegyüttes, mely nélkül nincs befogadás és megértés, 
értékelés és ítéletalkotás. „Az ízlés fogalmának eredeti tágassága nyil-
vánvalóan épp abban áll – írja Hans-Georg Gadamer –, hogy sajátos 
megismerésmódot jelent; annak a területére tartozik, ami a reflektáló 
ítéleterô módjára fogja fel az egyesben az általánost, melynek az egyest 
alá kell foglalni. Az ízlés és az ítélôerô nem más, mint az egyes megíté-
lése egy egészre való tekintettel, tehát arra való tekintettel, hogy össze-
illik-e minden egyébbel, azaz »illô«-e. Ehhez érzékünk kell hogy le-
gyen – demonstrálni nem lehet.”

Borcsa Jánosnak van ízlése, ami azt jelenti, hogy könyve tanúsága 
szerint többnyire biztonsággal választja ki a mondanivalójának tárgyául 
szolgáló szerzôket, idézeteket, valamint a demonstrációt hordozó idé-
zeteket, a választási összetevô tehát helyesen mûködik. Könyvében 
vannak azonban olyan írások is, amelyek helytállóak ugyan az ítéletal-
kotás és érvelés szempontjából, rontanak azonban a könyv stiláris egy-
ségén, megzavarják a gondolatmenet egészének eleganciáját, elmossák 
a határozott igen és nem határvonalát. (Hiszen a kritikusi igen is csak egy-
féle és oszthatatlan: a félszájjal kimondott igen az ôszinte vélemény 
hitelét rontja. Vannak Borcsának olyan prózai alkotásokról írott kritikái, 
amelyek e kötet nem egy költészet-kritikájánál határozottabbak, karak-
teresebbek, s kötetének értékét emelték volna.)

Ennek az ízlésnek egyik lényeges jellemvonása – s végül is ez az, 
ami a kritikust teszi –, hogy határozottan meg tudja állapítani a mû he-
lyét a nyelvvel és a hagyománnyal való viszonylatában, meg tudja álla-
pítani, hogy mit képvisel a mû (jelesül a költemény) a reprezentatív, 
társadalmilag beszélt és a normatív-irodalmi (konvencióhordozó) nyelv-
vel kapcsolatban. (Ebbôl a szempontból emlékezetes a Király László és 
Cselényi Béla verseirôl írott kritikája.) A parafrázisok elemzésére épí-
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tett Vásárhelyi Géza-tanulmány, valamint a Tolnai Ottó antiverselésérôl 
szóló jelzi, hogy Borcsa pontos elképzelésekkel rendelkezik az iroda-
lom hagyomány–újítás rendszerét illetôen, s határozott opciói is vannak 
e tekintetben. Farkas Árpád költészetérôl szólva helyesen állapítja 
meg, hogy a költôi kifejezés ereje a mindenkori megújulás képességét 
is jelenti, az eredetiség elképzelhetetlen az új esztétikai minôség nélkül.

Borcsának van aztán egy sajátos szociológiai igénye is, ami könyvé-
ben a nemzedék és a mûalkotás összefüggésének egyoldalú beállításában 
jelentkezik. Arról a látszatról van szó, amelynek értelmében a fiatalabb 
nemzedékek már csak fiatalságuk okán-jogán is nagyobb eséllyel ren-
delkeznek az érvényes mûalkotás létrehozására. Holott a huszadik szá-
zad történeti valósága a legjobb példa arra, hogy a mégoly tehetséges és 
felkészült ifjú nemzedékek sem képesek kivonni magukat a történel-
mi kényszer alól, következésképpen a mûalkotás megszületésének fel-
tételei között nagyobb a szerepe a történelmi véletlennek, mint a 
mûvészi szükségszerûségnek.

A kötet legnagyobb szemléleti ellentmondásának tartom tehát nem-
zedék és értékesség fentiekben jelzett összekapcsolási módját, de te-
gyem hozzá: termékeny ellentmondásának. Az újdonságra alapozott 
elváráshorizont kettôs jellemzôje, hogy egyrészt analitikusabb (köny-
nyebben felfigyel az újra), másrészt túldimenzionálhatja azt, más eszté-
tikai minôségek rovására. Ezért megszívlelendô a Kosztolányi által is 
idézett Paul Valéry-gondolat: „Az újban csak a legrégibb a jó.” A para-
doxon rámutat arra, hogy milyen bonyolult feladat az esztétika és a kri-
tikus számára a mûvészi jelenségek újszerûségének a megítélése, s 
hogy ebben sokkal inkább irodalmi ismeretei és mértéktudata segítik, 
nem pedig különbözô típusú elvárásai.

Borcsa sokszor hivatkozik Umberto Econak a „nyitott mû”-rôl alko-
tott elképzeléseire, s Roman Jakobson nézeteivel összhangban a költe-
mény közlô funkcióját helyezi elôtérbe. „Olyan formák felfedezését 
kell tehát várnunk az alkotótól, amelyek kontextusukat dinamikussá, 
nyitottá teszik a gyorsan változó élethelyzetekben” – összegezi kritiku-
si hitvallását. Ezzel természetesen egyet is érthetünk; valóban, a mû-
alkotás közösségi-etikai funkciója az az alapvetô érték, amely a mûvé-
szet (a költészet) mindenkori értelmét jelenti. Tegyük hozzá – a válto-
zó esztétikai formákban, amelyeknek a valósága a szöveg, a közeg, a 
kritikus irányulásának mindenkori céltárgya. Kritikusként mindent 
errôl mond, mihelyst ezzel kapcsolatosan, vagy ezen kívül mond: mûvé-
szetideológusként mondja, ami önmagában nem hiba, ha a kritikus tu-
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datában van szerepcseréjének. (Gyakran megtéveszti viszont olvasóját 
azzal, hogy az irodalomtörténet, -elmélet, a szakdiszciplínák felé tolja el 
az elemzés súlypontját, avagy a magánvélemény felé. Mindezekre a hi-
bás beállítódásokra is elég példa akad a romániai magyar irodalomban.)

Borcsa János nem teszi ezt. Kritikaírása a filozófiai, esztétikai alapon 
felépített, az elemzésben filológiai, stilisztikai-poétikai eszközöket 
használó, tárgyát tiszteletben tartó kritikusé. „Az asszociációk és motí-
vumok útjának, ívének, az esztétikai minôségek s a szólamok sokaságá-
nak és egymásba áttûnésének a követése egy verseskönyvön vagy 
életmûvön belül – ez a kritika lehetôsége. A mû sajátosságait egy más 
mûfaj szerint rekonstruálva a mû filozófiájának a megteremtéséhez ju-
tunk el” – írja. Ezzel is egyetérthetünk, hiszen ez a módszer is egy a 
romániai magyar költészetre általában jellemzô versmodell – követke-
zésképpen kritikai eljárás szintézise. Persze a Kenéz-elemzés bizonyít-
ja, hogy a motívumot meg kell fosztani tradicionális poétikai értelmétôl, 
hogy az nem a stilémák, hanem a lexika szintjén biztosítja a vers 
hermeneutikáját. Borcsa helyesen érez rá a tárgy és a kritikai eszközök 
megfeleltetésének követelményére, gondolatmenetei (amelyek párhu-
zamos érintésekként követik a szövegeket) kellôen hajlékonyak és ér-
zékenyek. A kritikus szubjektivitása a költô alanyiságának megfelelô, az 
eszközökben, módszerében megmutatkozó objektivitása valódi elhiva-
tottságról tanúskodik.

Fejtegetéseinek logikáján viszont változtatnia kell: egyrészt a nyelvi 
pongyolaságok, klisék kiküszöbölésével („továbbgondolja”, „problé-
mát feszeget” stb.); másrészt logikai nyelvezetének megtisztításával. 
Felkiáltó mondatainak formájában-álcájában rejtett és kimondani nem 
merészelt következtetéseket találunk, a logikai viszonyokat olykor 
helytelenül nevezi meg. Márpedig ha téved is a kritikus – logikája le-
gyen tévedhetetlen!

Stílusa – melyben leginkább tükrözôdik ízlése – nem elég szemé-
lyes, nem él a kritikusi retorika azon eszközeivel, amelyek megvannak 
gondolkodásában. Márpedig a kritikusnak még az oly szükséges és fel-
adatához tartozó s mondatainak dinamizmusát lassító leírások kedvéért 
sem szabad megfeledkeznie arról, hogy stílusának elevensége, fordula-
tossága, frissessége – szépírói jegyei – elôsegíthetik az olvasó bevezeté-
sét a mûbe, újabb meggyôzô eszközt is jelentve.

A Megtartó formák jó kulcsot, érvényes ítéleteket tartalmaz, a jelen-
kori irodalom néhány jelentôs alkotójáról és költeményérôl alkotott ké-
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pünket pontosítja, elmélyíti – újabb, eredeti szempontjainak segítségé-
vel. Borcsa János bemutatkozó könyve jelenségrajz-értékû is.

A romániai magyar irodalom újabb kritikai nézôponttal gazdagodott, 
s érdemes odafigyelnünk e Kézdiszentléleken élô, Szentkatolnán taní-
tó felkészült, tehetséges kritikus véleményére.

Utunk, 1985/22.

Hogyan lehetséges a dráma?

Szakaszosan visszatérô jelensége a romániai magyar mûvelôdésnek 
is a drámavita: a mûveket és dramaturgiájukat el kell helyezni valaho-
gyan a kritikai tudat, a mûfajelméleti kánonok, az irodalmi értékek 
rendszerében. Az értékek állításának és megkérdôjelezésének szaka-
datlan folyamatában körvonalazódnak az álláspontok és az értéktétele-
zés alapjául szolgáló elméleti kísérletek.

Ez utóbbira példa Bíró Béla könyve (A tragikum tragédiája. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1984), aki az utóbbi években közölt igényes szí-
nibírálataiban már jelezte, hogy az egyedi események kapcsán elmond-
ható konkrétumok mögött tágabb mûfajelméleti összefüggéseket keres 
és követ. A kötetnek sajátos „héj”-szerkezete van, amely egy logikus 
építkezési módszer nyomán alakult ki, éspedig úgy, hogy a vázolt és 
értelmezett jelenséget szentesíti az általa kialakított (és önmaga kiala-
kulási folyamata által szentesített) fogalmi rendszerrel. Megépíti a je-
lenséget, méghozzá úgy, hogy a programatikus szempontokat is kijelöli 
benne; például azt, hogy teremthet-e mai drámaírónk nagy formátumú 
drámai egyéniséget, úgynevezett fölemelt fejû, vagy öntörvényû drá-
mai hôst? Elemzéseinek középpontjában a drámai konfliktus és a ka-
tarzis kategóriái állanak, történetfilozófiai megközelítései és szociológi-
ai szempontjai mûfajelméleti és esztétikai következtetésekhez vezetik.

Tézise szerint „A dráma és a demokratikus szemlélet összefüggé-
seire a drámatörténet és a társadalomtörténet nagy korszakainak közel-
sége is utal. Mindkét nagy drámai korszak, a görög és az angol is a de-
mokráciát készítette elô, vagy azzal futott párhuzamosan.” Ezek termé-
szetesen nem történeti érvényû megállapítások, mégis számos ponton 
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alátámasztják a szerzô érvelését: csakugyan, az i. e. V. századi Athén 
társadalma az, amely egymás tökéletes ellentéteként (Szabó Árpád 
megfogalmazása) teremti meg az építô Periklészt és a pusztító Alki-
biadészt. Az ellentétes jellemek és eltérô politikai törekvések foglalata 
is a poliszdemokrácia, olyan szerves rendszer, amelyben az egyik pólus 
bukása is törvényszerû. Bíró Béla hangsúlyozza, hogy a koronként 
szük ség szerûen váltakozó értékelés nem érinti a tragikus konfliktus lé-
nyegét, pusztán a katarzis újabb és újabb történeti változatai jönnek 
létre. „Attól függôen, hogy kinek a magatartásával azonosulok – írja –, 
vagy Antigoné igazságának vagy Kreón tévedésének felismerése lehet 
megrázóbb élményem. A katarzis egyik esetben inkább aktivitásra, a 
másikban inkább óvatosságra ösztönöz. Ideális esetben mindkettôre. 
Amibôl persze az is következik, hogy a katarzis konkrét tartalmát a 
nézô konkrét tudattartalmai befolyásolják.” 

Bíró Béla szerint az egész drámatörténet (még a brechti dramaturgia 
is) értelmezhetô a katarziselmélet szemszögébôl, és ez igen fontos elvi-
elméleti megállapítás, mert egyrészt a dráma történeti és mûfaji egysé-
ge mellett érvel, másrészt a történelmi helyzet és korszak konkrét tar-
talmainak szemszögébôl engedi vizsgálni magát az eszközt (is). (Való-
színû, hogy végül maga Brecht is belátta: dramaturgiája alapjaiban véve 
az arisztotelészi dramaturgiára épül.)

A tragédia már Shakespeare-nél eljut a feloldhatatlan (univerzális) 
belsô ellentmondásra épülô jellem drámai lehetôségeinek teljes kiak-
názásához, ezért – sugallja a szerzô – a Shakespeare utáni drámairoda-
lom legjelentôsebb teljesítményeiben is csupán az eladdig nem reali-
zált lehetôségek megvalósítása. Lényegében azonban a konfliktus for-
malizálása, az önmagukat felélô technikák mind arra figyelmeztetnek, 
hogy a mûfaj permanens válságban van. Mégis magyarázatra szorul az, 
amit látunk és tapasztalunk: hogy jó modern drámák és elôadások, 
jelentôs dramaturgiai irányzatok születtek és születnek. Némiképpen a 
korai Lukács filozofáló modorában kérdezi Bíró: vannak, tehát hogyan 
lehetségesek? Fel kell tehát oldani a hagyományos kategóriarendszer 
és a megváltozott alap ellentmondását. Nyilvánvaló, hogy a drámai 
konfliktus ma már a cselekvô egyén és környezete teljes viszonyrend-
szerére oszlik el, szerkezete már csak azért is bonyolultabb. Már Max 
Horkheimer figyelmeztetett arra, hogy a kartéziánus racionalizmusra 
alapozott autonóm egyénképünk elôfeltételével együtt semmisült 
meg. Következésképpen a csupán hitének kiszolgáltatott egyén képte-
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len a drámai konfliktusban nélkülözhetetlen összefüggôen egységes 
cselekvésre.

A cselekvô fôhôs önazonossága (vagy önazonosulási folyamata – Bíró 
Béla mindkét kifejezést használja) az egzisztencializmus elméletíróit 
és dramaturgiáját is foglalkoztatta: a határhelyzetet tartották – a hozzá 
tartozó speciális filozófiával együtt – az önazonosulási folyamatot meg-
valósítani képes helyzetnek. Ez tulajdonképpen nem az önálló-objek-
tív drámai téridô, hanem egyfajta ellenidô függvénye, s ezt az egzisz-
tencialista drámairodalom a szituáció- és miliôteremtésben és szélsô-
séges elemzésben a végletekig ki is használta (iskolapéldája szerintem 
Sartre mûve, Az al-tonai foglyok). De ez az olykor sikeres dramaturgia is 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a modern társadalmak jellegzetessége – 
amelyben a bürokratikus-szervezeti tevékenységnek immár puszta tár-
gya az ember, akinek alanyisága csupán az ellenôrzés és manipuláció 
alól kiszabadult olykor groteszk, olykor paradox-abszurd helyzetekben 
nyilvánulhat meg –, tulajdonképpen maga szünteti meg a tiszta tragé-
dia azon formáját és lehetôségét, amelyet Bíró Béla követ. Okfejté-
sének végeredménye az, hogy a tragikum tiszta formában nem jelent-
kezhet, hiszen megszûnt a drámai helyzet, a cselekvés választásának és 
mikéntjének ténye leegyszerûsödött az instrumentális célviselkedés 
sorozataira – a racionális-bürokratikus társadalmi berendezkedésnek 
megfelelôen. Emiatt megszûnik a heroikus bukás és áldozat társada-
lom-ontológiai érvénye és törvényszerûsége, a tragikum lehetséges for-
mái a tragikomikus, a groteszk és az abszurd lesznek. Visszatérünk te-
hát ahhoz a megállapításhoz, hogy végeredményben a hit és az ész ke-
rült olyan antagonisztikus viszonyba, amely kizárja a helyzet egységes 
értelmezését. Ez Bíró Béla egyik alapvetô következtetése, olyan 
hermeneutikai kulcs, amelyet érdemes lenne továbbgondolni, annál is 
inkább, mivel a teoretikus beállítódásból származó zárt kategóriarend-
szer nehezen fogja a tiszta tragikum kellése szükségszerûségének és 
szükségszerû hiányának antinómiáját feloldani. Tegyük hozzá: ez logi-
kus következménye az ontológiai és deontológiai szempontok válta-
koztatásának.

Elemzésében Bíró Béla világtörténeti szkémát követ, s ennek min-
dig megvan az az elônye, hogy a történeti szükségszerûség egyben logi-
kai is lesz. Az is elônye továbbá, hogy a történelmi válságperiódus és a 
dráma összefüggése állítható fel. Véleményem szerint ez a terméke-
nyebb, a jobb hipotézis, és persze tágabb teret enged a spekulációnak 
is. A premisszák megfelelô megváltoztatásával ugyanakkor más követ-
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keztetésekhez juthatunk. Ha magát a válsághelyzetet, a hagyományos 
polgári személyiség felbomlását állítjuk az elemzés abszolút közép-
pontjába, s ily módon a modern polgári drámát – ember és világ szerke-
zeti hasadása lesz az abszolút érték. „Betege vagyok e hazug világnak,/ 
A csupasz szükség kell már csak nekem” – fejezi ki legvégletesebben 
és idejekorán az alapvetô felismerést Athéni Timon. Vélekedéseiben 
ezen az úton haladt Németh László is, számára a dráma a jelentékeny 
ember vívódása, függetlenül attól, hogy milyen formát rendelünk a ví-
vódáshoz. A fentebb jelzett kiindulópontot választja Peter Szondi kivá-
ló mûve, A modern dráma elmélete is, s ez a könyv egyben azt is példázza, 
hogy mennyire termékeny ez a megközelítés a drámai kelléktár (és a 
színpadi megvalósítás) – a drámát alkotó anyagszerû-lényegi mozzana-
tok elemzésében.

Könyve befejezésében Bíró Béla visszatér a bevezetô oldalakon fel-
vázolt jelenség elemzésére. Egy fenomenológiai módon felállított té-
telrendszernek – történetfilozófiai és drámaelméleti elemzése nyomán 
– egy kritikai-axiológiai következtetési rendszert feleltet meg.

Álláspontja szerint a romániai magyar drámairodalom történetében 
két vitathatatlan remeklés Sütô András drámája, az Egy lócsiszár virág-
vasárnapja, valamint Székely János Profán Passiója. (Az elemzés krono-
lógiai-filológiai alapozása kusza, csak némileg indokolja az okfejtés lo-
gikája.) Ezt a két mûvet tekinti Bíró Béla tiszta tragikai formának, a 
szerzôk életmûvében is kiemelkedô csúcsnak; értékszempontját Szé-
kely János és Sütô András más drámáinak elemzésében is alkalmazza. 
Olyan újabb kategóriákat vezet be, amelyek mindinkább megerôsítenek 
abbeli meggyôzôdésünkben, hogy leginkább az egyes hazai drámák 
elemzése (rendezésrôl és befogadásról meg nem feledkezve) kapcsán 
kialakítható úgynevezett „középfajú elmélet” (a tiszta empíria és a vi-
lágos eszmények „ütköztetése”) hidalhatná át a módszer ellentmondá-
sait. 

Bíró Béla gondolatgazdag, valódi kritikai-elméletírói elhivatottságról 
tanúskodó könyvet adott át minden „színházba járó olvasónak”. Kíván-
juk neki, hogy támadjon nemzedékébôl hozzá hasonlóan igényes és 
felkészült drámaíró, aki sub speciae aeternitatis ír drámákat – ha lehet.

Utunk, 1985/36.
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A beatkorszak költôje

Veress Gerzson egyberostált verseirôl szóló írásom már a kolozsvári be-
mutatóra (2012. február 17. Bulgakov) elkészült, akár akkor is közölni 
lehetett volna, és ez esetben mondjuk a kritikai követés ildomos illem-
szabálya – a követô egy év – is betartatott volna. E sorok írója azonban 
be kívánta várni a más helyszíneken lezajló kötetbemutatók, találko-
zók, megemlékezések tapasztalatát arról, hogy miként szól ez a líra ma, 
hogyan viszonyulnak hozzá az egykoriak, a Veress Gerzsont és líráját 
szeretô hívek és rajongók, vagy akár csak a megemlékezôk?! Ezek a 
találkozók aztán rendre meg is történtek (Brassó, Reménység Háza, 
2013. november 29., Sepsiszentgyörgy, Lábasház, 2013. november 30.). 
A szervezô Orbán János Dénes, Bogdán László és alulírott mellett részt 
vettek ezen Veress Csongor Balázs és Veress Emôd is. Megszólaltak a 
versek, megtörtént az értékelés, a szükséges kontextualizálás – hiszen 
e költészet zöme mégiscsak a létezett szocializmus körülményei között 
született. A találkozók komplex, néhol ijesztôen szellemidézô emlék-
mû soroknak bizonyultak, megrendítôek is ebben a nem könnyû 
mûfajban. Amelyeknek a legfôbb hozadéka mégis a versek maradékta-
lan életre keltése és ébredése volt. Veress Gerzson költeményei ismét 
betöltötték, áthangolták az idôt és a teret, az emlékezôk arcán is kifé-
nyesedtek az emlékek, a költô ismét volt és van. 

Az Igazolatlanul jelen – egyberostált versek az Erdélyi Híradó Kiadó és 
az Elôretolt Helyôrség Szépirodalmi Páholy kiadásában jelent meg Ko-
lozsváron, 2011-ben. Nem mellékes, hogy a könyv alapjául szolgáló ki-
adások – az 1998-ban megjelent Sebzô idôben, valamint az 1999-ben (te-
hát posztumusz) megjelent A múlás karneválja kivételével (mindkettôt 
a Mentor adta ki Marosvásárhelyen) mind amolyan versfüzetek, alkal-
matlanok e líra terjedelmének a megmutatására. Az Igazolatlanul jelen 
nemcsak amolyan irodalomtörténeti penzum, hanem múlhatatlanul 
szükséges kiadói vállalkozás volt, amely – Gáll Attila kiváló szerkeszté-
sében – a kötetbôl kimaradt verseket is tartalmazza, és bizonyítja, hogy 
Veress Gerzson költészete a ma élô erdélyi líra része. Ámde mielôtt az 
ezzel kapcsolatos érvekre térnénk, nézzük meg röviden a kontextus 
kérdéseit. 

„A létezett szocializmus cenzurális körülményei” … 1995-ben a 
költô utószóval látta el Ezer énekbôl vérzem c. kötetét. Ebben így fogal-
mazott: „Ez a megkésett könyv, melynek megjelenését 1990 elôtt a 
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hivatalosság politikai döntései gátolták meg, nem elkésett könyv”. 
(Igazolatlanul jelen, 109.) E sorok írója 1980 és 1990 között volt a 
Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fiókszerkesztôségének a munkatársa, 
és ebben a minôségében a Forrás-sorozat megbízott szerkesztôje. 
Továbbmenôen pedig költôbarátja, Veress Gerzson verskéziratának a 
gondozója és elôterjesztôje. V. G. örök jelölt volt, leadott – nagyon vé-
kony – verskéziratát, a végsô kiadói tervbe javasolás elôtt közismerten 
mindig ô vette vissza újabb javítás és kiegészítés indokával, aztán eltûnt 
vele egy-két évre. Pedig mindenki támogatta. Ezzel nem akarom azt 
mondani, hogy V. G. ne sejthette-tudhatta volna, hogy néhány verse 
bizonyára fennakad a politikai szûrôn, és akkor kezdôdik az a bizonyos 
levelezgetés, tiki-taka a fôigazgatóság és a kiadó szerkesztôje között, 
amiben a költô vagy vállalja a kompromisszumot, vagy nem. Lehetsé-
ges, hogy végeredményben – politikusan – V. G. ebbe a nemtelen já-
tékba nem akart belemenni. Amúgy ez a líra politikus is, Veress Gerzson 
felvállalja – néhol harsányan, de nem disszonánsan – a nemzetét, népét 
féltô és azt tanítani akaró magyar költô hagyományos szerepét. Igen 
gyakran ezt úgy teszi, hogy költôtársainak ajánlott verseiben szól a 
megmaradás parancsáról és kilátástalanságáról, vagy felsejlô kilátásairól 
(a legnagyobb terjedelemben a Tamási-pémában). Íme egy tömör 
megfogalmazás a Markó Bélának ajánlott versbôl (a nemzeti témához 
általában hozzárendel egy kis talányosságot is): „az alulírott »nemkívá-
natos nép«/ nevében szólok óvó szózatot,/ mert megmaradni jussunk 
most e honban/ – (b)omló igékkel, ím, beszorzatott” (Adjátok vissza a 
hiteinket!)

Az már kezdetben világos volt mindenki számára, hogy Veress 
Gerzson személyében és lírájában egyaránt klasszikusan vágáns költô, 
jön-megy, jár-kel a szûk romániai nagyvilágban, és költôi tájakon, köl-
tészeti idiómák között is, de legfôképpen önmaga fokozatokban megélt 
érzelmei és érzelmi állapotai, világba kiáltott érzelmi sztázisai között 
cikázik és szikrázik. Odakint egyre sötétebb fagy van, ámde ô mindig 
lobogna, a költészeti lázállapot természetével születik, és ezzel csatla-
kozik a Forrás II. nemzedékének, fôleg Farkas Árpádnak és Király 
Lászlónak a láz-állapotaihoz. A láz marad! – kiáltja versében. De miért 
kell mindig lázasnak, villámszerûnek lenni? Éppen a kötet Farkas Ár-
pádnak dedikált címadó versében fogalmazza meg ezt Veress Gerzson: 
„Szólj, nem rettenve, mindig többet/ annál, mit kér a pillanat,/ tetemre 
hívni létigéink/ s bölcsünknél állni sorfalat.// A példa kell! Azt fölmu-
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tatni:/ igazolatlanul is jelen!” Szóval minden pillanatban azt kell állíta-
ni, hogy vagyunk, még akkor is, ha néha alig vagyunk, avagy szinte nem 
is létezünk már. A létezett szocializmus letagadhatatlan nemzedéki ta-
pasztalata, amelyet Veress Gerzson teljes mértékben felvállalt, és azért 
lehetett hiteles, 99-tôl 100-ig c. versében jelenik meg mint nemzedéki 
vátesz és a jövôre vonatkozó tragikus tapasztalat hordozója. A nemlétezô 
jövô a jelenben hiány, ez definiálja ennek a nemzedéknek a tagjait a 
nemzet térképén: „NEMZEDÉKEM/ jövendô temetôk/ életemen 
sorsûzte átmenôk/ Csak bánathalkan csak lábujjhegyen/ Lépkedjetek 
lázverte szívemen” és – „99-tôl 100-ig/ BELÔLED VALAMI HIÁNY-
ZIK/ Adóssága vagy önmagadnak/ Testedben csak hiányok laknak/ Hi-
ába számolod magad.” (A nemzedék másik tragikus sorsú költôje is a 
hiánnyal definiálta önmaga léthelyzetét, Hiányok térképe c. verskötete 
1980-ban jelent meg.) Veress Gerzson szerint a létezett szocializmus 
léthelyzeteiben is és minden pillanatban azt kell állítani, hogy vagyunk, 
még akkor is, ha néha alig vagyunk, avagy szinte nem is létezünk már. 
Szóval ez egy elég patetikus dolog (lehet), és az érdekes az, hogy Ve-
ress Gerzson pátosza avagy patetikus volta hiteles. Azért lehet hiteles, 
mert nem fél e szerep, póz végsô határait is megmutatni – tehát a 
szerepszerûségbôl, a pózszerûségbôl énekelni. Lobog, lázas, deklamál 
és aklamál – és közben odakacsint nekünk, hogy ugye milyen jól áll 
neki és csak neki ez akár a krakélerségig feszített póz. Jól áll neki, neki 
áll jól. Góg, Magóg és Demagóg fattya vagyok – írja magáról. 

Ezek az egzisztenciálék egy nagyon lágy közegben élnek. Ennek a 
lírának különösképpen éltetô közege a hangoltságot biztosító ama han-
gulati árny- és fényjáték, amely a hetvenes évek legjobb nyarait és „in-
diánnyarait” jellemezte Sepsiszentgyörgyön, az édes provinciában, leg-
inkább a Sugás-vendéglô kertjében, amelynek saját mítosza is kiala-
kult. A hetvenes évek író-költô nemzedékei mind megfordultak itt, és 
fürödôztek itt a különbözô asztaltársaságokban vagy azok mellett. Meg 
lehetett beszélni legalább azt, ami amúgy úgy sem történhetett meg (ti. 
a szabadságot). Veress Gerzson Az eltûnt idô nyomában címû versében 
fogalmazta meg, hogy e sajátos beállásban, a megtörtént meg nem tör-
téntségben, az egzisztencia illúziójában beszáll a végtelen és gyorsan 
átszáguld rajtunk az idô, majd lepörgünk, mint száraz levelek, önma-
gunkról. „Sebzô idôben állnak a lányok…/ Sebzô idôben ringnak a pá-
rok,/ Csókos koccantás a Sugás-kertbe terel,/ mennyi manna mind vala-
hánya:/ indul a konflis Krétára el,” …nyilván, nem Krétára indult el a 
konflis, hanem a költôk és a barátnôik zúdultak el a csodás, hangos éj-
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szakákba, mitôl egész életükben nosztalgiájuk támadt, nosztalgiájuk 
valami olyan iránt, ami talán meg sem történt soha, de ott volt a köve-
tett vágy fokozataiban. A vágy csodás emléke mindig bearanyozza ezt a 
lélekbeli tájat, amelyet aztán soha nem is lehet elveszteni. Az emléke-
zet Gerzson-lovagot láttatja szakadatlan szerelmi csatáiban. 

E kötetben nagyon sok költô neve felbukkan, sok kortárs poétának 
verset is ajánlott Veress Gerzson, ami a személyes gesztuson túlmutató 
közösségvállalás, és egyben a költészeti minták adaptációs kísérlete is. 
Nagyon sok habitust, költôi lélegzetvételt, vagy akár ritmikai megol-
dást kívánt V. G. hasznosítani, született poétai érzékének megfelelt az 
átvétel és a mintakövetés, a szervesített formák a kortárs magyar líra 
közegében való önfeledt fürödôzést jelentik, ez a neki megfelelô lét-
elem. Az idézett költôk leginkább a II. Forrás-nemzedék kibontakozó-
ban levô nagyságai, de fontos például egy itt és most, ma már alig ismert 
magyar író-költô a hetvenes-nyolcvanas évek toplistájáról, Dobai Péter 
– aki Bogdán Lászlótól elkölcsönözve – Veress Gerzsonnak is amolyan 
bibliája lett macsóságban és a megoldás nélküli férfisors megmintázásá-
ban. Citált szerzôi közül sokan és lassan a halálos sorsot is elôképezik, 
például Sütô István, akinek nagyon szép lírai költeményt szentelt (Kár-
tyában szôke férfi), vagy éppen a korszak egykori idolja, a zenész Babrik 
József. Nem kell különös követés itt ahhoz, hogy észrevegyük: milyen 
következetesen és statisztikus gyakorisággal sötétíti be önmagát e líra a 
halálra történô egyre gyakoribb utalásaival. 

A legfontosabb az, hogy Veress Gerzson a beat-korszak költôje, a 
RockóRoll, a Mustang-blues emlékezetes, a korszakra nézve emblematikus 
nagykompozíciók, amelyek külön elemzéseket igényelnének. A rock 
korszak legnagyobb iránymutatása, hogy nem leszünk jók történelemnek! 
(helyesebben egy bizonyos történelemnek). A költô mindent átír a rock 
ck-jára és ck-jával, jelezvén, hogy a világkorszak ez, amelyben végül is 
mindent ki lehet bírni (egy kis minôségi rock-ritmussal). Ez: „MÁR 
MINDENT KIBÍROCK:/ ez TO BE OR NOT TO BE-ROCK”. Csak-
hogy közben jön rá a rocker, hogy így nincs értelme, a tiszta rockban 
nincs alternatíva, vagy-vagy: csak élet van, nagy tanulság. „Ez TO BE 
OR TO BE-ROCK/ ÉN MÁR MINDENT KIBÍROCK:” A Beat-korszak 
c. versére is sokan emlékeznek, amely egyben a kihívás és a leltár. Bal-
ladás-bluesos szövegében az az érdekes, hogy a rockos zenei hangzást 
egy rímes szerkezetben próbálja megoldani (egyébként végig azzal kí-
sérletezik, hogy a hagyományos magyaros költészeti ritmikát összeszer-
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vezze a beates hangzás effektjeivel). A korjellemzô a Bereményi Gézá-
tól vett – sokaktól, sokszor idézett – mottó: „Mélyvízi életforma volt,/ 
új kultúrának tûnt pedig,/ de fölszáradt mint egy vodkafolt,/ s eltûnt, 
mint a rock and roll music.” Akik megélték, tudták: óriási szabad léleg-
zetvétel lehetôsége volt egy rab világban, a vele párosuló közösségi 
életformával. Költônknek is ez felelt meg a legjobban, maradéktalanul 
fel is oldódott benne. A költemény megszerkesztése zenei mintát kö-
vet, témák szerint hozza ennek az életformának a leglényegesebb 
összetevôit. A lányok alatt futó nôkrôl – primer áru –, tudni kell, hogy 
„csókunkkal fûtött éjszakáink/ férjüknek is emlegetik…” és az etil is 
méltó helyen jelenik meg, úgymint: nyereg alatt puhított vodkák, do-
hányfüstben pácolt rumok, vízhatlan borok és pattintott sörkorszakok, 
de a menô (közmondás számba is menô) a pocsolya sör töpetnyi rum-
mal. Megvan ennek a szerkesztésnek egyfajta gag-re kimenô bája, a 
hires gerzsoni pajzánkodás: „örök kebelbarát vagyok” – jellemzi magát, 
aki várja-elvárja elkárhozni „az ágyba-vágyódók” sorát. Hogy a vágáns 
költészet eme klasszikus kellékei a beatkorszakban és annak megfelelô 
magyarosch nyelvi formát is nyerjenek a hasonló címû versben. Neki a 
leginkább megfelelô szellemi létforma a saját bejáratú gerzsongás, aho-
gyan ezt jellemzi Házsongárd-versében. 

Veress Gerzson lírájának egyik éltetô eleme és forrása a szójáték, 
Karinthyhoz és Kosztolányihoz hasonló szenvedéllyel kereste, gyûjtötte 
a szójáték-lehetôségeket, ezeket be is építette a verseibe, hol teljes 
értékû megoldás született, hol nem. Ezek a szellemet szolgáló szelle-
mességek hol szervesülni tudnak a verssorok textúrájába, hol nem. Sok 
a nyelvileg talányos, értelmileg voltaképpen „elkent” strófavég (tehát 
nem poétikailag teljes értékû „kancsal” megoldások), de ez többnyire 
nem zavaró, mert egy általános mintát követ, amelyet meg tud szokni a 
verset szeretô és skandáló olvasó. Már a kortársak is szerették és citál-
ták nem egy ilyen jellegû megoldását: „Arkangyalok és farkangyalok/ 
ússzák át baszhattyúk tavát,/ hímpallérok és honpolgárok/ Káma-
szútrának üdvtanát/ szajkózzák” (Pajzánkodás).

Mélységesen igaztalanok lennénk azonban, ha Veress Gerzson lírá-
ját teljes mértékben azonosítanánk azzal a sikeresen mûvelt, a beatze-
nei ritmikai effektek és a magyar költészeti hagyományok szintézisébôl 
kialakított, szellemes ékekkel tûzdelt versbeszédmintával. Ez az ô 
hangjában a saját találmány, a leginkább szembetûnô újítás. Ám ez a 
líra zömében nagyon is transzilván hangulatú és zengzetû, hogy úgy 
mondjuk klasszikus menetû lírai költeményeket tartalmaz igen gyak-
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ran az elmúlás motívumára fókuszálva. A Vendégsorokból sejtelme mint-
egy összefoglalja a leggyakoribb motívumokat: „ma súlyosan szép min-
denik leány/ közelg-halálom visszfény glóriáz)/ tiltott gyümölcsét kí-
nálja az ôsz/ lesz héja-nász pompás férfikori láz”. Vagy vehetjük a 
Dictando szabályosabb sorait is példázatként e transzilván lírával kap-
csolatos érvelésünkhöz: „Egy ôszi gobelin készül most a térben,/ min-
dünknek arca megmintáztatik,/ s mi, váltóôrei az öröklétnek/ kérdez-
zük hát: hol csobban a ladik…”

Kharón ladikja sajnos csobbant és 1998. május 20-án elvitte Veress 
Gerzsont, korán elment nemzedéktársai közé. Hátrahagyott költemé-
nyeiben maradéktalanul feltalálhatjuk a kor érzésvilágát, mindenek 
ellenében képviselt életörömes harsányságát, szörnyû sejtéseit, kevés 
reményét, ritmusait és szeretett szertelenkedéseit, klasszikus világköl-
tészeti érzeményeket és formákat, ki-ki redivivus.

Helikon, 2014/13.

Többes szám, egyes szám.
Egyed Péter emlékIrata: válasz „agresszív” 
kérdésekre

Írásban rögzített (rögzítendô) beszélgetésünkre készülve,2 tanul-
mány-, elbeszélés- és versköteteid mellett régebbi Korunk évfolyamo-
kat lapoztam fel – s megdöbbentem: hat-nyolc év alatt mekkorát válto-
zott errefelé a világ. Mintha egy távolodó, sôt már egészen távoli boly-
gót figyelnék távcsövön, úgy bontakoznak ki az egykori helyzetek, vi-
ták, figurák, kérdések. Pedig magam is jelen voltam ott, ahol Te voltál 
(ha nem tévedek, akkor épp temesvári, történelmet tanító ifjú tanár-

2 Kántor Lajos: Birtokon belül? Téli beszélgetések Erdélyben. Pallas Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 1989. 127–153. Kurziválva Kántor Lajos kérdései. Csak a tények kedvéért 
jegyzem meg, hogy ezt az írást – a Korunk-szerkesztôk javaslatára – elküldtem a Valóság-
nak is publikálásra. Vitányi Iván viszont az írás ezoterikus (?) jellegét kifogásolva, nem 
közölte.
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ként) az egyik fôszereplô. „A szóértés elôfeltételeirôl” volt szó az öre-
gek (?) és a fiatalok egy 42 m2-es szerkesztôségi helyiséget betöltô, 
1979-es kerekasztalán, rangos részvétellel; Domokos Géza és Szász Já-
nos Bukarestbôl jött el a Korunk-vitára, a szerkesztôség részérôl Gáll 
Ernô fôszerkesztô (mint vitavezetô házigazda), Aradi József, Rácz 
Gyôzô és a folklorista Könczei Ádám szólalt fel; a sáncon belüliek (?), a 
régi nyelvet beszélôk külsô csapatában Balogh Edgár, Tóth Sándor, 
Szôcs István rúgta a labdát (összjátékukról, persze – mint a nevek mu-
tatják –, nem lehetett szó), a fiatalok tizenegyét elsôsorban Te képvi-
selted, Molnár Gusztávval, no meg Balla Zsófiával, Palotás Dezsôvel, 
Csibi Károllyal, Juhász Andrással, Cs. Gyimesi Éva a metanyelv jogai-
nak védelmezôjeként ugyancsak mellettetek állt. Én, szokásomtól 
eltérôen, hallgattam. Most, visszagondolva e régmúlt pillanatra, azt hi-
szem, ebben a hallgatásban egy furcsa kettôsség fejezôdött ki: messze-
menôen egyetértettem a (legélesebben Domokos Géza felszólalásában 
tükrözôdô) helyzetelemzéssel, a fiatalítás szükségességével, a nemzeti-
ségi intézmények megújításának programjaival és a már bizonyító sza-
kaszba érkezett ifjú tehetségek (nem csupán irodalmárok!) rátermett-
ségével – „szóértésünk” azonban, úgy éreztem, nem tökéletes veletek 
sem. Ez persze annál inkább indokolta volna a vitát, beszállásomat a 
többirányú polémiába, ám az a „metanyelv”, amelyen Ti, épp a legjob-
bak közületek, kommunikáltatok a világgal, engem kissé irritált. Ko-
rábban – még 1973-ban – vitába keveredtem az úgynevezett esszéíró 
nemzedék, az ifjú Bretter-tanítványok némelyikével (adná a marxista 
vagy nem-marxista úristen, hogy ez az „esszéíró nemzedék” csoportel-
nevezés versenyben maradhasson ama irodalomtörténetivel, a pár évti-
zeddel elôbbivel!); kifogásoltam az irodalomkritikai türelmetlenség 
megteoretizálását (Tamás Gáspár Miklósnál) és sajtóbeli gyakorlását 
(Molnár Gusztáv és Ágoston Vilmos esetében). Beállni azonban most a 
„hôbörgôk” kioktatóinak táborába semmi kedvem nem volt.

Annyi év eltelte, annyi történés után valóságos izgalommal olvasom 
újra a Korunk 1980. 1–2. számában közölt szövegeket, köztük a tiédet. 
Innen idézem: „Véleményem szerint nem törvényszerû, hogy a nem-
zedékek közötti folyamatosság mindenkor, tehát ebben az esetben is 
fennálljon, hiszen a magyar kultúra számtalan diszkontinuus nemze-
dékváltást is ismer. Viszont ha a jelenség magyarázatát keressük, akkor 
ennek a diszkontinuitásnak az alapja valószínûleg az lehet, hogy mivel 
minden értelmiségi nemzedék vagy összességében, vagy egyedeiben 
valamilyen társadalmilag mûködô célrendszert testesít meg, ez a nem-
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zedék vagy nem ismerte, vagy elutasította, vagy nem akarta megismer-
ni az elôtte járó nemzedék célrendszerét. Véleményem szerint inkább 
nem ismerte.”

Téged régebben sem lehetett megvádolni azzal, hogy elzárkózol az 
elôzô nemzedék(ek) célrendszerének megismerésétôl. Immár a nyolc-
vanas évek nagyobbik részének – ne minôsítsük most, milyen – tapasz-
talataival is felvértezve, megfogalmaznád itt e „társadalmilag mûködô”, 
egymásra következô és valamennyiben (valamiben) azért találkozó (?) 
célrendszereket? Kós Károlyék, Balogh Edgárék, Gáll Ernôék, Domo-
kos Gézáék, Bretter Györgyék, vagy az úgynevezett elsô Forrás-nem-
zedék célrendszeréhez képest milyennek képzeltétek, tudtátok a tié-
teket?

(És ha nem akarod, hogy a kérdések megszakítsák válaszszövegedet, 
folytatom az „agresszív” tudakozódást, felkínálva magam az ellentáma-
dásnak.)

Te ugyan „hivatalosan” nem soroltattál be az „esszéíró nemzedék-
be”, nem szerepeltél a Bretter György által beajánlott Szövegek és körül-
mények címû, a Kriterionnál 1974-ben megjelentetett antológiában 
(Ágoston Vilmos, Huszár Vilmos, Molnár Gusztáv, Szilágyi N. Sándor 
és Tamás Gáspár Miklós együttes jelentkezésekor még csak húszéves 
voltál) – de a pár éves „késés”, illetve költô és prózaíró voltod ellenére 
aligha vonható kétségbe hozzájuk (is) tartozásod. Bretter valamennyiô-
tök számára példát, azt mondhatnám, gondolkodási modellt jelentett. A 
Molnár Gusztáv szerkesztette Itt és mást címû, posztumusz Bretter-
kötet, a válogatott írások bevezetésére téged kértek fel; itt írod, a nyil-
ván elôdnek tekintett kiváló esszéírót, nemzedékedet és önmagadat, a 
közös helyzetet és közös célrendszert jellemezve: „…mint romániai 
magyarság, melynek különösképpen létfeltétele a humanizmus és de-
mokrácia (továbbá nyelvének, kultúrájának és történelmi tudatának 
minôségi alakítása), predesztináltak vagyunk létfeltételeink színvona-
las és eredeti vizsgálatára, megragadására; sajátos érdekeink ezen a te-
rületen különösképpen elôsegítik az egyetemes értékû elmélet kialakí-
tását.” Ugyanez a gondolat megtalálható A kitekintés elemei címû tanul-
mányodban (amelynek rövidebb változatát szintén az említett, 1980-as 
Korunk-szám hozta, majd a teljes szöveg A szenvedés kritikája címû kö-
tetedben jelent meg); némiképpen vitázva Bretterrel, bizonyos fenn-
tartásaival, a fiatalok nevében jelentetted ki: „…éppen a partikuláris 
létezés és az egyetemességtudat kiolthatatlan pszichológiai-személyi-
ségi konfliktusai szolgáltatták az ehhez (tudniillik a teoretikus teljesít-
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ményhez – K. L.) szükséges belsô hajtóerôt.” Kérlek, fejtsd ki bôveb-
ben e két Egyed-idézetet. És ugyanide tartozó kérésem, pontosabban 
kérdésem: változtak-e azóta a teória esélyei? Mi a magyarázata annak, 
hogy az egyik legrátermettebb, legfelkészültebb ifjú teoretikusunk, 
Egyed Péter az utóbbi idôben sûrûbben jelentkezik verssel vagy szép-
prózával, mint esszével, tanulmánnyal?

És most ismét A szenvedés kritikájából idézek, abból a részbôl, ahol a 
nyelvrôl mint a közvetítés természetes eszközérôl beszélsz, a nyelvek-
ben rejtôzödô ideológiáról („ennek tényét minálunk elsôsorban Bretter 
György nyomatékosította”) és a nyelv rétikus funkciójáról. „A retorika 
ugyanis az az általános alakzat, amely az életet és a mûvészetet az igaz-
ságban egyesíti, mégpedig a meggyôzés erejével. A retorikához kapcso-
lódik a pátosz és a szenvedély, mindazok a jellemzôk, amelyek a terem-
tett mûvészi nyelvben felidézik a beszélt nyelv természetességét; 
amint Jannisz Ritszosz célzott rá, meghívnak a találkozóra. Ha a befoga-
dó nem érzi ezt a meghívást, akkor a mûalkotással sem tud mit kezde-
ni.” Teljesen egyetértek veled és Ritszosszal ebben a kérdésben – oly-
annyira, hogy vitatkozhatnékom támad ismét. Sokszor éreztem ugyan-
is, hogy noha meghívtatok a találkozóra (Ti, az esszéíró nemzedék, és 
Te személyesen, akit én a hozzám közel álló emberek közt tartok szá-
mon), a meghívás mintha mégsem nekem szólna. A filozófiai tanulmá-
nyok, esszék nehezen megközelíthetô voltát még elfogadom lanyhuló 
észjárásomat támadó kihívásként, a versek bonyolult asszo ciativitását 
éppenséggel „beveszem”, az elbeszélés rejtélyként-begubózását azon-
ban már élesebb kritikával nézem. Persze, bizonyára vannak nálam jó-
val fiatalabb receptív olvasóid (akik az Elôzés hajtûkanyarban történe-
teivel – „változó idôvel és kamerákkal” – hamarabb megbarátkoztak), s 
az esszéíró nemzedék teoretikus fejtegetései sem elsôsorban engem 
céloztak, mégis meg merem kockáztatni a kérdést: vajon nem feledi-
tek-e el idônként Ritszosz intelmét? Nem érzitek-e olykor – ha még 
szabad, ha még van kiért a többes számot használni – a természetesség 
hiányát?

Több éven át (1974–1978), Szôcs Gézával együtt szerkesztetted a 
kolozsvári három nyelvû (román, magyar, német) diáklap, az Echinox 
magyar oldalait. A tizedik évfordulón lezajlott beszélgetésben 
(Echinox-alakzatok cím alatt ez is a mindegyre szóba kerülô ifjúsági, 
azaz „nemzedékváltás, párbeszéd” címkéjû Korunk-számban jelent 
meg, Rostás Zoltán lejegyzésében, Keszthelyi András bevezetôjével) a 
régi szerkesztôk közül ugyancsak Te fogalmaztad meg a folytonosság 
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és szakítás szempontjait: „Az itt jelzett szerkezeti és gyakorlati kívülál-
lás – mert mostanáig csak kívülállásról beszéltünk – számunkra nem-
csak kívülállásként fogalmazódott meg, hanem mint a függetlenedés 
lehetôsége is. Tehát jóval nagyobbak voltak az ízlésbeli, érdeklôdésben, 
a kulturális értékelésbeli különbségek az elôzô nemzedékekhez ké-
pest, illetve a kulturális státusértékekhez képest, semhogy mi már köz-
vetlenül ezekhez kapcsolódhattunk volna. Ezt a függetlenséget vala-
hogy ki kellett használni, és akkor mi az írások szemléletébôl elvon-
tunk valamiféle elveket, amelyeket aztán egy ilyen »nyelvmûvesszerû« 
magatartással lehetett szimbolikus egységbe vonni. De számunkra 
meghatározó volt a tabuk rendszere is, illetve az ebben bekövetkezett 
változások.” Nos, számomra sem kétséges, hogy az Echinox szer-
kesztôinek, legjobb szerzôinek számottevô szerepe volt egy szükség-
szerû szemléletváltás elôkészítésében – legalábbis a látókörtágításban, 
a szûken értelmezett népszolgálati irodalom ellensúlyozásában, illetve 
minôségi ösztönzésében. Az elsôkönyvesek sorozatán, a Forráson ez 
meg is érzôdött. De – nálunk már így van! – a berepülô pilótáknak egy 
idô után a személyszállító gépeket kell kormányozniuk, lehetôleg mi-
nél nagyobb biztonsággal. Mi errôl a véleményed mint Kriterion- (és 
már nem Echinox-) szerkesztônek? Mi a véleménye errôl Egyed Ákos 
történész (az 1848–1849-es Háromszék monográfusa) fiának? Annak az 
Egyed Péternek, aki „mellesleg” a Petôfi Freidorfon címû, nagyon is 
konkrét, többsíkúan történelmi, emlékezetes verset írta… (Nem vélet-
lenül említem éppen ezt a versedet: a Korunk költészeti számában je-
lent meg elôször, a Lírai párbeszéd – 1979 címû összeállításban, amely 
Csiki Lászlóval kezdôdött, és többek közt Vásárhelyi Géza, Lászlóffy 
Csaba, Markó Béla, Szôcs Géza, Adonyi Nagy Mária, Kôrössi P. József, 
Palotás Dezsô, Cselényi Béla, Bíró Ferenc, Beke Mihály András verse-
it tartalmazta.)

Berepülô pilótákat emlegettem… Berepülök és elrepülök… A 
„nyelvmûves” gyakorlatnál maradva: vajon ilyen könnyen felcserél-
hetôk az igekötôk? Kérdéseim legelején kifejeztem döbbenetemet: 
csupán azt a bizonyos, 1980. januári–februári Korunk-számot lapozva, 
újraolvasva (és hozzávéve a közben felmerült neveket, így az évtizede 
még többé-kevésbé vagy egészen fiatal lírikusokét is), szinte hihetet-
lennek tûnik, mekkorát változott hat-nyolc év alatt errefelé a világ. A 
problémafelvetés ôszinteségében, bátorság és lehetôség dolgában – de 
„káder-állományunk” tekintetében is. Kérdésem tehát (mely nyilván 
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nemcsak neked szól): hová lett az esszéíró nemzedék? Hová lett az 
Echinox-nemzedék? Mit csinál a szétszóródott, szétfejlôdött csapat?

És most mára legutolsó kérdésem felé közeledve: a Bábel tornyán cí-
met viselô Echinox-antológiában (1983) van egy izgalmas novellád, a 
Sakk. Ebbôl emelem ki a következô párbeszédrészletet: „…te tudod, 
hogy kell lennie egy utolsó játéknak, a végsônek, s ami akkor dönt, az 
nem lesz más, mint a tét, mégpedig olyan tét kell, érted, hogy az összes 
benned még létezô potenciált mozgósítsa. Mint vadász a vadat, úgy kell 
felszínre kergesse lappangó erôforrásaidat a tét.” Én azt hiszem, ma van 
ilyen tét. Valamennyiünk számára. A játék komolyra fordult – nem gon-
dolod?

emlékIrat

A világ változása. – Vajon akkora-e, amekkorának gondoljuk, kedves 
Kántor Lajos, ha kérdéseinkkel még mindig a tíz évvel ezelôtti problé-
mákhoz, ügyekhez kell visszanyúlnunk?! De legyen meg a te akaratod, 
ha a tényfeltárás, tisztázás, pontosítás akár a legcsekélyebb mértékben 
is hozzájárulhat a ma valamelyes megközelítéséhez. Ha meghatároz-
nám az idôt, amelyben kérdéseid kibontakoznak, azt mondhatnám, 
hogy sajátos belsô ellentmondás jellemzi, amelyet én úgy élek át, mint 
napjaim emlékezô félmúltjának és egy történelmi-kulturális régmúlt-
nak az ellentmondását. Nem ez az egy ellentmondás bukkan majd fel a 
továbbiakban, de ez nyilvánvalóan boldogtalanságot okoz. Egy szerves 
kulturális ma, egy ezt magába foglaló történelmi jelen idô lehetôségé-
nek elvesztésérôl van szó, s ha személyes praesensem épségének fenn-
tartása lenne a legfôbb gondom, kérdéseid palackjából nem is kellene 
kihúznom a dugót.

Az eltelt tíz év alatt – és nem ebbôl kell kiindulni, de nem árt erre 
emlékeztetni – a világ és benne a szóban forgó nemzedék kulturális-
politikai fellépésének tere tágult. Ha figyelmesen átnézzük az általad 
megidézett 1979-es Korunk-kerekasztal résztvevôinek számát, lehetet-
len fel nem figyelnünk arra, hogy a fiatalok – az akkoriak – többsége 
nincs már Romániában. (Van, akirôl tudok a rádió, közös ismerôsök, 
néha egy-egy írásuk útján-módján, az egész áttekintésének a lehe tô-
ségét azonban rég elvesztettem, amint a filozófia mondja, elvont reali-
tássá vált számomra egy konkrét baráti-nemzedéki-társasági, minden-
képpen eleven jelenlét.)
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Kissé megdöbbentô számomra, hogy állandóan teoretikusnak neve-
zel, és nem filozófiai és szemiotikai jellegû tanulmányok írójának. Ezt 
azért akarom így pontosítani, hogy éppen a szemiotika szemszögébôl 
hangsúlyozhassam, hogy túl a fenti ellentmondásokon – ami a legin-
kább fel-, meg- és visszaidézhetetlen, az a stílus. Egy bizonyos fajta 
társalgás, közös gondolatok, és vita, a csevegés, a bûnök, az elnézések 
és a kimutatkozások logikája és stílusa, amelynek alapja nyilván egy 
közelítôen közös kulturális értékrendszer (nem életviteli-etikai és ide-
ológiai-politikai). Ezt a stílust lehetetlen felidézni, ez éppolyan halott, 
mint ama nemzedék immár több nagy ígéretnek indult képviselôje. E 
stílus nyomai viszont megtalálhatóak az esszéíró nemzedék könyvei-
ben és sajtóinterjúiban, és eme stílus közös elemeit igyekeztem össze-
foglalni A kitekintés elemei címû tanulmányban. (De 1975-tôl folyamato-
san nyomon kísértem az idézett szerzôk irodalmi tevékenységét, s 
kénytelen vagyok erre egy megközelítô összefoglalásban majd felhívni 
a figyelmet.3) Még egy szót errôl: a stílus így hát kész, lezárt, befejezett 
fogalom, kategorikus erôfeszítést igényelne visszavetítése, majd meg a 
további analízis: kibontani belôle az emberképet, a világ helyzetét és a 
félelmeket, az illúziókat és az írás pozícióját. Szerencsére a tudományos 
preferenciákat és értékeket, ideológiai-teoretikus választásokat megha-
tározni könnyebb – ezek, bôséges hivatkozások formájában, megvan-
nak az idézett szerzôk mûveiben. A kornak, az úgynevezett hetvenes 
évek hangulatának a felidézésére pedig ott vannak a versek, novellák…

Én tehát csak kényszerbôl voltam teoretikus, annyiban, amennyiben 
egy csoport konszenzuális értékeit és persze érdekeit emeltem ki a sa-
játomként, meglehetôsen háttérbe szorítva és elhallgatva emez utóbbi-
akat, már csak azért is, mert rossz véleményem van az ideologikus meg-
nyilatkozásokról. Beszélünk, hivatkozunk, nyilatkozunk, érvelünk – és 
akkor tíz év múlva megdöbbenve állunk saját elképesztônek tûnô véle-
ményünk elôtt, ha egyáltalán el merjük olvasni.

Abban a vitában, amelyre célzol, már a helyszínen megdöbbentônek 
tartottam egy tudományos kifejezés összekeverését – egy (legyünk leg-
alább utólag szabatosak) saját markerekkel és lokúciós jellemzôkkel 
rendelkezô csoportnyelvi rendszerrel (fodormenta-nyelv, mondtam volt). 
Aki pedig ezt nem akarta bevenni, a közérthetetlenség anatémájával – 
mindig a hatalmi pozícióban levô szerkesztô elôjoga a közérthetetlen-

3 Lásd a bibliográfiai jegyzeteket, a szöveg végén.
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ség címkéjének felragasztása –, aki a romániai magyar kultúrát meg 
akarta tisztítani a jelzett szerzôk mûveitôl, az meg akarta tisztítani Max 
Webertôl és Wilhelm Reichtôl, Platóntól és Nicos Poulantzastól. De 
legfôképpen egy kötelezô érvényû, normatív következetességtôl, kate-
gorikusságtól, filozofikusságtól, amely azt jelentené, hogy véleménye-
ink egyik napról a másikra is kötelezôek legyenek, ne lehessen mindig 
bármit mondani, és hogyha valamire azt mondjuk, hogy cselekvô vagy 
népi, az attól ne váljon azonmód elfogadottá és jóvá is. Az akkori 
„hôbörgôk” közül nem egy olvasta – a Korunkon, Utunkon és egyné-
mely magyarországi lapokon kívül – a New Left Review, a Telos, Neues 
Forum, Tel Quel, La Pensée stb. stb. címû publikációkat is. Találunk nem 
egy rosszul sikerült, elhibázott írást is – a teoretikus mondat lehetôségei 
azonban a leginkább kapcsolódnak a befogadáshoz, egy teoretikus érté-
kekkel és tényekkel telített nyilvánossághoz. Ennek pedig van egy sa-
játos magyarázata is, a befogadók, azaz a lehetséges nyilvánosság – és 
nemcsak itt volt ez így – telítve volt egy kiürült, dogmatikus marxizmus 
emlékeivel és kellékeivel. A reform-marxizmus lett volna hivatva a 
megújításra, magának a gondolkodás közegének a felfrissítésére. 
Legjelentôsebb képviselôinek hol tragikus, hol bizarr sorsa és életpá-
lyája számomra nem az elmélet csôdjét jelenti, ellenkezôleg, a minden-
kori teória és az európai politikai történelem összefüggéseinek zárt cs 
eléggé ismeretlen, feltáratlan rendszerét. Gondoljunk Althusser, 
Garaudy és mások sorsára… Láthatjuk tehát, hogy a „kicsiben is meg-
volt a nagy”, az érdeklôdés, az értékválasztás – folytak a beszélgetések 
és a viták, elsôsorban baráti társaságokban. Ahol is kézenfekvô volt a 
riposzt lehetôsége.

Miért rejtenénk el, hogy voltak begyepesedett, mûveletlen szer-
kesz tôk – mennyi múlt rajtuk! –, hogy voltak langyosak, kényelmesek. 
Zárkózzunk el attól a biológiai ténytôl, hogy a nemzedékek között, bár-
milyen szublimált formában, ellentmondás van, az eltérô érdekek el-
lentmondása, harc? Hiába beszélik ugyanazt az anyanyelvet egy gon-
dolkodás és egy kultúra perifériáján. Abban ma már nem nagyon lehet 
ellentmondás, hogy a magyar klasszika legjelentôsebb alkotói Petôfi, 
Arany, Madách – talán még Erdélyi János is –, de errôl az értelmezés, a 
hogyan mindig is a más, az eltérés lehetôségét adja majd, mert lesz, aki-
nek a fején másként nô a haj.

Elôre kellett mindezt bocsátanom, hogy a konkrétumokra visszatér-
hessek, illetve mindarra, ami mára maradt (el nem tagadhatván, kajá-
nul, magam elôtt, hogy nem voltam rossz jós – sajnos). A nemzetiségi 
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intézmények megújításának programjával, a fiatalítással én ma is egyet-
értek, legfiatalabbként (születtem 1954-ben). Azt is jól tudjuk mind-
annyian, hogy ez egy politikai akarat feltételrendszerében és függvé-
nyében érvényesül. A kulturális intézményeknek pedig mindenkoron 
egyik alapvetô feladata a kultúrában képviselt célrendszerek feltárása, 
közvetítése – mint kiadói szerkesztô tudom a legjobban, látom át legin-
kább a különbözô levelesládák, archívumok, mûvelôdéstörténeti emlé-
kek megjelentetésének fontosságát. De ez a mûveltség mindennapi 
kenyere, nem vitakérdés. Annak idején én privilegizált helyzetben vol-
tam, mert a nagyszüleim és a szüleim könyvtára elég gazdag volt ahhoz, 
hogy hozzávetôleges képet szerezzek az erdélyi közelmúlt képviselôirôl, 
intézményeirôl, lapjairól – esetenként a nyilvánosságban meg nem 
jelenô „belsô” tényekrôl, viszonylatokról. Az egyik nagyapám igazgató-
tanító volt, a másik lelkipásztor-esperes, apám pedig az erdélyi múlttal 
foglalkozó, jelenleg is aktív történész. Úgyhogy, ha valamire nagyon 
kíváncsi voltam, megtudhattam.

Az egyes „célrendszerek” önmagukban is változnak: az etikai állás-
foglalásában nagyon magas csúcsot képviselô, társadalompolitikus Kós 
Károly nem azonos – nem lehet azonos – a szépíróval, hogy csak egy 
példát említsek, és a történelmi idônek a célrendszereket inkább 
értekrendszerekké változtató mivoltára utaljak. De ennek a kérdésnek, 
kedves Lajos, te vagy a kutatója és az ismerôje, és irodalomtörténeti 
monográfiák írójaként nálam sokkal jobban ismered a Pásztortûz meg 
az Erdélyi Helikon, a Korunk vonatkozó anyagát.

Visszatérve a kultúra filozofikus telítettségére, ezt anélkül, hogy va-
laha megbeszéltük volna, közös törekvésnek éreztük Bretter György-
gyel, mégpedig konkrétan: ô egy filozófiai szótár terve köré csoportosí-
totta a szakma legjobb képviselôit; rám, az akkor másodéves filozófia-
történelem szakos hallgatóra a jellel – szemiotikával kapcsolatos cím-
szavak megírását bízta (1976). Ezek el is készültek, meg is vitattuk 
ôket, ma is birtokomban vannak – a szótár viszont – ismét sajnos – nem. 
Sokat beszélgettünk továbbá az erdélyi gondolkodás, filozofálás múlt-
járól, és ezekben a beszélgetésekben öltött testet az az elképzelés, 
hogy valamilyen nagy példányszámú, de tömör válogatás formájában 
(öt kötet, ezer oldal) e szövegekbôl egy jó, korszerû apparátussal ellá-
tott, használható kiadványt kellene kidolgozni, kiadni. (A hangsúly a 
bemutatás, a válogatás egységességén volt.) Nos, én 1980 októberében 
ezzel a tervvel jelentkeztem munkára Domokos Gézánál, a Kriterion 
Könyvkiadó igazgatójánál. Nagy örömmel fogadta, nyomban koccintot-
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tunk is egy-egy poharat a vállalkozás sikerére – a medve bôrére. Ez 
nyilván nemzedéki, közös mûvelôdési célnak sem lett volna utolsó, és 
akkoriban a megvalósítás személyi feltételei is biztosítottaknak látszot-
tak – nem utolsósorban az esszéíró nemzedék fellépésével és hatásával 
kapcsolatosan. Meg kell említenem, hogy akkoriban mûködött Kolozs-
váron a Diotima-kör, amelynél elevenebb és nívósabb vitákat azóta 
sem produkált más rendezvény.

Nehezen tudok úrrá lenni a szomorúságomon, amelyet némileg ami-
att is érzek, hogy a Ti helyett immár csak egy magányos emberként 
nyilatkozhatom.

Okok? Magyarázatok! Amikor a Szövegek és körülmények 1974-ben meg-
jelent, én éppen hogy megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, tehát 
ezt a jelenséget csak távolról és jólesô irigységgel figyeltem. Azonban 
1974 decemberében Szôcs Gézával átvettük az Echinox magyar oldalai-
nak a szerkesztését, és ettôl kezdve sûrûsödtek az események. A leg-
fontosabb az akkori egyetemi élet, a diákság életének és gondolkodásá-
nak a mélyebb megismerése volt, hiszen mi szombatonként szabályos 
fogadóórákat tartottunk, utána pedig szerkesztôségi megbeszéléseket 
az Echinox Egyetem utcai épületében. [Még elôbb felkérésre írtam a 
'74-es nyári számba Látható-e a látás (apró vázlat egy nemzedéki gondolko-
dástipológiához) címmel-alcímmel egy közleményt, amelyben általában 
igyekeztem jellemezni a nemzedéki gondolkodás formáját. A legsze-
mélyesebb ebben egy Arisztophanész-idézet volt – „Vádvárosban a 
Vízóra forrás mellett él egy/ ravasz nyelvmûves nemzedék…” – s ettôl 
kezdve számítottak engem teoretikusnak és esszéírónak.] Természe-
tes, hogy igen hamar barátságba keveredtem az „esszéíró nemzedék” 
képviselôivel, a barátság nemsokára munkatársi kapcsolattá lett, hiszen 
Tamás Gáspár Miklós, az Utunk fiatal szerkesztôje szabályos levélben 
kért fel a rovatával való együttmûködésre, a posztumusz Bretter 
György-kötet elôszavának megírására pedig Molnár Gusztáv javasolt. 
(Vele és Szilágyi Sándorral, a kiváló, korszerû szemléletû nyelvész 
szakíróval késôbb kollégák is lettünk a Kriterionnál.) Bretter György-
nél ôk is, én is megfordultam, de amint jeleztem már, más idôben és 
más „tárgykörben”. Azt sem mondhatnám, hogy Bretter számomra pél-
da és gondolkodási modell volt: egyrészt, mert a reform-marxizmus és 
praxis-ideológia érdekelt ugyan engem, de nem volt szívügyem, ô pe-
dig nagyon hamar rájött erre. Másrészt – és ez még azoknál a szakkér-
déseknél is fontosabb volt, amelyekrôl beszélgettünk – valóban, 
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elképesztô és pedagogikus érzéke volt ahhoz, hogy észrevegye: az em-
ber mindennapi életében és tevékenységében, gondolataiban és érzé-
seiben mi a filozófiai kérdés, és ezt közölni is tudta beszélgetôtársá val, 
továbbmenôen, mûveltsége és könyvtára odáig terjedt, hogy a problé-
mához kapcsolódó mondatokat – nyilván nem receptként – meg is tud-
ta mutatni. Irónia és gunyorosság, figyelem és tárgyszerûség, a felvilá-
gosítók kihívó kérdezési módja mögött meg kell látni a legfontosabbat: 
az élet- és emberszeretet fölényét, ami helyenként pompásan párosult 
a kicsinyes nyûglôdésekkel szembeni utálattal.

Az Itt és mást bevezetôjének megírása számomra azzal a szomorú kö-
telemmel és foglalatossággal esett egybe – nem az idôben –, hogy a 
család megbízásából a hagyatékot kellett rendszereznem és címkéz-
nem, egy olyan kibontakozás avatatlan szemtanújává kellett lennem, 
amely egyfajta furcsa, szakadár leninizmustól vezetett – amint Molnár 
Gusztáv megfogalmazta – az egyértelmû, ideológia melletti döntésig. E 
megállapításban szerkesztôtársam velem polemizált, én azonban nem a 
bretteri cselekvéselméletet igyekeztem akkoriban kibontani, hanem 
egy gondolatrendszer alakulásának szinoptikus összefüggéseit. És ma 
is úgy gondolom, hogy amit a mondat alanyának, állítmányának, vala-
mint tárgyának a kategorikus (a teoretikus, ideologikus és filozófiai) 
nyelvezet megkülönböztetésének, a célzatosságnak, irányzatosságnak 
és tapasztalatiságnak összefüggéseirôl felvázolt, az van e korszak gon-
dolkodásának a szintjén, amelyben a nyelvfilozófiáé, a szavak célzatos 
elhelyezésének kritikájáé a fôszerep – legalábbis a számítógépesített 
tömegkommunikáció ellenôrizhetetlen – tehát politikailag nagyszerûen 
manipulálható – lehetôségeinek szempontjából.

Gondolom, az eddigiekben tovább árnyaltam a Bretter-elôszóból 
származó Egyed-idézetet. (Az is elég furcsa, hogy te idézel, én meg egy 
olyan személyes nyelven kényszerülök beszélni, amit nem szeretek. 
Mondanivalómat a filozófiai tanulmány és esszé, a költészet és a próza 
nyelvén akarom továbbra is kifejezni.) Két megjegyzés kívánkozik ide, 
két említetlenül hagyott dolog: Adorno tanulmánya Az eredetiség zsar-
gonjáról, a másik pedig a betekintés az erdélyi magyar nyelvû gondol-
kodás kartéziánus, kantiánus, hegeliánus-marxista, valamint kierke-
gaardiánus hagyományába.

Az idézetek további árnyalása helyett tehát a megjelent esszé- és 
tanulmánycímek: a kultúra, valamint a nemzedékek szervessége-folya-
matossága, valamint a szakadásos változata kérdéskörének két rövid 
tanulmányt szenteltem: A kultúra nemzedékek folytonossága (is). (A Hét, 
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1981. január 30.) (Most már világos, hogy az a nemzedék, amelyikbe én 
tartoztam a romániai magyar kultúrában – szociológiailag, fizikailag is –, 
a szakadást jelenti.) Hagyományok ereje és teremtése. (A Hét, 1981. március 
13.) (Megkíséreltem kifejezni abbeli meggyôzôdésemet, hogy a foga-
lom ideologikus – múltra alkalmazott és kizárólagos – használata meny-
nyire pusztítja az eleven mûvelôdést.) 1987: Alkibiádész, a mûfaját 
keresô (Utunk, november 27.); A sztratégosz nem engedelmeskedett Ariszto-
telésznek (Megjelenés elôtt); Építô és romboló törvények (Montesquieu: A 
törvények szellemérôl) (Kriterion, Bukarest); Montesquieu, a népek barátja 
(Utunk, július 3.); Régi erdélyi filozófusok jelelméleti felfogásáról (Apáczai 
és Pápai-Páriz Ferenc) (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 
1986/2.); 1986: Grimmék meséi (Utunk, december 5.); 1985: Görög sisa-
kok (Utunk, november 8.); József Attila logikája (Korunk, 4.); A költô 
újabb arcai (Méliusz József verseirôl) (Utunk, május 3.); A tanított gondo-
lat (Bretter) (Utunk, január 11.); A szél és a hûség regényei (Három kínai 
klasszikus szimbolikájáról) (Utunk, július 7.); A reklám és a jelmondat a 
mindennapi élet jelrendszerében (NYIRK, 2. – A tanulmány elsô része: A 
jelszó és a mindennapi élet értékstruktúrája. A Hét, 1980. február 8/15.); 
1984: Elôszó – Románia legfontosabb demográfiai és mobilitási muta-
tói – a Változó Valóság. Városkutatás címû kötethez (Kriterion); Jelvilágok 
a változó idôben (A Hét évkönyve); Íráskép-típusok és grafikai szerkesztés a 
versben. (Irodalomtudományi és Stilisztikai Tanulmányok. Kriterion); 
1983: A bizonyosság határai. Móricz Zsigmond regény formájának kérdéseirôl 
(NYIRK, 1983/2.); Tekintély vagy törékenység? (Karl Jaspers) (Utunk, már-
cius 18.); A történelem felderítése. (Heinrich Böll: Csoportkép hölggyel) 
(Kriterion); A szabadság tanulmánya és követése (John Stuart Mill: A sza-
badságról) (Kriterion); 1982: Szenvedélyek enciklopédiája (Goethe); A re-
gény etikája (Utunk, július 16.); Az ésszerûség illúziói. (John Locke); Az 
ontológiai nyelvmodell (A nyelvi közvetítés társadalmi dialektikája) (Facla, 
Temesvár); Vesztés és túlélés Méliusz József mûvében (M. J.: Város a ködben. 
Kriterion); 1981: Jelelméleti kérdések Lukács György filozófiájában (Magyar 
Filozófiai Szemle, 8–9.); A felszabadult tudat magányossága (Hegel) 
(Utunk, november 7.); Kantiánus meditációk (Utunk, október 23.) – 
1988-ban jelenik meg A mûtôl a történelemig (Lukács György útja 1919-ig) 
címû tanulmányom4, és talán mások is.

4 Végül is Mû-olvasatok és irány címmel jelent meg. Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények, XXXII. évf. 1988/1. 3–11.
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„Az utóbbi idôben” kifejezésedet tehát hat évre értelmeztem – s 
gondolom, ezzel a leltárral kissé meg is cáfoltalak, annál is inkább, mi-
vel te tudod a legjobban, hogy a tanulmányírói tevékenység is befejez-
hetetlen – amennyi elkészült, az legalább ugyanannyit rajzol ki a 
jövôben. A jövô számomra pedig ebben a tekintetben azt jelenti, hogy 
John Stuart Mill és Montesquieu után immár áttelepszünk a másik 
kontinensre, a szó szellemi értelmében, persze, és Thomas Jefferson, 
valamint Tom Paine eszméivel foglalkozunk egy kissé a Nagy Francia 
Forradalom kétszázadik évfordulójának és a modern politológiának a 
szemszögébôl. A társadalmi szimbolizmusokkal kapcsolatos töprengé-
seimet és olvasataimat két tanulmánnyal szeretném lezárni: az egyik az 
egyéni nyelv ontológiájának egy Wittgenstein utáni vázlata, a másik 
könyvterjedelmû, és le kíván számolni a szimbólumokkal kapcsolatos 
modern ikonológiai és lélektani félreértésekkel (de az alapötletet nem 
árulom el).5

Az elsô Bretter-idézetet így – remélem – közvetve tovább konkreti-
záltam, ami az én eddigi lehetséges hozzájárulásomat illeti a kulturális 
tudat tárához és az önismerethez, az identitáshoz térben-idôben. Ismét 
hangsúlyozni kívánom, hogy ránk fokozottabban érvényes a kitekintés 
és az egyetemes mércék mûvelôdési parancsa, csak így tudjuk valaho-
gyan kiküszöbölni a töredezettségbôl, a helyi értékûségbôl származó 
tudat óhatatlan, bénító szomorúságát. Akármilyenek is a feltételek, a 
XXI. századi identitástudat hatalmas erôpróbája ez (és talán a második 
idézet további árnyalásaként is felfoghatod). Mûvelôdési vonatkozáso-
kat érintve, ide kell gondolnunk a társadalmi és politikai feltételrend-
szert is. Ennyit errôl.

Ami a verseket illeti, sajnos, meg kell cáfoljalak. 1982 óta én nem 
vagyok jelen a líra tekintetében, ami számomra két dolgot jelent: az 
egyik próbálkozásom egy ôsrégi formával, a koannal, egy keleti tanító 
rövid formával, amely éppoly igényes, mint a haiku, gondolatilag még 
súlyosabb (egy darabot sem mutattam eddig senkinek). A másik út egy 
dalforma, amelynek az ízére a Búcsúkoncert c. verseskötetem legutolsó 
darabjaiban jöttem rá, komponálásában nem nélkülözhetô egy hang-
szer. Ez elég nehéz út, de részben a magam, részben szerkesztôi tapasz-
talataim példáján jöttem rá, hogy a mai költészet tömegének szabad-
versként eladott, valójában igénytelen pillanatélmény-versbeszéde 

5 Tervek maradtak…
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járhatatlan út. Nemes Nagy Ágnes jelzi egyik kitûnô poétikai tanulmá-
nyában, hogy a mai líra már csak ritmikai elemeiben (és a magyar lírá-
ban még elvárt jambizálásban) különbözik a prózától. De ha a nyelv-
terület verstermését ebbôl a szempontból olvassuk kötelezô követke-
zetességgel, akkor észre kell vennünk, hogy – a vizuális költészet sajá-
tos változatát kivéve – amit olvasunk, az nagyon nagy hányadában versi 
sorokba tördelt és nem is túlzottan érdekes – próza.

Az Elôzés hajtûkanyarban óta (1984) írtam három hosszú elbeszélést 
és egy regényt, amely „pirosban áll”, csak a bokréta hiányzik az épület 
tetejérôl és a megjelenés.

Bár egyszer írásba adtam neked, hogy több kritikát nem – az eltelt 
idôben is ebben-ebbôl a mûfajból írtam a legtöbbet, mondjuk úgy, 
hogy ez volt a mindennapi kenyér.

Sláger … Az aki közért-, és akit közért-nem/ és akit igen, és akit ezért (?) 
nem…” Ennek az igen komoly feladványnak vágjunk neki úgy, hogy a 
közérthetôség messzemenôen szerkesztôi-ideológiai-(hatalmi) kategó-
riáját az általad javasolt természetességével helyettesítjük, belebonyo-
lódván

1. egy rövid esztétikai kitekintésbe. Roman Ingarden kategóriarendszeré-
ben – rövid kivonata az 1972-es Esztétikai kislexikon esztétikai minô sé-
gek címszavában – a „természetesség” összefoglaló, de nem kategória 
érvényû fogalom. „Változatai: a természetes, egyszerû, patetikus, idea-
lizált mellett a mesterkélt, kényszeredett és affektált.” Nyilvánvaló, 
hogy ezek mindegyike lehet pozitív vagy negatív elôjelû a mû eszközei-
nek és funkcióinak, valamint a célzott közönségnek a viszonylatában. 
Ha figyelembe vesszük a befogadásesztétika szempontjait, feltétlenül 
meg kell jegyezni, hogy milyen ízlés- és mûveltség-környezetben érvé-
nyesülnek. Idézem tovább az egyszerûség címszó elsô részét: „mûvészeti 
minôség; az olyan mûalkotás jellemzôje, melynek kifejezô eszközei 
közérthetôek, motívumai életközeliek, ábrázolásmódja »ter mé szet-
elvû« (N. B. a klasszikus »nagyesztétikák« kizárólag ez utóbbit tekintik 
kategorikus értékûnek, pontosan a benne megragadható viszony for-
malizálhatósága okán!), kompozíciója könnyen áttekint hetô, mondani-
valója egyértelmû, világos. Ellentéte a bonyolultság. A mûvé szeti köz-
gondolkodás fejlôdése során az egyszerûség program szerû követelmé-
nye általában a demokratikus törekvések jegyében fogant; fôként a 19. 
századi forradalmi demokrata mûvészet elmélet képviselte lendületes 
pátosszal: »az egyszerûség az elsô és mindenekfölötti szabály – írta pél-
dául Úti leveleiben Petôfi –, akiben egyszerûség nincs, abban semmi 
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sincs«. A 20. században azonban ez a program a népies ideológiák révén 
problematikusabb eszmékkel fonódott össze, sôt, a német fasizmus for-
maideálja is az egyszerûség jegyében fogant mûve ket állította elôtérbe.” 
A magyar irodalom normatív rendszerében is viszonylagos értékûek 
ezek a fogalmak, hiszen mit is kezdhetnénk velük az egyik legteherbí-
róbb és legelegánsabb prózamondat típusunk, a Pázmány Péteré elem-
zésében… ha nem dolgozzuk ki a modus operandi természetességfogal-
mát?! (Bretter György tanulmánytervei között szerepelt egy Pázmány-
ról szóló is!) Nemcsak a természetes-egyszerû, hanem a bonyolult is 
lehet áttekinthetô, az elôbbi pedig homályos és áttekinthetetlen – csak 
éppen meg kell találni a szövegszerkesztés logikáját, valamint etikáját: 
a szándékolt, becstelen homállyal – amint Palotás Dezsô zárta egyik 
novelláját – nem tárgyalunk.

Jellemzô momentumként hadd említsem meg, hogy – amiként Lu-
kács György Babitscsal – itt minálunk Balla Zsófia vitázott egy ízlést 
megtestesítô közeggel Cselényi Béla költészetének elfogadtatásáért. 
És nem ez volt az egyetlen vita, amelyben ízlésalakzatok és -normák 
(valamint normatív elképzelések) nyertek polgárjogot, és a hasonlók – 
kinek hála? – végül is hozzájárultak ahhoz, hogy az írói tehetség hozzá-
jusson a térhez, a könyvhöz.

Természet címû esszéjében Ralph Waldo Emerson célzott arra, hogy 
„az agrárius érdekek az államban legyôzhetetlenek, éppen […] félel-
metes segédforrásaik révén […]. Azt mondják, az elektromagnetizmus 
magból fejbe szökteti salátádat, mialatt csirkéd ott sül a roston. Ez mo-
dern céljaink és törekvéseink jelképe, annak a jelképe, mint sûrítjük és 
siettetjük a dolgokat. De ezzel mit sem nyerünk. A Természet eszén 
nem lehet túljárni. Az emberi élet csupán hetven salátaéletig tart, akár 
gyorsan, akár lassan növekednek. Ámde mindezek a hiányok, lehetet-
lenségek csakúgy a javunkra válhatnak, mint az ösztönzések. A diadal 
mindig a mienk.”

2. egy szociológiai futamba. Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy nem volt 
még a szó történelmi értelmében vett életképes alkotó nemzedék, 
amely meg ne teremtette volna a maga javait befogadó közönségét. 
Legfôképpen az irodalmárok hajlandók mind a mai napig azt hinni, 
hogy a mûben megtestesülô esztétikai-etikai érték elôbb-utóbb utat 
tör/talál magának, a képzômûvészek sokkal pontosabban, világosab-
ban, áttekinthetôbben látják Ady Endre Mammonjának szerepét a 
mûvészeti alkotásban. Vannak irodalmárok, akik soha meg nem feled-
keztek a mecenatúra fontosságáról. Íróként-szerkesztôként én is szá-
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mos író-olvasó találkozón vettem részt, ezekben a hol formális, hol ele-
ven intézményekben. (Az 1982-es esztendôben megôriztem a vonatje-
gyeket is, abban az évben szám szerint 21 meghívásom volt.) De máig 
sem hiszem, hogy ezek a közönséggel való találkozás fórumai a bemu-
tatkozás-ismerkedés, elfogadás-visszautasítás, vita és disputa lehetôsé-
gei voltak az írók számára. Viselkedésminták és gesztusok találkozásai-
nak színterei, kulturális csereasztal, commedia dell arte. Nem egy népta-
nácselnök és nagyvállalati párttitkár tartotta utólag (is) kötelezô érvé-
nyûnek feladatát, felelôsségét könyvek megrendelésével, irodalmi 
mûhelyek-körök létesítésével-fenntartásával kapcsolatban – nem a ha-
talomból, hanem a hallgatóság soraiból.

3. egy személyes-olvasati kérdésbe, ha akarod, mûhelyproblémába. Hadd 
kezdjem személyes vonatkozással: mind a mai napig nem vagyok szu-
verén alkotó, abban a tekintetben, hogy az általam igazán fontosnak 
szánt vagy vélt írásaimat nem adtam ki kezembôl mások kritikája nél-
kül, lettek légyen családtagok, nemzedéki és íróbarátok, kritikusok, 
szerkesztôk. (Ha neveiket felsorolnám, csuda névsort kapnál!) Tehát 
kézirataimon, hol odaírva, hol odamondva ott van egy ellenjegyzés, 
avagy egy imprimatur, talán írásom belsô intézményeiként. Emellé pe-
dig oda kellene illeszteni azt a rengeteg telefonszámlában kifejezôdô 
kérdést, amellyel zár- és puskamûveseket zaklattam, történészeket és 
könyvtárosokat kérdeztem, kutya-, lótenyésztôket, bírókat faggattam 
szakmai nyelvezetrôl, fogásokról, képzeletrôl. Vannak tanúim arra, 
hogy majdnem levetett a ló, majdnem agyonköveztek pásztorok, egyik 
unokabátyám véleménye-félelme alapján bakmedvék csapásán is ha-
ladtam, jóhiszemûen.

Most mégis azt szeretném neked elmesélni, kedves Lajos, hogy – 
ismét azt kell mondanom, a történelem egy nagyon szerencsés embere 
lévén – a hetvenes évek közepén még két nagyszülôm olvasta az írásai-
mat. Anyai nagyapám egy kimûvelt, retorikus és zárt ízlés szemüvegé-
vel, apai nagyanyám egy évtizedes magányosság kíváncsiságával és 
képzettársítás-frissességével. Úgyhogy eleven alkalmam volt lemérni 
az elvárást és a hatást, a szövegre rámenô tiltást és a mesét, a kapcsolást: 
valami három nemzedék tapasztalati, családi távlatából is. Az Elôzés 
hajtûkanyarban elsô részét ôk mondják, ôk viselkednek benne – én csak 
írom.

De ez más krónikásokkal is elôfordult már.
Ennek függvényében igyekszem megérteni megjegyzésedet is, 

amely elbeszélôi technémet illeti: ez a világ, amelyet én megismertem 
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és megértettem, hihetetlenül szûkszavú és zárt világ, letisztult jelen-
tésû, szabályos mimikával és gesztusrendszerrel. A zárt közösségek ha-
tása alanyaiban is megmutatkozik, amennyiben értelmezni, töprenge-
ni, gondolkozni hagyja ôket, egyszóval tanulni. Ez a tanulás azonban, 
mondanom sem kell, törvényt testesít meg, annak minden kegyetlen-
ségével; az ilyenfajta közösség csak azokat a tagjait segíti meg, csak 
azokkal szolidarizál, akik megértik és elsajátítják a tanulás tudományát. 
A többi könyörtelenül kihull az idôbôl. Ezeket a törvényszerûségeket a 
székely társadalom történetére vonatkozó eredeti levéltári forrásanyag 
tanulmányozásával is igyekeztem elmélyíteni, széki iratok mellett falu-
közösségi jegyzôkönyvek ákombákomainak olvasásával, parókiális 
anyakönyvek és családkönyvek szociológiai feltárás-kísérletével. Nyil-
vánvalóbbá vált így a küzdelem és a harc, a nyereségek és veszteségek, 
a jognak és a törvénytelenségnek, az ôsiségnek és a mindennapoknak 
az értelme. Hangsúlyozom a mindennapokat, azoknak az elevenségét 
és fordulatosságát, és nem csupán a folklór ismerte vidámság felôl – egy 
elszántott barázda mögött egy még oly kisközösségben is felsorakoztak 
a bizánci értelemben vett kékek-zöldek, a pártok, a jogorvoslás és a 
törvénytétel képes volt mozgósítani egy vidéket –, és ami a legfonto-
sabb, nem a kaszák és a kapák, a dárdák és a puskák, hanem az ész 
„fegyvereivel”, az érvelés logikája és fegyelme mellett. „Az eleven jog 
fája” – József Attila pontos kifejezésével a mindennapokban testesíti 
meg a kartéziánus erényeket. A kollektív emlékezet eme írásos tényei-
vel való találkozásom két nyomát képviseli a Ti akkori Korunkotokban 
napvilágot látott közlemény: Intézmények, erkölcsök és személyes szabadság 
a székely társadalomban (1978/11.), „A communitás egy test” (A kettôs pa-
rancs modellje). [Ezeket akkori, nagy mozgósító és szellemi erôt kép-
viselô szerkesztôtök, Aradi (Schreiner) József „hegedülte ki” egy hosz-
szabb tanulmányból.]

Látható tehát, láthatod, hogy sokféle „találkozás” lehetséges a 
térben-idôben: én sem csupán a nemzedékemmel találkoztam, hanem 
másféle szinopszisok mentén is haladtam – és még csak meg sem emlí-
tettem kontaktusomat egy igazi nagyvárossal, Temesvárral.

Ami az általad újfent szóvá tett, Ritszosz leírta összejövetelt illeti – 
talán úgy siklottunk el egymás mellett az akkori idôben, amint az a 
sci-fikben megírva található, ellentétes irányban – a Möbius-szalagon. 
És miért ne lett volna így?! Folyamodjak Gustave Lanson szakállas, 
ámde jól bevált érvéhez, a diplomáciai archívumok megnyitási perió-
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dus-szabályához, hogy tudniillik irodalomtörténetet írni csak ötven év 
múlva értelmes? Ez a mi idôbeosztásunkban 2020-at jelent.

Ezzel kapcsolatban hadd meséljek el egy történetet.
A Kriterion Könyvkiadó fájdalmasan korán meghalt fôszerkesz-

tôjének, Botár Emmának (szül. Fülöp) temetésén voltunk Déván. A 
Bakkhoszhoz címzett étteremben megtartott toron egy sofôrrel és hely-
beli öregemberekkel ültem egy asztalnál. Társalogni igyekeztünk, fo-
gyasztottunk, midôn ezek a román bácsik megköszörülték torkukat, és 
felhörpintették boraikat. „Hogy miért távoznak ily korán?” – kérdé-
semre sokatmondó mosollyal néztek össze: „Mi vagyunk a kétezresek 
klubja!” „Van egy fogadás!” – tették hozzá. Mely idô, mely távlatok!

Montázsszerûen hadd iktassam ide nyomtatásban soha napvilágot 
nem látott és annak idején Szilágyi Júlia kolléganôd és legkedvesebb 
kritikusom által alaposan elutasított szövegemet. Elhangzott a Kolozs-
vári Rádió szép stúdiótermében, az Igaz Szó Ötödik Évszak mellékleté-
nek szerzôit bemutató csoportos-nemzedéki stúdiómûsorában (1981. 
február 19-én):6

Tisztelt egybegyûltek, kedves barátaink,

az Igaz Szó kezdeményezésének, a Kolozsvári Rádióstúdió baráti gesz-
tusának s persze a színészeknek, irodalmároknak, képzômûvészeknek 
a jóvoltából ma este olyan fiatal alkotókkal találkozunk, akik az ezred-
fordulón a romániai és a romániai magyar mûvészet középnemzedékét 
alkotandják – legalábbis egyesek közülük bizonyosan. Olyiknak már 
ma neve és cége van: rövid idô alatt Majó Zoltán régizene együttese 
olyan erdélyi ritmusokkal, hangzásokkal, mûvekkel és hangszerekkel 
ismertette meg a közönséget, amelynél nagyobb kincset múltunkból és 
hagyományunkból aligha kaphatott volna vissza a századvég parázslóan 
nyugodt idegrendszerrel rendelkezô itteni embere. A kiállító fiatal 
képzômûvészek jellemzésére nem tudok jobbat mondani annál, mint 
hogy például Mózes-Finta Edit, Damó István, Nagy Géza, Csehi Péter, 
Pusztai Péter, Szilágyi Zoltán, Antik Sándor és társaik képei és kompo-
zíciói már ma látásunk és formáink ismert és lehetséges alakzatait je-

6 Publikálva: Igaz Szó, 1981/5.
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lentik. Az irodalmárokról nem beszélek, hiszen megszólalnak ôk ma-
guk, vagy ismert fiatal színészeink hangján üzennek.

Üzennek – de mibôl, mit, avagy inkább hogyan? Németh László 
egyik terminusával kifejezve: az „itt található anyagból” üzennek, ezért 
tekinthetôk a ma itt élô közösség mûvészeinek. Kultúránkban például 
sokáig a falu volt az emberi élet és erkölcs mintája, Mózes Attila, aki 
évekig élt Székelyhidason, Egyidejûségek címû regényében megmutatta, 
hogy mi lett a falu a történelemben. Dezillúziós epikájának következ-
tetései szemléletformáló erejûek, pontosan azért, mert az elvásott szim-
bólumok helyére odaállítják a borzongás jégkunyhóit. Balla Zsófia lírá-
jában olyan canto alakult ki, amelynek minden elemét a szabadság mai 
és evilági lüktetése formálja – magas irodalmi mércével. A nemzedék 
másik lírikusa, Markó Béla a lélek bomlásának, szembesülésének és 
épülési lehetôségeinek térképét rajzolja, Szôcs Géza pedig a régmúlt és 
a közelmúlt magyar történelmét sorolja – többek között – a személyiség 
élhetô rendjébe és kérdéseibe, barokkos indulattal és kivételes irodal-
mi gesztusokkal. Vagy Bogdán László, aki az itteni kisváros helyét ke-
resi az emberekben és a gondolkodásban, mindenesetre Sepsiszent-
györgyön, s Palotás Dezsô, aki Gyulakután írja két éve a lehetségesség 
régiójában, tehát mindenen alul és fölül zajló (s emiatt nyilván fantasz-
tikus) történeteit. De kiegészül a csoportkép, például Cselényi Bélával, 
akinek verseibôl nyelvünk és szemléletünk romlásának és zavarának 
groteszk látomása bontakozik ki. S nyilván, az ígéretesekkel, akik kö-
zül itt ma elsôsorban Kovács András Ferencet hallhatják.

Zárójelben megjegyezném, hogy az üzenet gerincét persze a változ-
hatatlan jelképek alkotják, például a szabad megmaradásé, avagy a 
megmaradás szabadságáé, csak éppen formájuk és jelentésük változó, 
tehát esztétikai jellegük is. De mindez benne van a csoportkép itteni 
tagjainak üzenetében.

Persze még mások is ott állnak a csoportképen, évek óta, s az évek-
ben megújulva vagy ezekhez öregedve, az észrevételben szinte idôt le-
nül, majdnem századvégi pózban és testtartásban.

Krónikása voltam ennek a csoportképnek a hetvenes évek elejétôl, 
nem szerénytelenül. Sokan azt mondták és mondják, hogy ekképpen 
az esztétika és kritika túlzott bizalmát elôlegeztem a csoportkép 
szereplôinek, pedig hát nem elhamarkodottságról volt szó, azt hiszem, 
hanem csak bizalomról. S bizony, az évek forgásában, Kelet-Európá-
ban, a csoportkép mögé felsorakoznak a könyvek, s a csoportképrôl le-
olvasható egyfajta gyarapodás is, sok mindenben, beteljesülésekben, 
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szenvedésben – s ami a legfontosabb, szemléleti változásban és esztéti-
kai hozadékban. Erôben és kitartásban is persze, hiszen – harmincon 
túlig – még senki sem hiányzik a képrôl. A hiányzás röppályáját máshol 
írják, más tollakkal.

Félek a lehetséges hiányzás kalandregényétôl, s persze szeretnénk, 
ha az a békeidô, amelyik a századelôn az egyik legnagyobb horderejû 
magyar kulturális megújhodást lehetôvé tette – s amelyrôl oly gyönyö-
rûen ír Karinthy –, szárnyai alá venné ezt a társaságot. Amely – s ezt 
tartom legfontosabb feladatának – a romániai magyarság megváltozott s 
egyre inkább városlakó társadalmának kulturális erôvonalait keresi, sa-
játos eszközeivel a társadalom jövôjét kutatja a gazdaság, politika és 
társadalom változó feltételei és különleges parancsokat jelentô körül-
ményei között. Ebben a társadalomban persze a régi történelmi és idôsebb 
jelenkori nemzedékekkel együtt, vagy éppen nekik ellentmondva, de 
mindenképpen a társadalmi szabadság és az élvezetes, megtartó kultú-
ra ideálját követve, társadalmát és közösségét figyelve, erényeit szeret-
ve és hibáinak kikiáltásáról le nem mondva.

Mindennek a hitelességét egyetlenegy dolog biztosítja – az, hogy 
mennyire élvezik önök mindazt, amit ma este itt látnak és hallanak. 
Akár szemléletük és ízlésük ellenére.

Mert ha az, amit látnak és hallanak, élvezetes, akkor egyféleképpen 
igazi irodalom, zene, elôadómûvészet és képzômûvészet is – s továbbra 
is vallom, hogy mindebbe sorsunk követhetô és rejtett (egy) része is 
bele van rejtve. Azé a sorsé, amelyet most a színpadról, holnap talán 
máshonnan akarunk. Vajon derûlátás ez? – nem, a látás kötelessége.

Mindezt például azért, hogy húsz év múlva, a harmadik évezredben 
s ebben a városban s még többen is rajta legyünk a nagy csoportképen, 
hahotázzanak bár a gyerekek és unokák. Ezek a szövegek, látványok és 
hangok azért a nagyszerû hahotáért vannak, a sublótokban elmagányo-
sodott és a lövészárokból elôkerült, idegen és érthetetlen csoportképek 
ellen – s persze, hogy ismét legyenek érvényes kamerák.

Akkor hát – következzenek A SZERZÔK.7

Képzeletbeli csoportképünkrôl már ma hiányzik az induló fiatal írók 
egynegyede, és nagyon nagy merészség lenne jóslatba bocsátkozni 
afelôl, hogy hányan maradnak majd az ezredfordulós fotográfián.

7 Lásd a szövegvégi bibliográfiát!
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Minden nemzedéknek joga az, hogy úgy és annyit alakítson a mûve-
lô désen, ahogyan és amennyit tud, ezen túlmenôen az általa jó hisze-
mûen felismert szükségletek és érdekek irányába. Hangsúlyoznunk 
kell ezt akkor is, ha a választásokban, a tevékenységben egy késôbbi, 
történelmi nézôpontból hamis út, hamis alternatíva mutatkozik meg, 
bontakozik ki. A nemzedékek közötti ellentétek és konfliktusok forrá-
sa a legtöbb esetben abból származik, hogy az egymást követô generá-
ciók kisajátítják a helyes út meghatározásának elôjogát, s ez azért ve-
szélyes, mert így zavar keletkezik a mûvelôdés önkorrekciós mechaniz-
musában. A történelmi igazság érvényesülésének útja ideális esetben 
nem a másik fél, a másik szempont elhallgattatásának a formájában tör-
ténnék, ellenkezôleg, a mûvelôdés demokratizmusa, valódi közösségi 
jellege megkívánná a szempontok, érdekek, elképzelések sokaságát, 
szimultaneitását. Miért ne vallanók be férfiasan, hogy nem volt ez így?! 
Hogy nálunk is létezett a lebunkózás, ideológiai megrágalmazás, a pá-
lyáról való kitiltás követelése, ami mûvelôdési körülményeink között 
felért a hatósági erôszakkal. Nézd csak meg, hogy a szóban forgó esszé-
író nemzedék hány írását közölte a Korunk – mégiscsak ez lett volna a 
teoretikus írások leghivatottabb fóruma! – az említett periódusban. 
Akit pedig következetesen és évek hosszú során át mellôznek, az 
elôbb-utóbb veszi a kalapját és távozik, ki búcsúval, ki anélkül. Ezért 
kell annyira hangsúlyozni, hogy a tolerancia és a demokratizmus a mi 
kultúránknak, megmaradásunknak létfeltétele. Persze nem az álérté-
kek, a minôség hiányának a tûrésérôl beszélek, nem a negatív sokolda-
lúságról és összevisszaságról…, hanem a következetességében norma-
tív, eszközeiben és módszereiben színvonalas, tudományos kritika által 
képviselt és megvalósított értékpluralizmusról. Hogy minálunk ez 
utóbbi megvalósulásának esélyei oly gyatrák, az nem utolsósorban iro-
dalomkritikánk krónikus gyengélkedésének a következménye. Errôl 
nagyon sok fórumon, számtalanszor elmondtuk a véleményünket, és 
maradt minden a régiben.

A szociológia nagyon pontosan tudja, hogy egy nemzeti/nemzetiségi 
irodalom egysége nagyon is viszonylagos valami, rétegkulturális érté-
kek és elvárások, rétegízlések és olvasatok egymás mellett létezô és 
egymást kiegészítô alakzatainak a formájában él és mûködik. Magyarán 
szólva, mindenkinek joga van preferált mûvéhez, könyvéhez, a mûve-
lô dés irányítói ezt tehát figyelembe kell hogy vegyék, az adminisztratív 
szempontú befolyásolás mindig valamely réteg preferenciáinak az el-
nyomását, kirekesztését jelenti. Látszatra milyen egyszerû, és elfogad-
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tatni milyen nehéz. Ebben nekem is megvannak a tapasztalataim, vi-
szonylag kedvezô helyzetben, mert ha vérre menô és heves viták, el-
utasítás és a tárgyra való visszatérés után is, Domokos Gézát, aki alapjá-
ban véve demokratikus érzelmû ember, meg lehetett gyôzni. A 
Kriterion tehát azzá a mûvelôdési fórummá válhatott, ahol a hatások, 
eszmék, újdonságok begyûrûzhettek, elképzelések, csoportok, érték-
irányzatok végül is teret kaphattak. Ezekben a vitákban én nagyon so-
kat tanultam közvetlen elôdömtôl, Csiki Lászlótól, akinek emberi-írói 
iránytûje kifogástalanul mûködött – nem csupán az én számomra. Vé-
gül is kialakult az elvtársaknak az a nagyobb csoportja, amely nem 
igényli a dialógust, nem kér a párbeszédbôl, és ha érveket hall, ugyan-
úgy mosolyog és legyint, mint tizenöt évvel ezelôtt. Az ezredfordulón is 
ugyanúgy fognak legyinteni és mosolyogni, függetlenül attól, hogy a 
nevek és a mûvek megváltoztak, egyáltalán, a tárgy megszûnt, avagy 
egy másik lépett a helyébe. Mennyi keserûség származott ezekbôl a 
gesztusokból, mennyi céltalanul elfecsérelt energia, kárba ment erô-
feszítés, és ami még súlyosabb, eleve meg sem született elképzelés. 
Mennyi megkeseredett, befelé fordult, elidegenedett, megszûnt alko-
tó.

Ma már én sem hiszem, hogy bizonyos velünk született ízlésbeli kü-
lönbségeket, világnézeti preferenciákat át lehet hidalni és össze kell 
békíteni. Az ellentétek szalonképes, klubszerû formában is létezhet-
nek együtt, ugyebár a mi példánk bizonyítja ezt leginkább, kedves La-
jos?! A kérdéseidben elbújtatott atyai agresszivitásra sem válaszolok 
fiúi tiszteletlenséggel… azokat az etikai-irodalmi célkitûzéseket, ame-
lyeket képviselsz, a végrehajtásukban megmutatkozó szívósságot nagy-
ra értékelem, s ezáltal sokkal fontosabbaknak tartom ma egy generációs 
különbségnél.

Az értágításról. Egy mûvelôdés alapvetô értékrendszerében rövid idô 
alatt alapvetô változtatást elérni nagyon nehéz, de fölösleges is, ha az 
lényegében jól van beállítva – ámde mint ahogyan a jó óra is megkopik, 
és késni kezd, az elôbbit is siettetni kell néha, és erre jók a türelmetlen 
generációk. Azt, hogy Ginsberg és Ferlinghetti a világra jött, valami-
képpen illett tudomásul venni minálunk is – utánozni, a szó epigonális 
értelmében követni nyilván nem. Szilágyi Domokos és nem egy költô-
társa vette észre azután azt, hogy a hagyományos költôi nyelvezetet és 
a róla való kritikai-filozófiai gondolkodást is oly módon újították meg 
századunk bizonyos költôi (itt most a T. S. Eliot nevét emelném ki), 
hogy ezt a változást elkerülni immár alapvetô hiba. (De még ez sem 



116

igazán új törekvés, és a magyar irodalomban erre vonatkozóan is meg-
vannak a kötelezô példák.) A mi körülményeink között azonban, ahol 
elôtérbe került a hagyománynak egy leszûkített értelmezése, mindig és 
minden alkalommal figyelmeztetni kell az értékek asszimilációjának a 
fontosságára, a beszûkülés, az elsivárosodás közvetlen veszélyére. Hogy 
példánknál maradjunk, azok a fiatalok, akikkel én felnôttem, T. S. 
Eliot munkásságában felfedezték a költôi és kulturális tárgyszerûségnek 
és ezzel kapcsolatosan a személyességnek a forradalmian új, a mûvelô-
dés egészére kisugárzó értelmezését, a költô olyasfajta bensôséges kap-
csolatát az anyanyelvvel és kultúrájának értékeivel, amelynek megnyil-
vánulási formája maga az objektivitás. Ez egy olyan teória, amelynek a 
fényében éppen a mi körülményeink között válik döbbenetesen fur-
csává a bendônyire puffasztott személyesség, az anyanyelvi kultúra hi-
ányosságai ellenére az utóbbira történô kiürült, kérkedô hivatkozás és a 
vele való hivalkodás. A hasonló példák sokaságával tudnék szolgálni, de 
még fontosabb annak a gondolatnak a hangsúlyozása, legitimitásának 
elismerése, hogy ha egy irodalomnak megvan az egyénisége és a karak-
tere, akkor képes a hatások szerves befogadására, még akkor is, ha ez 
nem közvetlen nyomokban, nem azonnal jelentkezik. A „népszolgálat” 
az irodalom funkciói közül szerintem csak az egyik, és az is bizonyos 
fajta irodalomé – egyébként az irodalom az anyanyelvvel, az anyanyelvi 
mûvelôdéssel, a történelmi, sajátos értékek rendszerével, vagy ha aka-
rod, éljünk a szép romantikus fordulattal, egy közösség erkölcsi géniu-
szával, valamint még annyi mindennel áll néha ismert és ellenôrizhetô, 
néha felderíthetetlenül mély kapcsolatban.

Echinox-szerkesztôként és a már egyszer érintett kényszerû teoreti-
kusi helyzetben próbáltam meg a nemzedék általam legtehetségesebb-
nek vélt alkotóinak egyedi írásaiból, majd könyveibôl valamiféle szim-
bolikus egységeket, közösnek vélt eszméket, esetleg elveket – nem-
csak elvonni (ez a folyamat induktív összetevôket is tartalmaz), hanem 
hellyel-közzel teremteni is, mert az egység, ha jól sikerül, elfedheti a 
részletek kidolgozatlanságát, töredezettségét is. Kritikai írásaim több-
ségének szerkesztôje, Marosi Péter, majd utána a nálam fiatalabb kriti-
kusok is többször mondták nekem, hogy kritikai írásom éppen olyan 
ideologikus, mint a másoké, csak éppen jobban rejtem. Az értékképze-
tek és fogalmak rendszere csakugyan rejtett ezekben a megnyilatkozá-
sokban, és ennek többféle magyarázata van, az egyik az elôbbi, teoreti-
kusi viszony. A másik az, hogy temesvári mûködésemet kivéve, tehát 
több mint tíz éve szerkesztôként, belülrôl ismerem irodalmunk érték-
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rendszerét, s az értékekrôl vallott véleményem, nézeteim sokkal in-
kább a szerkesztôi munkában fejezôdnek ki. Másrészt itt egy ízlést, egy 
szemléletet kellett kifejteni (és implicite elfogadtatni), tehát szükség-
szerûen esett a nagyobb hangsúly az analízisre, az újdonság kiemelésé-
re – jóllehet nagyon is tudatában vagyok az újdonság és az esztétikai 
értékek viszonylagos, helyzetszerû összefüggésének, az új csalóka, né-
hol délibábos jellegének. Véleményem azonban alapvetôen nem válto-
zott a bemutatott/bírált szerzôk és mûvek tekintetében, ma is azt tar-
tom, hogy ha egyszer majd érthetetlenül porosodnak dohos raktárak-
ban, az idézett írásoknak katalizátor-értágító szerepük – ezt Kriterion-
szerkesztôként ma már lemérhetem – megvolt.

Ami pedig a személyszállító gépeket illeti, az enyém – a „Forrás”-
sorozat szerkesztôjeként – egyelôre mezôgazdasági biplán, a tulajdon-
képpeni szerkesztôi, szervezôi feladatokat, az ezzel kapcsolatos elkép-
zeléseket messze meghaladja – idôben, elfoglaltságban – az ismeretter-
jesztés, bizonyos poétikai és mûveltségelemek átadása, óvodai, iskolai 
és egyetemi szinten. Van ezenkívül gyomirtás és permetezés, némi 
kertészeti munka, úgymint vadhajtások nyesegetése, vágás, és ami a 
legszebb benne, palánták gondozása. (De ezzel is így van valószínûleg 
minden elsôkönyves sorozatot gondozó szerkesztô.) (Az ezzel kapcsola-
tos gondokról a 100. „Forrás”-kötet megjelenése alkalmából az Utunk 
szerkesztôségében szervezett vitán Te is részt vettél.) Az örvendetes 
az, hogy ha nem is generációs jelleggel, de az utóbbi években is jelent-
keztek nagyon tehetséges alkotók, napvilágot láttak maradandó elsô-
könyvek, de ebben – nyilván – nem az enyém az érdem.

Az utóbbi években szerkesztettem nem egy olyan próza- és verskö-
tetet is, amelyre kritikusként rá sem tettem volna a kezemet, olyan 
szintû volt a bennük megtestesülô anyanyelvi-irodalmi mérce. Ezek 
tehát szerkesztôi elképzeléseim ellen és a kritikusi minimax függvé-
nyen kívül futottak.

Errôl – meg vagyok gyôzôdve – ha megkérdeztem volna, Apámnak 
is hasonló véleménye lett volna, mivel szakmai kérdésekben inkább a 
dialógus és az utóbbi idôben a tanácsadás talaján állunk. Mindkét oldal-
ról megnyilvánul az a törekvés, hogy minimális szinten tartsuk a gene-
rációs idegességet, nem utolsósorban amiatt, hogy ízlésítéleteinknek és 
ebbeli meggyôzôdéseinknek van egy kétségtelenül közös tartománya, 
sôt arról is volt egy elképzelésünk, hogy Háromszék múltjának bizo-
nyos elemeit közös szemüveg alá vesszük. Az elképzelés ott pihen egy 
távoli és nem általunk kialakított zátonyon.



118

Amint említettem, 1978–1980 között Temesváron tanítottam Romá-
nia történelmét, valamint egyetemes történelmet, román nyelven, a 
freidorfi iskolában, tulajdonképpen egy hatalmas, közlekedési profilú 
líceumban. Egy alkalommal egyik tanítványom megkérdezte, hogy 
nem tudom véletlenül, ki az a Petôfi (sic!), akinek az iskola elôtti kis 
parkban levô szobra elôtt ôk naponta cigarettáznak. Az 1848/1849-es 
európai forradalmakról szóló leckékben ezután az illetô Petôfi-szobrot 
is felléptettem. Nem tudom, azóta nem süllyedt-e vissza cigarettázó 
gyerekek közötti csendes, szemlélôdô magányába?!

A nemzedéki kérdésre még egyszer és remélem, már nem sokáig 
visszatérve (mivel benne voltam), eleget írtam róla – én leginkább az 
értágítás megítélésében vagyok illetékes, nem a szemléletformálásban, 
és fôleg nem az esetleges szemléletváltozásban játszott szerepében. 
Errôl azonban már születtek összefoglaló tanulmányok: az egyik 
Csapody Miklósé (Alföld, 1987/12.), kiváló munka, amely szükség-
szerûen egy más, nagyobb összefüggésrendszer felôl lát és értékel. Az 
Echinox történetérôl Martos Gábor írt értékelô, monografikus tanul-
mányt (Mozgó Világ, 1987/2.). Ennek minôsítésére csak annyit, hogy a 
kolozsvári írói társaság jelenlegi párttitkára, az Echinox egyik alapító 
tagja fordította le román nyelvre, olvastatta el a többi alapítókkal, elis-
mervén az írás tény- és tárgyszerûségét, objektivitását, korrektségét. 
(Én, mint egy periódus ismerôje, alig néhány apró pontatlanságot talál-
tam benne.) Tudomásom van egy jelenleg Kolozsváron készülô állam-
vizsga-dolgozatról. A kérdéskör tehát meglepôen hamar helyére kerül, 
legalábbis az irodalmi köztudatban.

Róbert Zimmermann (alias Bob Dylan). A nyelvmûves gyakorlatnál 
maradva: mindig az kapja a kérdést, akinek fel lehet tenni. De az 
igekötôket én soha nem akartam felcserélni, és nem is én cseréltem fel, 
és még egy nemmel, de kérdésed alapformáját el nem utasítva: a nem-
zedékem és egyes tagjai iránt érzett-érezhetô felelôsségemet, etikai 
viszonyomat nem én korlátoztam. Persze az erkölcsi felelôsség 
retroaktív: ennek én mostanság inkább a súlyát érzem, néha meg- és 
leterhelnek vele, és nemcsak Te, kedves Lajos, nemcsak ilyen köny-
nyed kérdezgetôs formájában. Szerepemet és egykori kapcsolataimat a 
bíró elôtt vállalom, ártani nem ártottunk senkinek, használni akartunk, 
nem elhasználtatni. Alkalmas idôben mindenki meg fogja válaszolni, 
hogy hová lett, mit csinált – mint tehetséges, alkotó ember, aki valami-
kor Erdélybôl indult. Ebben sem áll egyedül a nemzedék (a csapat ki-
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fejezést azért kerüljük, taktika és balösszekötô nem volt), az utat mások 
is megjárták már. Tamási Áron is, Cs. Szabó László is – arra. Kérdésed-
re tehát idézzük a kiváló énekesköltô híres dalának sorait: „The Answer 
my friend, is blowin in the Wind/ The Answer is blowin in the Wind.”

Sakknovella és tét. A sakkjátékban nincsenek káros szenvedélyek, 
élet és halál, csak játék, a szabályok ismereti/átlátási képessége, elkép-
zelések és azok fölénye. Mármost a filozófiájához tartozik, hogy az egy-
mással szemben ülô játékosok más-más idôvel, de ami ennél még fon-
tosabb, más-más idôkbôl játszanak. Szabályszerûség van abban is, hogy 
az asztal mellett ülô játékosok a magas törvény védelme alatt vannak. A 
játék mindig komoly, a tét egy másik idô, még akkor is, ha az egykori 
partnerek és drukkerek-ellendrukkerek közül ezt senki nem éri meg.

Irodalomjegyzék

Szövegek és szövegírók (Az esszéíró nemzedékrôl). Echinox, 1975/4–5; 
A világosság erkélye és látványai (Szôcs Géza: Te mentél át a vízen?, 1975). 
Korunk, 1975/11; Filozofémáktól a kritika elméletéig (Tamás Gáspár Mik-
lós: A teória esélyei, 1975). Echinox, 1977/1; A szemmáglyák megvilágítják a 
tájat (Szôcs Géza: Kilátótorony és környéke, 1977). Ifjúmunkás, november 
6.; Humánontológia, avagy hogyan lehetségesek az értékek (Molnár Gusztáv: 
Az elmélet küszöbén, 1976). A Hét, 1977. június 24.; Humanista fegyvertár 
(Ágoston Vilmos: Humanizmus ettôl-eddig?, 1977). Ifjúmunkás 1978/1; A 
magában bízó filozófia (Descartes: A módszerrôl, Bev., magy. Tamás Gás-
pár Miklós, 1977). Ifjúmunkás, 1978. március 5.; Gondolkodom: szabad-
ság, ismeretalap és kritika (Ugyanarról). Korunk, június 6.; Csönd, csoda, 
sejtetés (Adonyi Nagy Mária: Emlék, jelen idôben, 1978). Ifjúmunkás, 
1979. január 7.; A nyelvész küzdelme a szó életéért (Szilágyi N. Sándor: Vi-
lágunk, a nyelv, 1978). A Hét, 1979. március 30.; Az életformák kritikája 
(Bogdán László: Helyszín keresések forgatáshoz, 1978). Igaz Szó, 1979/8; 
24 és 0 h között (Mózes Attila: Átmenetek, 1978). Igaz Szó, 1979/10; Költé-
szet a szabadságról (Balla Zsófia: Második személy, 1980). Utunk, 1980. 
május 16.; „…Az 1970-es években, Kolozsvárt: egy medveszerû költô…”, 
avagy a napló, mely mûre kényszerít (Szôcs Géza: Párbaj, avagy a huszon-
harmadik hóhullás, 1979). Utunk, 1980. május 25.; Markó Béla: A tárgyak 
és a formák (Elemzô tanulmány). Igaz Szó, 1981/5; A leltár mint távlat 
(Bogdán László: Címeremben két hattyú, 1980). Ifjúmunkás, 1981. decem-
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ber 6.; Jelek, álmok, átmenetek (Markó Béla: Az örök halasztás). Utunk, 
1982. november 26.; Kiket támad meg a lassú vírus? – A káros bábokat 
(Ágoston Vilmos: Lassú vírus, 1981). Utunk, 1982. február 12.; A Fabula 
rasa és eszközei (Cselényi Béla II. verseskötete, 1981). A Hét, 1983. ja-
nuár 14.; Mózes Attila: Fejezetek nehéz emberek életébôl (Elemzô tanul-
mány). Igaz Szó, 1984/7; Balla Zsófia: Igeidôk értelme (Elemzô tanul-
mány) Kézirat.

Echinox-alakzatok. Egy diáklap tíz éve a tárgyakban, a terekben és az em-
lékezetben, Bev. Keszthelyi András. Lejegyezte Rostás Zoltán. Korunk 
1980/1–2; Koturnus nélkül, tükrökkel (A Kimaradt Szó – versantológia – 
kapcsán, 1979). Igaz Szó, 1980. augusztus; Értelem és érdem (A „fiatal” 
költészetrôl). Ifjúmunkás, 1980. október 12.; Mellékelt örökifjúk a hetvenes 
évekbôl (Ugyanarról). Igaz Szó, 1981/5; A prózaírás erkölcsi mivoltáról 
(Bogdán László, Csiki László, Mátyás B. Ferenc és Mózes Attila élô-
szövegei alapján készült tanulmány). Igaz Szó, 1981. augusztus; Az 
aiszthészisz mint kötelesség (A fiatal romániai magyar lírikusok formanyel-
ve). Ötödik Évszak, 1981 (Az Igaz Szó kiadásában).

Egy nemzedék nyomában

A következôkben a romániai magyar irodalom problémavilágát és 
egyfajta üzenetét próbálom közvetíteni Önöknek.8 S teszem ezt nem 
egy szabályos elôadás, hanem inkább a történelem, az irodalomelmélet 
és talán az irodalom problémáit is összefoglaló szóbeli megnyilvánulás 
formájában.

Erdélyben a mi nagy kérdésünk, amely a 80-as években élezôdött ki 
leginkább, a következô: hogyan lehet fizikailag megmaradni egy 
erôszakos, agresszív környezetben, és hogyan lehet ezt a fizikai meg-
maradást összekapcsolni az irodalommal. Ez az összekapcsolás ugyanis 
egyáltalán nem természetes. Nem természetes, hogy az emberek nél-
külözésre, sötétségre kényszerítik önmagukat, valamiféle evilági asz-

8 Eredetileg ez egy Pozsonyban elhangzott elôadás volt.
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kézist vállalnak azért, hogy megpróbáljanak fenntartani egy olyan in-
tézményt, mint a magyar irodalom. Hiszen általában senki sem az erdé-
lyi magyar irodalom kategóriájában gondolkodott és gondolkodik, ha-
nem nyilván a magyar irodalom nagyobb összefüggésrendszerében. És 
amikor e nagyobb összefüggésrendszerrôl beszélek, arra is gondolok, 
hogy én például 1982-tôl nem hagyhattam el Románia területét, és bi-
zony ezzel nem voltam egyedül. Erdély és az egyéb magyar nyelvterü-
letek között nem létezett a könyvek, folyóiratok és információk cseréje 
sem. Nagyon keveset tudtunk arról is, hogy az emberek hogyan élnek, 
hogyan gondolkodnak a Felvidéken. Bár egy-két szellemi mûhelybe 
eljutottak az irodalmi lapok és néhány könyv, de hogy milyen az itt 
beszélt élô nyelv, ami egy író szamára mindig a legfontosabb, az talány 
volt számunkra.

Ezért a 80-as éveket én úgy tartom számon, mint a legsötétebb évti-
zedet, amely az erdélyi szellemiség számára elôrevetítette egy vissza-
vonhatatlan pusztulás képét. Sokszor felvetôdik a kérdés: kell-e foglal-
koznunk a 80-as évek tanulságaival? Megismétlôdhet-e az a kontextus, 
amelyben ugyanilyen feltételrendszer alakul majd ki? De ez politikai, 
történelmi kérdés, így most ezzel nem kívánok foglalkozni.

Arra gondoltam, olyan alkotókról fogok itt beszélni, akik a szélesebb 
szakmai és irodalmi közönség számára kevésbé ismertek, de csoportjuk 
szegmentumában megtaláljuk azokat az erôvonalakat, amelyek az er-
délyi irodalom életét azzal jellemezték, hogy hordozóik némelyikének 
sajnos a halállal is szembe kellett néznie.

A 80-as években Erdélyben kialakult egy olyan – filozófusokból, esz-
szé- és prózaírókból, valamint költôkbôl álló – gárda, amely mindenkit 
rendkívül nagy reményekre jogosított fel. A csoport filozófusai (Tamás 
Gáspár Miklós, Molnár Gusztáv) késôbb Magyarországon folytatták te-
vékenységüket politikusokként, a költôk egy része (Cselényi Béla , Kö-
rösi Papp József) ma már szintén Magyarországon él, s ott folytatja 
munkáját újságíróként Palotás Dezsô is, aki pedig otthon nemzedéké-
nek egyik legnagyobb prózaíró-ígérete volt. Szôcs Géza  emigrált, majd 
visszatért, és politikus lett, Markó Béla , a nemzedék másik kiváló líri-
kusa ma szenátor. Balla Zsófia  Kolozsváron él, s ott élek jómagam is. 
Olyan szellemi alakzatot képezett ez a csoport, amelyben én irodal-
munk jövôjét láttam, de sajnos, a baráti közösség szétszóródott, indivi-
duumokra szakadt. Pedig az erdélyi magyar irodalom jövôjét annál is 
inkább ez a nemzedék jelenthette volna, mivel feltûnését a romániai 
magyar írók középnemzedékének erôteljes kivándorlása elôzte meg, s 
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a 2. világháború után feltûnt írókból a felénél is kevesebb maradt ott-
hon. Az erdélyi magyar irodalom fájának törzse nagyon elvékonyodott. 
De a 80-as évek végén feltûnt fiatalok (Kovács András Ferenc, Visky 
András, Láng Zsolt, Tompa Gábor stb.) maguk is abban a helyzetben 
voltak, hogy a kivándorlás lehetôségét állandóan napirenden tartották.

Így hát az 1989-es fordulat a romániai magyar irodalmat a szétszóró-
dás utolsó elôtti pillanatában érte. Nagyon nehéz most ennek a kérdés-
nek irodalomtörténeti artikulációt adni, és talán nem is szabad. Hiszen 
az irodalomtörténet ama diplomáciai periódus szerint dolgozik, amely 
alapján csak lezárt életmûvekrôl beszélhetünk, illetve csak 50 év múlva 
ítélhetünk meg egy teljesítményt a maga mértéke szerint.

Vannak azonban ennek a nemzedéknek olyan alkotói is, akikkel 
kapcsolatban óriási az aggodalmam. Róluk szeretnék szólni, mert félek, 
hogy ôk már semmilyen irodalomtörténetbe nem kerülnek be, mert a 
magyar nyelvterület irodalmi sajtója valahogyan életükben is, haláluk-
ban is megfeledkezett róluk. Bizonyára máshol is elôfordult, hogy 
jelentôs ígéretként számon tartott emberek 2-3 könyv kiadása után 
meghaltak, elhallgattak, s talán örökre elveszett az a hang, az a nyelv, az 
a szellemi tapasztalat, amelyet közvetíteni kívántak. Ennek az eltûnt 
erdélyi nemzedéknek a szó fizikai értelmében is eltûnt alkotóiról sze-
retnék hát néhány szót szólni.

Közülünk elôször is Darkó István nevét említeteném, aki nálunk 
jelentôs jellemszínészként indult, de sajnos már tíz éve halott. Kis 
könyvecskéjében és hangja tékáiban egy olyan élményt fogalmazott 
meg, amely pusztulás, az iszonyat és az eltûnés mágikus szívóhatását 
testesíti meg. Az önmaguknak jövôt és sorsot szánó emberek nehezen 
tudják ezt a fajta irodalmi üzenetet komolyan venni. Márpedig ezt az 
üzenetet komolyan kell venni, mert mindez megtörtént, mert minket 
valóban el akartak pusztítani. Darkó István egy helyen azt mondja: 
„egyik hajnalban arra ébredtem, hogy gyár vagyok…”

Hogy gyárszerû emberekké akartak tenni bennünket, akkor szembe 
kell néznünk azzal, vajon milyen emberképzetet szántak nekünk az 
uraink, milyet szántunk mi önmagunknak, és milyen emberként sze-
retnénk élni az ezredfordulón. Azt hiszem, e nélkül a válasz nélkül 
egyetlen író sem lehet meg. Amikor pedig ezt a képzetet kialakítjuk, 
nyilván valami olyan biztonságra is gondolunk, amelyet leginkább a ci-
vil társadalomról alkotott képzeteinkkel szeretnénk jellemezni. Nem 
tudom, hogy milyen lesz majd ez a biztonság az ezredfordulón, azonban 
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úgy gondolom, bizonyos mechanizmusokat mindenképpen nélkülöz-
nie kell, például azt, hogy az embert üldözik.

Szeretnék idézni néhány mondatsort, ami pontosan ezt az üldözést 
mint lélekállapotot fogalmazza meg.

„Üldözzenek. Tegyék rám a kezüket. Fogjanak meg. Lássák el a 
bajomat. Bántsanak, járassák rám a rudat. Áruljanak nekem zsákba-
macskát. Náspángoljanak el. Tanítsanak meg kesztyûbe dudálni. Ku-
koricázzanak velem. Járassák velem a bolondját. Páholjanak el. Tegye-
nek csúffá. Fosszanak ki. Csípjenek nyakon. Porolják ki a nadrágom. 
Nézzenek a körmöm tegyére. Járassanak pórul. Mutassák meg nekem, 
hogy mi a magyarok istene. Toljanak ki velem. Molesztáljanak. Zaklas-
sanak. Tegyék próbára az idegeimet. Húzzanak deresre. Kapjak két 
akkorát. Mutassanak ajtót nekem. Idegesítsenek. Csapjanak be. Ne 
hagyjanak békében. Tegyék örökös rettegéssé az életemet. Tanítsák 
meg nekem, mi a móres. Ijesszenek meg. Fenyítsenek meg. Tegyenek 
közröhej tárgyává. Húzzák el a nótámat. Képeljenek föl. Szekáljanak. 
Basszanak ki velem. Intézzenek el. Maceráljanak. Üssenek kupán. Kó-
lintsanak fejbe. Állítsák rosszul a szénámat. Hajszoljanak. Kiáltsanak 
rám kígyót-békát. Nézzenek rossz szemmel. Üssék ki balul a dolgomat. 
Ne bánjanak velem kesztyûs kézzel. Okozzanak nekem kellemetlen-
ségeket. Tegyenek tönkre. Tekerjék ki a nyakam. Öljenek meg. Tör-
jék össze a szemüvegemet. Érjenek hazugságon. Ragadjanak torkon. 
Utasítsanak el. Rázzák ki a lelket is belôlem. Érjenek utol. Ha hagyom 
magam…”

Gondolom, az az emberkép, amelyre céloztam, e groteszk meghatá-
rozottságokban valamiképpen elgondolható vagy elgondolandó.

S most magam is megpróbálom megfogalmazni, milyennek látom a 
magyar írót az ezredfordulón. A partiképes magyar írót.

Azokra a történelmi körülményekre és léthelyzetekre gondolva, 
amelyek között az irodalom születik, elsôsorban a hangulatvilágítás jut 
eszembe. Az a fajta hangulatvilágítás, amely a sötétség különbözô ár-
nyalataiból tevôdik össze. Az embernek ilyenkor attól vannak külön-
bözô hangulatai, hogy képes a sötétség árnyalatainak a megkülönbözte-
tésére. Van kellemesebb, de nagyon kellemetlen, nedves, hideg, poró-
zus sötét is, ez azonban összefügg azzal, hogy az idô és a tér hogyan 
veszi körül az alkotót.

Néha talán jó, ha ilyenkor létélményrôl beszélünk. Szeretnék hát 
felidézni egy olyan passzust egy apró szösszenetembôl, amely talán a 
leginkább kifejezi a tíz-tizenöt évig tartó létélményünket. „A külváros-
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belváros egyetlen zaja sem hallatszott ide most. Ott is ezen különös éjszaka 
lassú permetû nyugalma honolt. Az útburkolat szeplôi egyre nôttek, az alászál-
ló nedvesség apránként rátelepedett, furcsamód távoli tejútrendszerek alakza-
tait próbálván utánozni. Lassan kirajzolódtak a repedések villámcikázást 
idézô vonalai is, amikor egy enyhe szellô ontani kezdte a párát. Az óváros 
földszintes kis házainak elmosódott körvonalai valamicskét tisztábbakká vál-
tak. De a fuvallat elült. S a ritka köd enyhe áttetszôsége uralta tovább a kör-
nyéket. A következô pillanatban nem történt semmi.”

Bizony, 15 évig tartó pillanatokról van szó, és ez a mozdulatlanságél-
mény, ez a tömbszerûség nemcsak a prózának, hanem a lírának is na-
gyon sok szeletét és formáját uralta.

Mondandómat illusztrálandó, szeretnék a következôkben egy Kéz-
di vásárhelyrôl jött költôrôl, Boér Gézáról beszélni, akitôl csupán két kis 
könyvecske maradt fenn, melyek A hiányok térképe, illetve a Létlelet cí-
met viselik. Boér fogalmazta meg azt az élményt, amely motívumszerûen 
Szilágyi Domokosnál is megvan, de talán a romániai magyar költészet 
metafizikus szegmentjének is tekinthetô, ez pedig a hiány. Boér két 
kötetében nem csinál egyebet, mint a hiány metafizikájáról ír. Amikor 
térképrôl beszél, egy versmondattömbre rárajzol valamilyen hiány- és 
csendtömböt, s ezek mentén hozza létre a metszeteket. „Belôlem hiány-
torzót vésnek – írja. – Végsô sorban hiányt csak hiány követ. Hiányra ébredünk. 
Kivándorló mondatok üzennek vissza arról, amit már részletesen tudsz. A 
felkiáltójelek elindulnak feléd.”

A felkiáltójel ahelyett áll, aki kiált.
Sütô István  marosvásárhelyi költô három kötetet hagyott hátra (Arc-

fogyatkozás, Nagy családi album, Én, Dániel). Furcsamód fotografikus 
költészet az övé, a rímre csupán utaló költôi megoldásokkal. Jelzi, hogy 
a líra határvidékén valamilyen történelmi tapasztalat közvetítésének a 
kényszerû szorításában van.

„A család mögött tizenkét törpe áll
malmoznak ujjaikkal
halálos tizenkét törpe…”

– írja az Erdélyi táj címû versében. És ez az önmagát beteljesítô malmo-
zás, a család mögött álló fenyegetés, a furcsa, malmozó törpesereg kész-
teti és kényszeríti arra, hogy ne a maga természetes útján haladjon, ha-
nem olyan képzetes motívumrendszerben nyilvánuljon meg, amely 
szembesíti ezt a családot az ún. szocialista jövô kellékeinek sivárságá-
val. Errôl ma nagyon keveset beszélünk, pedig e „kellékek” vizuális és 
auditív élményszerûsége nemcsak nyomasztó, hanem szátzúzó is volt. 
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Az a bizonyos „zeng és üvölt a tömeg” az elemi megsemmisülés élmé-
nyében részesített mindenkit, aki részese volt. „A béketábor, a legyôz-
hetetlen, kifosztja az embert” – mondja Sütô István . Utána nem marad 
semmi. Darkó arról beszélt, hogy desztillált emberekként kell élnünk, 
a jövônk a desztilláltság, a kifosztottság, a hiány.

Ezzel az emberképpel kellett hát szembesülnünk, ezzel szembesí-
tette az olvasót a 80-as évek Erdélyének magyar lírája. Ugyanakkor a 
béketábor parancsa tartalmazta azt az elképesztô történelmi perverziót 
is, amely szerint a különösképpen finoman maszkírozott brutalitásnak, 
agressziónak és asszimilációnak béke a neve. És hogy a béke ellen nem 
lehet a békével érvelni.

Jellemzô módon az erdélyi költôk közül nagyon sokan szép szabad-
ságverseket írtak, és közben szinte mindenki a klasszikus, a görög és a 
latin verselés hagyományára támaszkodott.

Sütô István  fogalmazza meg ennek a szabadságversírásnak az alap-
helyzetét is, mondván: „A bedeszkázott szabadságból kilesel/ a betûk rése-
in…”

Hiszen abban a ritka és hiányos kommunikációban, amely a magyar 
irodalom egészében megvalósult, talán ez volt a legfontosabb, a szub-
jektumot, a szubjektum szabadságélményét a leginkább meghatározó 
mozzanat, hiszen a magyar nyelvterület egyéb régióiban alkotó írók 
mûveiben is meg kellett találnunk a betûk réseiben azt az élményt, 
amely valamiképpen elmozdította az embert abból az állapotból, ame-
lyet egyébként öröknek és megváltoztathatatlanak hitt. Kevésbé az 
üzenet, sokkal inkább a betûk résén átszivárgó szabadságélmény.

Három olyan erdélyi alkotóról beszéltem, akik sajnos már véglege-
sen az irodalomtörténetbe tartoznak. De szinte még az ô elhallgatásuk-
nál is nyomasztóbb az elhallgatásnak az a másik formája, amelyrôl a 
80-as évek erdélyi lírájánál talán egyik legnagyobb tehetségével kap-
csolatban kell szólnunk.

Adonyi Nagy Máriáról van szó, aki két könyvet közölt, és aztán vala-
miképpen benne maradt a szó. Nagyon veszélyesnek tartom azt a pilla-
natot, amikor egy jelentôs költô végképp elhallgat, mert a költô elhall-
gatása túlmutat a tényen. Éppen Adonyi Nagy Mária  fogalmazta meg 
az „alig-állapotot”, amelyet a „hiány-állapot” mellett a pusztulás felé 
mutató „létállapotnak” tart. Az alig-állapot a túlélés filozófiájának a 
jellemzôje.

Mindannyian sokat beszéltünk arról, hogy a szóban forgó években, 
évtizedekben nemcsak az irodalmat, hanem az egyéb szellemi intéz-
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ményeinket is (mint ahogy a magyarságot általában) a túlélés filozófiája 
jellemezte. Márpedig a túlélés filozófiája rendkívül veszélyes és pusz-
tító rendszer. Egyszer megpróbáltam összefoglalni a koordinátáit. Az 
alapvetô jellemvonása mindenképpen az idôvel való beteges foglalko-
zás. A túlélô számára a holnapi napnak mindig nagyobb az értéke, mint 
amilyennek lennie kellene, benne a másnapok mindig megsemmisítik 
azt a napot, amelyben élünk. A túlélô ember egy sziluett, egy üres pro-
fil, és nem tölthetô meg többé tartalommal.

Ez a fajta élmény nem idegen az európai költészetfilozófiától sem. 
T. S. Eliot  az „üres ember” képzetét használja a kifejezésére, csakhogy 
a túlélô üres ember egészen más okok miatt üres, mint az elioti. A túl-
élés filozófiája megszünteti az ember aktív erôit. A túlélô üres ember 
nem él, hanem – túlél.

S befejezésképpen: milyen emberkép hát az, amely az ezredforduló 
közelében számunkra elérhetô és megfogalmazható?

Nem adok rá választ, mert nyilván nem is tudnék. De hangsúlyo-
zom, hogy szerintem az irodalom nem élhet és nem mûködhet ilyen 
emberképzet nélkül. Hiszen enélkül elvesz az a szerepe, amelyet egy 
közösség kultúrájában betölt, és hiába kíván élményt, olvasmányt, él-
vezetet nyújtani, nem sikerülhet neki.

Azok között a feltételrendszerek között, amelyek ma minket jelle-
meznek, továbbra is érvényesnek érzem a darkói groteszk paradigmát. 
A német középkornak az a fajta embere, akit a furfang és az erény teljes 
birtoklása jellemez, nélkülözhetetlen. A magyar irodalomban a legjobb 
történelmi példa szerintem továbbra is Tinódi Lantos Sebestyénnek a 
modern kor követelményei szerint átalakított és érvényes gondolata: 
hangszerrel, karddal, szóval – ha kell, az árokparton is.

Irodalmi Szemle, 1993/1.
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Fiatal írók prés alatt: 
(ismét) a harmadik Forrás-nemzedék 
„szomorú” indulásáról

Miklós Ágnes Kata budapesti irodalomtörténész egy vállalkozása a 
hetvenes-nyolcvanas években jelentkezett (akkoriban) ifjú költôk, 
írók, esszéisták kibontakozásának a körülményeit, taxonómiáját próbál-
ja meg felírni az irodalom e tekintetben hiánytérképére. Ôt megelôzôen 
csak Martos Gábor vállalkozott – több könyvében – ilyen jellegû úttörô 
összefoglalásra. Nem lehet azt állítani, hogy a kortárs kritikai-elméleti 
recepció elmaradt volna, hiszen az érintett két és feles, illetve harmadik 
Forrás-nemzedék nem egy alkotóját kitüntetett figyelem és színvona-
las elemzések kísérték, akár az összmagyar nyelvterület jeles kritikusai-
nak tollából is, mégsem lehet elmondani, hogy a teljesítménynek meg-
nyugtató helye lenne az irodalomtörténetben. És ennek alapvetôen 
egy magyarázata van: hiányzik maguknak a mûveknek az összefüggô 
értékelése-elhelyezése a irodalom recepciós és értékrendszerében. 

Ennek részben az a magyarázata, hogy az már a hetvenes-nyolcvanas 
években sem született meg, jóllehet az egyes könyvekrôl vagy alkotók-
ról írtak nagyon is színvonalas elemzéseket, értékeléseket, majd késôbb 
monografikus feldolgozásokat, doktori disszertációkat. (Vannak jelen-
tôs kivételek: ilyen posztrecepciós értelmezés-értékelés-kísérlet nek 
tartja a szerzô a Balázs Imre József munkásságát, amely ismét bonyolult 
módon kapcsolódik össze egy következô generáció értékrendi kérdé-
seivel.)

Miklós Ágnes Kata ezt az organikus hiányt kívánja a generációs je-
lentkezés átfogó irodalmi fenomenológiájának a megfogalmazásával 
pótolni. Rendkívül gazdag és funkcionális eszköztárat vonultat fel és 
használ, amelyek sikerrel láttatják meg az idézett nemzedékek helyét 
és harcát a társadalmi-politikai (végtelenül leszûkített) mozgástérben. 
Kimondottan tanulságos ennek az eszköztárnak és módszertannak a 
megalkotása, amelyben nagyon sok az irodalomszociológiai elem (kora-
beli értelmezô és önértelmezô, önértékelô szöveg-megnyilvánulások feltá-
rása és összevetése). A legfontosabbnak itt azt vélem, hogy Miklós Ág-
nes Kata felfigyelt a nyilvánosság szerepére, a nyilvánosságban megje-
lent értelmezô és önértelmezô-önértékelô dokumentumok fontosságá-
ra. Nyilvánvaló, hogy ez a nyilvánosság önkorlátozott és szervezett volt, 
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az egyes megnyilvánulásokban kivétel nélkül megvoltak az egyes meg-
szólalók öncenzúrájának az elemei, az öncenzúra személyes kódjai, 
amelyet a lapban való megjelenés szerkesztéspolitikai kódjai is felülír-
tak, mégis e sorok írója, a korabeli viták igen aktív résztvevôjeként is 
azt kell mondja, hogy a korlátozott nyilvánosság elôtt zajló értelmezés 
és önértelmezés, maga a nyilvánosság (irodalmi és filozófiai körök, fóru-
mok, kerekasztalok, sajtóviták, ankétok) mégis számosabbak és fonto-
sabbak voltak, mint ami tudomásulvételként amúgy a kulturális tudat-
ban ezekrôl élt. (Itt kell megjegyeznem, hogy ez a kép természetesen 
módosulni fog, amennyiben majd megjelennek a különbözô pártszer-
vekhez befutó kérések, majd jelentések, és természetesen a szekuritáté 
archívumaiban nyilvánvalóan meglevô dokumentumok.) A szerzônek 
nagy érdeme, hogy ezt a perspektívát használja és igen jó módszertani 
hozadékkal érvényesíti. Ha akkoriban a fiatal szerzôk az idôsebb gene-
rációkkal szemben – a „hatalmi” pozíciókban levô szerkesztôkkel, 
intézményvezetôkkel szemben többnyire ellenérveltek a maguk valós 
vagy vélt igaza – irodalmi értékességtudatuk mellett –, ma már meg 
kell látnunk ugyanezen kultúrpolitikusoknak ama felismerését is, hogy 
valaminô irodalompolitikai integráció nélkül e nemzedék és egyes tag-
jai is oly mértékben lesznek a nyílt hatalmi viszonyoknak kiszolgálta-
tottak, hogy semmiféle – az irodalmi intézmények részérôl jövô – lágy 
támogatás sem érheti el ôket. Tehát a kultúrpolitikai integráció egy 
ilyen olvasata is érvényesíthetô. E szempontból körvonalazható, hogy 
az az integrációs politika, amelyet Domokos Géza a Kriterion Könyvki-
adó igazgatójaként, vagy Gáll Ernô, a Korunk fôszerkesztôjeként (egé-
szen 1984-ig) képviselt, vagy más formákban az Utunk szerkesztéspoli-
tikája képviselt, teljesen más, mint mondjuk a Hajdu Gyôzô által szor-
galmazott. 

De kikrôl is, kiknek a megnyilvánulásairól (kevésbé a mûveikrôl) 
van itt szó? Nagyon tanulságos az a szempontrendszer is, amelynek 
alapján a szerzô szinte húsz esztendôn át publikáló fiatal szerzôit végül 
is a harmadik Forrás-nemzedékhez tartozónak kategorizálja: 1. Maguk-
nak a szer zôknek, vagy a hangadóknak a viszonya ama kérdéshez, hogy 
egyugyanazon nemzedékhez tartozónak véljék magukat. E kérdésben e sorok 
írója annak idején bizonyíthatóan a „korosztály” kifejezést használta, a 
„standbéli” katonai értelmében. Ma is nagyon fontosnak tartom a kor-
élményt, ezen belül a nemzedéki élményt, ami a társadalmi megélések 
és azok lecsapódásainak valamilyen érzelmi, tapasztalati foglalata. 
Mondhatná akárki, hogy ez nem volt közös? A bezártság, szabadsághi-
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ány és információhiány, a nemzetiségek irányába kibontakozó kulturá-
lis genocídium, amely a látszat szintjén sem engedett semmiféle „hely-
foglalást”, bekapcsolódást az irodalmi-kulturális intézményekbe?! Ez 
természetesen csak az alap, amelyhez a kulturális-irodalmi érzékeny-
ség, a feldolgozás közösségének valamilyen tudatossága kellene hogy 
járuljon, és mindez a közösség természetesen a mûvekben és a kritika 
által igazoltan kellene hogy megmutatkozzon. (Mindig az ízlés és ennek 
alapján az opciók közösségére gondolok.) Nyilvánvaló, hogy egy ilyen-
fajta, végsô soron alkotói közösségnek csak az egyes elemei, részei vol-
tak meg, lehettek meg. 2. Együttindulás, együtthaladás, termékeny-
ség. Fontos operátorok, ámde hatékonyságuk a könyvkiadás lassúsága, 
akadályozottsága miatt – csökken.

Tehát: kikrôl is, kiknek a megnyilvánulásairól (kevésbé a mûveik-
rôl) van itt szó? „Nézzük hát, kik maradtak a fenti, több szempontú 
rostálás után a harmadik Forrás-nemzedék csoportjába tartozók közül: 
Szôcs Géza, Molnár Gusztáv, Ágoston Vilmos, Egyed Péter, Kôrössi P. 
József, Szilágyi N. Sándor, Cselényi Béla, Palotás Dezsô, Boér Géza,9 
Bréda Ferenc, valamint az elôzô fejezetben taglaltak szerint részlege-
sen idetartozó Adonyi Nagy Mária, Sütô István, Bogdán László, Balla 
Zsófia, Mózes Attila és Tamás Gáspár Miklós. Összesen tizenhat név.” 
(Az eredeti lista 32 nevet tartalmazott.) „Az esszéíró nemzedék” ebben 
a csoportban elkülönültebb részt képvisel, amelynek a kapcsán felme-
rül a filozófus Bretter Györgynek a nemzedék nem egy tagjára mara-
dandó hatást gyakorló inkább gondolkodói, mint filozófusi habitusa, 
szemlélet- és perspektívaformáló ereje. Miklós Ágnes Kata is egy kul-
turális-irodalmi félmúltról beszél, a ma is élô szerzôkkel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy „az általa vizsgált idôszak nemzedékváltó törekvései-
ben résztvevô szerzôk nagy hányada élô, alkotó szerzô (sôt, mondhatni, 
mostanra értek el a teljes elfogadottság kötetekben-karrierben mérhetô 
változatának csúcsára) kevesebb elônyt jelent, mint amennyi hátrányt 
okoz.” (34.) Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a nemze-
dékváltást inkább „a nemzedék affirmációja” értelmében látom hasz-

9 Boér Géza 1989. január 23-án hunyt el Kézdivásárhelyen. Sütô István haláláról így 
számolt be 1987. február 14-én az Erdélyi Magyar Hírügynökség: „Sütô István, 38 éves 
erdélyi magyar költô, utazás közben, a vonaton megfagyott. Az istenáldotta tehetségû 
Adonyi Nagy Mária 1982-es Állatövi jegyek c. verseskötetének publikálása után költôként 
elhallgatott. Egy nemzedék nyomában címmel róluk és Darkó Istvánról (megh. 1982. szep-
tember 7-én) tartottam elôadást 1993 tavaszán Pozsonyban, mely elôadás szerkesztett 
változata aztán az Irodalmi Szemlében meg is jelent.
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nálható kategóriának. Van a nemzedékváltásnak egy természetes, bio-
lógiai értelme, ez „természetes”, és van egy politikai értelme is, amely-
ben az elôzô nemzedék értékrendjének a leváltásáról van szó. Az bizo-
nyos, hogy az a kulturális korosztály, amelybe egykoron tartoztam, nem 
kívánta leváltani sem Fodor Sándort, sem Szilágyi Istvánt, Szilágyi Do-
mokost és Lászlóffy Aladár stb., ellenkezôleg, csak teret kívánt magá-
nak, a teljesítménye alapján – mely teljesítményrôl lehet és kell (kel-
lett volna) vitatkozni, és ebben is teljesen azonosan mûködött minden 
más affirmálódó nemzedékkel. Sajnálom, hogy Miklós Ágnes Kata nem 
pontosította a mondat másik részét, amelyben a hátrányokról beszél. 
Szóval e félmúltban ható talányos és érdekes hátrányos helyzet – le 
nem zárt viták, sértettségek és nemcsak ennyi! – tartalma jóval na-
gyobb teret igényelt volna –, jóllehet bizonyos értelemben az egész 
könyv e „hátrányos” helyzet hermeneutikai horizontját rajzolja meg. 
Ezek után a szerzô megnevezi mind a hat csoportot, amelynek a nem-
zedék mintegy transzverzális keresztmetszetét adja: 1. a Szövegek és kö-
rülmények szerzôi; 2. az Echinox szerkesztôi és gyakoribb szerzôi; 3. a 
Fellegvár szerkesztôje és szerzôi. A szerzô joggal tekinti fontosnak a 
Gaál Gábor, Diotima – tegyük hozzá Echinox – irodalmi és diákszakkö-
rök tevékenységét, amely azonban alig dokumentálható.

(Jóllehet tudjuk, hogy a Gaál Gábor Kör jelenlétét, üléseit szigorúan 
jegyzôkönyvezték, jelenléti ívet vezettek – mint ahogy a jelenlevôk is 
már helyben gyanították a majdan jelentô besúgókat. Dokumentumok 
itt is lesznek.) Ideiglenes csoportosulások az antológiák.

Nyilvánvaló, hogy a szerkesztett lapok esetében alakul a leginkább 
az a bizonyos ízlés-, opció-, preferencia-közösség, amely valóságos ér-
tékrendi közösségekhez vezethetne. És ha talán túlzottan is sokszor 
beszélünk itt a közösségrôl, hadd oldjuk fel a kapcsolatok, szinopszisok 
felé: nem kell igazolni, hogy ezeknek a fiatal íróknak az esetében is 
leginkább a szavaik találkozásának, összetalálkoztathatóságának az esé-
lyeirôl van szó. Találnak a szavak, vagy inkább találhatnak a szavak – 
mely lehetôséghez képzeljük oda a már a vége felé egyre zordabb het-
venes évek ijesztôen hidegedô, szótlanító körülményeit. A szerzô a nem-
zedékelméletbe ágyazza a harmadik Forrás-nemzedékkel kapcsolatos 
elképzeléseit, és ezzel egyet is érthetünk. Hozzá kell tennem azonban, 
hogy mindig egy kulturális kényszerhelyzetet jellemez az, ha a kulturá-
lis nemzedékek a biológiai nemzedékkel azonosak és nem transz-
gresszívek a nemzedéki határokhoz képest. Tehát ez az azonosság ön-
magában leírja a szabadsághiányos állapotot. Másfelôl a nemzedéki 
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teó ria sem képes átfogni az informális elemeket: mert például igaz 
ugyan, hogy Veress Gerzsonnak10 a hetvenes években nem jelent meg 
verseskötete (jóllehet már Csiki Lászlónak is leadott egyet, amelyet e 
sorok írója átörökölt és kizárólag a szerzô akaratából nem jelent meg, 
csupán a kilencvenes években, vékony füzetecskék formájában), még-
is Veress Gerzson fel-feltûnô közmondásos „költô” szerepe nélkül 
nincs teste e nemzedéki képnek. (Más kontextusban felbukkan a V. G. 
neve.) Más felôl eme informális csoportot – amelyen belül természete-
sen megvoltak a szintén erôsen összekapcsoló rokon- és ellenszenvek 
– kívülrôl nagyon is erôsen összetartották a kortárs irigységek. Mikor 
nem volt így? – a dolog érzelmi térképéhez ez is hozzátartozik, saját 
memóriáját ez ôrzi a leginkább. 

Miklós Ágnes Kata utal arra, hogy az Echinox esetében reális együtt-
mûködés folyt a háromnyelvû diáklap román, magyar és német szer-
kesztôi között, leginkább a kölcsönös fordítások, akár tömbszerûen ho-
zott vendéganyagok formájában is. Ez nagyon fontos a csoporttudat 
szempontjából, mert akármennyire relatív értékkel, de a másik fél által 
is elfogadottan megy túl a kulturális-nyelvi határokon. Érdekes módon, 
a román irodalomtörténetben meghonosodott Echinox-csoportosulás 
(Gruparea Echinox) tagjai fôleg és utólag a saját identitásukhoz tartozó 
kérdésnek érezték-tartották egykori magyar írókortársaik jelenlétét a 
különbözô sajtóbeli vagy ünnepi-emlékezô megnyilvánulásokon. Ez 
komplexebbé teszi a képet, és a szisztematikus kutatásnak kétségtele-
nül jobban oda kell majd figyelnie erre a román kulturális térbe kimenô 
identitásra. 

A másik összefüggés, amelyet szintén meg kell majd jeleníteni a 
nemzedéki horizonton, az a harmadik Forrás-nemzedék egyes alkotói-
nak a rendkívül szoros kapcsolata a régi Mozgó Világ szerkesztôivel, 
körével, mely kapcsolat messzemenôen nem csak a lapban való publi-
kálásra korlátozódott. Ez nagyon is tudatos, nemzedékileg tudatos kap-
csolatfelvétel volt a hasonló törekvéseket képviselô magyarországi írói 
csoportosulással, amelyet az erdélyi költôknek a Ver(s)ziók címû nemze-
déki antológiában való részvétele tett még nyomatékosabbá. Majd a 
csúcspontot a Mozgó Világ szerkesztôinek emlékezetes, 1982. április 
elején tett kolozsvári látogatása jelentette, stílszerûen teljes rendôri 
„felvezetés” és minden részletre kiterjedô szekuritátés részvétel mel-

10 Veress Gerzson 1998. május 20-án hunyt el Sepsiszentgyörgyön.
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lett. Ezek az összefüggések is messzemenôen túlmutattak a szûk érte-
lemben vett irodalmi kapcsolatokon, a politikum felé. 

A könyv második fejezete kimondottan is érvényesíti a politikai 
szempontot, abban az értelemben, hogy az írói érvényesülés lehetô sé-
geit a mûvelôdés-szerkesztéspolitika felôl mutatja meg, érzékeltetvén 
a kizárás és a manipuláció lehetôségeit. Ennek a résznek az egyik alfe-
jezete elemzi a Darkó István könyvének a megjelenési körülményeit 
(A következô pillanatban. Kriterion, 1981). Mivel ez a kötet a Forrás-soro-
zat 100. köteteként jelent meg, megjelenési körülményeivel – az egész 
sorozat szerkesztéspolitikájára visszatekintve – az a vita foglalkozott, 
amelynek az írásos anyaga az Utunk 1982/12. számában jelent meg. Vé-
leménye szerint a hozzászólásokból következtethetôen „a Darkó-kötet 
csak »átcsúszott« a szerkesztôbizottság szûrôjén, és – bár az Utunk-an-
két implicit módon utal ennek a szükségességére – nem került sor 
Egyed Péter szerkesztôi véleményének a felülbírálatára. Hogy ez ha-
nyagságból vagy véletlenül történt, arra természetesen már nem talá-
lunk magyarázatot. ” (83.) Mivel a kérdésre nagyon részletesen kitér-
tem a Kriterionnál 2007-ben megjelent Darkó-kötet utószavában, itt 
csak azt szeretném az „utókor”, azaz a mai olvasók számára jelezni, 
hogy az akkor valóban a 100. kötetnek szánt Darkó-kötet megjelente-
tését két olyan vélemény támogatta, mint az azóta sajnálatosan elhunyt 
Csiki Lászlóé, valamint a Bajor Andoré. Csiki László azt hangsúlyozta, 
hogy ámbár Darkóból a szó szakmai értelmében valószínûleg sohasem 
lesz író, a kötetet meg kell jelentetni, Bajor pedig kitûnô, élvezetes 
írásoknak tartotta Darkó fantasztikus novelláit, amelyeknek a megje-
lentetését abszolút módon támogatta. És a bevett szokás szerint a For-
rás-sorozat szerkesztôbizottsági tagjai (vagy elismert írók részérôl) elég 
volt két véleményezés. Egyáltalán nem mellesleg van az, hogy maga 
Miklós Ágnes Kata is elismerte könyvében a Darkó-kötet fontosságát 
és minôségét. (Mint egykor érintett, fenntartom akkori álláspontomat.) 
Az elismert írói teljesítmény mindig helyet kapott a Forrás-sorozatban 
– elôbb vagy utóbb –, a baj a nyolcvanas években nyilván az érvényesí-
tendô cenzúrautasításokkal volt. 1984-tôl ugyanis nyíltan követelték a 
„harcos, elkötelezett, forradalmi” („militant, revoluøionar”) lírát, a pró-
za esetében pedig azt követelték, hogy a fôhôs minden esetben a párt-
funkcionárius legyen. Ezek a kérdések azonban a Forrás-sorozatban 
megjelent kötetek általános értékelésébe futnának bele, amit itt ter-
mészetesen nem követhetünk. A véleményem az, hogy Miklós Ágnes 
Kata e vita esetében is feltárt mindent, amit a sajtóanyagokból ki lehe-
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tett hozni, maga az irodalomszociológiai módszer csak annyira enged 
következtetni, ami benne van, ami olvasható. Ebben a „dobozban” 
azonban nyilvánvalóan több van, volt és lesz, mint ami az egykor nyil-
vános vagy a mai napig nyilvánossá tett anyagokból kiolvasható.

Az Echinoxszal kapcsolatban könnyebb helyzetben volt a szerzô, 
ugyanis amint a korabeli beszélgetések bô idézetei mutatják, a szerzôk 
által képviselt nyelvezet mint egyféle metanyelv problematikája meg-
jelent a kor sajtónyilvánosságában. Ehhez csak azt szeretném hozzá-
fûzni, hogy e nyelvezetnek, valamint képviseletének megvolt a tuda-
tossága, még ha akkoriban ezt azért nem lehetett olyan nyíltan kimon-
dani. Ez pedig a Balogh Edgár közíró és a Korunk egykori fôszerkesztô-
helyettese által képviselt „népszolgálatot”, nyelvi szempontból a 
„köz ért hetôséget” célozta meg, mely halhatatlan kifejezés tulajdon-
képpen nem jelentett, nem jelenthetett semmit az irodalmi avagy teo-
retikus nyelvezet szempontjából. Ez a „közérthetôség” afféle ideológi-
ai ellenérv volt egy tudatos nyelvhasználat, avagy nyelvfejlesztés ellen. 
És ne feledjük el, hogy e nyelvi attitûdnek megvoltak az elméleti para-
méterei, hiszen a kor egyetemistái már Roman Jakobson és J. M. 
Lotman mûvein nôttek fel.11 Ez a vita aztán „átnôtt” a Fellegvár hasáb-
jain Aradi József által kezdeményezett „kögítés” vitává, amely ironiku-
san mutatta meg egy teoretikus mûkifejezésbôl (cogitatio) származó 
fantáziaszó nyelvképzési lehetôségeit, egészen az abszurd felé. Igaz, 
hogy „vezetékes” lap volt az Echinox, és természetesen szerkesztôi is 
annak tartották. Ámde mégis megjelent a nyilvánosságban, ugyanis 
Marosi Péter, az Utunk egykori kritikai rovatvezetôje szorgalmasan 
kérte az Echinoxról szóló lapszám-recenziókat, és természetesen közöl-
te is. Tehát a lap emígy megjelent és elismert lett a hivatalos nyilvános-
ságban is. A határokon túl is ismertté vált, túlnôtte magát és szerepét a 
hiánymechanizmus miatt. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy nem-
csak a nemzedékhez tartozó alkotók publikáció miatt vagy okán, ha-
nem mert olyan szerzôktôl is közölt, akiknek (avagy írásaiknak) már 
igencsak baja volt a nyilvánossággal (például éppen Csiki Lászlót, 
avagy Méliusz Józsefet). Az Echinoxról szóló fejezet szerintem a könyv 

11 De ha már ezt megjegyeztem, érdemes lenne egyszer kitérni e nemzedék világiro-
dalmi, kortárs irodalmi mintaválasztásaira, azoknak a döntô fontosságára a nyelvi tudatos-
ságban, a nyelvezet kimunkálásában. Csak egy példát mondok: nem tudom miért éppen 
és hogyan, de Dominique Tron vagy Jacques Roubaud könyvei kézrôl kézre jártak itt, 
közismert a szerepük a francia experimentális költészet alakításában. 



134

egyik legpontosabban megírt része, ezt kell majd olvasni, nem azt a 
rémséget, ami a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban írva vagyon. 
Külön figyelmet érdemel az, ahogyan a szerzô a tematikus számok tar-
talmi vonatkozásait ismerteti és jelzi azoknak az általános szerkesztés-
politikai (szemléleti) fontosságát. 

Rendkívül fontosaknak tartom Miklós Ágnes Kata vita- és ankét-
elemzéseinek azt a részét, amely a Balog Edgár által megfogalmazott 
„népszolgálati” ideologémát érinti, illetve azt az elképzelésrendszert, 
amely egy ilyenfajta szerepelvárást érvényesít, következményeiben 
nyilván kizáró jelleggel. Ennek a generációnak a tagjai (ösztönösen 
vagy tudatosan) nyilván felismerték, hogy bármilyen ideológiai össze-
függésbe belemenni és abban vitázni életveszélyes, hiszen önmagában 
az ideologikusság vált életveszélyessé. Csak egy lehetséges ideológia 
lévén, amely az RKP mindenkori kongresszusi téziseiben, majd a párt-
fôtitkár beszédeiben volt lefektetve. 

A föntiekben érintettekkel kapcsolatos az a másik perspektíva, ame-
lyik – szociológiáról lévén szó – a vizsgált Forrás-nemzedék származá-
sának a kérdését veti fel, és megállapítja, hogy többségükben értelmi-
ségi gyerekek. (Talán, ha munkás és paraszt származásúak lettek volna 
a szerencsétlenek, talán több esélyük van a korszakban.) Palotás Dezsô12 
örök sérelme volt ez például, de ennek ellenére és a kortárs ellenszen-
veket leszámítva, Dezsô, aki nagyon nehéz ember volt, ugyanakkor 
abszolút szeretetre méltó jó barát vala. Nekem legalábbis.) Ezeknél a 
konkrétumoknál azonban messze fontosabbnak tartom Miklós Ágnes 
Kata perspektíváját az értelmiség és a közösség viszonyának a kérdésé-
ben. Ezen belül specifikus az elitek létrejöttének és szerepvállalásának 
a problémája, amelyrôl – sajnos – ma oly keveset beszélünk. De az ér-
telmezés és önértelmezés kérdései az értelmiség és az elitek, valamint 
a közösség viszonylatában ma is abszolúte idôszerûek, különösen, ha a 
posztmodern és információs korszak specifikumait, fôleg az értelmiség 
fragmentációját, értelmiség és politikum szinte artikulálhatatlan viszo-

12 A Palotás–Szôcs-vita Györffy Kálmán regénye kapcsán a könyv egyik legélvezete-
sebben megírt alfejezete, amelyben sok minden átjön Palotás Dezsô egyéniségébôl is. 
Akkori és mai véleményem szerint, bárki más szerzô kapcsán is ez lett volna Palotás 
Dezsô stílusa, ez a fanyarkemény és keménykedô debatteri stílus. Hogy éppen mégis a 
Györffy regényét választotta, az viszont paradigmatikus: P. D. egy nyelvi formán és re-
gényformán is nagyon el akarta verni a port, azért, hogy az soha többé ne lehessen elfoga-
dott, mi több „jó”, pozitíve értékelhetô. Palotás Dezsô 1999. március 7-én hunyt el Bu-
dapesten.
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nyait követjük. (És e tekintetben afelett sem lehet elsiklani, hogy az 
említett harmadik Forrás-nemzedék hány alkotója lett vezetô politi-
kus, vagy véleményformáló politikai szakíró, és így tovább, avagy há-
nyan maradtak meg a sajátosan értelmiségi hivatásban és pályákon, 
hányan vonultak vissza mindörökre vagy éppen haltak meg – és miért.) 
Szóval e tekintetben is igaza van Miklós Ágnes Katának: a harmadik 
Forrás-nemzedék egykori története félmúlt, vagy éppen a jelen, az 
egykori aktorok szerepvállalásai és identitásai kapcsán kontinuus és 
disz kontinuus mozzanatok egyaránt vannak. The Show goes on…, de a 
nagy kérdés az, hogy mennyire magyarázati-hermeneutikai értékû az 
egykori történet a mára nézve? Reális történet-e, látjuk-e benne az ok-
ság rendszerét, vagy már a totalitarizmus sem engedte történetté bonta-
kozni, csak fragmentumok voltak, majdan meg cserépdarabok, ame-
lyek soha többé meg nem találják egymást? A szerzô szerint igenis tör-
ténetrôl van szó, amelynek van hermeneutikai-magyarázati értéke a 
mára nézve, én ebben jóval szkeptikusabb vagyok. Természetesen 
nem akarom retroaktíve minôsíteni a harmadik Forrás-nemzedéket 
mint csoportot. 

Módszertani érdekessége a könyvnek, hogy az elsô rész faktikus és 
tézisszerû részei a könyv második felében – a generációs szerepek és 
identitások kapcsán – analitikusabb összefüggésekben jelennek meg, 
amelyeket ebben a terjedelemben már nem tudunk követni. Az ösz-
szegzés és végkövetkeztetés fejezetbôl idézzük a szerzô alapmondatait: 
„Sajnálatos módon a hetvenes évek romániai viszonyai között még a 
régebbi folyóiratok megôrzése is problémát jelentett, nemhogy még újak 
alapításában lehetett volna reménykedni” (247–248). „Éppenséggel a 
népi ideológia nevében ítélték károsnak a »túlélôk« és a »hatalmon 
levôk« képviselôi, hogy a szellemi elit fiatal képviselôi fôként a szelle-
mi elit idôsebb képviselôinek a leszármazottai” (248). „Természetesen 
a terjedelmében és megjelenési gyakoriságában limitált Exhinox és Fel-
legvár sem biztosít(hat)ott elegendô teret a fiatal szerzôknek […]” 
(255). „A publikációs lehetôségek beszûkülése ellen a hetvenes évek 
közepétôl induló nemzedék ezért további lehetôséget keresett és ta-
lált: elsôsorban az antológiákat” (251). „A legfiatalabb generáció kép-
viselôi pedig – és ebben sincs semmi meglepô – az intézményekre és 
azok képviselôire hárították a meg nem valósult, meg nem valósuló 
kommunikáció lehetôségét” (258). Sajátos alakzat sajátos összefüggés-
rendszer ez bizony, de hát mi volt „normális” akkoriban? Miklós Ágnes 
Kata sikerrel érvel amellett, hogy ebben az összefüggésben kell láttatni 
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és megértetni az akkori teljesítményt, a tulajdonképpeni irodalmat. 
Amelyhez – eszme- és politikatörténeti szempontokból is – nélkülöz-
hetetlen, tudósi alapossággal13 megírt perspektívát nyújt ez a könyv. 

Korunk, 2011/11.

13 Külön kellene méltatni a felhasznált mûvek éppen 10 oldalnyi terjedelmû – a téma 
szempontjából majdnem exhausztív – jegyzékét, amelyet öt részre tagol a szerzô (Kötetek; 
Cikkek, tanulmányok; Viták, ankétok, interjúk; Primer szövegek (antológiák, versek, próza), vala-
mint a 37 lapnyi jegyzetanyagot. 



137
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A „leltár” mint távlat. 
Megjegyzések Bogdán László regényírásáról

Már a Helyszínkeresések forgatáshoz címû regényében is fel kellett fi-
gyelnünk Bogdán László ama szándékára, melynek értelmében ô re-
gényíróként sem kíván elkülönülni környezetétôl: önmagától, városától, 
szellemi pátriájától – sôt, a regényírás balzaci nagy hagyományának szel-
lemében a regényt az élet megfejtésének kulcsaként tekinti, ilyen re-
gényt akar írni –, olyan esztétikai összefoglalásként, amely érvényes 
felismeréseket vetít az életbe és a környezetébe. A regény ebben a hely-
zetben nem kíván „más” lenni, mint tárgyának és alanyának közvetle-
nül együttes története, a regény nem kívánja mitologizálni tárgyát és az 
elbeszélô helyzetében szublimálni alanyát – mint ahogy az nem egy 
esetben történni szokott korunk közkeletû regényírási felfogásaiban.

Persze ez a látszatra nagyon is egyszerû dolog rendkívül komplex 
feladatok elé állítja a regényírót: alanyiságénak reflektált formájában 
kell megalapozza elbeszélôi formáját és fordítva; ehhez azonban elsô 
fokon kell elsajátítania alanyiságának történelmi létezésmódját. Ebbôl 
az alapállásból kiindulva, a regényíró elsôsorban filozófiai és ismeretel-
méleti állásfoglalásra kényszerül: „saját” történetének (ontológiájának) 
felfogása ugyanis azt a meghatározást jelenti, amelyben B érvényes mó-
don választja el magát környezetétôl, sôt, már a megismerés szándéka is 
egyfajta elválasztást jelent (és ennyiben nem mondunk ellent a beve-
zetô megállapításoknak, hiszen a regények az alany és a környezet ma-
gasabb fokon helyreállított egységvíziói lesznek). Az „én” ontológiája 
és megismerése – illetve az egyik a másikban – alanyiságának felfogá-
sához, a tudatához vezeti a szerzôt, és ez az egész folyamat játszik közre 
abban, amit az „elbeszélés alanyának” nevezünk. Lehetne úgy regényt 
írni – legalábbis így szokás Flaubert óta –, hogy az író csak e folyamat 
lejátszása után zárkózik be szobájába és ábrázolja, fejezi ki világát, 
mond ítéletet róla.

Bogdán László esetében viszont az volt a sajátos, hogy ônála ez a fo-
lyamat két regényében zajlott le, ezért ezek a regények (a már említett 
Helyszínkeresések forgatáshoz és a Címeremben két hattyú) az egzisztencia 
regényei is. Ô akkor „zárkózott be szobájába”, amikor az érvényes eg-
zisztencia keresésének feladata nyilvánvalóvá vált. Elôfordulhatott vol-
na, hogy feljegyzések, naplójegyzetek, kommentárok formájában ôrzi 
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meg ezt a két regényt, illetve anyagát és saját meggondolásait. A 
narráció és reflexió folyamatából mégis regények születtek, az egziszten-
cia keresésének, az individuációnak a dokumentumai. A kérdésre való köz-
vetlen utalások közül most a következôt idézzük: „A négy évszak ha-
gyományos, szilárd, akár jelképszerûnek is felfogható, bár konkrétumai-
nak végtelen gazdagságával mégsem teljesen jelképszerû szerkezeti 
egységbe tömöríthetné filmünk szerteágazó, mozaikszerû, hálószerû 
témáit. Igen, a négy évszak. Csak ehhez elôször tudni kellene, hogy kik 
is vagyunk mi, és milyen szerepet töltünk be ebben az egész szédítô 
körforgásban.” (Címeremben két hattyú. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1980. 181. Kiemelés – E. P.) Ahogyan létrejön, mûködik az elbeszélô 
fôhôs, úgy körvonalazódik az alany. A két regény egyben válasz száza-
dunk egyik alapvetô filozófiai kérdésére is: hogyan lehetséges a konk-
rét ember, mi a princípium individuationis titka –, s nemcsak elvontan, 
hanem kérdésünkben fôként a mi körülményeink között. Ennélfogva 
e két regény úgy viszonylik majdan Bogdán késôbbi regényeihez, mint 
elôtanulmány a tanulmányhoz. S ezt a szorgalmas és nagyon mûvelt 
alkotót ismerve bizonyosra vehetjük a reprezentatív folytatást.

Bogdán elbeszélôi formája igen bonyolult: helyet biztosít benne 
(méghozzá igen furfangos módon) a fôszereplôként mozgatott narrátor-
nak (aki azonban a többesszám elsô személy használata révén – mi – a 
távolságtartás, az ironikus szemlélet letéteményese), a tulajdonképpeni 
történetnek, a történetbôl kisejlô hagyománynak (sôt, a történeti titkos 
tudatnak), a mitológiának, a látszat etikájának, szemben a történelmi-
leg érvényes erkölcsi renddel stb. A Címeremben két hattyú így egyrészt 
rendelkezik kerettörténettel, ugyanakkor azonban tudatformák regé-
nye is, és Bogdán elbeszélô technikáinak egyik alapösszetevôje éppen 
a kollektívumban feltalálható tudatállapotok sokféleségének jellemzé-
se. Igyekszik mindig felforgatni hamis-tudati elképzeléseinket a 
kollektívum tudatának képzeltségérôl, rámutatván arra, hogy az tyúk-
tolvaj-, feljelentô-, sofôr-, milicista-, kincskeresô-, görög menekült-tu-
datok összjátéka (valamint az íróé), s következményképpen más és más 
jellegû részvétele is a történelemben vagy a hatalom uszályaiban.

A szerzô törekvése néhol sziszifuszi, hiszen reprezentatív hitelesség-
gel akar szerepeltetni mindenkit (méghozzá történetileg és mitikusan 
is összefüggô módon) regénye színpadán.

Ez a történelmi és földrajzi vidék a különbözô történetek kalandja, 
de közös kaland is egyben – hangsúlyozza Bogdán. Persze a kaland ki-
fejezést Bogdán hôseivel kapcsolatban nagyon is sajátos értelemben 
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kell használni, hiszen második regényében attól szívszorítóak a megje-
lenített emberek sorsai, hogy kalandjuk szinte mindegyikükre érvé-
nyes módon a történelem kalandja velük. Ôk szinte soha nem képesek 
annyira ellenôrizni sorsukat (legalábbis az ötvenes évek perspektívájá-
ban nem), hogy szabad cselekedetek származzanak belôlük. Ez a helyi 
történet Bogdán víziójában a különbözô rossz kalandok (tehát nem a 
saját, ellenôrzött cselekedetek folytán kialakult sorsok) mozaikkockája, 
s nem egy esetben panoptikuma.

De mindezek a kalandok: a szerzô története, ebbe született bele, 
ettôl olyan, amilyen. A „beleszületés” pedig szükségszerûvé tesz egy 
etikai viszonyt (s ez szolgál a regény perspektívájának az alapjául: ren-
dezni végre a mi történetünket, ez a mi munkánk s nem is kevés), de 
nem tesz szükségszerûvé egy etikai közösséget. Az etikai közösség 
szükségszerûsége csak attól van, hogy választom az összes rossz kalan-
dokat, etikailag elsajátítom a helyzetemet. Akkor viszont – tehát a vá-
lasztás, s nem a beleszületés jogán – lehetôvé válik az etikai ítélet is, s 
egyben adott a történetírás joga is; a mítosz leválasztható a tényekrôl, s 
megvan a regénybeszéd, a regényfikció formája.

Ebbôl a szempontból külön is érdekfeszítô olvasmány a Címeremben 
két hattyú tartalomjegyzéke, abban ugyanis a kérdések, álláspontok, té-
nyek szétválasztottan jelentkeznek, s nem mint a regényben, nem a 
textúra egységében. Bogdán igen fontos esztétikai gesztussal adja meg 
a kulcsot, a fenomenológiából a fikcióba való átmenet kódját: „Csak 
egyetlen jelt! Gyurka bácsi sétapálcája. Bármennyire is jelen vagyunk mi 
ezekben a nevelô években, miden eldöntetlen még, azt sem tudni, mit 
akarunk, bár szóba került kincs is, és mint mágnes az üveglapra szórt 
vasreszeléket, forgatja maga körül a kisvilágot. A dolgok között már 
sejtjük az összefüggéseket, ha nem is tudjuk megfogalmazni. A kazet-
tát Gyurka bácsi találja meg Borbereken, séta közben akad bele 
sétapálcaja hegye, és ezzel kezdetét veszik az események. A dolgok 
összekeverednek, még reményünk sincs rá, hogy megtaláljuk a fonalat. 
Mintha egyre erôszakoltabb lenne a nyilvánvaló jelek között is az ösz-
szefüggés. Kriszti melle és a fóliánsokon látható, saját farkát harapdáló 
óriáskígyó, a kapunk elôtt bámészkodó Sánta Albert és a Sztálin halálát 
tudtul adó bekeretezett gyászjelentés, a padlásbeli divány, a borzhoz 
hasonlító kagyló és nagyapánk, Áron, a református templom alatti alag-
útban. Sok-sok kép. A nyomok és a jelek átmetszik egymást, kiegészí-
tik, hatálytalanítják, magyarázzák, nyomatékosítják, terrorizálják. (I. m. 
251.)
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Amint ebbôl az idézetbôl is kiderül, a Szerzô (az író szubjektum) 
mûködési módja és önreflexiója amellett, hogy a szöveget létrehozó 
elem, sajátos nyelvtani szerkezeteket is érvényesít a diskurzus logikájá-
ban. Bogdán regényírása meglehetôsen magányos és elszigetelt jelen-
ség irodalmunkban; az a kérdés viszont, amely e regényírás nyelvezeté-
nek elemzése során felmerül, már több mint egy évtizede foglalkoztatja 
a nyelvfilozófiát – s nyilván nem kis részben a kortárs prózapoétikák ál-
tal felvetett problémákból kiindulva. Egy 1969-es írásában Michel 
Foucault a következôképpen fogalmazza meg a Szerzô-szubjektum 
elemzésének a feltételeit és perspektíváit „…a szubjektum problémája 
alaposabb reflexiót igényel. Nem az eredeti forrásként felfogott alkotó 
szubjektum témájának felújítására van szükség, hanem arra, hogy feltár-
juk e szubjektum kötôdéseit, funkcionálási módját, függôségi viszonya-
it. A hagyományos problémát meg kell fordítanunk: a kérdés többé nem 
az, hogy egy szubjektum szabadsága miként hatol be a dolgok sûrûjébe 
és miképpen ad nekik értelmet, hogy ekképpen mintegy belülrôl meg-
elevenítve egy nyelvezet szabályait, eredendô szándékait valósíthassa 
meg. A kérdés inkább a következô: hogyan, milyen feltételek és formák 
között lép fel ez a szubjektumnak nevezett valami a diskurzus rendjé-
ben? Milyen pozíciót tölthet be, milyen funkciókat láthat el, s milyen 
szabályoknak engedelmeskedik a különféle típusú diskurzusokban? 
Röviden, a szubjektumot (és helyettesítôit) meg kell fosztanunk krea-
tív, ôseredeti szerepétôl és a diskurzus változó, komplex függvényeként 
kell elemeznünk.” (Világosság. Melléklet. 1981. július, 35.)

Bogdán regényírásában – s ebben is rokon a kortárs magyar próza 
olyan képviselôivel, mint Esterházy Péter, Czakó Gábor, Nádas Péter 
és mások – a képszerûség, a filmszerûség, a fenomenologikus világ az 
az alap, amely feladja a kérdéseket, s természetes, hogy a kellékek, a 
tárgyak komplexitása nehezen engedelmeskedik a rendezôelvnek, 
amely – s ez a próza sajátossága – monista. A fenomenológiában igyek-
szik megtalálni a történet reális mivoltát, de a történet sajátossága, hogy 
elfedi önmaga logikáját: az okok, indokok, források és gyökerek rend-
szere csak itt-ott érhetô tetten. A regényíró feladata a rossz látszat meg-
szüntetése, a reális kaland meglelése. Bogdán perspektívája azé a re-
gényíróé, aki a látszatot a legteljesebb magánvalóságában leírva példa-
mutatóan állítja össze az események zûrzavarát és leltárát. A leltár ezért 
jó perspektíva, mert azonnal kikutatja a hiányt és a sikkasztást. A tolvaj 
pedig minden jó krimi tanúságtétele szerint lefülelhetô.

Ifjúmunkás, 1981. december 6.
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Molnár H. Lajos és a társadalmi fantázia

Molnár H. Lajos a romániai magyar irodalomban a hetvenes évek 
második felében fellépô, és a nyolcvanas évek elejére beérett alkotók 
csoportjába tartozik. Céltudatossága és alkotóereje ritka, példás gyorsa-
sággal követték egymást könyvei: És akkor átmentem a tûzön. Beszélgeté-
sek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978; Kilépés. Dacia Könyvkiadó, 
Kolozsvár-Napoca, 1980; Donki Ákos. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1981. Ezek a könyvek sikerkönyvek voltak, kritika és közönség egy-
aránt lelkesedett, hiszen mindenféle elôítélet, irodalmi becsvágy és 
lakkozási késztetés nélkül olvashatott dokumentumokat társadalmi va-
lóságának legismeretlenebb területeirôl és embereirôl. Ezeket a köny-
veket olyan ember írta, akinek igazságszeretete a legfôbb szenvedélye, 
tudományos felkészültsége és tapasztalati emberismerete egy nyomo-
zótiszt éles szimatával párosul, etikai magabiztossága pontos ítéletekbe 
és állapothatározókba foglalja a kutatott jelenség vagy emberi jelenség 
körvonalait.

Amint a könyvek megjelenése idején több kritikus is rámutatott, 
ezek az írások sajátos helyzetben születtek: az ötvenes évek termelési 
regényei olyan különleges mûfajt dolgoztak ki, amelynek szigorú, szin-
te boileau-i pontosságú kánonjai voltak: a fôhôsök áldozatkész csoport-
jával szemben állott a mélyben meghúzódó, a termelést akadályozó el-
lenség egy szervezett csoportja, s a termelés tulajdonképpen nem ter-
melés volt, hanem a harc területe. A becsületes és jó szándékú munká-
sok éberségét igénybe vevô, akadályt nem ismerô fôhôsök aztán addig 
nyugtalanították a termelést akadályozó rossz szándékúakat, míg azok 
elárulták magukat, leleplezôdtek, vagy le lehetett leplezni ôket. Ezek 
után az áldozatkész fôhôsök és a becsületes, éber munkások mosolyog-
va egyre magasabb technológiai szintre emelték a termelést. A Terme-
lés esztétikája és mitológiája miatt aztán végképp ködbe veszett a 
termelô emberek mibenléte, a munkás reális anyagi és szellemi állapo-
ta, ugyanis az irodalmi fikció pontosan ennek a kifejtését tette lehetet-
lenné. Ezt a helyzetet az irodalom és a társadalmi tudat egyaránt meg-
szenvedte, hiszen a pontos tényismeret híján lehetetlenné vált az álta-
lánosítás, a következtetés, s nem mûködhetett a társadalmi fantázia, 
amit C. Wright Mills minden valóságos társadalmi tudat alapvetô össze-
tevôjének tartott. De Molnár H. Lajos nem a termelési regény mitoló-
giájának és esztétikájának a felbontására vállalkozott, nem az ötvenes 
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évek irodalmi fikciójának és termelési tudatának a szerkezetét semmi-
sítette meg az irodalmi és esztétikai kategóriák (például az irónia) állás-
pontjáról – ahogyan ezt utóbb Esterházy Péter tette Termelési kisregény 
címû könyvében –, hanem pontosan a társadalmi képzelet reális 
mûködési feltételeit és alapját igyekezett rekonstruálni könyveiben.

A siker feltétele éppen az volt, hogy e könyvek a társadalmi tudat és 
önismeret egy kínzóan homályos és tabukkal lefedett részét látták el 
tudományosan is megbízható tényismeretekkel. A szereplôk igazságai 
vagy vélt igazságai mögött ugyanis Molnár H. Lajos a teljes, társadalmi 
dimenziókra utaló igazságot keresi a szociológus és a pszichológus esz-
közeivel és szemléletével, s amint Donki Ákos címû magnóregénye mu-
tatja, egyre inkább a szubjektum teljes bemutatásának igényével. Aho-
gyan a pályakép sorsrajzzá lesz, úgy változik a szociográfiai riport irodal-
mi értékû dokumentuma szuverén irodalmi formává.

Molnár H. Lajos pályája és sorsa sok mindent megmagyaráz az író 
ethoszából, persze könyveinek „éppígylétét” nem, az már az esztétiká-
ra és irodalomra tartozik. Ez a pályakép külsôleges, de alapvetô tényei-
ben magába sûríti – akár a tipikus vonásokig – a második világháború 
után született értelmiség kialakulásának legfontosabb elemeit. 

1946. május 16-án született Marosvásárhelyen, Bolyai (majd Papiu) 
Líceum, reál szak, Népi Együttes, színházközelség, készülôdés a szí-
nészpályára, „lezser” életvitel, majd találkozás a könyvvel, aztán egy év 
a Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fôiskolán. Néhány hét a Bútor-
gyárban, néhány hónap a Bábszínházban. 1966-tól a kolozsvári Babeš–
Bolyai Tudományegyetem defektológia szakának hallgatója, továbbra 
is mûkedvelô színész. 1971 szeptemberétôl a resicai Kohászati Kombi-
nát Ipari Pszichológia-laboratóriumának alkalmazottja. Szakmai sikerei 
révén országosan elismert szakember. 1975-tôl kezdi elsô írásait közöl-
ni az Ifjúmunkás, s 1976 februárjától az Ifjúmunkás riportere, a vissza-
költözésig még bejár a kazettás magnetofonnal a kombinátba, majd 
családjával együtt újra Vásárhelyen telepedik meg, a szülôvárosában. 
1978-tól elismert író.

Az ilyen fajtáról szokták azt mondani, hogy „jó vágású, barna em-
ber”. Impulzív alkat, gyorsan beszél, meggyôzôen érvel, szívesen ne-
vet. Hallatán az a benyomásunk támad, hogy helyzetfelismerô képessé-
ge és tettrekészsége nagyon egzakt megfelelési viszonyban van. Ítéle-
teiben pontos és független ember – aki igen behatóan ismeri a saját 
életének döntô fordulatait és tanulságait.
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A három könyv nagyon pontosan megrajzolja azt a fizikai és irodalmi 
utat, amelyen és ahogyan Molnár H. Lajos riporterként, magánember-
ként és pszichológusként találkozik a társadalmi szubjektummal, a 
termelôvel, a munkással. Ahogyan az elsô könyv jelenségrajza mutatja, 
ez a találkozás szinte véletlenszerû: „bemegy a gyárba”. Csakhogy az ô 
fentebbiekben említett három minôsége egyben marad, nem válik szét 
magatartások és szerepek, nyelvi és kulturális sztereotípiák összetevôire; 
azon kívül, hogy a helyzet mindenhatóságában pragmatikusan megbí-
zik, nem akar semmit. Ennélfogva a portás sem kiáltja utána azon a 
jellegzetes, ismert hangján: Tovarãšu?! – Elvtárs?! Megkérdezi: Elv-
társ? Majd pontosan el is igazítja, azaz az újságírószerep mindenhatósá-
gában tényleg oda mehet, ahova akar, a portás nem Kerberosz, s Molnár 
H. Lajos kíváncsi tekintete felfedheti „a tûz fellegvárának” tulajdon-
képpeni mivoltát – „a tûz fellegvára” az a mindannyiunk olvasmányai-
ból ismert „irodalmi hely”, ahol egy pontosan ki nem deríthetô mecha-
nizmusban találkozik Prométheusz a sztahanovista helytállással.

Az És akkor átmentem a tûzön címû könyv megjelenésekor alapvetô 
mûfaji dilemmák elé állította a kritikusokat: egyeseket megtévesztett a 
szerzô mûfaji megjelölése („beszélgetések”), volt, aki szociográfiai ri-
portot látott benne, volt, aki egyszerû riportsorozatot, volt, aki a bûnügyi 
regény alapsémáját felismerve minôsített. A zavart a könyv szerkezete 
és a nyelvezet okozta, egy olyan szerkezet, amely nem engedelmes-
kedhet az epikai linearitás követelményeinek, mivel éppen nem isme-
ri a történésnek a lineáris fogalmát – ragaszkodik azokhoz a tudatállapo-
tokhoz és a belôlük kiderülô tényékhez, melyek nem az ésszerû monis-
ta egyenlet elve alapján szervezôdnek. A termelés ugyanis pillanatnyi 
és idôtlen folyamat, a társadalom – ha mûködik – megállás nélkül szem-
besíti a termelôt az anyaggal, megállás nélkül elveszejti az egyiket a 
másikban. Hang nélkül lefordítja az egyiket a másik „nyelvére”. Eköz-
ben a megfelelô technológiai folyamatban acél lesz egyfelôl: „– Az acél-
hoz három dolog kell: nyersvas, ócskavas és ásványi – salakképzô és 
nemesítô – anyagok. És még valami: szakember, ô adja a keverékhez a 
szaktudást és a szeretetet…”, „…Vasból…”, „…Az függ az acéltól! Be-
letesznek vasat, meszet…” Három válasz a kérdésre; másfelôl a szigo-
rúan konkrét történet: kik a szakemberek? Akik még egy századfordu-
lós Chemia és áruismeret-tankönyv szintjén sincsenek tisztában az acél 
mibenlétével, de akik ösztönösen kockáztatják életüket és egészségü-
ket a már-már kárba veszô tonnák megmentéséért?!
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Ne is próbáljunk ezekre a kérdésekre válaszolni, hiszen a szerzô fô 
erénye ebben a könyvben éppen az, hogy világosan megmutatja: ki a 
munkás? Az az ember, aki társadalmi hovatartozásának és gazdasági ér-
dekeltségének, családi státusának rendszerében éppen ezt és éppen 
így csinálja, „hozzánô” anyagához és a helyhez, öntudata és szerepe, 
ismeretei és szociális mivolta nem magyarázza ezt az állapotot – emiatt 
mindezekre kérdezni, mindezeket keresni kell.

Ez a keresés és kutatás nem nyerhetné el célszerûségét a kérdezô 
szubjektum – ne nevezzük egyszerûen kérdezôbiztosnak – eszessége 
és felkészültsége nélkül. Nemcsak megszólaltat és faggat embereket, 
hanem alakokat és jellemeket villant fel, különleges és tipikus munká-
sokat, mégpedig néhány motívumcsoporttal igen jól jellemezhetô epi-
kus térben: az acél megmentése, a baleset elhárítása, gépek és emberek 
kihozása a tûzbôl, a „szörnyeteg” acél megfékezése – a cselekményes-
ségnek egyfajta általános, szinte nem is személyekhez kötött világa ez. 
Ennyiben persze rendkívül pontos, hiszen a megismételt munkafolya-
mat legáltalánosabb valósága szerint benne minden helyettesítôdik, a 
reprodukcióba az új anyag és az újratermelt fizikai és szellemi munkaerô 
lép be. Nevek és esetek, helyzetek csak akkor törik meg ezt az általá-
nosságot, ha a termelésben fennakadás van, jelesül, ha ömlik az acél, és 
veszélyben vannak az emberéletek. Mert világos, hogy a technológia 
elavult, és a munkavédelmi elôírásokat nem tartják be, s ez a két 
tényezô együtt állandó szoros életveszélyt jelent. Ez pedig alapvetôen 
meghatározza a munkás érdekeit és mentalitását: „– Mi szépet talál 
benne? – Amikor látom, hogy az általam elôkészített üstök jól mennek, 
és én is hozzájárultam ahhoz, hogy minél több acélt szedjünk ki az 
üstbôl. Ne legyen annyi veszteségünk – tulajdonképpen ez a mi mun-
kánk. Ne legyen veszteség, ne legyen baleset. Ez a legszebb dolog. A 
legnagyobb elégtétel, ha nem történik semmi különös. Ha a vezetôség 
részérôl nem ér szemrehányás, hogy rosszul készítettünk elô egy üstöt, 
amelyik aztán nem felelt meg az öntésnél.” A munkás öntudatképe is 
pontosan tükrözi az acélnak a bizonytalan technológiában elfoglalt he-
lyét. „Egy acélöntô elôször is legyen dolgos, aztán öntudatos. Mert ha 
öntudatos, akkor bemászik, és megmenti az acélt.”

Nem lineáris-cselekményes, sajátos szerkezettel bíró epikai rend-
szer ez a könyv, mert a termelés a maga általános mivoltában egyik 
fentebbi jeggyel sem jellemezhetô. Mégis Molnár H. Lajos könyve 
rendelkezik az epikai alkotás számos ismérvével: igen pontos tér-idô 
struktúrája van, szereplôi, jellemei, hálószerû cselekménystruktúrája, 
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nyelvi rendszere a beszélôk által modellált sajátos (ugyancsak megrom-
lott magyar nyelvet használó) jelszerkezet. Lényeges üzenete van a 
munkás helyérôl: termelésben, társadalomban, sebesülésben, antropo-
lógiában. És végezetül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
befogadó regényként olvassa ezt a könyvet, s teljes joggal, mert ha az 
irodalmiság hagyományos ismérveit a szöveg epikai kritériumaival fel-
cseréljük, akkor ez a könyv szociográfiai pontosságra törekvô termelési 
regény.

Ehhez a mélyszerkezetet felmutató könyvhöz képest viszonylag 
„könnyebbnek” tûntek a Kilépés címû riportkötet írásai, legalábbis ab-
ban az értelemben, hogy az elôzô könyv lényeges felismeréseihez, igaz-
ságaihoz és formájához képest megmaradtak a társadalmi szubjektum 
további felületi vizsgálatánál, már amennyiben a társadalmi intézmé-
nyekben viselkedô ember tôle viszonylag független intézményi visel-
kedési formák, magatartásminták és szerepek hordozója. Ezekben az 
írásokban Molnár H. Lajos körültekintôen leírja a társadalom intézmé-
nyes formái által mûködtetett viselkedési formákat, magatartásmintá-
kat és szerepeket, valamint szerepelvárásokat, jellemzi azokat, termé-
szetesen nem függetlenül a viselkedô embertôl, a rosszul szereplô 
alanytól – hiszen nem mindig a szerep rossz, igen sokszor az ember 
hanyag, felületes és oktalan. A Kilépés riportjaiban kettôs kritika érvé-
nyesül: az intézmények és az emberek kritikája, erôsödik a már a For-
rás-kötetben is meglévô kritikai nézôpont, a szerzô a tisztán morális ál-
láspontról egyre inkább a kritikai álláspontra tér át, az emberi gyenge-
ségeket és indokolatlan – nem természetes – gyarlóságokat már-már 
fensôbbségesen szatirikus nyelvi formákban mutatja be és jellemzi.

Az a sajátos terület, amelyet ebben a könyvben felderít, a szociál-
pszichológiának és a társadalmi térnek az a része, ahol furcsa, ellenôriz-
hetetlen egyvelegben találkoznak a különbözô rossz információk, tév-
képzetek, hamis hiedelmek, babonák, a magánemberi és társadalmi 
tudatlanság formái. Persze Molnár pontosan feltérképezi ezeknek az 
eredetét is: a munkaerô rosszul- vagy alulinformáltsága csak részben az 
emberek hanyagságának és tájékozódás-képtelenségének következ-
ménye, részben a vállalatok helytelen információs eljárásainak az ered-
ménye: „– Úgy vettem észre – mondja a személyzeti iroda fônöke –, 
hogy a fiúk, akik ide jönnek, keveset tudnak a vállalat lehetôségeirôl. 
Mikor észreveszik, hogy elvárásaik nem felelnek meg a valóságnak, 
csalódottan továbbállnak. Nemhogy nem világosítja fel ôket senki, sem 
a delegátus, sem a személyzetis, de elôfordul, hogy a verbuválni kül-
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dött emberük – nyilván a nagyobb siker érdekében – valótlanságokkal 
kecsegteti-csalogatja a fiúkat.” Hát ez bizony a munka erô-toborzás tör-
ténelmileg immár minôsíthetetlen módja, de nemcsak egy intenzív 
fejlôdés tervével foglalkozó népgazdaság információs mechanizmusai-
val összeférhetetlen, hanem a szociális politika célkitûzé seivel is, hi-
szen többnyire ezekbôl a közösségi ellenôrzés alól kiszabadult fiatalok-
ból lesznek – mint az eddigi történelemben mindig – a nagyvárosi csa-
vargók, s belôlük kerülnek ki majd a bûnözôk is.

A Kilépés írójában határozottan mûködik valaminô purifikátori indu-
lat: feddi az érettségi utáni éveket ellustálkodó lányokat, mivel azok 
nem akarnak bekapcsolódni a társadalom munkaszervezetébe, súlyos 
szavai vannak a munkásszállás-lakókról, bentlakókról – ám itt a riport 
rövid mûfaja cserbenhagyja az oksági kapcsolatok rendszerét minden-
kor használni tudó szociológust, hiszen ha emberek nagy tömegei nem 
tudnak vagy nem akarnak bekapcsolódni egy társadalmi munkaszerve-
zetbe, akkor annak a jelenségnek nemcsak az emberek tudatában és 
mentalitásában keresendô okai vannak; hanem ennek a tudatnak és 
mentalitásnak a feltételei megvannak a társadalmi tudatban és a társa-
dalmi munkaszervezet munkaerô-politikájában.

A szerzôt megkísértik a hagyományos riporthelyzetek és témák: a 
baleseti sebészet, a börtön, a taxivállalat, s szemmel láthatóan a társa-
dalmi pszichológia egyik legnagyobb fajsúlyú és legôsibb kérdése iz-
gatja: a deviancia kérdése. A deviáns viselkedés megnyilvánulásainak 
egész spektrumát tárja fel, az enyhébb formáktól egészen a legsúlyo-
sabb, a saját és mások életét veszélyeztetô alkoholizmusig – a jelenség-
rajz szintjén.

E két könyvében Molnár kialakította írói anyagát, tárgyának pontos 
ismeretére tett szert, létrehozta azokat az eszközöket, amelyeknek se-
gítségével pontosan meg lehet jeleníteni a társadalmi és termelôi szub-
jektumot a társadalmi környezetben, akár harmonikusan, akár 
konfliktuálisan. Rátalált a társadalmilag elkötelezett, etikai, tudomá-
nyos és kritikai meggyôzôdését világosan tárgyiasító és kifejezô maga-
tartására. Sikerült kialakítania egy olyan jelrendszert, amely a kérdezett 
nyelvi struktúráit stilisztikai jelölôként és tartalmi-értelmi alakzatként 
építi be a saját nyelvi kifejezésformába. Végezetül pedig az igazság ke-
resésének dialogikus, szókratikus módszerével eljutott a tudatos társa-
dalmi szubjektum felmutatásának szükségszerûségéig. Tehát a két 
könyvet akár elôtanulmánynak is tekinthetjük a Donki Ákos címû re-
gényhez.
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A Donki Ákos hasonló nevû hôse annyiban folytatja a Kilépés szerep-
lôinek hagyományát, hogy katasztrofálisan tájékozatlan a társadalom és 
az eligazodás dolgaiban, társadalmi lényként retardált, valamilyen hát-
rányos helyzetbôl indul. A pálya- és párválasztás kimeríti, a családalapí-
tás, valamint a lakásszerzés és berendezkedés felôrli majdnem minden 
életenergiáját. Amikor tulajdonképpen „révbe érkezett”, teljesen ki 
van merülve, életkedve elfogyott – egyszerûen nem lát további pers-
pektívát. A regény azt a folyamatot mutatja be, amelynek eredménye-
ként kialakul ez az állapot. Donki Ákos megjelenésében, viselkedésé-
ben, gesztusaiban, nyelvében jellegzetes alakja a társadalomnak; mint 
társadalmi lény – anyagi gyarapodása ellenére – lelkiekben reményte-
len versenyben van társadalmi környezetével.

A regény kezdeti, indító gesztusa a panasz: „a regényt azért kell me-
sélni”, mert „a szükség elôbb-utóbb megbontja az élet egyensúlyát”. 
Kicsoda Donki Ákos? „Vidéki vagyok, ahogy mondani szokás, falusi… 
Jelen pillanatban ötvenkét kilót nyomok munkaruhában, szerszámok-
kal a zsebemben, százhetvennyolc centi vagyok, komolyan mondom, s 
ez mind idegalapon megy és ôrlési alapon.” Donki szocializációja 
szülôfalujában vesztett határperrel kezdôdik, sikertelen szaklíceumi 
felvételivel, majd inas egy üzletelô órásnál, akivel együtt majdnem ô is 
bukik, szakiskolát végez, s nem tanulja ki a géplakatos mesterséget: 
„Elvégeztük a szakiskolát, és tulajdonképpen azt sem tudtuk, mi a 
munka, mi az élet…”

Ez a késôi indulás, megkésett társadalmi életkor megannyi gátlást 
okoz Donkinak, akinek elképzelései éppen a szemhatáron húzódó 
lehetôségekig terjednek, mert abban, ahogyan csak az adotthoz ragasz-
kodik, nem nehéz felismernünk egy sajátos kisgazda-szemléletet. Nem 
nagyon van megáldva a remény és illúzió adományával, s így erô-
feszítéseiben van valami mélyen kilátástalan – a szó legkonkrétabb ér-
telmében. Emiatt nem tudja kielégítôen alkalmazni a társadalom min-
den remény- és illúzióelvû tagjára jellemzô „menekülés elôre” nevû 
szociális stratégiát sem, amelyrôl a társadalomtudós ilyen jellemzést ad: 
„rendkívüli illúziókat kell táplálnunk saját személyünket, képessége-
inket és lehetôségeinket illetôen ahhoz, hogy ne veszítsük el remé-
nyünket: egy ilyen szürke és gondokkal teli, ennyire középszerû élet 
rendkívüli gyümölcsöket fog teremni”.

Mindaddig, amíg Donki ellenôrizni tudja életének eseményeit – és 
különösen a magánéletét (sikeres – szerelmi – házasság, fiúgyerek szü-
letése, kibékülés a szülôkkel) –, viszonylag kiegyensúlyozott, nem gon-
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dol az „idegi alapra”. Mindaddig, amíg viszonylagos szabadsága meg-
van, szorongásait és késôbb kialakuló súlyos neurózisát nem kell figye-
lembe vennie. De mihelyst belebonyolódik a lakásszerzés bûvös köré-
be, elveszti minden biztonságát, hiszen a gyerek beteges, a lakás pedig 
most kell. A 22-es csapdája és egyéb mágikus kifejezések fogadják: „…a 
rövidzárlat. A törvény szerint városi buletint nem kaphatok, mert nincs 
lakásom a városban, nincs egy stabil lakcímem. Városi buletin hiányá-
ban pedig nincs jogom a vállalat által kiutalt lakásra. Ilyenformán ez a 
két dolog mindig kölcsönhatást gyakorol egymásra, egyik üldözi a má-
sikat, de vajon meddig?” Hôsünk nem akar munkahelyrôl munkahely-
re, megyérôl megyére járni, nem akar szakmát változtatni. Megállapo-
dott munkásstátusát nem akarja a vándoréval felcserélni, s ügyeskedni 
sem akar, amennyiben nem hajlandó – vagy nem tudja – a „megját-
szás”, „elintézés”, „megkenés” számára mágikus társadalmi technikáit 
használni: „Utánanéztem ennek a lakásügynek a munkások között is, 
megkérdeztem a kollégáimat, hogyan látják ôk a helyzetet, hogy tud-
nám én ezt a lakást megjátszani. Mert ugye, a vezetôket már mind meg-
kérdeztem, és azok azt mondták, hogy nem lehet. Na és a kollégáimtól 
megtudtam, hogy a vállalatunknak nagyon sok olyan alkalmazottja ka-
pott hasonnemû lakást, aki nem rendelkezett városi buletinnel, és nin-
csenek hozzám hasonló nehézségei sem. Olyan esetrôl is hallottam, ami 
mostanában ebben a társaságban egyedülálló: független munkáslány 
szégyenre méltó múltja miatt vállalati kiutalt lakást kapott. Vajon igaz-
ságosan és megfelelôen jártak el itt az illetékesek? A maguk részére 
természetesen igen” – vonja le Donki a konklúziót.

Végül a kisgyereket csaléteknek használva, s egy újságíró segítségé-
vel, „diverzióval” felhívják a vállalat vezetôségének a figyelmét a tart-
hatatlan helyzetre, ennek következtében a család munkásszállási 
 szobába, végül pedig egy elhanyagolt tömbházlakásba kerül. Tulajdon-
képpen minden együtt van: viszonylag egészségesek, állásban és lakás-
ban vannak, csupa „van”, megállapodottság. Csakhogy az energiaráfor-
dítás túlzottnak bizonyult, szükséges volt ugyan kivédeni az elkallódás 
és elzüllés rémét, de nem bizonyult elégségesnek a belsô emberi álla-
pot megôrzéséhez: „Hogy miket érzek? Ha megállok például, várok 
egy buszt, olyan nyugtalan vagyok, és ha nem csinálok valami különös 
mozgást a lábaimmal vagy a kezeimmel, vagy nincs valami elfoglaltsá-
gom, akkor aztán tényleg ideges vagyok. És sokszor észrevettem, ami-
kor teljesen nyugodt állapotban vagyok, meg-megrándul egy-egy test-
részem, valami, vagy sokszor még a nyakam is. Vagy amikor nézek va-



151

lahova, érzem, mintha nem volna egyenletes a mozgás a nyaknál, vala-
hogy reszketve kezd menni. […] Ez lehet egy olyan valami, ami …, 
hogy keresztülmentem annyi hülyeségen s a csomó idegességen” – ál-
lítja fel diagnózisát Donki.

Donki Ákos életregénye és sorsa valódi esztétikai élményben része-
síti az olvasót, valószínû, hogy nagyon sokan társadalmi alteregójukat is 
felismerik benne. A regény szociológiailag, lélektanilag, nyelvileg egy-
aránt hiteles, kompozíciója kitûnôen szervezi meg tárgyát, a tizenöt 
„beszámolóból” összeálló cselekményrendszer a külsô formában is si-
kerrel szolgálja az epikai feszültséget. Molnár H. Lajos érett, értékes 
alkotással járult hozzá önismeretünkhöz és gazdagította irodalmunkat. 
Társadalmi fantáziánk határait tágította, szerkezetét jelentôsen átalakí-
totta. 

„Szeretném, ha minél hamarabb átvizsgálnák az ügyemet és intéz-
kednének, hogy az életem egy normális, leélhetô élet legyen.”

„Nagyon kérem Molnár H. Lajost, még egyszer szíveskedjék ide 
jönni, mindent szeretnék elmondani, ami nem fér e lapra, és fôleg in-
tézkedni.”

„Még egyszer kérem, sürgôsen keressen meg! Bízom a segítségé-
ben, nemcsak én, hanem az egész család.”

(Részletek Molnár H. Lajosnak írott levelekbôl.)

Igaz Szó, 1982/3. 

Markó Béla. A tárgyak és a formák

Bizonyos korokban a dolgok, szavak, beszéd – s az érzelmileg felfog-
ható univerzum annyi más tárgya! – elvesztik jelentésüket. A jelentésrôl 
persze tudjuk, hogy megvan, vagy meglehet valahol, de ez nem változ-
tat a tényen: létrejött a rejtôzködô jelentés, significatus absconditus. Aho-
gyan Hátterek címû versében (a Lepkecsontváz címû kötet – Kriterion, 
Bukarest, 1980 – utolsó, tehát morfológiailag igen fontos darabjában) 
Markó Béla ezt a helyzetet képekben kifejezi: „A levélben, melyet 
remegô kézzel felszakítasz,/ csak ennyi áll: levél. A hír, melyet lihegve 
átad valaki, így hangzik: hír./ S ha szólsz, csak annyit jelent az is: szól-
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tál./ Nem tátogsz, nem fuldokolsz, míg/ bugyborékol körötted a vízízû 
oxigén./ A jelentéses dolgok távolodnak tôled./ Lihegve befutnak az 
újabb hírhozók,/ s a hír, melyet átadnak, így hangzik:/ hír. […] Értsen 
hát ki-ki ennyibôl …”

A jelentéses dolgok távolodása a létben egyaránt utal a dolgok vilá-
gára, az alanyra, s összefüggéseikre is. Utal az emberközi viszonyok, az 
alany emberi valóságának látszatszerûségére, nem lényegi mivoltára. 
Ám, ha semmi sem – még a mûvészetben sem – képes közvetlen lénye-
gét közölni, ha a szubsztanciák világa hallgatásba burkolózik, akkor 
megszûnnek a jelentéses viszonyok is; jelölô és jelölt, értelem és jelen-
tés, szellem és világ bosszantóan eltávolodnak, akár el is szakadhatnak 
egymástól. Ilyenkor az alanyra hárul az értelemadás szerepe, ilyenkor a 
költôé a jelentésadás gesztusa. Hiszen, amint a Hátterek címû vers pél-
dázata is mutatja: „S a botladozva, sápadtan érkezô/ marathóni harcos 
nem kiáltja, hogy: gyôzelem!/ S nem kiáltja, hogy: vereség! Csak halál-
ra váltan/ összeroskad” – a hírhozó, a gyôzelemjelentô harcos csupán a 
hírhozás, a jelentés képi-dologi funkciójává változott. Hiába hallgatja 
esetleg a tömeg, nincs a megmenekülést, a kegyelmet jelentô szó. 
„Értsen hát ki-ki ennyibôl…”

Csakhogy az értéshez a jelentésadás tudománya szükséges. Ahogyan 
híres, 1654-ben megjelent könyvében (Il Cannochiale Aristotelico) Don 
Emmanuele Tesauro megjegyezte, a megértéshez rendelkezni kell a 
„saját értelmezési tudománnyal”, s Markó Béla versei, amelyek ráadá-
sul a fentebbiekben jellemzett lét- és jelentéshelyzetben s annak felis-
merésével íródtak, különösképpen megfontolandóvá teszik a Tesauro-
elvet.

Mi hát e szimbolikus formák mozgatója, vagy ahogyan a manieriz-
mus esztétikája nevezte, concettója?

Létet állítani a költészetben, ha a költészet egyben a jelentésadás 
gesztusa; értelmet adni, ha a tárgyi világ jelentései is csak a költészet-
ben valóságosak és hitelesek – íme, néhány paradoxon a Markó-líra 
ideatikus világából. És ezek a paradoxonok csak a tényleges költészeti 
cselekvés, a poein folyamatában oldódhatnak meg, ha létrejön „a sza-
vaknak a színháza” (Tesauro kifejezése), amelyben a képek, látványok 
(Markó formateremtésének kulcsszava), s az egyre inkább sûrûsödô ér-
telmezések – ha a jelentéseket nem is teszik explicitté –, mégis, olyan 
kötelékekbe állítják az elemeket, amelyek eredménye a fiziológiai-esz-
mei hatás. Ezeknek a verseknek olvastán nem érzünk cselekvési vagy 
éneklési kényszert, hiszen elsôsorban és a legkiemelkedôbb darabok-
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ban maga az anyag (a tiszta költészet anyaga), a tárgy és a költészeti 
mozgás alaki rendszere, s a látványra lefordított alany és az alanyra le-
fordított látvány értelmezései a lehetséges jelentések. Soha nincsenek 
külsôleges ritmusok, dallamok, tempók, csak az alanynak és a tárgyak-
nak, az alanyszerûségeknek és a tárgyszerûségeknek az állandó fluxu-
sa. A rejtôzködô jelentés szinonimája a hiány, de a hiány tudata már 
egzisztenciális jelenlét, s így meghatározza anyagát. S a hiány állandó 
vonzásában kialakított tiszta költészeti anyag elsô fokon maga hozza 
létre belsô elkülönbözôdéseit és kontúrjait.

A hiány körülírása címû versben (Lepkecsontváz) a következôképpen 
jelenik meg ennek a költészetnek a tiszta anyaga, a natura naturans: 
„Van valahol valami egyenletes zaj alaktalan kiáltás/ abból válnak ki a 
szavak mint fémlapból/ a formák hörögve fuldokolva csikorogva/ vágja 
a fûrész s ez a sikoltozás is/ csak utólag érzékelhetô ahhoz a zajhoz ké-
pest/ a tömör egyenletes hang lassan felhasadozik./ Hézagok lyukak 
levegô-alakzatok jelennek meg a felületen s ide-oda hajlítható/ szabály-
talan rács lesz a hideg kemény vas a formázó ujjbegyek alatt be-besza-
kad/ mintássá csúnyul a negatív recseg-ropog az anyag de ez is csak il-
lúzió.” A modern költészetre (a szürrealizmustól a beatig) jellemzô ki-
áltás és a hang szinte szinonimikusak, szinte azonos a költôi kifejezés 
atomja, a szó, annak kiáltásos változatával, avagy inkább funkciójával. A 
Markó-költészetre általában jellemzô eszközzel – a megszemélyesítés-
sel – válik a hang és a kiáltás természeti alakzattá, recsegô-ropogó 
anyaggá. S ezzel a személyes-természeti anyaggal a költô sajátos vi-
szonyban van, mert amikor már természeti kép jelentôjévé válna (tehát 
egy mûködés leírása lenne), kiderül, hogy a költészeti természetes 
anyag jelentô önmozgása: illúzió. A belsô elkülönbözôdések és változá-
sok indulati úton kerülnek be az anyagba, a sajátos állandó kép és lát-
ványsorozat – amely kisszámú elemet variál, lexikája állandó! – éppen 
a másodlagos indulati hatás révén szervezôdik a tulajdonképpeni költôi 
formába. Mintha egy alakuló plazmaszerû anyag erôvonalait felismerve 
rendezné tovább az alkotó az alakzatot. A kép–látvány–idea sorozatok 
másrészt az állandó feszültségû vivôáram szerepét játsszák a Markó-
lírában, egyfajta kontinuumot képeznek, míg az újabb tárgyakra utaló 
újabb lexikális elemek, a humánus-emberközi világból származó indu-
latok és felismerések jelentik a másodlagos-moduláló frekvenciát, s a 
kettô viszonya a tulajdonképpeni jelhordozó struktúra. Már idézett ver-
sének folytatásában Markó így jellemzi ezt a jelentésadási eljárást: 
„egyre több tárgyat kell megnevezni/ egyre több ellenséget és barátot 
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míg/ a torlódó alakzatok elrendezôdnek újból/ összeállnak”. Az új 
alakzatba-szervezôdés a jelentésgeneráló folyamat – de a létrejövô je-
lentés nem képes a titok feloldására. Azért nem képes, mert az alany 
szerepe és fôleg helye a költészeti kontinuumban nem állandó pont, 
szemszög vagy nézôpont, hanem a jelentésadás gesztusával állandóan 
azonosuló, abban feloldódó parttalan téridô, ellenôrizhetetlenül ön-
azonos jelenlét. Az alanynak van konkrét tere és ideje, a jelenlétnek 
nincs: az általános, hiszen egyidejûleg minden alany jelenléte. A jelen-
lét általánosságában a tér- és idôélmények hierarchikus-rendszerezô 
funkciója is megváltozik: többé nem jeleznek hierarchiát és rendszert. 
A már idézett vers így folytatódik: „s már kideríthetetlen, hogy/ 'elôtt' 
vagy 'után' hangzik-e el a kétségbeesett/ vagy egyszerûen megbotrán-
koztató kiáltás”.

Markónál tehát az alany szerepét a jelenlét veszi át, s a jelenlét és líra 
egybeesik. Kettôs-szimultán írás ez: amikor az elsôdleges költészeti 
anyag bizonyos természeti módon eljut a jelentés szervezôdésének 
grammatikai kényszeréig, a másodlagos (énleges) írás szövegegységei 
(általában közvetlen függô versbeszéd formájában) jelentésadó gesz-
tussal megváltoztatják a jelölés törvényeit. A jelenlét ott küzd kétség-
beesetten szitakötôi, vekkerei, szerkezetei között. Üzenete, mint 
olyan: nincs, illetve, ha van, fausti: csak a természet lehet realitás és 
érzékelhetô, s csak a szerelem bizonyos. A többi az alternatívák, az 
enigmák birodalmába tartozik: bizonytalan, de a legvilágosabb változat-
ban is csak lehetséges. Jelentés és enigma viszonyát Francesco Patrizi 
így világítja meg: „Minden esetben fennáll azonban, hogy az enigma a 
lehetô és a lehetetlen két szintjének az összekapcsolásából születik. Ez 
teszi a beszédet homályossá és nehezen felfoghatóvá, olyannyira, hogy 
teljesen érthetetlenné válik, […] vagy pedig alig és csak nehézséggel 
érthetôvé, amikor a megértésben a könnyû és a nehéz együtt jár. Erre 
gondolt Platón, mikor azt mondta, hogy a költészet mindenestül 
enigmatikus, de nem azonos az enigmával, vagyis az enigmának nem 
kell a költemény egészét átfognia, hanem annak csak egy részét. 
Elôfordul, miként már mondtuk, hogy egyes költemények teljes egé-
szükben enigmák, így amikor isteni válaszokat, próféciákat, a bölcses-
ség titkait, szerelmi titkokat vagy a hatalmasok kárhoztatását tartalmaz-
zák, s valószínûleg az efféle tárgyak szolgáltatták az okot az enigmatikus 
költésre. (Poétika. A formálás tíz könyve. 1587.)

Az enigmatikus jelleg azonban általános, és kell hogy általános le-
gyen minden más költészetben is, és annak minden részében; vagyis 
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legyen mind a szavakat, mind az értelmeket tekintve világos-sötét, s 
ennélfogva idegenszerû és új és képzelt és képletes, és mindig egyik 
névrôl a másikra átvitt jelentésekbôl álló. Mert ha ilyenek lesznek, ak-
kor képzeltek, képletesek, újak, a közönséges használattól távoliak, 
idegenszerûek, hihetetlen-hihetôek, s végsô iokon csodálatosak…”

Gyakran elôforduló motívum Markó Béla verseiben a „kirándulás”, 
ugyanakkor fontos formaszervezô elem. Ez a kultúrmorfológiai jelenté-
seket hordozó, számos természeti kapcsolatteremtésre szolgáló téri-
helyváltoztatási képzet a sûrítés igen magas fokán, igen gazdaságosan 
képes e költészet lexikális elemeit állandóan meg-megújuló összefüg-
gés-rendszerekbe szervezni, s mintha valaminô lehetôséget nyújtana a 
költônek arra is, hogy a „hiányt” érintô dolgokban bizonyosságokhoz, 
tudáshoz jusson. Ugyanakkor a már jelzett Patrizi-féle leírás módján, a 
szimbolikus építkezés sajátos „átvitt jelentéseken” alapuló rendszeré-
ben újra is teremti az enigmát. A pontosítás kedvéért itt hadd jegyez-
zük meg, hogy a motívum terminust milyen értelemben használjuk. 
„Egy irodalmi mû motívumainak nevezzük: I. azokat az adott mûvön 
belül egymással azonosított szövegrészeket, amelyek azáltal kapnak 
szimbolikus tartalmat létrehozó funkciót, hogy különbözô szemantikai 
kontextusban ismétlôdnek meg; II. azokat a mûvön belül egymástól 
megkülönböztetett, szemantikailag értelmezhetô szövegrészeket, 
amelyek azáltal kapnak szimbolikus tartalmat létrehozó funkciót, hogy 
azonos kontextusban ismétlôdnek meg.” (Bernáth Árpád)

A piros kirándulás címû versben (Az örök halasztás címû kötetben) 
ismét megjelenik a tulajdonképpeni, közvetlen költôi lexika rendsze-
rében az elvont, szimbolikus poétikai lexika, s megjelenik a jelentés 
második funkciója: „Piros turistajelzések a fákon./ Hátunkon is piros 
turistajelzés. Piros turistagömb a nap. Piros turistavirág a virág. Piros 
turistaszamóca a szamóca. Nekünk mit jelent?/ A kiemelt jelzések már 
lebuknak, visszasüllyednek.” Megjelenik a platonizáló felfogás örök 
feltevése, az tudniillik, hogy a dolgok még másvalamik is, mint önma-
guk, meg hogy a dolgok primer (érzékszervi vagy verbális) jelentése 
mellett még létezik egy jelentésük, ideájuk. Megállhatnánk itt annak 
jelzésével, hogy természetesen az eszmék vagy adottak az alany, illetve 
a jelenlét számára, vagy nem; vagy van bizonyosság, vagy számolni kell 
a titokkal. De tovább is léphetünk: a piros turistaszamóca másodlagos 
jelentése pontosan egy cselekvésbôl származik, esetünkben költôi 
cselekvésbôl, azaz jelentésadási gesztusból. Eredménye egy tárgy, a pi-
ros turistaszamóca, amelyrôl viszont már állítható, hogy van. A poétikai 
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mitológia evidenciája, de mint minden mitologikus tárgy, egyben jel-
kép is. S az evilági költô tudja, hogy a poétikai gesztus, a jelentésadási 
cselekvés önmagában nem elég: „S ahogy haladsz mind fennebb, mind 
éretlenebb/ szimbólumok. Végül már nincsenek. Elfogynak jelzéseid,/ 
kifullad az értelmezhetô világ. Késôbb majd visszanézel, elkékült for-
mák között keresed magad.”

Szívós és kitartó munkával, magas színvonalú, érdekes költészetet 
teremtve, Markó Béla eljutott a mindenfajta esztétikai alkotás egyik 
alapdilemmájáig: az ábrázolás (imitáció) vagy hermetikus szervezés 
szétválásáig. S ez a választási lehetôség e költészet belsô rendszerébôl 
természetesen adódik, elsôsorban a lexikális elemek kis száma, másod-
sorban a poétikai grammatika viszonylag állandó manírja miatt – mind-
ezek együtt e költészet zárt jellegét erôsítik, s a hermetikus szervezés 
felé nyitnak utat.

Vajon hogy történhetett, hogy ez a költô elsô kötetének „tisztaság-”, 
„kamasz-”, „vagány-”szimbolikája, a Forrás ún. második nemzedéké-
nek közéletoid formanyelvére emlékeztetô megoldásai után ilyen rövid 
idô alatt jutott el néhol szinte tisztán gondolati, hermetikus-manierista 
költészeti formákig? Emlékeztetôül egy vers ama legrégebbi korszak-
ból: „Fiúk, amíg mi felnôttesdit játszunk/ s próbálgatjuk az ünnepi igé-
ket,/ játékainkkal valaki/ titokban olajra lépett.// Vagányok lennénk, ha 
igaz/ – ilyenné dörzsöltek a dolgok,/ néhanapján (ezt nem kell emleget-
ni)/ a fogunk is csikorgott.// Tisztaságunk, mint feldobott üveg/ egyen-
súlyoz a levegôben/ (idô kérdése az egész),/ belénk vághat még 
leesôben.// Fiúk, amíg mi felnôttesdit játszunk,/ a játékokkal megló-
gott valaki./ Nem fáj nektek, hogy nem maradt más,/ mint magunk 
felnôttnek vallani? (Egyszerû vers)

PILLANATKÉPEK ÉS MONDATTÖREDÉKEK. 1981. novem-
ber. – MARKÓ BÉLA 1951. szeptember 8-án született Kézdi vásár-
helyen. (Ma is pontosan tudja, hogy hány komoly ipari létesítménye 
van a városnak.) Elméleti líceumba járt, reál szakra, és tizedikes koráig 
mûegyetemre készült. Aztán tizenegyediktôl magyar szakra, de ez nem 
jelentette a tanári pályát. „Nem ment a tanárság, alkati kérdés, nem 
alakult ki a közvetlen kapcsolat.” Jelentôsebb könyvélmények: latin-
amerikai próza, XIX. századi orosz regény, magyar költészet. Nem hisz 
a mûfordításban. Kolozsvár-Napoca, Filológia, Gaál Gábor irodalmi kör. 
„Sok fölös sikerélmény.” Ekkoriban még ugyanott: Adonyi Nagy Má-
ria, Boér Géza, Györffi Kálmán, Mózes Attila, Németi Rudolf, Sütô Ist-
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ván. A Forrás-kötet (1974) kritikája viszonylag meghökkentô, amennyi-
ben a „tisztán élni”, „szépen kiállni”, „szembenállni” etikai értékeire 
alapozott „viszonylag érett formakultúra” a költô számára egy csapásra 
megvilágította a helyzetet, hogy tudniillik a teljes illúzióig egyszerûsítô 
„határozott választások”, valamint az ahhoz csatlakozó konvencionális 
formavilág nem vezetnek túl messzire. Aztán az elválás ettôl tudatos – a 
cél, exkluzív, zárt gondolatvilág. Egy vélemény: „A magyar líra hagyo-
mánya: hogy nem változatos. Más költészetekben természetesebbé 
vált egy másfajta versbeszéd. Ami a magyar lírában újdonság volt, az is 
a köznyelv és versbeszéd szakadékát mélyítette. Hiány a filozofikum, 
az esszébehajlás. De az »újítás« külsôleges, rossz álláspont, inkább egy 
beszédformával kellene kísérletezni.” Eszmények: szakszerûség, ob-
jektivitás, tárgyilagosság, hûvösség. Kötetek: A szavak városában. Krite-
rion, 1974. (Forrás); Sárgaréz évszak. Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1977; 
Lepkecsontváz. Kriterion, 1980; Az örök halasztás. Kriterion, 1982. Rövid 
szentannai tanárkodás után az Igaz Szó belsô munkatársa. Ír kritikát, 
tankönyvet is.

Nyugodt, magabiztos ember, bár néha zárkózottnak tûnik. Ítéletal-
kotásában pontos, állásfoglalásaiban diplomatikusan határozott. Legér-
dekesebb a mosolya: kajla bajsza alatt ravaszdi módon kezdi, aztán nyí-
lik, s amikor elneveti magát, egészen széles és derûs. Ezenkívül a titok 
ott van tartózkodása és humora között.

Már a Lepkecsontváz címû kötetben – s különösképpen annak címadó 
versében – megjelenik e kimunkált manierista forma újabb változata. A 
halántékon a célkereszt egzisztenciális élménye olyan kérdések mezôjébe 
kényszeríti a költôt, amelyek ismét téridô-dimenziót s egyfajta konkrét 
tudatosságot – s nyilván az arisztotelészi konkrét szemügyrevétel kény-
szerét állítják az ideatikus élmények s a költôi-grammatikai erudíció 
mellé. Ettôl a fiktív ponttól kezdve ismét megjelennek a tárgy, a forma 
és a jelentés kérdései – egy célkereszt alá vont jelenlét vonzásában.

Az örök halasztás címû kötetben a jelenlét és a vers azonos rendszere 
még inkább elváltozik, s a tárgyak önálló élete a jelenlét egy különös 
nézôpontját tünteti ki, s e nézôpontból származó etikai felismerések a 
megrettentés jelentésadó kényszerét viszik át a költô gesztusaira. S mi-
vel – mint a modern költészetben általában – itt is egybeesik a vers 
tárgya annak kifejezett grammatikájával (azonos az ontológia és a gram-
matika, és mindkettô fejti a verset), használjuk mi is a poétikai rend-
szert önmaga leírására. A Feljegyzés a tárgyakról címû versben: „Ember-
húson híznak a tárgyak, csont és/ bôr vagy már, s ôk egyre kövérebbek. 
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Nincsen visszaút…” A megszemélyesítés a tárgyak agresszivitására vo-
natkozik, a deperszonalizáció (az ontológiai helyzet, mint poétikai tró-
pus) az alany kiszolgáltatottságára. Az agresszió egybefonódik a kiszol-
gáltatottsággal, s felszámolja az alany egyéniségét: „Kezed már ásó és 
lapát, szemed már ablak és nagyító, fejed már térkép és/ fiók. Arcod 
fénykép, szerelmed vers a fehér/ papíron. Hát ugorj át a tüzes karikán!” 
Ez a cirkuszi parafrázis a groteszk esztétikai minôségével utal az abszo-
lút léthelyzetre. Ha mindez így van, ilyen bizonyos és végleges, akkor 
elkerülhetetlen a szembenézés a másvilággal, a felszólító mód és a tü-
zes karika purgatóriumi szimbóluma csupán levonja a fokozódó agresz-
szivitásból és kiszolgáltatottságból származó következtetést.

Ha a tárgyak agresszivitása nyilvánvaló lett, evidencia, akkor a vers 
kontextusában megjelenô elsôdleges minôségük is gyanús, vagy leg-
alábbis veszélyeztetik azt a hermetikus jelenlétet. A jelenlét a megvál-
tozott téridôben csak egyetlen formát nyerhet, s az abszolút forma: az 
önarckép. (Legalábbis a huszadik századi mûvészetben Joyce és 
Csontváry abszolút érvénnyel adták vissza mûvészeti fontosságát.) A 
megtisztított forma címû versében Markó Béla ismét egyesíti a nézôpontot 
és az alanyt. Az eredmény: „Házam tiszta, meztelen már,/ átellenben 
még bontják színpadunk,/ tükrünk leromlik, beforr ablakunk,// arcunk 
is dísztelen és sebtelen már,/ szóltunkra nem, voltunkra hallgatunk./ Nincs 
kit becsapni. Most még nem vagyunk.” A rímelô szonett (A képzelt for-
ma) még egyszer összefoglalja az eddigi lexika elemeit: a „piros gyü-
mölcs”, az „éles kések”, a „tükör” – de a zárósor megváltoztatja a kirán-
dulások megszokott irányát: „s te földbe bújsz, mint csírák, csillagok”. Az 
önarckép mint forma tehát odakerül a titkos magasság és a végsô mély-
ség közé. Igen, ennyit tehet a forma önmagából: megállapítani az önarc-
kép helyzetét mélység és magasság viszonyrendszerében.

Markó Béla nemcsak tudatos (poétikailag és esztétikailag is konzek-
vensen tudatos) költô, hanem rendkívül pontos könyvépítô alkotó. Mi-
után a jelenlétbôl visszanyert alany, az alany által meghatározott tár-
gyak és a forma képességeinek újabb meghatározása megtörtént, kö-
vetkezik a címadó vers, Az örök halasztás. Ebben a versben már nincs 
meg a tárgyak és jelenlét, az anyag és forma bensôségesen – tehát a 
concetto felôl összefogott hermetikus harmóniája, nem, ez a vers felki-
áltással végzôdik, mert a jelentésátvitel devalválódott, és nem képes 
többé körmondatot létrehozni, a kellékek undorítóakká váltak, és nem 
képesek hûvös (tárgyszerû) tárgyakként mûködni: „Az elhájasodott 
torkú pacsirták és a félkövér, fogyókúrázó asszonyok a vízben. Így igaz, 
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mégis hihetetlen.” Megjelenik a történelmi dimenzióját egyre féltéke-
nyebben ügyelô – diszkurzív – szempont, az esszébe és filozófiába haj-
ló mód: „Tegnapra halasztunk minden magyarázatot”, s rögtön ellenté-
tezi a diszkurzív kifejtést a képnyelvi, tartalmában egy értékelt írástu-
dói cselekvésre utaló, szimbolikájában leértékelt írástudói cselekvésre 
valló jelzôs kellékrendszerrel: „Vérzô orrú piros ceruzák mímelik hol-
napunk.” A vers folytatásában elôbukkan ismét az eddig oly gyakori és 
kedvelt kelléktár, de már diszfunkcionális módon: „Papírra töretett 
testtel, akár a fagyos hóra, idôhatározók és módhatározók kínlódásában, 
égô mondatok között. Mondjuk, hogy élô nyulakkal melegíted maga-
dat jéghideg ágyban.// Zúgnak a kiterjesztett szárnyú, fekete bulldóze-
rek, mindennap megérkeznek a rezidenciára, karcsú/ szitakötôk surran-
nak át a levélréseken.” De mit tesz az írástudó, és hogyan ítéli meg 
önmagát az örök halasztás igézetében?: „A piros ceruzák/ orrát dühösen 
beletöröd a hóba. Ne butáskodj!”

Aztán folytatódnak a „kirándulások”, s a kellékek még egyszer s 
még drágábbak lesznek a jelenlét számára. Az eljövendô nosztalgia címû 
versben Markó megírja költészetének filmforgatókönyvét. A Behelyette-
sítésekben az emlékek kapcsán megjelenik a férfilíra alapvetô retorikája: 
„hová tûntünk barátom? terített asztalunkon nincsen már semmi ke-
zünk becsúszik a fehér/ abrosz alá s ujjaink megborzongnak a/ hûvös 
érintéstôl mintha lányok bôrétôl”, folytatásképpen a pince-zoo (patká-
nyok, jonatánok s benzinespalackok). Talán Markó visszaérkezett vol-
na ismét A szavak városában meglévô dialógushoz? Nem. E költészet 
formanyelvébôl érkezett meg a dialógus, s vele együtt egyféle „máso-
dik személy”. A Pihenô újabb kérdésekkel címû versben ismét hozzá szól 
az invokáció: „Mi történik velünk, barátom? Elzárva tôlünk/ rossz em-
lékeink.” 

A kötetzáró vers (A hiányzó jelek) sorokba tördelt próza. Miért hiányzó 
jelek – vajon elveszett volna a manierista költô concettója, jelentésadó 
gesztusának kifinomult készsége, költészeti cselekvésébe vetett abszo-
lút bizonyossága?

Errôl szó sincs, hiszen ez az elnyert tapasztalat, bizonyosság, önarc-
kép, forma- és tárgytudat, mesterségbeli tudás.

PILLANATKÉP ÉS MONDATTÖREDÉK. 1981. november. – 
„Jó lenne átnyergelni a prózára.”

Igaz Szó, 1982/6. 
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Mózes Attila. 
Fejezetek nehéz emberek életébôl

Mózes Attila  könyveit olvasva leggyakrabban azon gondolkoztam, 
hogy vajon miért választja az író hôseit szinte kizárólagosan az ún. ne-
héz emberek közül? A nehéz ember mindkét értelemben: a fôhôs (a 
nézôpont hordozója) többnyire töprengô, vívódó, elgondolkodó ember, 
a maga életével van elfoglalva. Nehezen veszi észre környezetének vál-
tozásait, nagy erôfeszítésébe kerül megfelelôképpen reagálnia rájuk, 
felfogása, értelmi mûködései gyakran lassúnak bizonyulnak a helyzet 
megítélésében. S ami a legfôbb: igen nehéz ôt rávenni valós vagy vélt 
igazának fölülvizsgálására, ítéletei megváltoztatására. (Nem annyira a 
makacsság, hanem régebbi kifejezésünkkel, a vasfejûség jellemzi.) 
Másrészt sok a nehéz ember a kifejezés ama argóbeli értelmében is: 
verekedôsök, rámenôsök, vagányak, hogy azokról ne is beszéljünk, 
akiknek a lelkén már szárad valami súlyosabb (persze a kifejezés itt 
nem egészen pontos, hiszen ez a fajta úgy véli, hogy mindig a másik 
lelkén szárad az a bizonyos valami). Találkozunk olyan kamasz hôsök-
kel, akik már megindultak a nehéz emberré válás útján.

A nehéz ember többnyire kiélezett helyzetben kell hogy bebizonyít-
sa képességeit: „Aztán utánanézett az eloldalgó Czigánynak, s megint 
elfogta a nyugtalanság: »Függôjátszma… egyelôre. Vagy-vagy« – gon-
dolta.” „Borotvaél villanása, rajta táncolok.” (Fény, árnyék átdereng. Az 
azonos címû kötetben.1) De Mózes Attila  hôsei gyakran meg is keresik 
azokat a helyzeteket, amelyekben testük, lelkük, javaik épsége forog 
kockán, vonzza ôket a kockázat, a kaland, meg kell bizonyosodniuk 
afelôl, hogy úrrá tudnak lenni a helyzeten, hogy testi és lelki erejük 
birtokában vannak. Góth Gábor, a már említett novella fôiskolás hôse 
visszavonulhatna az erejét szinte meghaladó munkatelepi hajszából, 
nem teszi, nem akar élni a fônök által felkínált „elônyökkel”. De beil-
leszkedni sem tud, hiába akarna, nem rendelkezik a munkatelepi kö-
zösség életét meghatározó ösztönök, szokások, a viselkedést irányító 
okok és indokok, motívumok ismeretével. Ha ténytudása esetleg lenne 
is, ez akkor sem fordítódnék le viselkedésének nyelvére. Legjobb eset-
ben is „rokonszenves jövevényként kell megharcolnia érdekeiért, s eb-

1 Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1980.
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ben a harcban csak annyira számíthat a többiek elnézésére vagy szoli-
daritására, amennyire a csoport együttes érdekei megkívánják. Nyil-
vánvaló, hogy kialakuló kívülállása (amely a csoportnormák szerint de-
viancia) veszélyhelyzetbe sodorja: elôször az egyik csoporttárs 
agresszivitása miatt kerül életveszélybe („célzott munkabaleset”), má-
sodszor pedig, amikor a csoport egészének deviáns magatartásával sze-
gül szembe. Nyilvánvaló, hogy ez munkatelepi kalandjának végét is 
jelenti, s Góth Gábor fôiskolás levonja a szükséges következtetéseket, 
kijelentkezik, s csak a végkielégítésért merészkedik vissza. Egyszer te-
hát majdnem áldozat lett, egyszer pedig majdnem a bûn szemtanúja, 
részben cinkos. Természetes a kérdés, hogy vajon el lehetett volna ke-
rülni a veszélyhelyzetet? Egyik alternatíva szerint igen, ha Góth Gábor 
megmarad a fôiskolás-munkavállaló szerepében, s e szerep legfôbb 
jellemzôit igyekszik elfogadtatni, s nem akar fölös mértékben alkal-
mazkodni, nem a teljes beolvadás-alkalmazkodás mimikrijét választja, 
hanem a kölcsönös alkalmazkodás stratagémáját. Nyilvánvalóan itt sem 
lehetett volna elkerülni a konfliktusokat, de jobban kihasználhatta vol-
na a saját szerepviselkedésben rejlô ténytapasztalatot. További varián-
sokat is felállíthatnánk e jól felépített novella elemzésében, de cél-
szerûbb egy azonos típus másfajta megoldását jelezni, részben a fejlôdés 
szemléltetésére.

A fejlôdést a bonyolódásra értsük; késôbbi köteteiben Mózes Attila  
alaphelyzetei telítettebbek az érdekek harcának, egyeztetésének vagy 
gyôzelemre juttatásának bemutatásában. Egyre inkább lemond a nyílt 
versengés felmutatásáról, a testi erôn alapuló gyôzelem helyzetmegol-
dó értéke is az emberi csoportviselkedésben neki fenntartott helyre 
szorul (jogos önvédelem).

A Tükörtánc2 Egy nevezetû fôhôse ikertestvére titokzatos halálát 
igyekszik földeríteni, csak ennyit. Találkozik a halál okát rejtegetôkkel, 
sôt a feltételezett gyilkosokkal, s óvatos taktikázása eredményeként el-
jut abba az alvilági környezetbe is, ahol végül Kettô eltüntetését eldön-
tötték. Megtudja azt, amire kíváncsi, sikere azon alapul, hogy figyel, 
tapasztal, gondolkozik, s nem is kelt más látszatot, másrészt pedig a 
dialógusok párharcában, a kérdés-felelet versengésében is célratörôen 
az igazság után szimatol, nem engedi meg azt a hipotézist, hogy tudását 
fel is használhatná valamire. A másik fél elfogadja a dialógus-szituációt, 

2 Füstkorom, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
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mivel rájön arra, hogy az igazság ismeretében (Kettô megszegte az egy 
gazdának szolgálni alvilági alaptörvényét) Egy valóban nem kíván majd 
bosszút állni. Egy megszerezte a tudást, a másik fél pedig elérte fô cél-
ját: a történet lezárásai, a szálak elvarrását, vagy ahogyan az argó mond-
ja: a földelést. A történet lezárásában Mózes felvillantja Egy cselekvésé-
nek fontos mozgatóját, hogy tudniillik ô meg is akart szabadulni a ter-
hes szituációtól. Mózes Attila  fülszövegei általában magyarázó értékûek, 
írásainak sajátos problémarendszerét is összefoglalja bennük; a Füstko-
rom fülszövegének egyik passzusa azonban általában is leírja hôsei cse-
lekvésterének és -indítékainak összefüggését: „Szereplôim nem »ön-
tör vényûek«, hanem törvények, objektív törvényszerûségek útvesztô-
jében vagy nagyon is egyértelmûen kijelölt (viszony)rendszerében 
igyekeznek megmenteni valamit abból, amit ôk szabadságnak nevez-
nek-vélnek.”

A helyzetek felépítése elsôsorban írói technika kérdése, s Mózes ala-
posan ki is használja ezt a lehetôséget. Az alaphelyzet és a végkifejlet 
igen szorosan összefüggenek, gyakran a végkifejlet nem is egyéb a 
helyzet megismétlésénél, de a helyzet leírása nála nem semleges. Tar-
talmazza mindazokat az utaló tényezôket, amelyek a történetet sejte-
tik, sôt tónussal, kolorittal meg is szabják a kifejlet egyetlen lehetséges 
irányát, semmiféle természetes vagy mesterséges spontaneitásnak nem 
enged, nem biztosít szerepet. Ebbôl származik a kompozíció maximális 
feszessége, ugyanakkor rá elsôsorban jellemzô feszültségi sajátosságai. 
A novellák tenzív-detenzív íve nem folyamatos, hanem párhuzamos. 
Csurdé-tó címû novellájában (Füstkorom) leírással és párbeszéddel építi 
fel a kifejlés irányát sejtetô kép- és hangulati rendszert: „Az egész vi-
dék közepében pedig a Csurdé-tó, alig húsz-huszonöt méter átmérôjû, 
s nem tudni, miért, még a legszárazabb nyarak közepén is tele van víz-
zel. Csaknem kerek és szürke, mint az alacsony, esôtôl vemhes ég. A 
Csurdé-tót a kotrógépek hagyták itt, de senki nem vezetett belé vizet, 
tehát félig mesterséges, félig természetes ez a tó, az elhagyott régi röp-
tér háta mögött. Dalma nézte ezt az egész vidéket, s csak annyit mon-
dott:

Olyan, mint egy rossz hangulat.
Néha olyan – bólintott Fûszál. – Amikor rossz az ember hangulata.
– Akkor nekem most rossz – törölt végig a homlokán Dalma. – Mert 

most ez itt olyan, mint egy rossz hangulat.
Az idô is rossz…
Rossz meleg van – bólintott Dalma. Nézte a tavat.”
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A hangulat, a rossz szavak ismételgetésével Mózes felkészíti az olva-
sót arra, hogy ebben a szürke, nyúlós tájban természetesen valami baj fog 
történni. Meg is történik a szokásos kamaszkori „beavatás”: Fûszálat 
elverve elkergetik, a kislányt megerôszakolják, s ami szinte még rosz-
szabb, a fiú bûnébôl (kamaszos magakelletés, erôszakoskodás, elô-
vigyázatlanság). Olyan erkölcsi helyzetbe kerülnek, amelynek nehezen 
felfogható tartalma és lényege ezentúl az életet meghatározó élmény.

A novellában Mózes ismét a helyzet és az emberi képességek össze-
függését elemzi, s a megoldás szempontjóból a középutat választja. Hi-
szen lehetne egy tanulságos, fabulaszerû megoldás is: nem engedni a 
hely nyomasztó kényszerének, s amikor a lány leadja vészjeleit nyo-
masztó elôérzeteirôl, visszavonulni, elbújni, elmenekülni. A másik vég-
let a „kemény” befejezés, ha arra gondolunk, hogy a két vadásznak 
puskája van, s hogy tó is van, továbbá, hogy Fûszál foggal-körömmel-
lovagiassággal akadékoskodik-verekedik. Nos, akkor a történet sokkal 
rosszabbul is végzôdhetne. De nem, most nincs verekedés, s ezzel a 
megoldással Mózes mindennél világosabban jelzi, miként is fogja ô fel 
a valóságot. Szimbolikus elemeket is tartalmaz ez az írás, s szimbolikus 
értéke is van. Filozófiája az, hogy az erôviszonyokat végeredményben 
nem az dönti el: ki az erôsebb, hanem hogy ki bizonyul gyöngébbnek.

„Minden ember gyenge: valójában, de erôs: látszólag, önmagát gyen-
gének látja, de mások szemében félelmetes. Féltek X. Y.-tól, de X. Y. 
is fél tôletek. A legsilányabb ember jóakaratára is pályáztok, s bánt, ha 
rosszakaratát tapasztaljátok. Pedig még békétek legmakacsabb hábor-
gatója is, ha nekimégy az ô követeléseinek, ugyanolyan kicsiny és félôs 
lesz, mint bárki. A társadalom békéje gyakran csak azért marad fenn, 
mert, amint a gyermekek mondani szokták, az egyik szurkol, a másik 
meg nem mer. Messzirôl az emberek fölfújják magukat, szájaskodnak. 
fenyegetôznek; de ha szembekerülnek, mindnyájan gyenge legények.” 
(Ralph Waldo Emerson: Életbölcsesség.)

Fejlôdéstörténeti vázlat címû írásában3 Mózes azt a folyamatot mutatja 
be, amelynek végeredményeképpen a gyerektársadalom legvéznább, 
legelesettebb, kissé ütôdött tagja szinte vezérré lép elô, kihasználván 
erôsebb és tekintélyesebb gyámolítója gyengeségét. Ez a rossz értelmû, 
nem pedagogikus gyámolítás majdnem a gyerekcsapat vezérségéhez 
segíti hozzá a leggyengébbet, aki gyengeségében már a játékon messze 

3 Üvegcsendélet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982.
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túlnövô cselekedetek, kis gonosztettek álmait forgatja fejében. Para-
digmatikus értékû írás, egyrészt arra emlékeztet, hogy a felnôttek kívül 
maradása, a gyerekek világába nem avatkozása fontos része a társadalmi 
szerzôdésnek; másrészt figyelmeztet: mindig a gyengék elvtelen szö-
vet ségébôl származnak a nagy gaztettek.

Mivel Mózes Attila  igen pontosan megjelöli, hogy számára mi a való-
ságos határa (s a valóságos területét alaposan fel is deríti, le is írja, ki is 
aknázza), természetes, hogy túl is kíván lépni ezen a határon. Többféle 
eljárással teszi, de ezek végsô soron visszavezethetôk a szimbolikus 
technére. Melynek lényege, amint Maurice Denis, a kérdés elsô modern 
teoretikusa megfogalmazta: a mûalkotásban meglevô bizonyos elemek 
felnagyítása, csoportosítása, kiemelése és uralkodóvá tétele. A folyamat 
eredményeként az elsôdleges jelentéseknél gyakran fontosabbak lesz-
nek a szintetizált-másodlagosak.

Változatok az áttûnésre címû novellájában4 Mózes az unalom abszolút 
helyzetében ábrázolja Góth Gábor fiatal falusi tanárt. Az unalom azért 
abszolút helyzet, mert benne létrejön a tudat egyfajta fordított transz-
cenzusa. Ha a munka, a társasági tevékenységek a tudat operatív kettôs 
egységét teremtik meg (én-tudat valamint feladat, mi-tudat), az una-
lomban ez az operatív transzcenzus eltûnik, s marad a tudat narkotikus, 
bódító önazonossága. Ez nyilván veszélyes, mert mindenféle cselekvés jó 
neki, s valószínûleg ezért tartotta a középkori etika oly fôbenjáró 
bûnnek a dologtalanságot. Nagyjából ez történik a novellában is: Góth 
Gábor unalomûzô tevékenységet kezd folytatni, s felvázolja lehetséges 
eltûnésének módozatait. Az eltûnést felesége hivatott felfogni, s Góth 
alaposan kiterveli, világnézetileg felépíti lehetséges eltûnésének ter-
mészetes természetellenességét, mint egy olyan merényletet, amely 
véget vetne a józan észre alapozott természetes szemlélet uralmának… 
Az eltûnés reális megvalósítási módozata a trükk: megcsípni az asszony 
nyakát, s lehajolni a háta mögött, hogy ne vegyen észre. Ebben a reális 
játékban kibontakozik egy másodlagos jelentéssík, a társaság nélküli, 
emiatt kényszerûen összezárt házaspár kettôs magányának nehéz vilá-
ga, folyamatos harcuk emberi értékeik megôrzéséért. (Filozofémái kö-
zött Mózes néhol e harc szépségére is utal, elrejt egy-egy – novelláiban 
egyébként oly ritka – mosolyt is.) A két sík végül egybeesik. „Az asz-
szonyt kellemesen borzongatta meg az érintés, csak éppen felderengett 

4 Átmenetek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. Forrás-sorozat.
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a boldog mosoly arcán, anélkül, hogy szája megrezdült volna, s ô tudta, 
hogy Góth szereti ezt a mosolyt. Így, ezzel a derûvel arcán fordult meg, 
de minthogy senkit sem látott, bosszúsan tekintett le, hogy a férfi már 
megint ízetlenkedik. És csöppet sem csodálkozott el azon, hogy sarka 
mellett, a földön apró zöld gyíkocskát lát, olyan volt, mint egy piciny 
smaragd ékszer, s mintha ôt nézte volna.” A szimbolikus építkezés itt a 
játék és a fantasztikus novella határán levô megoldást eredményezett.

Góth Gábor gyakran kulcsfiguraként használható Mózes Attila  no-
vellisztikai nézôpontjának figyelemmel követésében. A már idézett két 
Góth-novella tematikai, élménybeli és hangulati hasonlósága Egy-
idejûségek5 címû regényével nyilvánvaló. Természetesen, a regényfor-
ma megköveteli a pontos téri-idôi meghatározást, de mint a Góth-
történet folytatása akár a 39. oldalon is elkezdôdhetne: „Az ilyen esté-
ken a tanár egyedül ült az elsötétített ablak mellett, s egy rossz, félreírt 
töltôtollal kitartóan körmölt a maga elé tett fehér ívekre…”

Az Egyidejûségek Mózes más írásaihoz hasonló módon szigorúan és 
feszesen szerkesztett regény, találunk benne olyan formai megoldáso-
kat is, amelyek sûrítve tartalmazzák írásmûvészetének leglényegesebb 
jellemzôit, ezért a továbbiakban röviden kitérünk reájuk.

A regényforma hordozója a kettôs narratív struktúra, az epikum két 
egymással szerves viszonyban álló szövegtestben valósul meg. Az egyik 
a falu életének hagyományos cselekményes leírása, mely cselekmény-
ben az író-tanár fizikailag jelen van. A másik, egy a falu határában levô 
Koporsókô nevû domb mint kitüntetett vonatkozási pont köré 
szervezôdô szöveg. A szövegben perspektíva-feltüntetéssel, filmszerûen 
vetítôdnek a tájba az író gondolatai, érzései; ez tehát a tér-idônek ama 
kitüntetett fikciós középpontja, amely az írói szubjektivitás és szabad-
ság garanciája. Egyfajta ítélkezési hely, ítélôkô, mert ha csak az évsza-
kok múlásának szubjektív filmje pereg rajta, akkor is más, a falu életétôl 
független valóság. Létével jelzi ama másik élet efemer voltát.

Falu-ábrázolásában Mózes Attila  szakított ama minálunk és Kelet-
Európában általában elfogadott ábrázolásmóddal, amely kötelezô ér vé-
nyûnek érzi, hogy a falut kiváltképpen és kizárólagosan az érték teremtô 
közösségi létmód oldaláról ragadja meg. Persze ô nem szempontot vál-
toztatott, nem nyúlt valaminô tudatos demisztifikáló szándékkal a falu-
hoz. Ô csupán a maga epikus nézôpontját alkalmazta következetesen, s 

5 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.
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a falu mindennapi életébôl elsôsorban annak konfliktuális rétegére volt 
kíváncsi, ennek pedig – mint egyéb írásaiban is – mindig nyoma van: 
többnyire emberhalál. Fôleg a konfliktusos emberi viszonyok mentén 
bontja ki extenzíve a falu életét, s annak erkölcsi habitusát. Olyan ele-
mentáris erkölcsi normarendszert rajzol fel, amelyben az élet s a javak 
értéke kíméletlen szigorral osztja két részre a falu társadalmát, s tagolja 
a cselekedetek megítélését. Nem hagyomány nélküli ábrázolásmód ez, 
leginkább François Mauriac alkalmazta regényeiben. Persze Mózes áb-
rázolásmódjából és nézôpontjából egy másfajta mentalitás döbbenetét 
is kiolvashatjuk.

Az Egyidejûségek epikai szintézis is, az író elbeszélô kelléktárának szá-
mos tematikus egységét is beágyazza a regénybe. Így az Átmenetekben 
Történet falkányi kutyával metafizikus, megfélemlítô eseményláncolatát. 
Mindközönségesen arról van szó, hogy a házából éjszaka kimerészkedô 
(vagy kint feledkezô) tanárt a kutyafalka megkergeti, megrémíti. A re-
gény tanár fôhôse „megérezte, hogy itt csupán az ösztönök döntik el a 
kétségbeesett párharcot”. A regényben még egyszer felbukkan ez a 
motívum, mégpedig akkor, amikor a kikapós Máriától eljövô-elsetten-
kedô kamasz Áront immár utol is érik és lemarják a kutyák. A képletet 
bonyolítja, hogy minden alkalommal tudják-hallják, tehát valaminô 
cinkosság alakul ki a házaikban meglapuló emberek és a kutyafalka 
között. (Már amennyire ebben az értelemben lehet cinkosságról be-
szélni.) Az éjszaka a kutyáké, s éjszaka a kutyák – falkában – nem ház-
ôrzô törvények szerint élnek, ez a törvény. S jaj annak, aki nem ismeri a 
törvényt, amely – csak látszólag paradoxon – az ember érdekét szolgál-
ja; aludjék éjszaka, készüljön a másnapra, ne sétáljon, ne kujtorogjon.

Mondanunk sem kell, hogy a törvény eme értelmezése meglehetôsen 
törzsközösségi állapotokra utal, a törvény azonban az általános mozza-
natában teljes történetiségét is magában hordozza. Ilyen értelemben, 
ha sarkít is Mózes Attila  – nem túloz.

Keresztes hadjárat a megmagyarázhatatlan talány ellen (Fény, árnyék átde-
reng) címû írásában is megtaláljuk azt a motívumrendszert (bizonyos 
alaki egyezéseket is), amely az Egyidejûségek Göcs-falvának sajátos szo-
lidaritását jellemzi. A novellában bizonyos titokzatos, kideríthetetlen 
nyomok misztikus talányát csak úgy tudja eloszlatni a falu képviseletét 
vállaló elöljáróság, ha – kirándulásnak álcázva az iskolások mozgósítását 
– földbe tapostatja a nyomokat. A regényben a rémület és a titok össze-
fogása és szolidaritása tünteti el a nyomokat, a titkot ôrzô közösség 
csendjét csak a néma jelbeszéde töri meg, legalábbis amennyire emfati-
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kus képességei alapján ezt a jelbeszédet érteni véli a másik, a titok 
közösségébe nem tartozó lény, a tanár.

Idézet a kritikából: „A falu kapcsán az Anyám könnyû álmot ígér óta 
nem írtak idôszerûbbet és lényegesebbet itt nálunk.”6 

Gondolatmenetünk lezárásához elengedhetetlen A toronyôr címû 
novella rövid szemrevételezése. Az alapszituáció groteszk, báty és vak 
öccse próbálják felidézni a kisváros ódon tornyában gyerekkoruk kisvá-
rosát. A fekete szemüveges sikerrel sorolja, sôt élvezettel jellemzi az 
elébe táruló látképet, mígnem kiderül, hogy a gazdasági iskola piros 
teteje nincs a képben. Ettôl kezdve minden bizonytalan, s a szofizma 
szerint immár szinte lényegtelen. Csakhogy – s itt az író szinte kitünte-
ti a toposzt, az egyszer volt metafizikájára szavaz – semmi teremtett 
nem tûnik el nyomtalanul, kivéve a szemléletbôl már kikerült enyészôt. 
A fantasztikumot nem sejtetéssel (közkeletû módon), hanem kiváltkép-
pen epikai eszközökkel, részben filmképtechnikával oldja meg, úgy, 
hogy bemutatja az egyes szemlélôk által látott látványt, szembesíti eze-
ket, majd felcseréli az egyes látványelemeket és látványokat. Végered-
ményben három filmszalagot montíroz egybe, s a filmen megjelenik az 
emlékezet, a képzelet, a felidézés ködébe burkolva a volt gazdasági is-
kola, piros tetejével.

Az 1952-ben született Mózes Attila  öt prózakötetet, néhány száz kri-
tikát és egyéb írást, irodalmi díjakat mondhat a magáénak. Hirtelen arra 
gondolok, hogy vajon sok irigye van? – ez a kérdés írásainak szelle-
miségétôl nem idegen. Javasolnom kellene, hogy írjon novellát rejtett 
irigyeinek megtalálási és egyéb módozatairól. De az is lehet, hogy nin-
csenek irigyei, s ami még szörnyûbb (szintén az ô szellemében mond-
va), igazi ellenségei sem. Lehet, hogy senki nem akarja bántani, leg-
alábbis személyesen, pont ôt.

Nélküle nem lehet megírni a romániai magyar prózairodalom törté-
netét sem; a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején uralkodó 
jelenlét.

Feljegyzéseimet olvasgatom, eme írás céljaira készítettem ôket 
1982. május 25-én, 18 órától kb. 20 óráig. Igazából nem sok használható, 
írásait megvilágító mondat akad közöttük. A szülôhely: a marosvásárhe-
lyi Mikes Kelemen utca 40. sz. Balra az állomás, enyhén jobbra az 

6 Cs. Gyimesi Éva . Utunk, 1980. augusztus 15.
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Oncsa-telep. Közelben a Litoral-vendéglô. Bikaúsztató. Csurdé-tó – no-
vella. Mondatok és kialakult vélemények önmagáról; nem merem ôket 
idézni, amíg nem írja meg; nem bízom bennük, nem tudom, miért. Is-
kolák: a Dózsa György utcai 2-es számúban az elsô 4 osztály, tovább az 
5. sz.-ban az V–IX. zene, havi két franciaóra, edzések: az 1. sz. Papiu 
Líceummal párhuzamosan a zeneiskola. Színinövendéknek készül és 
sok verset tanul. Cimborák, hatások.

(Hadd szegjem meg a kérdezôbiztos etikáját, és áruljak el valamit: 
rossz interjúalany. Nincs pontos „formulája” arra, amit kérdezek, nem 
is tudja biografikusan, dátumokként idézni életének fordulatait, ese-
ményeit, anekdotikus történetek köré sem csoportosítja a „meghatáro-
zó élményeket”.)

Egyetemi évek, hallgató a Babeš–Bolyai Egyetem magyar–francia 
szakán.

„Markó alatt, erre büszke vagyok – alelnök voltam a Gaál Gábor  kö-
rön. Akkor nagyon jól éreztem magam. Utána felajánlották az elnöksé-
get is.”

„Boér Géza  mindig ott volt. Késôbb ô lett az elnök. Végtelenül okos 
embernek és jó költônek tartom.” (1971–1975)

1979. szeptember, Kolozsvárra költözés (február 9-tôl az Utunk 
munkatársa). „Áthallás van minden szobából és minden szomszédom-
tól. Reggel öttôl kilencig van idô. Ebbôl a szempontból jobb volt Hidas. 
(Székelyhidas, itt volt tanár 1976-tól 1979-ig. – E. P.) Nem véletlen, 
hogy falun írtam meg eddigi írásaimnak a zömét. A Forrás-kötet leg-
jobbjait is Hidason írtam meg.”

Mondatok a prózáról: „… azt hiszem, csak elbeszéléseket, helyeseb-
ben beszélyeket írok. Ha nekem bejön a sólyom-motívum, az nagyon jó. 
Ha nem, akkor is nagyon jó. Mindegyik írásom ennek a veszélynek a 
megvalósulása. Nem törekszem semmilyen (mûfaji) megoldásra az írá-
sokban. Csak legyen meg a belsô logikája. Egyféle l'écriture qui s'écrit, 
de nem annyira eleresztve.”

Ez a vélemény némileg kiegészítésre szorul: Mózes Attila  prózaírá-
sának egyik legfôbb jellemzôje a mûfaji tisztaság. A kortárs prózaírás 
inkább a mûfajok elegyítésével, új mûfajok kialakításával próbálkozik, 
ô viszont inkább arra törekszik, hogy a francia novella alapformájához 
térjen vissza, egy szikár, néhány száz év alatt letisztult változathoz. E 
novellaforma szövegvilágának a sajátosságai a harmónia köré csoporto-
sulnak: az elbeszélô szituáció tényezôi (elbeszélô személy, az elbeszé-
lés tárgyát képezô folyamat, az elbeszélés folyamata és az elbeszélést 
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hallgató közönség) mindig a csak az illetô novellára jellemzô módon 
alakítják ki arányaikat. Az elbeszélés szövegében szemiológiailag pon-
tosan elkülöníthetôk a stílusrétegek, ez is a klasszikus hagyomány szel-
lemében.

Vonzó szemiológiai feladat lenne az újítás elemzése. Mózes könyvcí-
mei, de az egyes írások mûfaji meghatározásai is alapjában véve jelzik, 
hogy a hagyományos, objektív formahasználatnak megvannak a nagyon 
is szubjektív összefüggései. Különösképpen a fényviszonyok elemzése 
(legkifejlettebb formában a Füstkoromban) alapján – és a címszemioló-
giával összefüggésben – mutathatnánk ki pregnánsan, hogy a fegyel-
mezett formákon is átsüt annak a belsô tájnak a fénye, amely mindig ott 
van a formák mögött.

Idézet egy tanulmányvázlatból (magnófelvételrôl jegyeztem le, vi-
szonylag pontosan, Igaz Szó, 1981. augusztus): „Nem tagadtam soha a 
prózából származó erkölcsi következményeket. Egészen vulgárisan fo-
galmazva: a prózaíró végül is szemüveg. Azt vonja az olvasó látóterébe, 
amit ô fontosnak tart… Én az impassibilitének vagyok a híve, mert ab-
ban a pillanatban, amikor szemüvegvoltát próbálja felcserélni szócsôre, 
abban a pillanatban a próza megtagadja a maga magában való értékeit. 
Az, hogy véleményt változtasson, világmegváltó szándékai legyenek, 
meg hát hogy próbáljon hatni az emberek lelkületére a legszélsôségesebb 
módon – ez többnyire a lírának, és kevésbé ugyan, de a drámának a 
feladata.”

A vélemény folytatást kíván: Mózes Attila  elbeszéléseinek morális 
tartalma karakteres, sôt, jól lehet fabliau-módon értelmezni. Nem is le-
het ez másként, már csak a használt fonmák minémûsége okán sem.

Idézet ugyanabból a szövegbôl: „A felvilágosodás híve vagyok.”

Azokra a novellákra tértem ki e tanulmányportréban, amelyekrôl 
úgy vélem, ezek vannak ama „ôsköd” magjában, melyrôl Mózes Attila  
a Füstkorom fülszövegében azt írja: onnan szakadnak ki szövegei. Min-
den félreértés elkerülése végett jelzem, hogy bár sok jó elbeszélést és 
novellát idézhettem volna még a négy kötetbôl, én ezeket tartom leg-
jobb írásainak.

Prózavilága komor, sokszor a kegyetlenségig sarkítva.
Én mégis tovább remélem, hogy egyszer derûsebb lesz az a belsô táj, 

s akkor Mózes Attila  is több esélyt ad majd az emberiségnek.

Igaz Szó, 1984/7.
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Igeidôk értelme – Balla Zsófia 

„a természetes zene a költészet” 
Eustache Deschamps

Kialakult nyelv, stílus, versbeszéd és vers-zene csupán jelei annak a 
törvénystruktúrának, amely a költôt és a világot egybekapcsolja; a sze-
mélyes élet és élményvilág, az elképzelések életrôl, halálról, jövôrôl 
olyan nyelvi anyagban, ritmusban, dallamban, tónusban szervezôdnek, 
amely utánozhatatlan, egyedi forma. A forma kialakulását, szervezôdését 
figyelemmel követni könnyebb feladat, mint a morfogenezis mélyebb 
törvényszerûségeit felfedni és leírni, a versek sokaságában és sorában, 
sorozataiban, az egymást követô könyvek különálló világaiban mégis 
megmutatkozik az az állandó törvénystruktúra, amely a folyamatos vál-
tozást is irányítja.

Egyenletesen táguló és mélyülô költôi világ képe bontakozik ki 
Balla Zsófia  versesköteteibôl, egyre több jelentést épít magába, egyre 
inkább sokasodnak értelmi és értelmezésbeli dimenziói, eljut a forma-
lizálás magas fokára, melynek jellemzôje, hogy önmagát állítja a vers 
törvénye. A költészet kiemelkedô, többnyire szintetikus versei rámu-
tatnak azokra a gyökeres átalakulásokra, amelyek a költôt és nyelvében 
a világot érték. A nyílt törvénystruktúrára bizonyság, hogy a gondolati-
lag többszörösen rétegzett, komplex formák képesek felfogni a változá-
sokat, kivédeni romboló erejüket: az eredmény nem az elhallgatás, ha-
nem a megváltozott, ám elemeiben önazonos forma.

Az elsô verseskötetének7 elôszavát író Bajor Andor  a szóhoz jutó tár-
gyak költészetének nevezte Balla Zsófia  líráját, kiemelve szemléleté-
nek frissességét. Rövid írásának mondatai hosszú évekig fel-feltüne-
deztek a kritikában, elemzésekben, méltatásokban, úgy tûnt, a költô 
végképp a „tárgyak intim világának” felfedezôje és foglya maradt. Pe-
dig második kötetében8 már megvannak azok a fejlemények, amelyek 
felôl visszatekintve az elsô kötet bizonyos elemei, tendenciái felerô-
södnek, s megmutatkoznak e költôi tehetség legsajátosabb jellemvoná-
sai. Ezek közül az egyik szembetûnô és folyamatosan jelenlevô tulaj-

7 A dolgok emlékezete. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968.
8 Apokrif ének. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971.
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donság az, amit térplasztikus látásmódnak, szemléleti formának nevez-
nék: a versnek eleven tere van, amely szimmetrikusan és aszimmetriku-
san elrendezôdô valóságos, nyelvi, érzelmi-értelmi és hangzó terek 
sokaságaiból, viszonyaiból alakul ki. Szoros összefüggésben van egyéb, 
a verset létrehozó elemekkel, maga pedig ennek a költészetnek egyik 
alapeleme. A költônô gyakran öltözteti versformába bizonyos esztétikai 
elképzeléseit, formalizálja saját versírásának esztétikai jellemzôit. 
Függôleges hangulat címû versében a toronyból és éjbôl létrehozott tér 
hangzó térré válik: „Álmos nagyon a torony,/ lelógnak róla a hangok,/ 
ahogy/ nagyokat lódul az éj,/ s megrezzennek benne a harangok.” (A 
dolgok emlékezete) Aszimmetria címû versében a külsô és belsô tér kont-
rasztjával (a belsô tér formája enteriôr) mintegy szillogizmusformát hoz 
létre, melynek „következtetése” a képpel jelölt léthelyzet (nincsen 
pontosan eldöntve, hogy milyen mértékben vonatkoztatandó a szub-
jektumra. Ez a fajta elidegenítési eljárás a késôbbiekben is sok versé-
nek jellemzôje.) „Kék lélegzetû széleken/ kibomló felhô végtelen// 
Forró repülô/ ég remeg/ vállát vonja az ág/ pereg/ menekülô levélsereg// 
Nyafka szobazöldek/ ablaknak világán/ tartják az ôsz hitét/ fagy dereka 
táján/ Cserepek csengô tenyérrel/ pirulnak lehajló füst alatt// Felakadt/ 
szemre hullva/ könnybe lábad a hó.” (Apokrif ének) Az Eleven tér címû 
vers,9 az ismeretelmélet egyik nagy paradoxanára épít, arra, melynek 
értelmében a személy, a másik ember megismerése még a legoptimis-
tább álláspont szerint is végeredményben talányos folyamat, állandó 
erôfeszítést, magasrendû figyelmet és azonosulást kíván, hiszen az em-
ber a természet leginkább változó alanya, s alanyi természetének egyik 
tulajdonsága, tudata azonnal felismeri a megismerô szándékot s a titok 
és kitárulkozás viszonyrendszerébe csalja. „Ha az ember egyszer ben-
nem/ körülnézhetne értôn,/ bent támolyogna fômnek/ kápolnáján ma-
gában,/ oly egyedül, akár a/ kintet megkísértô/ szó,/ mely vissza nem 
tér,// ôrölné eleven tér,/ Egyetlen magyarázat.” Tudjuk, hogy az egyetlen 
magyarázat, miként az egyetlen metafora igénye is, a racionális világné-
zet elvi értékû (dogmatikus) parancsa. Megválaszolhatatlan, bár bízni 
kell a megválaszolás lehetôségében, sajátos remény, a tiszta tudás igé-
nye. Ha válasz nincs is, a kérdezés állandóan viszonyítja az emberi vé-
gességet és végtelenséget, a teremtô emberi élet értékét a halál szük-
ség szerûségéhez vagy véletlenségének mivoltához.

9 Vízláng. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975.
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Csupán jelzésszerûen említem meg, hogy az elsô verseskötet egyik 
legtöbbet próbált motívuma a „felhô”, ez az egyik legteherbíróbb ter-
mészeti és költészeti tünemény. Balla Zsófia  lírájából akkor tünedezik 
el, amikor a terek egyre összetettebbekké válnak, a legösszetettebb fi-
zikai-történelmi tér a PaterNoster címû krónika-poémáé, az emeletekbe 
zsúfolódó és történelmivé vált idô itt olyan fölsôbb hatalom, amely már 
emberek, városok, baráti közösségek sorsát, hübriszét jeleníti meg; 
jellemzô a forma morfogenetikájára, hogy a poéma indításában az Ele-
ven tér indító motívuma tér vissza, „koponya-kápolna”-ként. E költé-
szet tele van észmetaforákkal: fej, koponya, elme központi helye jelképe-
zi, hordozza a racionális világ elôfeltevését, a racionalizálás mindenkori 
örömét és kényszerét. Korai verseiben az ész öröme (például egy jól 
sikerült képszerkezetben) gyakran börleszk hatásokat eredményez, de 
a Vízláng címû kötettôl egyre hangsúlyosabb e költészet alapvetôen 
kettôs esztétikai értékrendszere és irányultsága: a tragikus-ironikus. 
Különösen a Kolozsvári táncok kötetben10 bukkan fel a reflektált ész-mo-
tívum („a tiszta ész”, „a tiszta lény”, „Ha majd nem érem föl már 
eszemmel”) mint a korábbi beállítódás középponti elemének megvál-
tozása (s közvetve belsô kritikája), de ez a kötet visszanyúlás a legko-
rábbi térformákhoz s a térformákban immanens zenei formákhoz, más-
fajta szintézis, érzéki-ritmikai magas forma, tánc.

A költészet és a zene összefüggése koronként és földrészenként 
más-más alakzatokban nyilvánul meg, legbanálisabban azt mondhat-
nám, hogy igen pontosan megfogalmazott okoknál fogva a költôk a ze-
nei gondolat és mondat valamelyik elemét mindig elônyben részesítik; 
stíluskorszakok és kánonok története mutatja, hogy van, amikor a dal-
lam, van, amikor a ritmus, van, amikor a tonalitás kérdései kerülnek 
elôtérbe. Mûköltészet és mûzene között – a nyelv sajátosságainak függ-
vényében – a prozódia és a metrika az a közös esztétikai tér, amelyben 
a legtöbb áthasonulás megvalósul. Természetesen minden költô e tér 
valamelyik nagyon egyéni pontján helyezkedik el, de ezt az álláspontot 
egyéníteni, a költészet zenéjét kimûvelni a század jelentôs alkotóinak 
alapvetô célkitûzése volt. T. S. Eliot  a szimfonikus zenekari formákat 
kedvelte, Ezra Pound sajátos „canto” formát alakított ki, a magyar köl-

10 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983.
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tészetben Illyés Gyulától Szilágyi Domokosig a bartóki zene újfajta 
aranymetszési („híd”) rendszere jelentette a távlatot.

Közhely, hogy a zenéhez viszonyulni a mûvelôdés és a formakultúra 
középponti eleme minden idôben, de vannak olyan pillanatok, amikor 
ez a viszony létkérdéssé válik. „Az ôskori szerzôk sok-sok szava helyett 
csak néhány részletet idézünk Lu Bu Ve Tavasz és ôsz c. mûvének ze-
nei fejezetébôl:

»A zene eredete nagyon messzire nyúlik vissza. A mértékbôl kelet-
kezik és a nagy Egyben gyökerezik. A nagy Egy nemzi a két pólust; a 
két pólus nemzi a sötétséget és a fény erejét.

Ha béke van a világban, ha minden dolog nyugalomban van, ha vál-
tozásaikban a felsôbb parancsokat követik, akkor a zene tökéletes. Ha 
a vágyak és szenvedélyek nem járnak hamis úton, a zene tovább 
tökéletesül. A tökéletes zenének megvan a maga oka. Az egyensúlyból 
jön létre. Az egyensúly a törvénybôl, a törvény a világ értelmébôl kelet-
kezik. Épp ezért zenérôl csakis olyan emberrel lehet beszélni, aki felis-
merte a világértelmet.

A zene ég és föld harmóniáján alapul, a fény és homály egybehang-
zásán.

Természetesen a hanyatló államok és a pusztulásra érett emberek 
sem nélkülözik a zenét, de az ô zenéjük nem derûs. […]«” (Hermann 
Hesse : Az üveggyöngyjáték. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

A kérdés szkeptikusabb-szikárabb módján Thomas Mann  regényé-
ben, a Doktor Faustusban folytatódik: „[…] rekonstruálni a kifejezést, a 
legmélyebb és legmagasabb értelemben az érzéshez szólni ismét, de a 
szellemiség, a formai szigorúság legmagasabb fokán, mert erre kell el-
jutni, hogy a számító hidegségek expresszív lelki hangba, a bensôséges, 
természetes bizalom hangjába csaphasson át?!”

Az európai esztétikában G. W. F. Hegel kanonizálta az érzést: az Én, 
az építészeti térforma és a zene összefüggéseit, formaképzeteink belsô 
terében összefüggenek az épületek, az Én, az érzés, amikor a zene e 
viszonyokat újra meg újra létrehozza.

I. Balla Zsófia  költészete ezt a fajta hagyományt követi, Áldozat címû 
versében (A dolgok emlékezete) megszólaltatja elképzelését a plasztikus 
tér hangzó szerkezetérôl: „Nem zene, hanem zenék/ állnak az ember-
ben fejest,/ nem hang, hanem hangok/ zubognak, hogy tántorog a test.// 
Körülfon, úgy uralkodik/ a vonalrendszer metszett sávja,/ s a hangvilág 
álnok céltudattal/ úgy öl, hogy magát kitárja.”
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A költemény harmadik szakasza így kezdôdik: 
„Minden mû gyôzelemmel indul,/ mégis meglepôen fáj a vége.”
Kérdés: Mire gondoltál, amikor ezt írtad?
Válasz: Elsôsorban zenemûvekre, elsôsorban a nagyszimfóniák 

gyôzelmes kezdetére, az indítás tényére. A hosszan kitartott akkordra, 
amely olyan mint egy fanfar.

Kérdés: És konkrétan mire gondoltál?
Válasz: A Mozart-szimfóniára.
Kérdés: Jelzése?
Válasz: Nem emlékszem, de ha nem Mozart, a lényeg az, hogy bécsi 

klasszikus volt.
Kérdés: … és a befejezés?
Válasz: … a hangok ébrenléte és megszûnte. (1985. január 25.)
A költemény befejezése: „Nyugalmat kér az ember magának,/ még-

is elindul a hang elébe.”
Figyeljük meg, hogy milyen képet alkot magának a zenekarról: „A 

mennydörgés olyan mint a dob,/ a fa mint egy puha hárfa,/ réztányér a 
villámcikázás,/ s csörgô kövek ülnek a sárban./ A folyózúgás a 
nagybôgôé,/ komoly cselló az erdô hangja,/ fuvolán sikkant a szellô,/ s 
halkan kongat a virág harangja./ Hegyek kórusa zord fohászt küld,/ 
erdô-szopránok fénye cáfol,/ s az este önmagának mormol:/ »Nem vár-
tam ennyit a világtól.«” A természet zenekar, s a hangzó szubsztancia a 
tér egyensúlyi állapotát, nyugalmát jelenti. Balla Zsófia  verseinek 
ôsformája ilyenfajta elképzelést jelent a világról, ez a harmónia azonban 
rendkívüli szélsôségekbe fordul át, a sors szimbólumai leggyakrabban a 
haranghoz és a harangszóhoz kapcsolódnak, s az életet gyakran jelzi a 
harang kondulása: „A harang ócska és repedt./ De feljár a szellem. 
Üzenhetek./ Megpróbálok élni még.” (Végítélet, Vízláng) A harangszó a 
közösségi élet szimbóluma is, ezért A harangozó balladájában (Kolozsvá-
ri táncok) az égô harangtorony allegóriájával folytatja saját régebbi szim-
bólumát, kiteljesítvén azt a közösségi sors és a költôi idióma egészére. 
A hallgatás rondója címû versben (Kolozsvári táncok) a csend súlyát, fon-
tosságát hangsúlyozza, a csendét, amellyel egy más történelmi dimen-
ziót, a halottakat, az emlékezetet lehet megszólaltatni.

A vers minden szintjét átható világképi funkciókat is hordozó zenei 
forma a sajátos térképzettel együtt eddigi köteteinek tanúsága szerint 
Balla Zsófia  költészetének alapvetô formaelve. Ezt a legszigorúbban 
valósítja meg prozódiája – melynek sajátos összetevôire és szerkezeti 
sajátosságaira még visszatérek –, és többnyire ennek rendelôdnek alá 
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az élmény- és világképi elemek, képek és metaforák, egyéb trópusok. 
Ezen a 'lírán' csak akkor szólal meg valami, ha a lírából adódó okai meg-
vannak a megszólalásnak. Ebbôl a szempontból különös összehasonlí-
tásokat lehetne tenni a versek között: a már idézett Aszimmetria, a vá-
rost a címükben viselô versek formai és metrikai elôzményei az újabb 
formának, egy város alapú esztétika sûríti mindig a sors, a kezdet és a 
vég képeit az énre: „Megsüketülve napi forgalomban, szállva/ Az út-
test, bérházak szakadékai fölött,/ Két falás közt holtsápadtra válva,/ Fel-
dereng egy hang, mint eltûnt szobában/ Egy lámpa narancsforró homá-
lya; kinyúlt/ Kifutópálya lesz a test, hol az/ Emlékek dübörögve leszáll-
nak.”

II. Balla Zsófia  Kolozsváron született, 1949. január 15-én. Szülô-
városában végezte a zenei középiskola hegedû szakát, majd a Zenefô-
iskolán zenetanári oklevelet szerzett. Gyerekkorától ír verseket. Pálya-
kezdése 1965-tôl számítható. Ekkor kezdett a Gaál Gábor  irodalmi 
körbe járni, az ún. „második Forrás-nemzedékhez” tartozó alkotókkal. 
E nemzedék antológiájában, a Vitorlaénekben (1967) versekkel szere-
pelt. 1972-ben, a fôiskola elvégzése után a Kolozsvári Rádióstúdió ze-
nei szerkesztôje lett, s ott dolgozott 1985 januárjáig. 1975-tôl tagja az R. 
Sz. K. Írószövetségének. 1978–1982 között a Gaál Gábor irodalmi kör 
irányítója volt. Önálló versesköteteinek száma hat, ebbôl egy fordítás-
kötet.11 Zene-publicisztikai írások, irodalomkritika, esszék, mûfordítá-
sok egészítik ki Balla Zsófia irodalmi tevékenységét.

Töredékek beszélgetésekbôl:
– Megfigyeltem, hogy költészetedben egy szakaszos mozgás is meg-

nyilvánul, az élmény- és kifejezésformák mintegy sûrûsödnek, s mint-
egy hullámszerûen átfogó, komplex formákat hoznak létre. Az elemek 
új alakzatokba szervezôdve jelentéstöbblethez jutnak. 

– A szintézis törvénye a teremtés egységébôl fakad. A dolgok össze-
törekszenek; összefüggésekbe és vonatkozási rendszerekbe. A szinté-
zis a végsô elv, vagy ha akarod, az ôsök fölmutatásáé. Mint alkotói 
igény: a mindent följegyzô és kimondó krónikásé. Egy vers nem akkor 
szintetikus, ha minden megjelenik benne, hanem azon túl. Nem a rá-
ció nak van szüksége ôsokra, végsô összefüggésekre. Az érzelemnek.

11 Aša cum trãiešti. Ed. Kriterion, Bucurešti, 1983. A fordító Aurel Šorobetea.
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– „A költészet és a társmûvészetek egymás mellé rendelése több 
okból és több módon történhet; de szinte illetéktelen cselekedet; auto-
nómiájukat sérti.”

– A szavak szerencséje …
– Hogy használják ôket. A mi szerencsénk, hogy vannak szavak és 

nem kell megfulladnunk az erôlködéstôl; a szavak szerencséje, hogy 
nem egyetlen jelentésük lehet; a zene szerencséje, hogy vannak sza-
vak, amibôl megszülethetett. A szavak szerencséje, ha épek, kívánato-
sak, érzékletesek, pontosak, idézôk és igézôk lehetnek. A mi szeren-
csénk a bennük való gyönyörûség.

– Kolozsvári közéleti jelenlétednek melyik szakaszára emlékszel szí-
vesen?

– Az 1973–1979-es szakaszra, az 1979-es csúccsal. A beszéd árnyalt, 
kifejezô, plasztikus és jelentéses volt.

III. A vers külsô formájához hozzátartozik a mitologikus kapcsolat, 
megmerítkezni más égövek és más kultúrák formáiban s közvetített 
élményeiben, hasonulni hozzájuk szintén egyik fontos módja a saját 
formák alakításának. Eltérni a közvetlen-sajáttól, visszanézni rá mint 
másra – ez a folyamat hozzátartozik a saját vers mint tárgy felfogásához, 
az én megsemmisítéséhez e szemléletben. A személyességtôl megfosz-
tott vers viszont kínálja az újfajta személyesség kialakításának igényét 
és kényszerét. A mítoszi külsôdlegességbe Balla Zsófia  Apokrif ének 
címû könyvének Eredendô bûn címû ciklusában merül bele, ugyanakkor 
ez a tudatos költô kulturális gesztusa is: értelmezés és játék, gondolat, 
szerepválasztási kísérlet, színház. A másfajta értékek és másféle kellé-
kek rendszerében idegen korok és emberek érzéseit és idôit sajátítja el, 
az idôtlen költészet orfikus hagyományának megfelelôen. A szamoszatai 
Lukianosz így ír a táncról szóló párbeszédben: „A mítosz pedig, csodá-
nak értelmezve a róla szóló hagyományt, úgy jellemezte természetét, 
hogy valósággal azzá lett, amit utánzott. Megtalálható ez azoknál is, 
akik manapság táncolnak, hiszen láthatod ôket, amint szempillantás 
alatt alakot váltanak és magát Próteuszt utánozzák.”

Ebben a ciklusban Balla Zsófia  kiválasztja az alapvetô, költészetébe 
illeszthetô mitologémákat, s következô verseire is áttevôdik az áldozat, 
az ígéret, a látás, a gôg stb. káldeus–görög–római értelmezése, transzcen-
dens jelentések hordozójaként. Költôi tárgyához sajátos érzékelési eljá-
rásokkal viszonyul, amelyek közül a figyelmet tekinti a külsô téridô olyan 
belsô állapotának, amelyben az érintés képességével rendelkezô tárgyak 
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életre kelnek, tárgyszerûségük jellemzô vonásai költôi univerzumot 
hoznak létre, abban bontakoznak ki. Az így kialakított költôi idôben a 
felemelkedés (anagógia) és a repülés (lebegés) az a két kitüntetett esztéti-
kai eljárásmód és képzet, amely az alany mozgását és a versszervezés 
módját egyaránt jellemzi. A Vízlángban mindkettôre tiszta példát talá-
lunk, de ezek a mozgásra vonatkozó móduszok még hangsúlyosabbak a 
Második személy címû verseskötetben, amelyben már a külsô formát is 
áthatja ez a dinamizmus, a szabadvers-alakzat geometriai szervezett sé-
gûvé válik, s ezzel együtt egyre konkrétabb, felgyorsul a versbeszéd 
ritmusa is.

Ennek a kötetnek a címadó ciklusában újfajta indulati-ritmikai sze-
rephez jutnak a kérdô- és felkiáltójelek, a befejezetlenséget jelölô új-
fajta grafikai szerkesztésmód. Képek, metafora-értékû szóösszetételek 
színezik az újabb verseket („tompa kacsaragyogás”, „porózus létezés”, 
„nedves fogalom”, „lazacszín lebernyeg”, „doboló kékpiros ág”, „ne 
ítélj gyorsbárgyún”, „kocsmabalett”, „vakpuha kasban hangnyomok”, 
„a csend mint a híd s alatta aknák” stb.), s kialakul a sorképzésnek az a 
keményen ritmusos formája, amely a Kolozsvári táncokban strófaretori-
kai struktúrává lesz (… „billeg a szaxofon, – Rozika Te, –// ó be jó az 
óda pásztorórán, –/ szó se róla, drága – úgy kotolj – támm –” …) és átve-
zet a vers kimondottan zenei-ritmikai kódokat használó szervezéséhez.

Az elemzés elején említett plasztikus tér nyílt térré leginkább a Má-
sodik személy három versében válik. A Formával dicsérd az urat Szilágyi 
Domokosnak állít emléket, idôsíkok, terek sokaságát montírozza egy-
be, a siratóformát helyzetleírásokkal bôvíti ki, hogy az elhallgatottal 
példázza a megszólalás nehézségét. Az Övezetek – mintegy geometriku-
san széttördelt rondóként – kapcsolja össze az ön- és közösségkeresés 
játékát és kockázatát, míg a PaterNoster – középponti elemeiben Bretter 
György  temetését idézve – a hetvenes évek jellegzetes látványaiból, 
érzéseibôl alakít dinamikus „lift-struktúrát”, melyben egymást válto-
gatja a jelentéses létezésélmény a léthiány fenyegetésével. Ugyanak-
kor ez a poéma jelzi leginkább – a staccatohatás okán – a költônô 
létparadigmaszerû viszonyát barátaihoz, a baráti közösséghez. Ez 
ugyanolyan erôs érzelmi mutató, mint a másik, a több versben is meg-
énekelt Anya jelenléte. E közösségre utal egy 1979-es találkozó szétté-
pett képeslapként gomolygó emlékrengetege, de a kirívó, a szaturnália 
jellegre utal a poéma befejezése, mert ez az élmény nem a mindennapi 
élethez tartozik, hanem megvilágosodásszerû, amelyben a mélyebb ér-
telmek tárulnak fel. Jegyezzük meg a Második személy egyik, Balla Zsó-
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fia  lírájának egészére jellemzô gondolatát: a nyelv nem önmagában álló 
képzôdmény, szerves kapcsolatban van a társakkal: „Végig-nem-élt 
nyelvek mögött/ ott lapulnak a társak”.

A Kolozsvári táncok költôi szempontból a legkifinomultabb kötet, a 
nyílt tér e könyv verseiben emblematikusan zárttá alakul, s a színek is 
sötétebbek, a fények rejtelmesek. Az éj anyagában címû versben olvas-
suk: „Az éjsötét most úgy lobog,/ mint szívszurok, kiömlô;” „csontfé-
nyes ég-jel” uralja az Emlékezet és óceán címû, Darkó Istvánnak szentelt 
poéma színeit. Hangulatilag is visszafogottabb kötet, Caspar Dávid 
Friedrichre emlékeztetô égövekkel, tónusokkal. Holdudvar, dicsfény, 
télutó olvassuk a vers címét s boszorkányos érzés kerít hatalmába … Ezt 
a fajta érzéki hatást ellenpontozza a kötetben az apollinikus zenei for-
ma, helyesebben formasokaság. Kezdve az Off beat kísérleti (free) 
dzsesszt megjelenítô formájával, a régebbi és újabb táncokon át a Kis 
szvit felszabadító hatású zárótételéig. A kötet újdonsága egy bensôséges, 
rokokó foglalatosságokat idézô hang és modor is. Mindez annyit jelent 
a prozódiában, hogy a Balla Zsófia  elôzô köteteiben használt közvetlen 
élôbeszéd-elemek, a megszólító fordulatok, a társasági beszédmodor 
egy reflexívebb nyelvi rendszernek adta át a helyét, amely úgy ôrzi a 
költônôre jellemzô elég gyors tempóváltásos ritmust, hogy jobban bele-
simul a szabadvers metrikai rendjébe. (Abban az értelemben, ahogyan 
ezt T. S. Eliot  Gondolatok a szabad versrôl címû írásában értelmezi.) 
Ezekben a versekben ugyanakkor egy újfajta lejtés is megvalósul, az 
egyre tudatosabban hangszerelt magánhangzó-hangrendi váltakozások 
ívén. (Lásd különösen A zöld év versei ciklust.)

Végezetül találni egy költeményt, amely a Balla Zsófiára jellemzô 
esztétikai végleteket, a tragikusat és ironikusat, ismét egy minôségben 
egyesíti úgy, hogy a kezdeti versek egyes burleszk hatásai is újra elô-
fordulnak (Oh, jaj, magam vagyok). A tükörforma, a sorsösszevetés a régi 
költônôvel, Christine de Pisannal egyben gondolat a mostani és honi 
költôsorsról, egy nôi nevetésbe foglalva.

Ha az egyes versek és kötetek kapcsán nem is, az egész költôi folya-
mat jellemzésére el kell mondanom, hogy ez önmagát író mûalkotás, 
neoavantgárd kifejezéssel work in progress. (Ezért is figyeltek fel rá a 
neoavantgárd mûvelôi.) Ennek következménye persze a sok kritikai 
félreértés is, ami tél-túl kíséri az egyes köteteket.
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Mindezért nem sok értelmét látom egy értékelô formula ideiktatásá-
nak, mert ha azt írnám, hogy érett és kiteljesedett, a következô alkalommal 
nem írhatnám le miszerint még érettebb, vagy túlérett stb.

Balla Zsófia  a szó hagyományos értelmében rossz interjúalany. 
Ahogy a kérdezôbiztosi szlengben mondják, „a többszörös elvárás- és 
válaszhorizont jellemzi”. Megpróbálkozhattam volna nem irodalmi, fi-
fikus kérdezési módokkal, szemantikai tabellákkal stb., de minek, vé-
gül is a versek a legfontosabbak, nem az, amit ezenkívül hozzá tudunk 
tenni.

– Szeretném, ha írnál egy verset legkedvesebb tárgyadról!
Megírta. A vers címe Majd (Óda a jövôhöz).

Ezredvég, 1990/1.

A prózaírás erkölcsi mivoltáról

(Tanulmányvázlat)

„Bármelyik válfaját olvassuk e regényeknek, mindenképpen jobban 
ismerjük és ítéljük meg magunkat; a regény ugyanazt a hivatást teljesí-
ti, mint a hitszónokok és a moralisták a XVII. században. Vannak regé-
nyek, amelyek a szürke, köznapi ember elôtt feltárják nagyságát. És 
vannak regények, amelyek megmutatják nyomorát.” (Albert 
Thibaudet)

Senki nem állítaná egy pillanatra sem, hogy a prózai mûalkotások 
világában (a regényben, novellában vagy elbeszélésben stb.) ugyan-
azok az erkölcsi szokások és törvények mûködnének, mint a minden-
napi életben. Már csak azért sem, mert az irodalom világa maga is csak 
jelvilág, jelentéseinek egy részével utal a valóságosra, részt is vesz ben-
ne, végül azonban gyökeresen más. S mikor azt mondtuk, hogy gyökere-
sen, nem véletlenül tettük, mert az irodalom erkölcsi világának gyöke-
rei az író moralitásában és erkölcsiségében vannak, illetve abban, aho-
gyan az írói felfogókészülék érzékel és elképzel, kivetít és megjelenít, 
megteremt más moralitásokat és erkölcsiségeket.
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Az erkölcsi szándék, cselekvés, vagy ahogyan a kiábrándult filozófu-
sok megfogalmazni szokták: mindazok a jelenségek, amelyeket erköl-
csieknek minôsíthetünk – s így erényrôl, bûnrôl, ideálról, normáról, 
szankciókról, erkölcsi fölöttes hatóságról, lelkiismeretrôl beszélünk –, 
mindezeknek mibenléte változó formájukban maradandóan izgatja az 
embereket. Fôként azokat, akik tetteik mozgatóival (nem használom a 
rémes rugó képet) és következményeivel inkább tisztában akarnak len-
ni. A társadalom erkölcsi felelôssége maga iránt az lenne – többek kö-
zött –, hogy minél több ilyen ember nevelkedhessen és élhessen.

Természetesen ez nagyon nehéz dolog. A társadalmi erkölcs nem 
független a társadalmi tények minôségétôl.

Azonban az irodalom, intézményével és világának sajátos jeleivel és 
jelentéseivel, az erkölcsiség hordozója lehet, serkentheti a jóra irányuló 
akaratot, amennyiben olyan világba enged betekintést, amelyben az 
erkölcsiség meghatározó tartalma a szabadság. Persze, ez a jelrendszer 
hazudhat is, például ha kiválasztottjai lelkiismeret nélküli szabadságra 
törekvô emberek, vagy ha attól jók, hogy másokat akarnak boldogítani, 
figyelembe nem véve a mások erkölcsiségét. Ha egyszerûen pozitív hô-
sök. Vagy ha az irodalom úgy lesz etikai és esztétikai csalódás áldozata, 
hogy elfogad (tehát megenged, tehát jónak tart) egy olyan társadalmat, 
amelyben egyébként a züllés és kilátástalan erkölcsi válság az uralkodó.

Roland Barthes szavaival: „Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az iroda-
lom olyan, mint az alvilágból visszatérô Orpheusz. Ameddig elôremegy, 
de tudva, hogy vezet valakit, addig megmutatja a mögötte haladó valósá-
got, melyet apránként emel ki a megnevezetlenbôl, lélegzik, jár-kel, s 
halad egy értelem világossága felé; ám mihelyt visszafordul kedvese 
felé, keze között nem marad többé más, mint egy megnevezett, vagyis 
halott értelem.”

A Jó kimondásától óvakodnia kell a regényírónak; mást kell tennie.
Kutatott kérdéseinkben eligazítanak az alábbi diskurzusok.

1. A moralitás kifejezése a prózai alkotásban

A világban uralkodniuk kell erkölcsi törvényeknek, viszont a prózá-
ban nem feltétlenül szükséges ezeket a törvényeket expressis verbis is 
kimondani. A prózának az erkölcsi motivációhoz – egy esemény, ese-
ménysor erkölcsi motivációjához – semmi köze sincsen; a dolgoknak, 
eseményeknek szubjektivitásukban van ugyan erkölcsiségük, és ez ön-
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magukban foglaltatik – úgymond immanens erkölcsiség –, ám a próza-
írónak nem kell erre még rájátszania. Az volna a mindenkori feladata – 
mint a nagy prózaíróknál, Tolsztojnál, Flaubert-nél, Dosztojevszkij- 
nél –, hogy szemrevételezze a lehetô legaprólékosabban, minden oldal-
ról „körültopogva” a legalitást (ez adja az írásmû rendszer-hálózatát), de 
ugyanakkor a moralitás mozzanatát, amennyire lehet, szorítsa innen 
vissza –, mert a moralitás nem látható. Az erkölcs látható oldala úgyszól-
ván a társadalmi törvényszerûségek feltérképezésében nyilvánul meg, 
a láthatatlan oldalát az olvasóra kell hagyni – ítélet nincs.

Jó és rossz ember amúgy tisztán nem létezik (ahogyan Sartre mond-
ta: „ni le diable, ni le bon dieu n'existe pas”), az erkölcsi jó fogalmával 
pedig a prózának egyáltalán nem kell rendelkeznie. A prózaíró szerke-
zeti eltolással, apró manipulációval, az események átstrukturálásával 
próbálja felhívni a figyelmet arra az erkölcsi normarendszerre, amely 
benne dolgozik. Az, hogy ítélkezzék, az nem a nagy prózának az elsôd-
leges feladata, hanem a tanmeséé. Tanmeséket pedig nem szeretek 
írni. Ismétlem, a dolgok magyarázzák önmagukat, s a dolgok értékelik 
is ugyanakkor önmagukat, és mindig sokkal inkább értékként tisztelik 
magukat a dolgok, események és jelenségek, mint amennyire egy em-
ber a másik szájába tudja ezt rágni.

Tolsztoj ott nagy prózaíró, ahol láttat csak, és ott kevésbé nagy pró-
zaíró, ahol ítélkezik is. Öregkori mûvei – pontosan a szájbarágás miatt 
– eléggé tanmeseszerûre sikerednek. Gondoljunk a Föltámadásra: na-
gyon sok olyan részlete van, amelyik széttöri a próza formarendszerét 
az erkölcsi normarendszernek a javára. (Egyébként kedvenc prózaíróm 
Tolsztoj.) Én azt szeretem, amikor negyven oldalon keresztül leírja Na-
tasa öltözködését – és hogy milyen tökéletes az öltözéke! –, és éppen 
ezért mennyire ember; és nem azt szeretem, amikor a napóleoni hábo-
rúk mibenlétét okolja meg, az egész erkölcsrendszerét, és fôleg dönt 
Kutuzov erkölcsi fölényérôl Napóleonnal szemben. Szerintem nem ez 
a feladata a nagy prózaírónak. És fôleg amikor vehemens, akkor aztán 
végképp kiábrándító is tud lenni. A prózaíró nem statáriális bíróság.

A prózaíró „partnere” a felnôtt

A prózaíró kialakult erkölcsi világképû olvasóknak ír – amennyiben 
nem mesét vagy ifjúsági regényt alkot –, és akkor egyáltalán nincs 
szüksége hatnia, eltolódást okoznia az olvasójának a tudatában, annál is 
inkább, mert ezt úgysem tudja megtenni ô.
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Világa felnôtt. 16 éven felüli – már a világ, legalábbis annak kell len-
nie. Amennyiben a prózaírónak szájunkba kell rágnia a saját erkölcsi 
ideáljait, annyiban már nem is érdemes írnia. Annál is inkább, mivel az 
emberek meggyôzôdését úgysem lehet megingatni. Az úgyis kialakult, 
megcsontosodott és olyan, amilyen.

A próza nem a világ megváltásának eszköze, és fôleg nem eszköz. 
Éppen egy olyan dolog, egy bizonyos dolog, mint amirôl szól, mint amit 
leír, csakhogy annak a bizonyos dolognak öntörvényû struktúrája van.

A prózai mû környezete, immanenciája és autonómiája

A prózai alkotásnak van szociológiai és pszichológiai környezete is. 
Szociologikuma abban áll, hogy minél pontosabban próbál rámutatni, 
vagy minél pontosabban próbálja – ez is paradoxon – körültopogni azt, 
amirôl szól. Egy társadalmi struktúráról szól, sôt struktúrák rendszerérôl, 
együttes rendszerérôl. Pszichologikuma annyiban van, amennyiben a 
próza a pszichét tételezi dolognak, és pontosan olyan dolognak, mint a 
társadalmi mozgást, tehát leképezendô, prózában leképezendô dolog-
nak.

Autonómnak autonóm kell hogy legyen a próza, magánvaló. Mint-
hogy a dolgokban immanensek bizonyos struktúrák, törvényszerûségek 
– immanens bennük a törvényszerûségük fölülbírálása is, bizonyos er-
kölcsi norma rendszere. A próza ezt leképezi.

Az erkölcsi következmények szemlélete más mûfajok vonatkozásában

Nem tagadtam soha a prózából származó erkölcsi következménye-
ket. Egészen vulgárisan fogalmazva: a prózaíró végül is szemüveg. Azt 
vonja az olvasó látóterébe, amit ô fontosnak tart, ebbôl a fentebbiekben 
már említett strukturáltság származik. Én az impassibilitének vagyok a 
híve, mert abban a pillanatban, amikor szemüveg-voltát próbálja felcse-
rélni szócsôre, abban a pillanatban a próza megtagadja a maga magá ban-
való értékeit. Az, hogy véleményt változtasson, világmegváltó szándé-
kai legyenek, meg hát hogy próbáljon hatni az emberek lelkületére a 
legszélsôségesebb módon – ez többnyire a lírának, és kevésbé ugyan, 
de a drámának a feladata.

A próza nem vesztheti el saját önértékét, autonóm rendszerszerûségét 
– s éppen ezt vesztené el, ha mûfaji átcsapásról lenne szó. Nem mûfaji 
átcsapásról, hanem csupán a mûfaj dúsításáról, átszínezésérôl beszélhe-
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tünk. A próza líraisága nem ugyanaz, mint a vers líraisága; a próza lírai, 
a vers az líra – hogy a tautológia logikájához folyamodjak. A líra nyilván 
terjedelménél fogva, meg egész rendszerénél fogva is – lényegre törôbb 
kell hogy legyen. A líra ítélkezik. A líra hat – ha éppen ellen-hat is –, ám 
a próza ezt nem engedheti meg magának. Ez a kettô közötti egyik kü-
lönbség, és én mindig szerettem a kettô között megvonni az éles határ-
vonalat.

Az irodalmi struktúra megváltoztatja a moralitás közlésmódját

Mondottam, kialakult erkölcsrendszerû embereknek ír az író, már-
mint az, aki felnôtt irodalmat mûvel. Van a prózában drámaszerûség is, 
drámai konfrontációk, kollíziók, el egészen a konfliktusig, de ez nem a 
prózaíró különbözô véleményeinek a konfrontációja, a prózaíró véle-
ményeinek a kollíziója, hanem a dolgok természetébôl eredô valami. 
Éppen úgy, ahogy egy közönséges utcai jelenetben is megvan ez po-
tenciálisan – csakhogy ez a strukturálással és re-strukturálással irodal-
mivá válik, s nem lesz többé utcai jelenet.

Az alap: az emberi természet

Mindenhez viszonyul az olvasó, ebbôl kell kiindulnunk talán. Így 
vagy úgy, mindenhez viszonyul a saját normarendszerén túl. Szélsôséges 
eseteket leszámítva, az emberiségnek az erkölcsi normarendszere nem 
mutat olyan nagy különféleséget, olyan nagy sokságot országonként 
vagy délkörönként sem. Jelentôs etikai eltérések létezhetnek külön-
bözô társadalmi struktúrák keretén belül, viszont lényegi eltérések sze-
rintem nincsenek. Mindig megvan az a különös terület, éppen emberi 
mivoltunk kapcsán, ami a különbözô társadalmi szférákba tartozóknak 
– vagy a különbözô országokban, délkörökön élô embereknek – az er-
kölcsi normarendszerét valahol ezért több ponton érintkezteti, és ezek 
a lényeges pontok. Az aberráció kivételével ez az erkölcsi normarend-
szer még mindig a kategorikus imperatívusra épül, ugyanarra a kantira, 
amelyre mindnyájan gondolunk. S bizonyos, hogy az emberek a világ 
nagy részében elfogadják azokat az íratlan törvényeket is, melyekre 
ôket a legalitás nem kényszeríti. Sokság van, sokféleség van, sok szín 
van, viszont lényegileg az embernek az alaptermészete végül is egy.
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A prózaírás és a rend képzete

Abban a pillanatban, amikor egy egységes alapról nem tudok beszél-
ni, vagy nem tudom elképzelni – függetlenül attól, hogy létezik-e vagy 
sem –, abban a pillanatban, amikor az egyetemes receptív rendszere 
nincs meg az emberiségnek – legalábbis néhány lényeges állandó pont-
ban –, abban a pillanatban nem érdemes írni. Anarchiának nem érde-
mes írni, csak egy bizonyos struktúrában, bizonyos rendszerben szerve-
zôdött, kialakult morál számára. Csak ez a hit teheti azt, hogy a prózaíró 
még dekódolhatónak véli azokat a feltérképezetlen jelenségcsoporto-
kat, amelyeket végül is novellába vagy regénybe sûrít.

Az emberiség alaptermészetét, az abban meglévô erkölcsi norma-
rendszer azonosságait szeretném tudni mindenféle társadalmi struktú-
rán belül lélegzô-létezô emberben ahhoz, hogy ne az anarchiának írjak, 
mert akkor az szükségszerûen maga után vonná mind formai, mind tar-
talmi szempontból az anarchikus szerkesztésmódot.

A felvilágosodás híve vagyok.
Az emberiség egyetemes erkölcsi normáiban kell hinnem ahhoz, 

hogy egyáltalán leüljek az írógép mellé. Tehát ez olyan feltételezett-
ség, amelynek nevében vagy örve alatt az író egyáltalán nekiül novellát 
vagy regényt írni.

2. A magányos fôszereplô természete

Az embereknek írunk, az emberekért, az emberekrôl. De még ne 
nyergeljünk át az emberekre, maradjunk az olvasóknál és átlagolvasók-
nál: az a közös bennük, hogy mind jobbra törekszenek. Ez tétel. Ám a 
realitás nem képzelhetô el attól függetlenül, hogy egy társadalomban 
élünk valamennyien – mi is, ô is, mi mindannyian –, egy erôhelyzetben, 
egy konjunktúrában. S a társadalmi rendszer, az állam, mint olyan, csak 
valamiért és ugyanakkor valaminek az ellenében létezhetik. Ez az em-
berek életében azt jelenti, hogy valamiért és valami ellen létezünk, s az 
emberekben van egy felület, ahol egyenlôek, amelyben mindannyian 
egyenlôek vagyunk. Nem az örömben, mert az örömök azok nagyon 
különbözôek. De az elégedetlenség az mindig egy síkon van, legalább-
is egy síkra süllyed le benne az ember. Mindegy, hogy mibôl keletke-
zik, milyen irányú, milyen visszahatásokból ered, egy síkra süllyed az 
egész. Ha a legáltalánosabb figurát vesszük, a legáltalánosabb figuráról 
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írunk, akkor tulajdonképpen olyan konklúziókat vonhatunk le, ame-
lyek általános érvényûek, amennyiben általánosíthatóak egy órára, egy 
percre, egy napra – kitôl mi telik. Amikor magányos hôseimet a leghét-
köznapibb emberek közül válogatom ki, azt szeretném, hogy megpró-
báljam az adott konjunktúrában nem az elítélendô jelenségekre, ha-
nem a fájó sebekre felhívni a figyelmet – s nem írt találni rájuk.

A figyelem felkeltése

Az embert, a körülöttünk élô embert, minket annyi meglepetés ér 
nap mint nap – s olyan meglepetések! –, amelyek tulajdonképpen a 
világhoz mért, az egészhez, a világmindenséghez mért semmiségünk-
ben nem kellene hogy számítsanak. Tehát ilyen meglepetések érnek 
nap mint nap, és ezek ellen harcolni puszta kézzel egy kicsit nevetsé-
ges. Na mármost, mikor a feltûnést, a kirívót keresem írásaimban, talán 
van egy olyan vágyam, hogy azt az átlagolvasónak mutassam meg. Fölhí-
vom a figyelmét: azok a mindennapi kis apróságok is harcok – bármi-
lyen nagy szó ez, tulajdonképpen harcról van szó, mert minden harc –, 
egy rossz cigarettát elszívni is harc. Ezeken a mindennapi apróságokon 
keresztül az a sok egyén összességében válik a világgá, a mindenséggé, 
a mindenné.

Tehát valahol van egy általános erkölcsi konstitúció, ami konjunktú-
ráktól, társadalmaktól függetlenül vonzza az embereket, ami felé az 
emberek törekszenek. Ezt nagy hiba megfogalmazni, ha a fogalmon azt 
értem, hogy az általános jobbra törekednek, Ôk konkrétan mindenben 
a jobbra törekednek. 

Bátorítás és igazolás

A mindennapi kis problémákon át szemlélem mindezt, s írásaimat 
példának az átlagolvasó kezébe adva, lehetôséget adok neki arra, hogy 
kicsiben, tehát az ô egyéni lehetôségeihez és maximális képességeihez 
mérten – megharcolja a jobb felé törekvését, ô nemesedik, erôsödik. 
Én mindig valamiért s valami ellen török lándzsát. Ha megoldást nem 
is ajánlok mindig – vannak sajnos olyan szituációk, amikor megoldást 
nem ajánlhatok –, de megmutatok valamit, s ez a valami általában az én 
mindennapi tapasztalatomból származik. Elég idôs vagyok már ahhoz, 
hogy az álláspontom kategorikus legyen. Lehetôséget kell adni az em-
bernek: az olvasmányélmény alapján érezze, hogy az a semmi, az az ál-
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talános, az a mindennapi, amit ô mégiscsak legyûrt aznap, ezáltal a jobb 
felé törekedett, „csinált egy kis valamit”. Ezt meg kell értetni vele, 
mert bár tulajdonképpen igazak – a nagy szavakban nem hisznek ma 
már az emberek. Ez a sok kis egység, ez a sok kis ember, aki jelenték-
telen dolgokban gyôzedelmeskedik mindennap, bátorítást érdemel, 
vagy legalábbis példával kell szolgálni ahhoz, hogy igazolni tudja csele-
kedetei értelmét. Tehát fel kell bátorítani az embereket, mert valahol 
van egy funkciója ennek az irodalomnak, amit mi itt csinálunk.

Példáznám mondanivalómat kedvenc József Attila-soraimmal: „nézz 
a furfangos csecsemôre:/ bömböl, hogy szánassa magát,/ de míg moso-
lyog az emlôre,/ növeszti körmét és fogát.”

Az erkölcsiség az irodalomban a maradandóság és a lelkiismereti 

fölöttes hatóság egysége

Fôleg az az egy ember érdekel, akinek hibáiért, vagy vélt hibáiért 
boldogul a másik tíz, illetve a másik kilenc – ha a tízet vesszük egység-
nek. Tehát ennek a problémáit szeretném általánosítani, mert a kilenc 
öröme, a kilenc érdeke nem mindig meghatározó és döntô jellegû. 
Részben tehát álláspontom – irodalmi álláspontom – a frusztrált embe-
ré. Ennek az egy embernek az álláspontján, keservein, példáján keresz-
tül utalok annak a másik kilencnek a világára, aki az ô rovására érvénye-
sül, az ô rovására boldog – mert ôk így is összefüggenek.

Az egyes helyzetébôl érzékeltetem a másik tíznek azokat a titkos 
elégedetlenségeit, azokat a titkos fájdalmait, amelyek, ha nem is a kö-
zönség, a nézôk, a társak szeme elôtt, de a lelkükben kísértenek, és 
vannak és léteznek – és ami tulajdonképpen megkeseríti az érvényesü-
lés titkos boldogságát.

Szeretném azt hinni, hogy az általam értelmezett erkölcs általános és 
egyetemes – tehát az emberiségre, a világmindenségre vonatkoztatom 
az erkölcsöt. Egy novellán belül lehet, hogy leszûkítem ezt, de leg-
alábbis az én értelmezésemben az erkölcs nem az utcasarkon önmaguk-
kal házaló leányzók erkölcsére vonatkozik, nem egy felülrôl kért er-
kölcsre, nem egy tömeghisztériát valahogy kordában tartó erkölcsre, 
nem egy város idegállapotára, nem egy falu idegállapotára. Irodalmi vo-
natkozásban – s gondolok itt bármilyen irodalmi mûre: versre, novellára 
vagy akár egy korszak irodalmára – számomra az erkölcsi fogalom azt 
jelenti és egyenlô is azzal, hogy maradandót alkotunk. S az erkölcs így 
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nincs idôhöz kötve – ám mivel mondanivalója általános, így általánosít-
ható arra a bizonyos kisemberre, akirôl beszélünk.

Ezért amikor erkölcsrôl van szó, és nem fogalomként tárgyaljuk, ha-
nem fogalomként az emberiségre vonatkoztatjuk, alkalmazzuk, akkor ez 
az erkölcs a rendszerektôl és konjunktúráktól szerintem teljesen füg-
getlen. Tehát határoljuk el jól, amikor erkölcsrôl beszélünk, akkor ne 
az általános értelmezést: tehát a viselkedéshez, nemiséghez stb. stb. 
kapcsolódó kérdéseket értsük ezen – nem a társadalmi közerkölcsrôl 
beszélünk –, hanem beszélünk arról, ami tulajdonképpen nem látszik, 
ami nem letapogatható, ellenben a viselkedésben, az emberek meg-
nyilvánulásaiban (ismétlem: függetlenül a társadalmi rendszertôl) ott 
létezik. Miért? Mert erkölcsösen élni nem azt jelenti, hogy eleget te-
szünk a társadalmi követeléseknek, nem azt jelenti, hogy spanyol vagy 
francia erkölcsi kódex szerint viselkedünk, hogy bizonyos törvényeket 
betartunk –, hanem jelenti azt, hogy mi önmagunkban, belül is valahol 
érezzük: bizonyos dolgokat egyféleképpen kell csinálni, s azok mellett 
ki is tartunk.

Tehát valahol mindez nagy karakánság, nagy áldozatkészség, tulaj-
donképpen nagy lemondás valahol. Lemondás.

Az irodalom mint problémamegoldás, jón és rosszon innen

Az emberiségnek tehát van egyetemes erkölcse, s ez mindenkiben 
létezik, „de növeszti körmét és fogát”. Alkalmazkodik, beérik, ránô 
arra, amit elvárnak tôle, s abban a pillanatban elveszíti általánosított 
jellegét. Kompromisszumos egyéni erkölcs lesz belôle. A konjunktúra 
elméletileg nem képes megváltoztatni az emberiségnek ezt az egyete-
mes erkölcsét, gyakorlatilag igen, s egyénileg ismét nem.

Az egyetemes erkölcs nem kézzelfogható, leírható norma- és szank-
ciórendszer, mert természetes. Tehát mindenki úgy érzi át, ahogy ne-
velték. Nevelésünk meghatározza erkölcsi látásmódunkat, mert neve-
lésünk erkölcsi normáinknak mércéje és a meghatározója. Ezért senki-
tôl sem lehet megkívánni azt, hogy többet tegyen – átlagolvasóról, 
átlagemberrôl beszélek –, hogy erkölcsösebben éljen, erkölcsösebb le-
gyen, mint amit a konjunktúra megkíván tôle, kivéve az írót. Az írónak 
ezen át kell látnia, különben nem alkot maradandó mûveket, különben 
nem igazi író.

Emiatt szerintem az írónak (az én erkölcsöm szerint) megengedett 
az „erkölcstelenség”, éppen azért, hogy ô lévén a tizedik – abban a tí-
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zes egységben, amelyrôl beszéltem –, meg tudja magyarázni, be tudja 
mutatni, példát statuáljon a többi kilencnek arra, hogy mit tegyen, mi-
ért és mi az erkölcsös. Ezért elítélik, és talán „keresztre is feszítik” a 
tizediket, de az áldozat megéri.

A magam tízes egységében én rendelkezem a jó és rossz ember fo-
galmával. Kilenc emberért felelek, kilenc ember véleményét nyilvánít-
hatom. Többet nem. Azt nem tudom, hogy kinek kell lenni. S irodalmi 
példát sem hozok most fel arra a kérdésre: kinek kell lenni, hogy töb-
bek legyünk. Talán az orosz irodalomból idéznék.

Az én írásaimban tulajdonképpen csak jó emberek vannak, akik aka-
ratuktól függetlenül és önhibájukon kívül észreveszik, hogy – sajnos – 
mindenki jóakarata ellenére, valamint mindenki önhibáján és hibáján 
kívül – a rosszal találkoznak. A rossz helyzeteket szeretnék megoldani, 
s írásaim is ezekre szeretnék felhívni a figyelmet. Tán együtt sikerül, 
mivel a hôseim általában nem tudják megoldani helyzeteiket. Ezzel 
talán az olvasót szeretném sarkallni arra, hogy ô keressen megoldást, 
választ. S egyszer majd sikerül.

3. Erkölcsi szintek, történelmi helyzet és távlat

A morális kérdések vizsgálatában minimálisan két szintet képzelek 
el. Az egyik szerint az erkölcsöt konkrét társadalmi viszonylatában min-
dig a hatalom, a hatalomhoz való viszonya határozza meg – így fogtam 
fel drámáimban. Ebben az értelemben engem nem is annyira ez a vi-
szony érdekel, hanem inkább annak emberi része. Úgy fogalmaznám 
meg, hogy milyen emberek azok, akikkel megtörténhet az, ami meg-
történik, tehát akikkel a hatalom játszani tud – vagy akik tudnak játsza-
ni a hatalommal; akiket olyan helyzetbe lehet hozni, vagy akik eleve 
olyan helyzetben vannak, hogy ebben a kérdésben tulajdonképpen 
nincsen választásuk. Mert az erkölcsnek – ahogy romantikusan és 
egyébként is föl kellene fogni (azaz mindig a vagy-vagy romantikus 
rendszerében) – tulajdonképpen kevés szerepe van az én hôseim vá-
lasztási rendszerében. Erkölcsi kérdés az is, hogy tulajdonképpen kik 
ezek az emberek, akikkel mindezt lehet mûvelni, amibe beleértôdik az 
is, hogy „ezt” ôk magukkal is mûvelik.

Van az erkölcsnek egy másik szintje, amely sokkal bensôségesebb, 
ami már a fent jelzett körön belül játszódik le –, s hôseim számára a po-
zitív és negatív elôjeles erkölcsiség azért nem mûködô rendszer, mert 
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nincs erejük vagy távlatuk a konkrét körülményeiken túlmutató meg-
gondolásokra, azok érvényesítésére.

(Ugyanakkor erkölcsi kérdés lenne az is, hogy bizonyos hôseimrôl 
esztétikai, sôt erkölcsi véleményt is kellene mondanom – az erköl-
cseik rôl –, de kényszerhelyzetben levô emberek erkölcseirôl pozitív 
vagy negatív értelemben ítélkezni, azt hiszem, nem egészen erkölcsös.)

De nem mindenki jut el odáig, hogy választási helyzettel vagy erköl-
csi ítélettel szembesülhessen. Valakiknek nem adatik meg a történe-
lem, vagy valakiknek a történelem egy bizonyos oldalról vagy minden 
oldalról lezárva adatik meg – s az ilyeneknek a választása (amennyiben 
van választása) mindig csak a kisszerûségek szintjén dôl el. Az az em-
ber, akivel ez elôfordul, mindig kisszerû lesz, mindig valahol szükség-
szerûen elfullad a maga körén belül – és ez nem jellembeli kérdés, ha-
nem az erkölcsiség kérdése.

Az erkölcsi eszmény látása 

Prózám fôszereplôinek nem adatik meg, hogy viszonyuljanak vala-
miféle ideálhoz, ôk olyanok, amilyenek, s ôk ennek a tudatában is van-
nak; vállalják, vagy legjobb esetben nevetnek rajta – egyszóval semmi-
képpen sem tudják önmagukat felülbírálni, mivel az ideálnak a látása 
nem adatott meg nekik. Tudniillik embereim esetében az ideál soha 
nem lehet elvont – az Ártatlanok hôsei pontosan ott buknak el, hogy 
ideáljuk egy teljesen elvont eszmény, nem embereszmény egyébként, 
hanem embertôl idegen eszmény: ezért ôket gyilkolja le végül is. Illet-
ve ôk önmagukat, hiszen megint abba a kis körbe jutottunk, a kis-
szerûség körébe – akármilyen nagy pozícióba jutottak ôk. Ha az ember 
nagyon kisszerûen él, nem nagyon adatik meg neki a morális lényként 
való létezés, nem nagyon kerülhet konfrontációba egy számára is meg-
jeleníthetô ideállal.

Szerintem az erkölcs mindig valamivel szemben való viszony. Ponto-
san ebben a rendszerben mondhatom, hogy hôseim nem erkölcstele-
nek, s még csak nem is erkölcs nélküliek – inkább erkölcstôl megfosz-
tottak.

Erkölcsi cselekvés a történelmi dimenzióban

Az erkölcsi cselekvés kifejezés azért jó, mert felfogásom szerint az 
erkölcs végül is mindig egyfajta cselekvés, lévén hogy mindig viszo-
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nyoknak a konfrontációja. De cselekvésen sem a köznapi cselekvést 
értem, hanem a történelmi cselekvés érdekel.

Ha zártak a történelmi dimenziók s a történelmi körülmények, akkor 
a szereplôk is magukba zártak, tehát ha erkölcsük lenne – s elég rémes 
erre gondolni –, az csak egy önmagukon belül létezô erkölcs lenne. Itt 
nyilván arra is kellene gondolnunk, hogy az erkölcsi mivolt szerint, az 
erkölcsi autonómia szerint mindenki maga dönt erkölcsei felôl – de 
esetünkben nem errôl van szó. Az erkölcsi döntés bensô volta itt nem a 
tulajdonképpeni, mivel a külsô körülmények határozzák meg. Mert 
végeredményben amikor a történelmi körülmények nem választhatók, 
amikor az emberek maguk nem választhatják egymást, és nem választ-
hatják magukat – akkor elvesz az erkölcs hagyományos értelme és 
lehetôsége is.

A magába zártság tragikus morálja

Ha olyan élesen merülnek föl az egyénen belül az erkölcs problémái, 
ahogy föl kellene merülniük az egyén és egy nagyobb dimenzió között, 
s ha az egész erkölcsi történet az egyénen belül játszódik le, akkor nyil-
vánvaló, hogy ez tragikus. Ám az én hôseim – talán az Ártatlanok hôseit 
és még néhányat leszámítva – nem annyira okosak és nem annyira mo-
rálisak, hogy eljutottak volna a moralitás ilyen értelmezéséig. Velük 
mindent meg lehet csinálni, mert elfogadják, mert kényelmesebb vala-
hol. S ebbôl a kényelmességbôl nem tragédia származik, hanem gro-
teszk tragédia. Igazi tragédia az lenne, ha önmagukon belül, az igazi 
morális emberen belül lejátszódna az egyetlen lehetséges igazi végki-
menetel. Ám ezek a hôsök képtelenek átélni a saját tragédiájukat, mi-
vel nem nevelték ôket a szó igazi értelmében morális lényekké. Bár ez 
nemcsak nevelés kérdése, hanem lehetôség kérdése is, a demokrácia 
kérdése, részvétel és távlat kérdése – és persze, nem utolsósorban kul-
túra kérdése –, és ennyiben visszakanyarodtunk a neveléshez.

A döntéshozatal egyszerûsége és tudatossága

Az ember egyszer dönt a maga tartása felôl – mert egyszer kell dön-
teni –, s akkor a többi jön magától. Abból az egy döntésbôl minden köz-
vetlenül következik, amit az erkölcsi ágens jónak tart: egy elfogadás-
ból, egy elutasításból, egy póznamászásból – mindegy. Az én hôseimrôl, 
akik döntô mértékben az én problémáimat mondják (s az Ártatlanokban 
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aztán különösen), elmondható, hogy nem jutottak el a tudatosságnak 
arra a szintjére, ahol az elsô döntés morális folyamata meghatározza a 
személyiség morális sorsát; mindez számukra nem merül fel erkölcsi 
problémaként. Nekik elôször is élniük kell, s itt talán nem is hôseimre, 
hanem anyagomra kell elsôsorban gondolnom.

Azt hiszem, hogy én eddig jobbára a negatív erkölcsöt próbáltam kö-
rülírni – de nevezhetném semleges erkölcsnek is. Semleges erkölcsnek 
tehát azt tekintem, ami a cselekvést magát, annak erkölcsi motivációját 
semlegesíti állandóan, magában az emberben. Ez persze nyilvánvalóan 
mind az ember környezetére és körülményeire vall, s ezt azért ne feled-
jük el. Én az embert magát azért tényleg jobbra szánt lénynek tartom; 
de ha becsületes és morális vagyok, akkor pillanatnyilag nem látok 
olyan példaképet, amire nézve, s amelyhez viszonyítva elôre lökhet-
ném azokat, akik odahallgatnak az én mondanivalómra. Én esetleg csak 
azt tudom megmutatni, hogy milyenek ôk, és mit lehet velük mûvelni, 
hogy milyen sorba jutottak. Ha ez nekik rossz, akkor tegyenek ôk vala-
mit, én mást nem tudok csinálni, és helyettük fôképp nem.

Az egyén tudatossága meghatározza az egyén magatartását, tehát er-
kölcsi magatartását is. Inkább csak emberekben tudok gondolkozni, s 
az én embereim, akiket én ismerek, s akik közé magam is tartozom – 
becsületesek, mivel moralitás és tudatosság egybeesik a becsületben. 
Ebben nincsenek is fokozatok, valaki vagy becsületes, vagy nem, nem 
lehet azt mondani: ez becsületesebb, ez pedig kevésbé az. De ez még 
nem elég.

A tudatosságnak valami olyan robbanásszerû felvillanása kellene ah-
hoz, hogy az erkölcsiség is megvilágosodjék! A társadalmi közérzet 
vagy inkább a társadalom erkölcsi közérzete még mindig elég ködös 
valami.

Lehetséges-e kompromisszumos rendszerben erkölcsi ítélet?

A moralitásról igen divatosan azt állítják, hogy választási lehetôséget 
ad bárkinek és – bármennyire (?), tehát általában lehetôséget ad a meg-
ítélésre s mindenki egyéni megítélésére is. Én nem hiszek semmiféle 
olyan felsôbb törvényszékben, amely bennünket megítélhetne moráli-
san. Annál szomorúbb az, hogy mi, akik ebben a helyzetben csak ma-
gunkat ítélhetjük meg, erre képtelenek vagyunk –, mert véleményem 
szerint nem vagyunk igazán morális lények. Mert paradoxon mûködik: 
önmagunkba zárjuk a moralitást, tehát a törvényszék is bennünk van –, 
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de a törvényszék azért nem mûködhetik tulajdonképpen, mert éppen 
csak bennünk van.

Lehetne lelkiismeretünk, lehet, hogy van is, s nem is mûködéskép-
te len talán –, hanem pótcselekvô lelkiismeretünk van –. A fontos kér-
dések elôl kitérô –, a moralitás igazi kérdései elôl kitérô lelkiismeret. 
Az igazi és mindent eldöntô döntés elöl való kitérést tudjuk csak igazán 
végigvinni, persze azért, mert élnünk kell. Csakhogy itt felmerül az a 
kérdés, hogy kik vagyunk mi, ha sem morálisak, sem a magunk bírái 
nem tudunk lenni?!

A moralitás tere

Egzisztenciája van még moralitásunknak, tere nincs. Külsô és belsô 
tere, természetesen társadalmi tere.

Emiatt azt hiszem, írásaim inkább nyomasztják olvasóimat – a nyo-
más alóli felszabadításhoz kellene az a tér, vagy esetleg az az ideál. Egy 
elméleti ideál, egy költôi hevületû kitaláció szerintem már régen nem 
elégséges. Elvek, elméletek, eszmények léteznek, s ezek sorát úgy-
ahogy emberbe oltva, vagy legalábbis egy részüket – láttuk; ezeknek a 
felmutatása (ha csak ezeket mutatom föl így, emberbe oltva) ugyanab-
ba a helyzetbe hozza ôket, mint amilyenben voltak eddig.

Moralitás és szellem összefüggése az irodalomban

Ahhoz, hogy megnyugodjak, valami teljesen mást kellene csinálni, 
de azt is tudom, hogy ez még csak nem is az én elveimtôl, s még csak 
nem is az én tehetségemtôl függ. Ehhez valami összmozgásra, vagy leg-
alábbis szellemi mozgásra lenne szükség, amely együttesen hatna úgy, 
hogy abban az is hathatna, amit én elképzeltem – s amit én csak a ne-
gatív öntôformájával, a negatívumával mondtam ki. Ha fölháborítana, 
az volna a jó. Az a baj, hogy ahogy mi csinálunk irodalmat, sok minden 
miatt nem adatik meg nekünk a fölháborítás, a sokkolás esetleg meg-
mozdító lehetôsége. Az egy lehetôség volna, az már talán egy kicsit ki-
felé mutatna abból a laposságból, abból a minden szempontú alapos-
ságból, amelyben irodalmárkodunk, vagy nem tudom, mit csinálunk. 
Idônként nem tudom, mit csinálunk.

Nem hiszem, hogy még rövid távon is hasznos lehet a jó hazugság, 
ugyanis az hosszú távon mégiscsak hazugság, amely mellôl a jó jelzôt 
úgyis kitörlik az újabb körülmények s az újabb emberek. Az is tisztes-
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ségesebb idônként, hogy az ember véleményt se mond, mint az, hogy 
esetleg félvéleményt mondjon, vagy vigasztaló véleményt, vagy akár jó 
hazugságot.

Nagyképû dolog lenne, ha azt mondanám, hogy önmagammal be-
szélgetek. De élek annyira itt, most és ezek között az emberek között, 
hogy akarva-akaratlanul ôket valamiképpen képviselem, legalábbis egy 
részüket. Én mindenképpen magammal beszélgetek, ezért nem 
tevôdik fel nekem a közérthetôség teljesen gügye kérdése sem. Ma-
gammal akarom lezárni a vitáimat, s még csak nem is példaadásként 
arra, hogy a viták lezárhatók – mert én sem tudom lezárni ôket. De ha 
vitám nyilvánossá válik, talán ráismer valaki saját helyzetére – bár nem 
kívánom senkinek. Persze, szeretném magamat minden játékomban 
tisztára játszani, olyan értelemben, hogy amennyire lehet, elmondjam a 
saját sohasem egyértelmû véleményemet. Személyileg, emberként és 
íróként is azt hiszem: becstelenséget nem követtem el; persze a komp-
romisszum-ügy az más, mert sohasem tudjuk megvonni a kompromisz-
szum határait – azok kicsik vagy nagyok. Biztosan kellett rengeteg 
kompromisszumot kötnöm, egyáltalán azért, hogy elmondhassam leg-
alább azt, hogy a kompromisszum nem jó dolog. De azért úgy 
együttélünk a lelkiismeretemmel pillanatnyilag, szót értünk egymás-
sal, ha egyet nem is.

Az erkölcs egyetlen nyelve végül is a cselekvés.

4. A prózaíró viszonya a társadalmi erkölcshöz

A valóságból „ihletôdöm”, s tudom: egy olyan valóságban, amelyben 
a „közerkölcsök nem fontosak”, káosz van, és anarchia, minden meg-
történhet. Ám legjobb tudomásom szerint regényemben nincsen káosz, 
és nem történhetik meg bennük bármi.

Mint minden embernek, aki közösségben él, nyilván van fogalmam 
a társadalmi közerkölcsrôl. Egy társadalom uralkodó erkölcsi felfogásá-
val lehet vitatkozni, s írásom motivációjában nyilván a vita is benne 
van. Áttételesen nyilvánvalóan értékelem a társadalmi közerkölcs 
minôségét. Erre legutóbb a pikareszk mûfaját véltem célravezetônek; 
ironikusan akartam bemutatni egy törtetôkbôl, ügyeskedôkbôl, szélhá-
mosokból és félbolondokból álló kis világot, amelyben egyesek végül is 
ad absurdum viszik az általam is megfogalmazott „társadalmi közerköl-
csök fontosságát”. Annyiban, hogy egyes szereplôk feljelentenek má-
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sokat, akik szerintük a normákat nem tartják be. Így az adott kis világ 
társadalmi struktúrájában egyensúlyeltolódások, zavarok keletkeznek. 
Én, mivel valamire figyelmeztetni akarok, a nevetségességig eltúlzom 
ezeket az alakzatokat; és nyilván ott a kérdés: mire akarok figyelmez-
tetni ezzel. S ekképpen nem azt vélem bebizonyítani, hogy – fogalmaz-
zunk finom öniróniával – elképzeléseim világában van, létezik egy vi-
lágnak tûnô ideális és bemutatható társadalmi közerkölcs képzete.

Közerkölcs és moralitás a következô módon kapcsolódik össze: egyik 
jelzôje a másiknak. A bennem élô erkölcsi vidék alakítja azt az ideális 
közerkölcsi tájat, ami nem elérhetetlen – de mindenesetre távoli költôi 
táj még. A regényemben ábrázolt kis világ közerkölcse az ideális mo-
dellt nem jeleníti meg, mivel regényt írok, nem erkölcsfilozófiái érte-
kezést.

Az irodalom erkölcsössége tartós feladatokhoz kapcsolódik

Tudjuk, az emberiség erkölcse az évezredek során több lényeges 
változáson ment át, és ma is változik. Nyilván ez egy olyan folyamat, 
amelynek nagyon az elején tartunk, tehát megengedhetjük magunk-
nak az iróniát. A mai író egyik feladata szerintem – attól függetlenül, 
hogy mindez esztétikai kérdés-e vagy sem – az, hogy valamiképpen 
ennek a folyamatnak az elôrehaladásán, érlelésén munkálkodjék. He-
lyesen kell tudatosítani olvasóinkban, a romániai magyarságban a leg-
utóbbi ötven-hatvan év egyetemes történetét, hogy az emberek meg-
érthessék az életüket a történelemben és a történelmet az életükben. 
Mert nagyon sok minden történt az elmúlt évtizedekben, felsorolni is 
hosszú lenne a változásokat. Téves képzetek is alakultak ki, hamis ér-
tékrendszerek. Az irodalom egy idôben az azonnali népszerûsítés hálát-
lan munkáját vállalta fel, ötperces feladatokat.

Az erkölcs véleményem szerint itt és most is alakulóban van. Válto-
zik, akár maga az ember. Ugyanakkor a moralitás is változik az emberrel 
együtt, hiszen az ember viszont a moralitás szintjén változik. Terjedôben 
van nálunk egy individuális, önzô, nyerészkedô szemlélet – bár lehet, 
hogy túl sötéten látom, s hogy hiba ezzel a kelleténél többet foglalkozni.

Cselekvés és pótcselekvés

Hôseim részt vesznek a folyamatban, benne élnek; utóbbi regényem 
fôszereplôi csellengô emberek, „belül vannak kívül” – ha van ilyen. 
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Regényem két szereplôje az ámokfutók megszállottságával keresi a 
Borsos Tamás által évszázadokkal ezelôtt elásott kincset. Ennek az 
„akciónak” a jelképisége, azt hiszem, érthetô. Hôseimet magyarázva 
magam is kérdezek: hol a határ cselekvés és pótcselekvés között? – Mi-
ért kerülnek bizonyos nemzedékek eleve cselekvéstávolba? Tehát in-
kább azon gondolkozhatunk el, hogy környezetünkben miért van annyi 
ember, akikkel ugyancsak „megtörténnek a dolgok”, tenyerük sorsvo-
nalának elôrejelzései szerint, példás sorrendben. De ôk maguk nem 
alakítják azt, mint ahogy látszólag az ember tudatosan semmi hatással 
nincs tenyere emlegetett vonalainak alakulására. Sok minden megtör-
ténhetik, ezért nem kell sietni azzal a bizonyos ítélettel, mert van íté-
let!

A nézôpont helyessége is erkölcsi kérdés

A cselekvés és pótcselekvés kérdése egy idôben nemzedéki kérdés 
is, ugyanis ha nemzedékemrôl írok regényt, akkor nagyon nehéz olyan 
hôsöket keresni, akiknek a cselekvése történelmi dimenzióban lenne 
értékelendô. Cselekvéstávolban van nemzedékem nagy része. Más-
részt, hogyha hôseim életét egy adott regény- vagy novella-történetben 
olyan dimenziókba állítom be, amelyeknek történelmi méretei vannak, 
akkor újabb dilemma következik. Ugyanis nem biztos, hogy nézô-
pontom annak a kornak a helyes nézôpontja, ahonnan én most néze-
lôdöm. De a nézôpont helyességének a szempontjából mindegy, hogy 
közömbös vagy nem közömbös a történelem szemlélete. Minél köze-
lebb kerülök egy adott cselekvéssorhoz, annál nehezebb a kérdés: ho-
gyan ítélhetô meg egy történelmi szakasz, vagy hogyan vihetem a cse-
lekvés olyan dimenzióiba hôseimet, ahol megfogalmazatlanul is el-
hangzik egy ilyenfajta ítélet?! Adódhatik helytelen nézôpont; de akkor 
sem ez a döntô esztétikai kérdés, hanem a kialakulás helyzetének rea-
litása.

Az állapot vagy a törvény leírása

Prózám erkölcsi világa látszólag semmilyen kapcsolatban sincs a pró-
zai szerkezettel, hiszen nem irányregényt írok. Ám a valóságban mé-
lyebb kapcsolat van, mint azt bárki is hinné. Mivel az okok részletes 
feltárása ugyancsak helyzetünkkel van összefüggésben…
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Többnyire leírom és leírjuk az állapotokat, annak erkölcsi össze-
tevôivel együtt. Hogy ebben az állapotleírásban bujkál a törvény felis-
merésének az igénye is, egy késôbb konkrétan megfogalmazandó íté-
letnek az igénye is, az más kérdés. Jelenlegi nézôpontomból csak leír-
hatom ezt az állapotot, mivel benne tevôlegesen sem pro, sem kontra 
nem vehetek részt.

De azért a törvény megvan bennem.

Egy tanulmányvázlatnak nem lehet konklúziója. Ám a vázlat logiká-
ja s a diskurzusok erkölcse szerint a prózaírónak változatlanul a tudatos 
olvasó elôtt kell haladnia lámpásával, hogy az ember morális vívódásai-
nak tekintetében, ha nem is válaszokat, de lehetséges eligazítást adjon. 
Az olvasó emberek ezrei számára korunk bonyolult erkölcsi problémái 
és meglepetései között a regény megmarad egyfajta világi bibliának, 
történeti és etikai példatárnak. A vívódások közötti eligazodás egyfajta 
forgatókönyvének. A tudatosság és erkölcsiség útmutatójának.

A kor nehéz kifejezésével, egyre bonyodalmasabb kimondási és el-
mondási lehetôségével küszködô prózaíró természetesen nem prédiká-
tor és nem krónikás elsôsorban, hanem az írás mûvésze. De mégis pré-
dikátor és krónikás is egy kissé, mert ha „látjuk szemünkkel, hogy mik 
vagyunk”, és helyesen látjuk, akkor bizony meg kell hoznunk azt a bi-
zonyos döntést, az egyetlent.

Az egyes diskurzusok végsô szövegét hangszalagra rögzített változa-
tok alapján állítottam össze – a résztvevôk engedélyével. 1. Mózes Atti-
la, 2. Mátyás B. Ferenc, 3. Csiki László, 4. Bogdán László.

Igaz Szó, 1981/8.
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LEHETSÉGES KRITIKA?
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Az aiszthészisz mint kötelesség

„Miért írunk?” A kérdés leírható – kifejthetô a válasz lehetôsége s 
kifejthetôek a lehetséges válaszok típusai –, azonban szubsztanciális 
eredete végül is magánügy, homályba vész. Az alkotónak nem tehetik 
föl, mert az önmagával folytatott dialógus kiindulópontja és mûvé-
szetének experimentum crucisa. Erre a kérdésre tulajdonképpen csak az 
életmûvel lehet válaszolni, az életmû válasz a kérdésre, de nem rá vo-
natkozó formájában: az életmû mint válasz éppúgy független a kérdéstôl, 
mint ahogy egy város is független az épp ott lakóktól, ugyanis a város 
létrejövésének történelmi struktúrája mindig aktuális, jelenségszerû 
viszonyban van az épp ott lakókkal. De ahogy a további építkezések is 
várossá lesznek, úgy az életmû minden pillanata és objektuma rejtetten 
a létrejövést indokolja. Az életmû logikája, külsô és belsô elemeivel, a 
szándékkal, megvalósultságokkal, sikerekkel – már rendszer, okszerû. 
De minden mozzanatában benne van, hogy nem pusztán így, csak ön-
magában van érvénye; értelme erkölcsileg van, amennyiben az alkotó 
szempontjából mindig vonatkoznia kell a lelkiismeretre.

„Miért írunk?” – ebben a kérdésben a mûvek meg kell hogy felelje-
nek a lelkiismeretnek. És csak annak, mert ebben a kritika sem mehet 
túl az állandó emlékeztetés parancsán.

Persze a tudatipar és a manipuláció körülményei között – amelyek 
mind elbizonytalanító-elbátortalanító tényezôként hatnak – a kérdés 
szigorúan erkölcsi formája alig vagy csak nehezen ôrzôdik meg. A meg-
rendelés természete – amennyiben az erkölcsi rend elemeként beépül 
az erkölcsi világképbe – megsemmisítheti a lelkiismeret magányos pa-
rancsait, a belsô hangokat –, külsô parancsokkal és külsô hangokkal he-
lyettesítheti azokat. Az alkotó vagy az alkotók pedig könnyen kiszolgál-
tatott helyzetbe kerülnek – el is feledhetik individualitásuk fontossá-
gát, annak fejlesztését –, csupán a rendszerbe ágyazott szubjektivitásuk 
tudata ôrzôdik meg számukra. Ez pedig paradox következménnyel jár: 
az individualitás nélküli szubjektivitás önérzékelésének végtelen ne-
gatív folyamatába bonyolódik, meg akarja tudni, hogy ki ô maga, s 
eközben elfeledkezik önmaga emberi fogalmának fontosságáról. A líra, 
a legközvetlenebb mûfaj a szubjektivitás felfogásának végtelen és ha-
tártalan naplójává változik, s megszûnik az individualitást, az ember 
evilági különösségét és általános érvényûségét kifejezni. Egy emberi 
folyamat helyzetrajza lesz, de nem vezet az ember célképzetéhez, nem 
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jut olyan általános érvényû formákhoz, amelyekben a folyamat emberi 
dimenziói, a századvég emberalakja megragadható lenne. Amennyiben 
a líra ilyen helyzetbe jut, kétségtelenül kívül kerül a hagyomány szak-
rális rendszerén, de a helyzet maga az emberrôl való reflexió általános 
dezorientáltságának is következménye.

Végeredményben hiányzik az eszmény, a kulturális hagyomány sze-
rint oly elengedhetetlenül fontos emberi célképzet.

Az esztétika történetében a romantika jelentette az elsô olyan fordu-
lópontot, amely az emberi emancipáció szemszögébôl az eszmény sze-
repét aláértékelte. Az eszmények feudális hierarchiájától a szubjektum 
teljes felszabadításának érdekében igyekezett mindenképpen megsza-
badulni, az eszmét, a klasszikus mûalkotásrendet csak annyiban tekin-
tette érvényesnek, amennyiben a szubjektum teljes önkifejezésének, 
kiszabadításának nézôpontjából az megtûrhetô volt. A klasszikus esz-
mény alapú mûalkotásképzet teoretikus lerombolása már igen korán 
megkezdôdött. A. W. Schlegel, a romantikus esztétika megalapozója 
például több ízben bírálta az eszmény alapú kallisztikát, nevezetesen 
annak kanti változatát „Kant  – írja –, annak ellenére, hogy az eszmény-
ben valami abszolút (önálló, korlátlan) jelleget szeretne felfedezni, azt 
nagyon is empirikusan építi föl, és két egymástól idegen darabból il-
leszti össze: egyrészt az állati tökéletességbôl (esztétikai normáleszme), 
másrészt pedig az eszes természet tökéletességébôl, mikor is az utóbbi-
ba mintegy bele kell oltani az elôbbit is. Ezen a kényelmetlen és élet-
telen elképzelésen nagyon jól megfigyelhetjük Kant  rendszerének 
alapvetô hiányosságait. […] Ezért aztán nem is emelkedhet fel ahhoz 
az abszolút, oszthatatlan aktushoz, amellyel a zseni a mûalkotást létre-
hozza. Hiszen az eszmény éppen azt jelenti, hogy az állati és az eszes 
természet tökéletessége már nem különböztethetô meg egymástól.”1 

Az abszolút szubjektivitás romantikus rendszerében kézenfekvô, 
hogy a két természet megkülönböztethetetlen, a megkülönböztethe-
tetlenség éppen az abszolút szubjektivitás. Ezzel azonban visszame nô-
leg szûnik meg az ellenôrizhetôség, a tudatosság, a kritérium, a norma 
eszménye, ugyanis Kanttal az ész-eszme éppen az, „amely az emberi 
alakot az emberiség céljai szerint megítéli”.2 A zseni, mint az abszolút 
szubjektivitás formája, eszerint nélkülözheti a tulajdonképpeni szelle-

1 August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel : Válogatott esztétikai írások. Buda-
pest, 1980. 567.

2 i. m. 563.
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mi eszményt, az ember emberiség céljai szerinti konstitúcióját. A ro-
mantikus esztétika ezzel tételesen lemondott a mûvészet egyik alap-
eszményérôl, s ezáltal olyan tág teret biztosított a szubjektivitásnak, 
annyira a zsenibe helyezte az eszményteremtés képességét, hogy telje-
sen partikularizálta az individualitás megélésének lehetôségét. A zse-
niális mûvész lehetett egyéniség, de csak ô; általános egyéniség-esz-
mény többé elvileg nem jöhetett létre. A romantikus hôsök nem típu-
sok, hanem magányos individuumok. Nézôpontjuk többnyire a szub-
jektivitásnak megfelelô extrém helyzet, jelenlétük abszolút, bennük 
fejezôdik ki a közösség is, amely így nem a magáért való mimetikus 
tárgy, hanem a hôsért való környezet. A forma tehát mindenképpen 
egy alapvetô illúziót hordoz.

Kétségtelenül igaza van viszont Schlegelnek abban, hogy Kant  csak-
ugyan nem ismerte föl, illetve nem tárgyalta megfelelôen az eszmény és 
a szimbolikus kifejezés összefüggésének problémáit A szimbolikus 
megjelenítés ugyanis a mûvészi tárgyiasság szintjén szintetikus formára 
hozza az eszményt konstruáló esztétikai és észeszmét, s ez lesz a 
schellingi kritika alapmotívuma, a szimbolikus Én: „Csakhogy az alak, 
amennyiben jellegzetes – írja –, szimbolikus jelentésû: ez teszi érthe-
tôvé, hogy az alakot közvetlenül meg tudjuk élni, anélkül, hogy a ta-
pasztalatra kellene hivatkoznunk. – Itt ismét csak a szép szimbolikus 
természete tárul fel elôttünk, a szimbolikusnak ez a fogalma azonban 
Kantnak ezekbôl a fejtegetéseibôl sajnos teljesen hiányzik.”3 (Hegel 
viszont a kanti esztétikának éppen ezt a hiányosságát akarja áthidalni, s 
az eszmény konstituens jellegét megmenteni azáltal, hogy a szimboliz-
mus kérdéseinek ugyancsak jelentôs teret szentel Esztétikájában.)

A romantikus esztétika így olyan abszolút szubjektumot fejlesztett 
ki, amely önmagában vált az erkölcsi világ alfájává, az abszolút erkölcs 
korlátlan uralma nemcsak hogy háttérbe szorította a transzcendentális 
kinyilatkoztatás, illetve a közösségi-normatív erkölcs klasszikus rend-
szerét, hanem sok esetben annak abszolút tagadása révén konstruáló-
dott. Ahogyan Walter Benjamin írja: „A szépnek szimbolikus képzôd-
mény gyanánt töretlenül kellett bevonulnia az istenibe. Az erkölcsi vi-
lág korlátlan immanenciáját a romantikusok teozófiai esztétikája fej-
lesztette ki a szépség világában. Alapvetése régóta készen volt. Elég 
világos a klasszicizmus tendenciája, mely nem csupán az erkölcsi indi-

3 i. m. 566.
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viduumban keresi a lét megdicsôülését. Tipikusan romantikus fordulat 
viszont ennek a tökéletes individuumnak belehelyezése egy, habár 
végtelen, de üdvtörténeti, sôt szent folyamatba. Ám ha egyszer az etikai 
szubjektum lesüllyedt az individuumba, semmiféle – akár még kanti – 
rigorizmus nem mentheti meg, és nem óvhatja meg férfias körvonalait. Szíve 
elvész a szép lélekben.”4 

Az etikai szubjektum lesüllyedése az individuumba – s a „lesüllye-
dés” itt nyilván értékítéletet is jelent – éppen a szubjektivitás korlátlan 
érvényre jutásának bizonyítéka, egy olyan szubjektivitásé, amely az eti-
kai szubjektummal való azonosulás miatt nem képes önnön lehetô sé-
geinek és korlátainak világos érzékelésére. Nem az erkölcsi rend és az 
eszmény belsô kényszere révén és miatt van ez, hanem annak hiányá-
ban, s a hiány ellenére. Cselekvésében és alkotásában nem az éthosz, a 
közösségi lét eszménye és normatívumai mûködtetik, hanem – legjobb 
esetben – azokat keresi, tehát saját „észeszményét”, „az emberiség cél-
ja szerint valót”, legrosszabb esetben pedig elmerül saját szubjektivitá-
sának kontemplációjában. Saját mértéke szerint divina torikus, az em-
beriség eszményének nézôpontjából tragikusan reménytelen. Re-
ménytelensége az eszményvesztésbôl fakad, s annál nehezebb hitet 
vagy reményt találnia, minél inkább azonosul etikai szubjektumának 
individualitásával, amelyet felépíteni – amint hangsúlyoztuk – szubjek-
tivitásának abszolút volta miatt nem tud. Az eszményeket viszont nem 
nélkülözheti a líra sem, mint egyébként egyetlen mûvé szeti ág sem, s 
ez még akkor is így van, ha adott korszakokban éppen az eszményte-
lenség az eszményi.

A fiatal romániai magyar lírikusok ma sok mindenben jellemezhetôk 
a romantika kezdeti-keresô szubjektum-felfogásával. Szélsôség szél-
sôséget szül: ha az individualizáció lehetetlen, akkor megjelenik a 
szubjektum fölértékelése, azé a szubjektumé, amely mindenért kell 
hogy kárpótolja az embert. A szubjektivitás létezése és abszolút fontos-
sága formaképzô elv lesz, e költészet jelentéstanának igen fontos része 
pedig az énnel folytatott dialógusból származik. Ha a fiatal költészetet 
olyan egységes írásnak tekintjük, amelynek motívumai egy lehetséges 
individuum-modellt vagy mítoszt alkotnak, az „énlegesség” követésé-
vel a fiatal líra individuum-képzeteinek rendszerét fejthetjük meg. S 

4 Walter Benjamin: Angelus Novus. Magyar Helikon, [h. n.] 1980. 359. (Az én kieme-
lésem – E. P.)
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végül eldönthetjük, hogy létezik-e ebben a lírában individuum-esz-
mény, s ha igen, milyen.

Azok a versek, amelyekben az énlegesség explicit formái felbukkan-
nak, az individuum lírai szemléletében két alapvetô magatartástípust 
tüntetnek ki, ezek: az individuum vállalása/választása, illetve nem vál-
lalása/választása (ennek a típusnak legszélsôségesebb formája a saját 
individuum elutasítása). S akad olyan költô is, aki számára a kérdés el-
dönthetetlen, az individuum-képzetek örökre bizonytalanok marad-
nak, mivel csak metaforikus és kizáró jelöléseik vannak.5 (Ferencz S. 
István írja: „ez vagyok:/ ingó alkonyok, ingatlan fájdalmak tulajdona:/ 
nem úr, nem szolga.” (Önarckép. Nyári vándorlások, 66.) Az individuali-
tást vállaló/választó, a sorsszerûség, az egyéni sors kérdésével in actu 
szembesülô költôk, pl. Balla Zsófia , Markó Béla , Palotás Dezsô. A még 
nem választók, a választást eleve lehetetlennek, illetve efemer, elutasí-
tandó kérdésnek tartó költôk pl. Adonyi Nagy Mária , Cselényi Béla , 
Szôcs Géza , Zudor János és mások, persze azon az etikai alapon is, hogy 
ami rossz, elviselhetetlen (például az érzékelt individualitás), azt nem 
lehet és nem szabad választani. Fel kell figyelnünk arra is, hogy a vá-
lasztás mindenkor összefügg a megélt és viszonylag megismert szub-
jektivitással, a sorsszerûség tudatával, annak felismerésével, hogy a 
szubjektum múltja bizonyos – olykor a fatalitásig menô következmény-
nyel – a jövendô individualitás elôfeltétele.

Melyek tehát az individualitás modelljének alapvetô motívumai? 
Szinte mindegyik említett költôre jellemzô, hogy a világ és az én viszo-
nyának természetét eredendôen etikailag fogják fel, s ebbôl fakad a 
konfliktusok többnyire etikai jellege is: „Én vadnak érzem a világot./ 
És gyávának magam” – írja Balla Zsófia . (Családunk. A dolgok emlékezete. 
10.) A legszélsôségesebb formában az én és a világ viszonya semmíti az 
ént, s így az én a világ meghasonlásának egy tárgyi bizonyítéka lesz 

5 Az idézetek forrásai: Adonyi Nagy Mária : Emlék jelen idôben. Kriterion, Bukarest, 
1978; Balla Zsófia : A dolgok emlékezete. Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1968; Balla Zsófia: Apok-
rif ének. Kriterion, Bukarest, 1971; Balla Zsófia: Vízláng. Kriterion, Bukarest, 1975; Balla 
Zsófia: Második személy. Kriterion, Bukarest, 1980; Cselényi Béla : Barna madár. Kriterion, 
Bukarest, 1979; Ferencz S. István: Nyári vándorlások. Kriterion, Bukarest, 1972; Kôrössi 
P. József: Valami elkerülhetetlen. Kriterion, Bukarest, 1978; Markó Béla : Lepkecsontváz. 
Kriterion, Bukarest, 1980; Palotás Dezsô: Negyedik kívánság. Kriterion, Bukarest, 1979; 
Szôcs Géza : Te mentél át a vízen? Kriterion, Bukarest, 1975; Szôcs Géza: Párbaj avagy a 
huszonharmadik hóhullás. Dacia, Kolozsvár, 1980; Kimaradt szó (antológia). Kriterion, Bu-
karest, 1979.
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csupán: „Ô már nem én/ a szék az asztal/ küzd itt a lebírhatatlannal.” 
(Adonyi Nagy Mária : Ha minden. Emlék jelen idôben. 34.) Ha a világ ön-
magába zárul s a szubjektumnak nincs helye benne, akkor lehetetlenné 
vált a szimbolikus-értelmi tevékenység, a költészet is, ahogy Markó 
Bélánál kifejtve találjuk: „a hamis erôfeszítés hogy utadat átlényegítsd 
hogy szimbólummá/ változtasd mozdulataidat mert minden Önmagába 
zárkózik s nem/ figyel rád nem közösködik”. (Kések és paradicsommada-
rak. Lepkecsontváz. 65.) Egyvalami, mint fizikai valóság éntudatot ad 
mégis az énnek: a küzdelem. (Ez a motívum leginkább Adonyi Nagy 
Mária költészetére jellemzô.)

A fiatal költôk konszenzuálisan tekintik alapvetô fontosságúnak a 
tisztaságot, s az elvont állításban a világ erkölcsi tisztasága (etikai fel-
foghatósága, ellenôrizhetôsége, a pozitív értékek jelenléte és hatáské-
pessége, az emberileg értékes viszonyok és normák megléte) nélkül az 
individualizáció lehetetlen, s a világ tisztasága vagy tiszta telepíthetôsége 
ebben a perspektívában fundamentális etikai parancs is: „Nem ájuldo-
zom,/ hogy bemászom néhány alkonyatba,/ hogy nyers illatokkal ter-
helt orrom,/ s önnön szeszélyeimre rángatózom.// Köröttem tisztaság 
legyen, hogy lássam mi az, ami bemocskol.” (Balla Zsófia : A látszatokon 
túl. Apokrif évek. 14.) A világ tiszta felépítése tehát elengedhetetlen az 
individuum etikai helyzetének tisztázásához, az individuum etikai fel-
építéséhez. Máshol a tisztaság szintetikus parancsa más etikai értékek-
hez társul, amint Kôrössi P. József írja: „heg vagyok egy tiszta égen/ 
tiszta hûség a világvégen”. (Ébresztô. 6. Valami elkerülhetetlen. 10.) (S itt 
már megjelenik az etikai metafora is, valamilyen meg nem nevezett 
hagyományhoz vagy értékrendszerhez való ragaszkodás kifejezése-
ként.) A választáson túl persze már fel lehet ismerni az abszolút tiszta-
ság etikai illúzórikumának a tényét, s ebbôl következik a rezignáció: „a 
vegytiszta hó a vegytiszta látás/ ideje elérkezik és rá kell jönnöd/ hogy 
ehhez a hóhoz ehhez a kavargáshoz/ ehhez a tisztasághoz nincs közöd”. 
(Markó Béla : Látvány. Lepkecsontváz. 56.)

Az individualizációt, a szubjektum egyedi megvalósulását e motívu-
mok szerint egyfajta negatív értékû eleve elrendeltség irányítja, mert 
predestináció az is, ha a létnek egyetlen lehetséges változatát tudjuk 
csak elképzelni. Az ettôl való minden eltérés már meghiúsulás, kudarc; 
az egyetlen alternatívát ismerô lét eleve a kudarc kísértetét idézi hordo-
zó szubjektumára: „Ahogy a vállam megérinti/ ahogy elmondja létezé-
sem egyetlen/ lehetséges változatát/ választásaim csôdjét/ megvalósulá-
som ezüst-távolságait […] ahogy szembefordulok/ és nincs nem látni 
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nem ítélhetni el semmit”. (Adonyi Nagy Mária : Visszapörgetés. Emlék 
jelen idôben. 37.) Az abszolút értékek uranoszi világa és az etikai szub-
jektum helyzete közötti radikális distancia, az alternatívák nélküli lét-
fogalom antinomikussá teszi ezt a költészetet, olyan megoldhatatlan 
ellentétekbôl összeálló világgá, amelyben a megoldás, ha van, meghiú-
sulás. A meghiúsulás élménye alapvetô szempontot jelent ebben a lírá-
ban: „Ó micsoda gyôzelmek állnak már mögöttem:/ micsoda kétségbe-
esések” – írja Körösi P. József. (Ezen a napon. 3. Valami elkerülhetetlen. 
38.) Mindig a teljes szubjektum hiúsul meg, lesz felesleges, esik kívül 
téren-idôn és történéseken; a meghiúsulásnak nincs etikai vonatkozása 
és oka, csak indoka, amely a lét szerkezetében rejlik. A meghiúsulás 
nem is konkrét helyzet ténye, hanem a szubjektum meghiúsulása álta-
lában, ennek következtében pedig a sors fátumként jelenik meg, és 
minden kudarcra utaló jel: kiteljesedett ítéletként: „A én sorsom nincs,/ 
de nem is fér egy büntetésbe./ Az utolsó ítéletrôl leszakadt./ A megma-
radást már lekéste.// A harang ócska és repedt./ De feljár a szellem. 
Üzenhetek. Megpróbálok élni még.” (Balla Zsófia : Végítélet. Vízláng. 
19.) A beteljesedô végzet mint sorsalakzat még a legemberibb állapot 
jelentésrendszerében is felbukkan, például Szôcs Gézánál: „Mint tö-
rött s rongyos szótagok/ olykor én is föl-fölbukom/ Sóbánya-tárnák tor-
kain/ mikor majd ez lesz otthonom […] Mert annak a sorsa telt be rajta/ 
Ki az örök szerelmet akarta.” (A talajpápa. Te mentél át a vízen? huszon-
kettô) Vagy máshol: „Géza pedig a pokolba megy csapatostól,/ s mellén 
dísz-kitüntetéssel, falábbal, félcsapattal/ ott rohad lent majd ôsszel és 
tavasszal.” (Elsô hallásra is közérthetô… Párbaj, avagy a huszonharmadik 
hóhullás.) A vég fatalitásának motívuma Markónál is felbukkan: „a fe-
kete célkeret halántékomon […] napjaim-éveim/ maguk elôtt tolnak 
könyörtelenül lökdösnek/ taszigálnak nincs idôm visszanézni csak 
egyenletes/ futásomra figyelhetek […] már tudom biztosan/ tudom 
hogy elkerülhetetlen a pillanat amikor rövid/ tétovázás után bemérik 
futásomat”. (Lepkecsontváz. Lepkecsontváz. 53.) A meghiúsulás-fatalitás 
motívuma Zudor Jánosnál külsô formát kap, ô egyenesen vészrôl be-
szél: „De míg télnél tisztább hideg hitem vétek/ nyárnál ôrültebb lá-
zam nem barátoknak/ csak hiénáknak új hír – addig rátok/ nem számí-
tok és vesszek el bár/ de kiszámítom a vészt”. (A prófétákat ma tán meg-
lincselik. Kimaradt szó. 150.)

A meghiúsulás eredménye: az individualitás látszatszerûsége; több 
versben az individuum csupán mint önmaga látszata jelenik meg, s az 
embert ily módon a világhoz nem lényegi, csupán látszatlét kapcsolja: 



206

„Az arcom is e korhoz/ illusztráció, puszta ábra./ A sok beszéd riportot 
akaszt a számra,/ az életrajzom még sárkányt ereget.” (Balla Zsófia : Két 
pontban. A dolgok emlékezete. 15.) Ám az individuum látszatszerûsége eti-
kailag elfogadhatatlan: „Ez nem én vagyok,/ nem ezt mást mondanék” 
– olvassuk ismét Balla Zsófiánál (Könyörög valaki értünk. Apokrif ének. 
31.) A mégis létezô látszatok a többszörös individuum költôi motívumá-
ban intézményesülnek, amelynek legszélsôségesebb formája a klasszi-
kus Doppelgänger (s ne feledjük el, hogy a romantika ugyancsak sok-
szor használta ezt a formát a szubjektum individualizációs világának 
jelzésére). A fiatal költôk közül Szôcs Géza  kedveli leginkább ezt a for-
dulatot: „Egy napon,/ mikor nem ôrzött engem gyertya, sem a kedves 
szeme,/ és ott feküdtem én is, elkószált a lelkem,/ el is veszett, s mikor 
a vízikakas szólalt, másnak/ lelke tért meg hozzám, Szôcs Géza lelke// 
és elaludni mindig úgy, hogy hátha –)// ó jaj, Szôcs Géza elcserélte ve-
lem a lelkét,/ velem, ki nem tudom már nevem sem.” (who's who? Te 
mentél át a vízen, harminckilenc.) Az idézett költôtôl származik a leg-
szubsztanciálisabb alanyi kérdés is, amelyre tulajdonképpen mindegyi-
kük igyekszik választ keresni: „halálom nem az én halálom,/ mert lé-
tem nem az én létem./ Jaj, ki is vagyok én, magasságos hét menny,/ 
beéjjeledik és ég rajtam a házam –// száraz ingem lesz nekem a föld.” (A 
quetzalcoatli koporsókészitô. Te mentél át a vízen? negyvenkettô.) (Kieme-
lés tôlem. – E. P.)

(A „ki vagyok én?” kérdése szemmel láthatóan a fiatal líra egyik 
alapkérdése, ezért oly hangsúlyozott ebben a költészetben a számvetés 
az énnel vagy a lehetséges énekkel. Mindez több tényezô következmé-
nye, de a legfontosabb a nyílt helyzet jellemzôibôl származik: a költô ha-
gyományos kulturális pozíciója és társadalmi szerepe megszûnt, s a fia-
tal alkotók maguk kell olyan új szerepeket és pozíciókat találjanak 
(elsôsorban lírájuk segítségével!), amelyek egyben a kulturális, társa-
dalmi és alkotói individualizációt is lehetôvé tegyék, s mindezt több-
nyire igen bonyolult viszonyok és feltételek között. Ez a líra egyrészt 
tehát az individualizációs kísérlet dokumentuma, az új hagyomány és 
mûalkotásrend megteremtési törekvéseinek folyamata, amelyben az 
összes buktatók és nehézségek tükrözôdnek. A folyamat természete-
sen nem befejezett, ellenkezôleg, nyílt, emiatt líránk e korszakának 
kísérleti jellegét a lírikusi szerepkeresés fényében érthetjük meg legin-
kább.)

Az individualizáció lírai folyamatában ezért igen sokszor bukkan fel 
az erô, a lehetôségek motívuma: „Plakáttá gyûlô vad sínek/ ôszi reklám 



207

kontyban és hasban/ egy csomó lehetôséget viszek/ ezért szédülök a 
magasban” – írja Balla Zsófia . (Erô. Apokrif ének. 50.), de ugyancsak 
errôl szól Kôrössi P. József sora is: „ó micsoda erôk lapulnak bennem 
kihasználatlanul”. (Ezen a napon. 3. Valami elkerülhetetlen. 38.)

A legközvetlenebb szemléleti adottság és hivatkozási rendszer a 
gyermekkor, annak szimbólumvilága vagy reflexiója nem egy esetben a 
lírát és az individuumot tételezô forma. A gyermekkor-szemlélet leg-
közvetlenebbül Cselényi Béla  verseiben figyelhetô meg, a gyermekkor 
itt érték s egyben a felnôttvilág groteszkségének kulcsa: „kicsi görbe 
szeg a múltam […] múltam mégis érték/ mert emléke kamat”. (Múltam. 
Barna madár. 6.), vagy máshol: „egyszer mondta a könyves bácsi/ hogy 
maholnap nagyember leszek/ félrevonultam és sírtam”. (A szoba utcáin. 
Barna madár. 10.) Ugyanakkor megvan annak a világos tudata is, hogy 
mi ennek a szemléletnek a kulturális jelentése: „Noha akad, aki sírt ás/ 
Bennem, mégsem visszasírás/ Ez az alig élô virág,/ Hermetikus házi 
világ.” (Gyurinak, aki megtanulta, hogy színház, ami nálunk van. Barna ma-
dár. 52.) Közvetettebben, de hangsúlyosan, a gyermekkor-szemlélet 
Szôcs lírájában is fontos szerepet játszik. (Pusztán az életkori motívum 
azonosságának okán jegyezzük itt meg, hogy a mai kutatások fényében 
az életkor mindig értékképzetek hordozója is, így a gyermekkor is. A 
kompenzatív stratégiára épülô én-ontológiában „a gyermekkor […] 
megszépül, azért, hogy az aktuális élethelyzet kudarcát, a mai énkép 
válságát szelídítse, ellensúlyozza. Ebben a kompenzáció jól ismert me-
chanizmusa érvényesül: egy helyzet kudarcát egy másik helyzet sikere 
egyenlíti ki.”6 

Az individualizáció lírai folyamatában azonban sokkal tágabb nézô-
pontot kínál az egyéniség tételezôdését a szabadság elvont-etikai kate-
góriájára építô szemlélet. Balla Zsófia  meg is nevezi a perspektívát: 
„Íme a szándék:/ rátok lobbantom e nem minden dühét,/ és magunk 
ellen is,/ és ellenem, rám./ Újra, csak újra megtérek,/ nem akarok más 
lenni,/ (félek) mint ami lenni szeretnék./ Ahogyan élek, az a hazám.” 
(Ahogyan élek. Apokrif ének. 107.) E költôi megállapítás rendkívül fontos, 
hiszen végérvényesen belsô paranccsá transzcendálja a szabadságot, és 
nem kevésbé fontos az sem, hogy konkrét viszonyba állítja a lét min-
denkori minôségével. Ezért pedig a szubjektum a felelôs, mindenkor 

6 Hankiss Ágnes: „Én-ontológiák”. In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest, 
1980. 35.
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szerepet kell vállalni a szabadságért, folytatja Balla e motívumot, mert 
az elvont lét (az individuum nélküli szubjektum) a szabadság elveszté-
sét jelenti: „ha nem vezetô állású tisztviselô/ és nem halottmosó/ ki az 
elhunytak arcát újra tettre csinosítja/ ki önnön kézfogásától undorod-
nék/ már nem emlékszik […] a láthatár vonalnyi kötelén leng/ hollók-
kal táncol szabadsága.” (Az, aki. Vízláng. 15.) Végeredményben az indo-
kolt félelem is innen fakad: más is lehet az ember, mint észeszméje, sôt 
az illúzió és a valóság között egyre tágabbra nyílik: az olló: „A királynál 
nagyobb király/ A császárnál hatalmasabb császár/ s Istennél mindentu-
dóbb isten vagyok én –/ mégis félek/ félek már minden ébredéstôl.” – 
írja Kôrössi P. József. (Ébresztô. 6. Valami elkerülhetetlen. 10.) De van 
olyan költô is, aki nyíltan megkérdôjelezi a szabadság individualizációs 
fontosságát. Ferencz S. István például így: „Hány halált kell még ma-
gamba fogadjak,/ hány másvilágot kell még kitalálni,/ hányszor kell 
még lemászni/ a tiltott gyümölcsû fáról,/ hogy emberré váljak,/ hogy 
elmondhassam:// gyûlöllek,/ mint a halált,/ mert magához menekít,// 
szeretlek,/ mint a szabadságot –/ (mit kezdjek vele, mit?)”. (Téli elégia. 
Nyári vándorlások. 25.)

Hasonló ehhez a kiindulóponthoz a tisztán etikai álláspont, amely 
szerint az individualizáció alapfeltétele és formája a szubjektum, teljes 
autonómiájának és szuverenitásának megôrzése, az embert itt az teszi, 
hogy mennyit és mennyire tud harcolni ezért, ebbôl áll össze individu-
alitása. Ez az álláspont a látszat-lét vehemens elutasítását is jelenti, 
ezért állítja Palotás Dezsô – az „eb ura fakó, Ugocsa non coronat” 
alapvetô költôi szimbólumát parafrazálva –, hogy „AZÉRT SEM VA-
GYOK”. (Ars poetica, kezdôknek. Negyedik kívánság. 8.) Soha meg nem 
szûnik magát a felelôsséggel megmérni, ugyanis ez az etikai alapú 
költôi individualizáció leginkább tetten érhetô vonatkozása. Ugyan-
csak ô írja idézett versében: „én mindenesetre megtettem, ami tôlem 
telt”. Palotás szinte fogalmi pontossággal határozza meg az etikai ala-
pon létrejövô individuum reményeit, kötelesség-vállalását, egyszóval 
– reformkori kifejezéssel – stádiumát: „Rabok legyünk vagy szabadok/ 
szépen sorban szavazzatok// itt a nyilam hova lôjem/ istenem mi lesz 
belôlem// szabadság kéne szerelem/ lesz még talán történelem”. (48. 
Kimaradt szó. 137.) (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy etikai credó-
jának kifejezésében Palotás mélyen a magyar költészet legalapvetôbb 
szimbólumait használja, mintegy annak igazolásaként, hogy a legszéle-
sebb etikai távlat is lehet – vagy csak az lehet – az individuum alapja.)



209

Ha az etikai távlat, az erkölcsi eszmény nem világos (a fentebbi 
szimbólumok véleményünk szerint nem tekinthetôk – éppen szimbo-
likus jellegük miatt – a szó fogalmi értelmében a mûvészetet konstituáló 
eszménynek), akkor az individualizáció eleve kilátástalan, a szubjek-
tum nem tudja szintetikus formára hozni eszményei, képzetei és tényei 
kaotikus világát. Ilyenkor kitüntet egy adott szervezôelvet, és azt állít-
ja, hogy az az énlegesség formája. Így például Markó Béla  egyik versé-
ben az individuumot szertartásai összegeként láttatja, az ember itt a 
különbözô tárgyak és tények belépésének és kilépésének fura rituálé-
ja, a vers pedig valaminô liturgiája a szertartásnak: „és elkezdôdnek/ a 
szertartások vannak akik már virradatkor/ a kisszékre kiülnek hogy hoz-
zájussanak a húshoz/ és a hangszórókhoz vannak igen vagy voltak így 
helyes/ csak így tény- és múltszerû mert két cintányér közé/ a fejed 
beszorul és akkor csitt-csatt míg a kimosott/ kötéltáncos a szárítóköté-
len kalimpál s ott állunk mind/ bámészkodunk tátott szájjal arany szá-
junk arany keretben/ arany kedvünk is arany keretben”. (Szertartások. 
Lepkecsontváz. 13.) Ebben az ijesztô perspektívában az ember mindig 
azonosul helyzetével, az és annyi, amit és amennyit a helyzet tesz vele. 
Helyzete teszi, tehát nem ô maga cselekszik. Egy másféle poétikai 
rendszerben ugyanezt a szerepekrôl is el lehet mondani; a líra képes 
felfogni a szerepeire bomlott egyén visszaállításának nehézségét, ahogy 
Pethô Lászlónál olvassuk: „de vállalt szereped fogva tart/ székek aszta-
lok között/ a lemérhetô lemérhetetlen marad/ mozdulatok elôtt – mö-
gött.” (Vállalt szerep. Kimaradt szó. 133.)

Természetes, hogy a pusztán szertartások és szerepek által megnyil-
vánuló látszat-individuum nem képes egységes, szubsztanciához és for-
májához, valamint annak tudatához jutni. Végeredményben szétesik a 
látszatát konstituáló tárgyak, gondolatok, helyzetek és értékek egymás-
sal össze nem függô sorozataira. Markó figyelmeztet arra is, hogy e so-
rozatok között semmiképpen nem lehet etikai viszonyt létrehozni, a 
már egyszer szerepeire és szertartásaira redukálódott szubjektum nem 
individualizálódhatik, éppen mert hiányzik az inkurzust létrehozó eti-
kai távlat. Ha nincs autokommunikáció (lelkiismeret – ez az ósdi do-
log), semmiképpen nem áll össze az individuum: „a várakozás/ és a le-
mondás a szótlanság és a kiáltozás mert/ elszigetelted egymástól tárgyai-
dat gondolataidat/ helyzeteidet s nem tud egymásról aminek birtokosa 
vagy/ a fehér sírás és a fojtott nevetés a hideg számítás és/ a feltétlen 
odaadás/ így bugyolálod takargatod/ világod részeit így óvod a tört szélû 
tárgyakat/ az ütéstôl zúzódástól de meddig – ? és miért/ ha majd egy-
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másba szakad a fehér sírás és a fojtott nevetés? […] mert szembesíteni 
kellene már tiszta elmúltunkat és/ tisztátalan elmúltunkat mert szem-
besíteni kellene az/ utálkozást és a szeretkezést a fehér sírást és az el-
fojtott/ nevetést a megrettenést és a dacot szembesíteni! […] és vádas-
kodva tanúskodsz te is/ arról aki voltál vagy leszel.” (A szitakötô leírására 
készülôdve. 6. Lepkecsontváz. 16–17.)

A szembesítés etikai parancsa mintegy rímel a Szôcs Géza  jelezte 
tudatproblémára: „Az éntudat töprengve lépked/ fekete kôrôl kôre jár-
kál/ belsô, világos napmocsárban.” (A chilei fûszereskert. Párbaj, avagy a 
huszonharmadik hóhullás.) Az éntudat rekonstrukciója ebben a perspek-
tívában tehát a szembesítéssel válik lehetségessé. Ugyanakkor ezáltal 
megszûnik a szubjektumot kizárólag metaforikusan felfogó szemlélet 
etikai pluralizmusa is, hiszen ha az én minden változó pillanatban 
jelezhetô egy más-más nemû metaforával, tulajdonképpeni identitása 
aligha van, illetve az identitás azonosul azzal az esztétikai formával, 
amelyben megjelenik. Metaforikus énképzetek igen gyakoriak a fiatal 
költészetben: „Odúja lettem/ magamnak. Varrjak fekete szárnyat a dal-
nak?” – olvassuk Feszt I. László versében. (Varrjak-e fekete szárnyat. 
Kézirat.) Hasonló képzettel találkozunk Palotás Dezsô versében is: 
„Magamnál több: egy lyuk a lelkem.” (Kôharang-csendélet mûteremben. 
Negyedik kívánság. 55.) Szôcs Gézánál a megragadható, a tettenérhetô én 
a hasonlatok végtelen sorozata: „A hallgatás./ Az imént is még piros/ de 
pillanat alatt/ fehérré vált futórózsasor./ Ilyen vagyok.” (Úgy tört össze… 
Te mentél át a vízen? 65.)

Ha az elemzett motívumok alapján rögzítjük a képet, akkor a követ-
kezô alakzatok rajzolódnak ki: a fiatal költészet szemantikai univerzu-
mában világosan elkülöníthetôek az én és a világ motívumcsoportjai, s 
ez az elkülönülés még ott is alapvetô, ahol egyébként a világ gyakran 
válik az én metaforájává, vagy fordítva (például Szôcs Gézánál). Az én a 
világon belüli világ lesz, jelzett világ – szubjektivitás –, amelyet a tulaj-
donképpeni világhoz etikai viszony kapcsol. A szubjektum erkölcsi 
tisztasága axióma, ennek következtében a világ tisztaságát igyekszik 
posztulálni vagy megteremteni. A világ ideális értékszerûsége azonban 
megoldhatatlan akadályokat állít az individuum reális törekvései elé, s 
a szubjektum csak az ideális értékeket látja, az egyetlen alternatívát, a 
kvázi-megvalósíthatatlant. A szerkezetileg egyetlen alternatívát tartal-
mazó lét ezért antinomikusnak tûnik a szubjektum számára, a tisztaság 
elérhetetlensége a rezignáció élményével lepi meg. Az ideális értékek 
elérhetetlen világa egyfajta negatív predestinációjú sorsra készteti a 
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szubjektumot, a negatív elrendeltségben pedig az egyetlen megoldás a 
meghiúsulás. A sors fátum lesz, kiteljesedett ítélet, a lét beteljesedô 
végzet.

De a szabadságára, etikai integritására törekvô szubjektum nem 
akarhatja a végzetet, a meghiúsulást. Nem akarhatja, ezért feladja in-
tegritását, olyan képzeteket és szerepeket alkot, amelyben a végzet 
nem az etikai alanyra les, hanem egy vele kapcsolatban álló másikra. A 
szerepszerûen másik vagy látszaténre, vagy a Doppelgängerre. A maga 
konstruálta szubjektív fátumszerûség ellen a költészet az individualitás 
különbözô fantasztikus észkonstrukcióival védekezik. A fátum vég-
eredményben soha nem a tulajdonképpeni szubjektivitásra les, hanem 
a szertartások összegébôl, a szétesô elemekbôl, a metaforákból, a szere-
pekbôl összeálló énre. Egyszóval a látszatén esik áldozatul a fátumnak.

Mi történik azonban a tulajdonképpeni individuummal, a lényegi-
vel: eltüntette ez a költészet vagy megmenekítette? Vagy egyszerûen 
nem mond semmit róla? Tehát hazudik?

A fiatal költészet poétikai-esztétikai értékeit és minôségét felmérte 
a kritika is, s ami esztétikus, az a legritkább esetben jelenti a teljes ha-
zugságot, a második lehetôség tehát nem áll.

Az individuumot ez a költészet nem is tünteti el, nem is menekíti ki 
Minotaurusz-barlangjából. Biztosítja számára az erô, a lehetôségek, a 
gyermekkor képzetét. Kidolgozza a szabadság poétikai perspektíváját, 
elfogadja a kényszerítô elvont etikai parancsok szükségességét, és a pa-
rancsok közegét szubjektívnek tekinti. Ahogyan Balla Zsófia  leírja: 
„Minden porcikámban áldozok/ füsttel imával számolom/ mások egy-
szervolt formájú éltét/ magam után ágaskodom/ és mindig más életekre 
bomlok.” (Mnémoszüné. Apokrif ének. 101.) A szubjektum közösségi 
transzcenzusa az individualizáció egyik lehetôsége, s elôfordulhat, hogy 
a fiatal költészet egyik jövôbeli iránya is. A szubjektumról és az indivi-
dualizációról kialakított motívumai bizonyára a kezdeti legnagyobb 
kényszerbôl származtak, abból a helyzetbôl, amelyet S. István János így 
jellemez: „a lélek szakítószilárdsága már a lehetô legtöbb rockwell”. 
(Szerda, Kimaradt szó. 99.)

Természetesen az énlegesség effajta formai jelenléte a fiatal költé-
szet számára is adott típusú hagyományt jelent már, s számolni kell az-
zal is, hogy a hagyomány kényszerítô ereje igen nagy lesz. Ha viszont 
tudatosodik, hogy ez is közérzet jellegû tény, akkor már kezelhetô, 
eszközszerûsíthetô. A fiatal költészet motívumrendszere (s ezen belül 
szubjektum-képzetei) természetesen elválaszthatatlanok a közérzettôl, 
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amit úgy határozhatunk meg, mint közös, adott társadalmi kategóriára 
– csoportra – jellemzô, gazdasági, politikai-ideológiai, kulturális, etni-
kai, nemzeti stb. stb. tényekhez és/vagy hiedelmekhez kapcsolódó ál-
landósult ismeretek és érzelmek differenciálatlan rendszerét, amely-
nek értékválasztási és cselekvésorientáló szerepe van.

Ha a mûvészi tevékenységet speciális indítékokból, sajátos célok ér-
dekében végzett tevékenységnek fogjuk fel – amelynek következ-
ményszerû társadalmi finalitása elôreláthatatlan –, akkor a közérzetnek 
a mûvészi alkotótevékenységre gyakorolt hatását nem szabad alábe-
csülnünk. Sôt, a közérzet, mint viszonylag általános képzetrendszer, 
alkalmasint esztétikai tárggyá objektivál az alkotói szándéktól és 
meggyôzôdéstôl tulajdonképpen független érzelmeket is. Distancia 
persze teremthetô; ha az alkotó tudatában van a ráható közérzeti ele-
meknek, sôt, annak a nyomását is érzékeli – akkor felülvizsgálhatja, 
kritikai viszonyt alakíthat ki vele szemben, sôt etikailag is elhatárolhat-
ja, függetlenítheti magát tôle. Autonómiájának érdekében el is kell ha-
tárolnia magát, hiszen a közérzet egzisztenciális hatásánál, diffúz érzel-
mek rendszerénél bármely alkotótevékenység szempontjából fonto-
sabbak és nélkülözhetetlenebbek az ismereti elemek. Legvilágosab-
ban – programszerûen – Balla Zsófia  kitûnô poémájában van ez 
kifejezve; ki kell rajzolni – írja – „azt az idôhelyet,/ mellyel együttsod-
ródunk” (PaterNoster. Második személy. 25.), mert most már a létezés 
koloritmentes viszonyait kell megragadni: „HA MÁR A SARJADÓT S 
A MEGHALÓT SEM/ ÖVEZI ÖRÖM FÁJDALOM/ A LÉTEZÉS 
ÚGY ÉG MAGÁBAN/ MINDEGY TÛRÖM VAGY VÁLLALOM.” 
(PaterNoster. Második személy. 33.)

A szabadságot igenlô esztétikai cselekvésnek, aiszthészisznek a léte-
zésre kell irányulnia, csak így lehet a mûvészet konstitutív tényezôje. 
Ahogyan Sartre  megfogalmazza: „…szükséges, hogy ez a világ valóban 
önmagában jelenjék meg, a maga legmélyebb anyagában, olyan szabad-
ságtól át- meg áthatottan és támogatottan, amelyik az emberi szabadsá-
got tûzte ki céljául. Szükséges továbbá, hogy ha nem alkotja is a célok 
világát, mint kellene, legalább egy efelé vezetô lépcsôfok legyen, s az 
emberek ne rájuk nehezedô súlyos tömegnek tekintsék és láttassák, 
hanem a célok világa felé mutató túlhaladásnak.”

Az individualizáció nem túlzottan víg történetének felmutatásával, a 
szubjektum kissé romantikus hangolásával a fiatal költészet szuverén 
módon igyekszik saját embereszményét kialakítani, s a szimbolizáció 
korszerû követelményeinek és saját kísérleti formanyelvének rendsze-
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rében ez a törekvés kétségtelenül esztétikai teremtés, aiszthészisz. Túl 
sikereken s veszteségeken, ennek a költészetnek a legjobbjait – már 
hihetjük, hogy az ember észeszméje felé is – egy alapvetô indíték veze-
ti: az aiszthészisz mint kötelesség.

Ötödik évszak. Igaz Szó, Marosvásárhely, 1980.

A csodálatos mag rejtélye

Az Utunk április 2-i számában Mózes Attila Lucian Blaga költészeté-
nek filozofikus mozzanatairól, valamint ezek költôi igazságérvényérôl 
mond véleményt. Meghökkentô mondatainak logikai szerkezete a 
következô: Ludwig Wittgenstein Logikai-filozófiai értekezés címû mûve 
egyes asszertációinak (Mózes által kimutatottnak vélt) hamisságából és 
filozófiai irrelevanciájából következik „a transzcendenst fürkészô költô 
(Lucián Blaga) igazsága, amely végül is teljes értéket nyer – a megfo-
galmazásban”. Az átvezetô ítélet szerepét egy vitatható Carnap-értel-
mezésen alapuló hibás elmefuttatás képezi. Végül Mózes kimutatja, 
hogy Wittgenstein „Minden kijelentés egyenértékû” tétele hamis, és 
hogy a Wittgensteinéhoz hasonló metafizikus cselvetések ellenére 
Hölderlin, Blaga és mások költészete továbbra is hat.

De mielôtt Mózes állításainak végsô konzekvenciáit elemeznénk, 
térjünk ki a „tanácstalanságát” okozó fôbb helyekre. Az idézett Witt-
gen stein-eszme. („A világ értelmeinek a világon kívül kell lennie. A 
világban minden úgy van, ahogy van, és minden úgy történik, ahogy 
történik: benne nincs semmiféle érték, és ha lenne is, nem lenne sem-
mi értéke.”) Mózes szerint életérzésbôl fakadó sejtés, a mondat követ-
kezésképpen látszatállítás. Sejtés, látszatállítás vagy probléma? Márkus 
György Kritikai megjegyzései 65. oldalán ezt a helyet ismeretelméleti 
problémaként elemzi. Van olyan értelmezés is, például a Russellé, 
amely szerint a wittgensteini koncepcióban „a logika betölti a világot. 
A világ határai egyben a logika határai is”. Ha összevetjük az 1.1 és 
3.141 alatt állítottakat („A világ tények és nem dolgok összessége”, il-
letve „A kijelentésjel tény”), kiderül, hogy a kijelentésjelek, tehát az 
egymáshoz meghatározott módon viszonyuló szavak is részei a „világ-
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nak”. Az ily módon felfogott logikai világ – mai terminussal univers du 
discours – tulajdonsága, hogy az általánosság legmagasabb foka követ-
keztében (mivel sem mennyiségileg, sem minôségileg nem különböz-
nek egymástól), az összes logikai változók tulajdonképpen egy logikai 
változóra redukálódnak. Az e változót tartalmazó logikai függvény el-
len ôrzésekor ugyanezt a változót tartalmazó függvényt kell használ-
nunk, ha meg akarunk maradni a logikai verifikáció keretei közt. De 
éppen a változók azonossága miatt a logikai ellenôrzés lehetetlen. 
(Ezért is tautologikus állítások rendszere a wittgensteini koncepcióban 
a logika.) Következésképpen az ellenôrzést csak tudományos stb. kije-
lentéssel végezhetjük, ami viszont, ha a világ a logikai világgal azonos, 
extralogikai természetû. Ez a gondolat nem új, hanem egy Russell-
antinómia formáját követô ismeretelméleti paradoxon, amelynek 
ugyancsak szép megfogalmazását találjuk Zalai Bélánál: „A rendszeren 
kívüliség a rendszer irányának vonalába esik, a rendszer konstruktív 
vonalainak folytatása; minél élesebbek, minél határozottabbak e vona-
lak, annál biztosabban mutatnak ki önmagukból; csak a teljesen kiépí-
tett rendszer mutat a rendszeren kívülire.” A dialektikus materialista 
ismeretelmélet megoldásában a gyakorlat mint végsô igazságkritérium 
a sui generis megismerési folyamaton kívülinek tételezett. Tehát 
Wittgenstein tétele nem sejtés és látszatállítás, hanem egy olyan logikai 
probléma leírása (nem megoldása), amely a mai metalogikai kutatások-
nak is homlokterében áll. Ugyanebben a gondolatmenetben: a „Min-
den kijelentés egyenértékû” asszertáció a logika tautologikus felfogása 
szerint értelmezve így szól: Minden kijelentés kijelent valamit – ezért 
és ebben egyenértékû. Itt Frege jelentéselméletének hatását kell fel-
tételeznünk, mely szerint „a mondat jelentése a mondat igaz vagy ha-
mis értéke” (13. Definíció). Wittgenstein tétele tehát igenis ellen-
ôrizhetô és cáfolható, fôként következményei, pl. a normatív etika le-
hetetlenségének állítása miatt, amelyben a világnézeti elemek különös 
élességgel fogalmazódnak meg.

Witgensteinhoz hasonló tudatos gondolkodó esetén „életérzésrôl” 
beszélni definiensként legalábbis kockázatos: a fenti tételek nem élet-
filozófiai, hanem logikai-ismeretelméleti problémafelvetésre vonatkoz-
nak. Más kérdés – s a Wittgenstein-kritikusok ezt nyomatékosítják –, 
hogy a gondolkodó tételeit általánosítja, nem megengedett módon, a 
filozófiai vizsgálódás egész tárgykörére. Wittgenstein levonja elméleté-
nek összes – általa lehetségesnek tartott – következtetéseit. Tételes 
világnézetet fogalmaz meg, és ezzel túllép az „életérzésen”.
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E világnézet egyik eleme az, hogy „kétségtelenül létezik a kimond-
hatatlan. Ez megmutatkozik, ez misztikum”. Ha valamiben egyáltalán 
igen, hát ebben találkozik Blaga álláspontjával, aki azonban programot 
csinál az Ismeretlen más Ismeretlennel való helyettesítésének elvébôl. 
Az, „ami a filozófus Wittgensteinnél nem igaz, a költô Blagánál mûvé-
szileg igaz”. Mózes által csinált elméletével szemben egy Witt genstein–
Blaga párhuzamnak – amelynek különben kutatásaik teljesen eltérô 
iránya miatt sok értelme nincs – egyetlen észszerû kiindulópontja az, 
hogy adott periódusukban mindketten misztikusak.

Ha pedig „Carnap óta tudjuk, hogy az ilyenszerû látszatállítások 
megfogalmazói, a metafizikusok végeredményben nem állítanak, csak 
– a mûvészhez hasonlóan – kifejeznek valamit”, akkor neopozitivista 
logikai szintaxisták vagyunk. Ám e kijelentésnek ma már filozófiatörté-
neti értéke van csupán, mivel maga Carnap a verifikáció elvén alapuló 
ellenôrizhetôségi elméletét ebben a szigorú formájában meghaladta. 
Maga Blaga is élénken tiltakozott az ellen, hogy akár Heidegger-
szöveget, akár verset a logikai szintaxis viviszekciójának vessenek alá, 
és egyszerûen suskusnak minôsítette a logikai szintaxis korai szakaszá-
ban meglehetôs furorral jelentkezô efféle törekvéseket.

Továbbá, ha a költészet sajátossága a filozófiával szemben az, hogy 
„kifejez valamit” – így általában –, akkor nem tudnánk megkülönböz-
tetni pl. az Imígyen szóla Zarathusztra filozófémáit az allegóriától, és soha 
nem kerülhetnénk abba a helyzetbe, hogy alapos világnézeti vizsgálat 
tárgyává tegyük ezt a jelenséget. Mint ahogy azt Az ész trónfosztása címû 
mû szerzôje teszi, melyre nézve Mózes, indokolatlanul, egy finom pél-
dálózást enged meg magának. Itt a kifejezésesztétikai mûszó inadekvát 
használatáról van szó.

Végül Mózes áldoz „a költô mindent hazudhat, mert a költészet a 
szép igazsága” nézetnek, minek következtében a legelvetemültebb 
(pejoratív és borúlátó) wittgensteini ítélet is igazsággá válik Blagánál, 
csak azért, mert költôi kifejezést nyer. E mechanikus szemlélettel 
szemben figyelmeztetünk két ugyancsak elterjedt álláspontra, amely 
mûvészet és igazság összefüggésének vitatott kérdését mai teoretikus 
szinten veti fel. Így Lukács a mûalkotás lényegi igazságának és az ezt 
kifejezô fikciónak dialektikus egységét a tipikus kategóriájával írja le. 
Northrop Frye figyelmeztet arra, hogy az irodalmi mû célja nem a leírás 
vagy állítás, következésképpen nem is lehet igazságáról beszélni, csak 
arról, hogy a valósággal való hipotetikus kapcsolat képes-e a köznyelv 
szerkezetébôl kiváló szuverén mûalkotás egész létrehozására vagy sem. 
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A bizonyítás formáját megroppantó non se-quitur miatt Mózes értelme-
zése („e költészet kételyek között morzsolódva a szubjektum metafizi-
kus megsejtéseirôl ad hírt”) elfogadhatatlan. Nem váltunk sikerült 
gondolatkísérlet tanúivá, elménk nem örvendezett és a csodálatos mag 
rejtélyének kulcsát továbbra sem Wittgenstein és Carnap, hanem 
Lucian Blaga költészete nyújtja.

Koturnus nélkül, tükrökkel

„Hát így születtünk mi, így
neveltettünk s így lettünk 
költôvé, ki a csillagokba néz
s kiben népe szíve dobban, 
s ki teherbe esvén megszüli 
a rózsás popsijú jövôt, s mert túlélte 
a saját ifjúságát nyilván halhatatlan.”

Csukás István: Az volt a szörnyû: fiatal költônek lenni

A Kimaradt Szó címû antológia mint antológia végre professzionista 
vállalkozás irodalmunk hasonló termékeinek sorában. Ágoston Vilmos  
kitûnô gesztussal szerkeszt, nem egyszerûen verseket válogat össze va-
lamilyen meg nem nevezett minôségelv alapján, hanem fôként a ver-
sek esztétikai jellemzôire figyel; persze erôteljesen érzékelteti, hogy az 
esztétikai jellemzôk és a társadalmi tények és intenciók újszerû, s az 
elemzésben el nem hanyagolható kapcsolatban vannak egymással.

Bogdán László  és Markó Béla  egyetértenek abban, hogy ez az anto-
lógia a szó semmilyen értelmében „nem létezne” Ágoston Vilmos  
beve ze tôje nélkül. Állításukhoz e sorok írója is csatlakozik, örvendetes 
jelenség, professzionalizmusra, tudatosodásra, nagykorúságra utal, hogy 
versek, poémák, poétikai vállalkozások egy olyan esztétikai, reflexív 
keretben jelennek meg, amely – amellett, hogy értéküket emeli – 
szempontjaikat explicitálja, a könyv egészét is olvasmányossá teszi, sôt, 
olyan könyvvé, amelyre (majdan is) hivatkozni kell – nem csak felem-
líteni, mint egyszerû antológiát. (Ahogy az általában például a Vitorla-
ének vagy a Varázslataink címû antológiákkal történni szokott.)
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(LÍRA ÉS HELYZET) „A magyar líra apályát éljük, s ezen néhány 
kiemelkedô költô jelenléte sem változtat – érezhetôen” – írja Bogdán 
László . Ítéletének kétségkívül van fenomenológiai értéke, a kérdés 
csupán az – s ezen a ponton szorul korrekcióra állítása –, hogy milyen 
szempontból? Nem hiszem, hogy abszolút, minôségi szempontból. In-
kább a líra közösségi-társadalmi jellege és hatékonysága változik meg 
napjainkban, vagy: az is lehetséges, hogy olyan kulturális alakzat ez a 
századvég, amely nem elsôsorban a lírai mûfajt „hívja ki”, s ennek okai 
többszörösek lehetnek.

Fôként: megváltozott a személyiség társadalmi helye, szerepe és 
jelentôsége. A homogén egyénnel szemben a lírai alany hagyományo-
san abszolút egyénre épülésével és szerepvállalásával lehetetlenné tet-
te a magyar irodalomban meghonosodott küldetéses, megnyilatkozásos 
képviseleti líra formát. Következesképpen létrejön egyfajta válságtü-
net, de ez nem poétikai-esztétikai természetû válság, hanem sokkal 
inkább az egyén megváltozott helyének és szerepének kifejezôdése a 
lírában, mégpedig olyan értelemben, hogy az egykor hagyományosan 
egységes-abszolút lírai alany, amely egy nagy összességet (társadalmat, 
nemzetet, osztályt, transzcendens küldetést, egységes történelmi tuda-
tot, egységes irodalmi érték- és normarendszert) képviselt, ma – né-
hány általános meghatározottságon belül – szétszakadt, szétvált, meg-
hasadozott különbözô viszonylagos csoport-, réteg-, irodalmi érték- és 
normaszempontra és ezek képviseletére.

Ennélfogva a küldetés, az abszolút alany, az uralkodó forma fogalma 
is revízióra szorult – mert megszûnt. (Sajnos – s ezt szomorúan tapasz-
taltam Nagyváradon, az antológia bemutatásakor – a fent jelzett folya-
mat társul az írás motivációjának, az erkölcsi parancsnak a válságával.) A 
lírában nagyon pontosan tetten érhetô ez a változás, amelyet az is 
elôsegít, hogy nincsenek ún. uralkodó irányzatok, formák és modorok 
vagy szokások, stílusok, mérvadó irodalmi és kulturális intézmények – 
csak versszerkesztôk.

Az irodalmi termelés (mert lehetetlen kihagyni ezt a végsô soron 
gazdasági ihletésû, de ugyancsak reális jelentésû fogalmat) követi a 
helyzetet, illetve igyekszik poétikailag megfelelni a helyzetnek, elural-
kodik a forma-pluralizmus – s ami sajnos ezzel jár: a minôségi kritériu-
mok „elanyagtalanodása” –, a szubjektív oldalról nagy szerepet kapnak 
a kezdeményezési lehetôségek stb., szûkebb fogyasztási, olvasói és el-
várási feltételek között tehát megnônek a szubjektum, a lírai alany vi-
szonylagos lehetôségei; irodalmunk hagyományrendszerében persze 
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csökkennek. A líra saját intenzív totalitása helyett egyfajta extenzív to-
talitás, leírás, átfogás, értelmezés feladatait kezdi vállalni, formálisan 
egyik alapvetô célkitûzése az elvontabb létanalízis lesz, mégpedig a lé-
tezésanalízis számos formai és regionális aspektusában és meghatáro-
zottságában.

Eluralkodnak a (belsô és külsô) elvárás nyomásai és késztetései; a 
versírás célracionalitásában a hatásról (akció) a hangsúly a teljesítmény-
re (performancia-produkció) helyezôdik.

Történelmileg líránk most éli át azt a helyzetet, amelybe a nyugat-
európai líra a század elején (éppen a Szász János  által jellemzett 
avantgarde-irányulás korának feltételei közé) került. (Nem véletlen, 
hogy informálisan egyre gyakrabban felmerül néhány fiatal alkotó írásá-
val kapcsolatban a még hipotetikus neoavantgardizmus kategória – s ez 
a jelenség is utal a társadalmi-alkotási feltételekben bekövetkezett vál-
tozásra.)

Végeredményben tehát a versben megjelenô esztétikai reflexió, a 
lírai alany helyzetváltozásának poétikai formakifejezése, valamint az 
errôl szóló rendszeres reflexió ebben az antológiában együvé került, ez 
a jelenség pedig – bármennyire is ellenkezzék hagyományos felfogá-
sunkkal és elvárásunkkal – örvendetes, mert reális folyamatok kifejezé-
se, illetve valaminô szinkrónia reális folyamatokkal.

(PÁTOSZ ÉS/VAGY PARADOXON) De hogy állunk a pátosszal? A 
sokat idézett Ágoston-mondat szerint: „Realitással számoló pátosz 
nincs. […] A pátosz, ami valamikor emelkedettséget, álproblémákon 
túllátó bölcsességet jelentett – írja –, visszatetszôen az álproblémák 
megoldásává egyszerûsödött, és nem is téveszthetjük össze a lírával, 
ami a szigorúan végiggondolt logikai ellentmondásoknak nem a megol-
dását, hanem mûvészeti transzponálását jelenti.”

Továbbá: ha a pátosz helyettesíti a mûvészi leírást, az igazi problé-
mák helyett megoldott vagy könnyen megoldható álproblémák jutnak 
szimbolikus köntösbe. A paradoxonból nem lehet sematikus következ-
tetéseket levonni, ezért nem használható fel semmi másra, „önmaga 
marad a mûalkotásban megjelenô egység”. Szemmel láthatóan, Ágos-
ton – a kötet verseinek elemzése és saját vállalt ízléspreferenciáinak 
alapján – a paradoxont tekinti a pátosz szükséges alternatívájának, mi-
vel a mû-egészt strukturáló értéke nagyobb, következésképpen 
erôtelje sebben érvényesíti a mû önálló esztétikai jelentését, és keve-
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sebb teret enged a mûvön kívüli tényezôk részvételének a befogadás-
ban. (Ennélfogva kevésbé válhatik giccsé.)

Ezenkívül: a kategóriákat kísérô érzelmi-racionális jelenségek köré-
bôl a tapasztalati logika alapján elônyben részesíthetô a kételyt hordozó 
paradoxon, az inkább hitszerû elemekkel jellemezhetô pátosszal szem-
ben.

Egy ilyen álláspont jogosultsága aligha vitatható, hiszen – a világ-
szerte túlsúlyba került törekvésekkel összhangban áll – nálunk például 
Szilágyi Domokos hangsúlyozta a legélesebben, hogy a „hurrául kike-
let” nyelve (az utópiát késztetéssel hordozó költészeti dogmanyelv) – 
„egy nyelv, amelyet meg kell tanulni elfeledni”. Nyilván, ez hordozta 
a realitással nem számoló („rossz”) pátoszt.

Amennyiben a Kimaradt Szó szerzôinek többsége a paradoxon logi-
kai alakzatát tette lírai szemléletté, illetve az erre épített versformát – 
tudatosan vagy nem tudatosan –, a romániai magyar líra alakulásának 
már Szilágyi Domokos  által is felismert stádiumában van, törvény sze-
rûen. (S ez a stádium a hetvenes évek elejétôl kezdôdik, ugyanis akkor-
tájt alakult az a lírai érzékenység, amelynek elsô tárgyiasulásai seregestôl 
megtalálhatók – 1975-tôl – az Echinox hasábjain. E kötetben szereplô 
sok szerzô versei az idô tájt az Echinoxban jelentek meg.) Ennek a 
korosztálynak a feladata azonban jóval nehezebb, mint elôdeié, hiszen 
nem csupán egy új formát kellett megtalálnia, használnia, tökéletesíte-
nie – sôt, a paradoxon viszonylag szûk lehetôségei miatt: kimondottan 
szemantikai, jelentésadási feladatokat megoldania (tehát ezzel párhu-
zamosan egy új, eddig nem használatos szimbólumrendszert teremte-
nie) –, hanem a befogadói oldal aktív alakítása is feladata. Összefoglal-
va: új olvasási, mûélvezeti, szimbólum-értelmezési, egyszóval új befo-
gadási alakzatot kell hogy strukturáljon.

Ez még akkor sem lenne könnyû feladat, ha rendelkezne saját fóru-
mokkal, saját intézményekkel, törekvéseinek adekvát közegéül szolgá-
ló nyilvánossággal, de – nem rendelkezik. Emiatt a természetes költôi 
becsvágy miatt olyan választásokra kényszerülhet, amelyek nem ked-
veznek e vonulat kialakulásának, kifejlôdésének, forma-tökéletesedé-
sének. A rosszul felfogott szélsôségessé válás, a tudatos integrálódás a 
használatos formák és szimbólumok világába, a „sündisznóállás”-szerû 
elzárkózás a normatív irodalomtól, illetve a fiktív mûalkotásrendtôl – 
mind-mind a fentebb jelzett, igen bonyolult helyzet következménye 
lehet. Nem kívánt, nem kedvezô következmény. Aki ezekkel a kocká-
zatokkal szemben is vállalja autentikus teremtô indulatát, és kitart – 
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tulajdonképpen csak annak marad a szerzôk közül esélye. És e kötet 
nyílt: ígéretes, újszerû fiatal költôk szinte mindannyian, bár e könyv 
nem minden szerzôje jellemezhetô Ágoston esztétikai gondolatmene-
tével (elsôsorban Adonyi Nagy Mári a, Palotás Dezsô és Gagyi József 
nem).

Másrészt a paradoxon – bármennyire kizárónak tûnjék is –, az idôben 
a nehézségekkel szembeni felelôs kitartás folyamán érték-tudato-
sodhatik, ez pedig már hitszerû jelenségeket is involválhat, követke-
zésképpen a kifejezésben is meg fog jelenni. S mint pátosz fog megje-
lenni, hiszen a teljes és végleges tagadást az irodalom s az esztétika sem 
ismerheti. Egy történeti korszakra nézve az esztétika kategóriarendsze-
re mindig zárt, s az, amit tagad, múltként vagy másfajta lehetôségként 
vagy idôlegesen háttérbe szorult szempontként megmarad benne. Így 
e kötetben is találunk kimondottan patetikus (és kiváló) verseket, ír 
ilyet Bréda Ferenc (szelek anyja, hogyan bánsz velem /?/), Cselényi Béla  
(reggel) és S. István János (hallja doktor úr?) és természetesen mások is.

Úgy tekinthetjük, hogy a nem kimondottan dissoi-logoi típusú el-
lentétre épülô vers (verskép: vonalszerûen polarizált ellentéthatásra 
épülô szóképek sorozata), de amelyik természetesen tartalmaz ilyen 
elemeket, s amelyben a poétikai legfôbb szervezô elem a tónust-pá-
toszt hordozó vers. Végigolvasván a kötet ilyen verseit, rájövünk, hogy 
itt elsôsorban a reflexív alanymeghatározó versek patetikusak, míg a 
paradoxon alakzatára épülô versek tárgya elsôsorban a (szimbolikusan 
felfogott) létezés; s a létezés mint paradoxon szimbolikus jelenségek 
aggregátumaként jelenik meg. Viszonylag szûk szempont ez, hiszen a 
létezés eme rendszerében csak az lesz értelmezhetô, ami szimbolizál-
ható is.

Mindezek miatt aligha hiszem, hogy olyan folyamatnak a kezdetén 
lennének, amely a pátosz eltûnéséhez vezet majd. Természetes, hogy 
törvényszerûen megszûnik a „hurrául kikelet” hamis optimizmusának 
rossz pátosza, s ugyanilyen szükségszerû, hogy a líra lesz a formaképzés 
elsôdleges mûfaja. Mivel azonban nem tûnhetik el a pátosz alapjául 
szolgáló teremtô esztétikai indulat, s nem tûnik el a megpróbáltatás 
sem, alig hinném, hogy a pátosz kiírható lenne a filozófiai esztétika 
kategóriarendszerébôl.

Füst Milán  írta: „A PÁTOSZRÓL ÁLTALÁBAN. S mi az, ami par 
excellence nem patetikus? Mondani se kell, hogy az értelem. S mikor 
válik par excellence patetikussá? Mihelyst indulatokkal társul. És le-
hetséges ez? Nemcsak hogy lehetséges…”. A továbbiakban hozzátette: 
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„Legnagyobb hatalma az értelem szavának akkor van, ha patetikus. 
Emfatikusan szólván: a kinyilatkoztatás csak a csipkebokor lángjában 
válik igazán kinyilatkoztatássá” (Látomás és indulat a mûvészetben). Ha 
líránkból egyelôre eltûnt a kinyilatkoztatáson alapuló pátosz, mivel 
eltûnt elsôsorban a kinyilatkoztatás ágense, az abszolút lírai alany alap-
ja, a társadalmi szinten karizmatikus egyéniség, s szétfoszlott egy pate-
tikus indulat lehetséges társadalmi tárgya – nem biztos, hogy esztétikai-
lag is megszûnt. Egy bizonyos típusú retorika mindig patetikus verset 
eredményez. Talán ez a disztinkció hiányzik Ágoston kategória-
rendszerébôl és válogatásából, s az a poétikai-esztétikai pluralizmus, 
amely mindig jellemzô egy egészséges irodalom rendszerére, az érvé-
nyes pátoszt nem zárhatja ki.

S akár tetszik nekünk, akár nem, ha lesz újabb racionális utópia, ak-
kor a hozzá kötôdô hívô költôk ismét szinte csak patetikus verset fog-
nak írni. Mindaddig, amíg a realitás újból meg nem szünteti a pátosz 
alapjául szolgáló utópiát. 

Igaz Szó, 1980/8.

A tizedik múzsa tana

Adrian Marino, a jeles román irodalomtudós terjedelmes kötetben7 
foglalta össze mindazokat a tudnivalókat, amelyeket véleménye szerint 
a XX. századi irodalomkritikusnak ismernie kell, s gyakorlatában ter-
mészetesen nem tekinthet el tôlük. Ezeknek a tudnivalóknak a rend-
szeres kifejtése mintegy Bevezetô gyanánt szolgál, bevezetô a kritiká-
val kapcsolatos hasznos tudnivalók rendszerébe. A könyv bizonyos 
episztemológiai derûlátás szellemébôl táplálkozik, szerzôjének alapel-
ve és elôföltevése, hogy a kritikával kapcsolatos tudnivalók érvényes és 
tudományos módon rendszerezhetôk, és amennyiben az olvasó a könyv 
ismereteit és választásait elfogadja – valamint rendelkezik kritikai ins-

7 Bevezetés az irodalomkritikába. Fordította Kántor Lajos és Dávid Gyula. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1979.
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pirációval –, akkor már tudja, hogy mirôl is van szó a kritikával kapcso-
latban, sôt, szerencsés esetben érvényesíteni is tudja tudását és képes-
ségeit. Ennek a könyvnek a szelleme a kritika történeti anatómájának 
és rendszeres felépítésének a segítségével igazolhatónak véli a módsze-
res tudományos elemzô pozitív kritika létezését, valamint azt, hogy a 
kritikusnak mindig vannak olyan abszolút lehetôségei, amelyeknek ré-
vén kritikai ítélete helyes értékítélet. E könyv üzenete szerint léteznie 
kell csalhatatlan kritikusnak (illetve a kritikus csalhatatlansági esélyei 
reális esélyek), s a XX. századi kritikusnak nagyobb esélyei lennének, 
mint XIX. századi elôdjének voltak.

„Mert voltak dogmatikus kritikusok (mint Veuillot) s mûkedvelô 
kritikusok (mint Alphonse Karr). Sôt voltak oly dogmatikus kritikusok, 
akik mûkedvelôk lettek (mint Lasserre), mûkedvelôk, akik dogmati-
kusokká váltak (mint Lemaître). Voltak tudós kritikusok (mint Faguet), 
s tudatlanok (mint Souday), akikbôl tudósok lettek, s tudósok (mint 
például Deschamps), akik tudatlanokká váltak. Voltak olyan kritiku-
sok, akik kedvtelésbôl olvastak (mint Sarcey), mások meg unalmukban 
(mint Barrés). Kritikusok, akik törvények és szabályok szerint ítéltek 
(mint Honnequin), s kritikusok, akiket puszta szeszélyük vezetett 
(mint Léon Daudet); voltak végül olyanok – ezek voltak a legkönyörte-
lenebbek –, akik azt állították, hogy egyáltalán nem ítélkeznek (mint 
például Anatole France). Voltak olyan kritikusok, akik botanikusnak 
tartották magukat (mint Sainte-Beuve), mások kémikusnak (mint 
Taine), megint mások történésznek (mint Renan). Voltak olyan kriti-
kusok, akik a politikát bevitték az irodalomba (mint Proudhon), s má-
sok, akik meg az irodalmat vitték a politikába (mint Maurras); voltak 
azután olyanok, akik olyan alaposan összekevertek mindent, hogy a po-
litikát nem lehetett megkülönböztetni náluk az irodalomtól, sem az 
imádságot a költészettôl (Brémond). Kritikusok, akik makacsul keres-
ték az embert (mint Gourmont), és mások, akik meg beérték a szerzôvel 
(mint Brunetière). Voltak esztétikus és tudós kritikusok, moralisták és 
immoralisták, kéjencek és hidegvérûek, nehézkesek és csapongók, ün-
nepiesek és útszéliek, professzorok és nagyvilágiak. De egy ponton 
mindannyian hasonlítottak egymáshoz. Volt egy közös tulajdonságuk, 
amely jóval többet számított ezeknél a jelentéktelen különbségeknél.

Egyiknek sem volt igaza.”8

8 Jean Paulhan: Részlet a Fénelon mûvei elé írt bevezetésbôl. Gallimard, Paris, 1948.
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Egyáltalán nem tartom kizártnak azt a lehetôséget, hogy a XXI. szá-
zad kritikus elméinek hasonló véleménye legyen a XX. századi kritiku-
sokról. A kritikában ugyanis van egy olyan sajátos elem, amely lehetet-
lenné teszi a teljes feltárást és értékesítést, s ez a mû.

A szerzô megfogalmazásával „…az irodalom minden körülmények 
közölt rejtélyes ígéret, szirén-csábítás, amely egyidejûleg vonz, nyugta-
lanít és felkavar. Elhalasztja jelentését, felfüggeszti sine die, annak a 
nônek a bájával, aki már-már megadja magát, de aztán visszautasít … 
még nem”. Ez hát a mûvészet »hazugsága« s »perverzitása«. Mindig 
meglepô, mindig csalóka jelentése abból ered, hogy szemantikai rend-
szere (amint ezt Roland Barthes  is mondja az 1964-es Essais antiques-
ben) csupán megteremti jelentésének lehetôségét a világban, s nem 
tisztázza, nem határozza meg azt szigorúan. „Az irodalmi mû úgy visel-
kedik, mintha a világ jelentene valamit, ténylegesen volna egyfajta je-
lentése, de ezt a mû sosem tudja megragadni és körülírni. Csak javasol 
bizonyos jelentéseket, kérdéseket csempész be, nem ad megoldáso-
kat.”9 A mûben levô rejtélyes ígéretet, titokzatosságot eltérô módon 
fogják fel és érzékelik a különbözô korok és a különbözô korok külön-
bözô kritikusai. Pontosan ez az a paradox viszony, amely a mû és a róla 
szóló kritika között fennáll, a kritika ugyanis képtelen többet feltárni, 
mint a mû valószínû vagy valószínûsíthetô jelentése, ennélfogva érték-
ítélete sem rendelkezhetik a mindenkori érvényesség erejével – ha egy 
irodalom mûalkotásrendjének folyamatos egészében gondolkodunk. 
Ha megvan a múzsacsók, akkor ott imbolyoghat valahol a leg valószínûbb 
jelentés feltárásánál, s ennek a jelentésnek helyet biztosítván az iroda-
lom mûalkotásrendjében, ki is jelöli a mû értékét: a mû értékét önma-
gában s a mû helyi értékét az irodalomban. A mû tényének az értékelé-
sével egyben értéktételezési aktust hajt végre; a kritikai eljárás segítsé-
gével az értékesült mû bekerül az irodalom általános értékrendjébe, 
tehát abba a rendszerbe, amely az ízlést s ennélfogva az esztétikai ítél-
kezés természetét is alakítja.

A kritika tehát nem nélkülözheti sem a valószínû jelentés megtalálá-
sának megfelelô (történeti, pszichológiai, szövegelemzô, stb. stb.) eszkö-
zeit, sem a mû bizonytalan státusából sugárzó ihletet. Ez utóbbi hozza 
mozgásba, szervezi logikai egységbe és rendbe a föltárás eszközeit, s a 
kritikai elemzés kifejezheti, jelezheti az ihletet sugalmazó struktúra 

9 Adrian Marino: Bevezetés az irodalomkritikába. 67.
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egyedi-eredeti, tehát értékes voltát. A kritika tehát szembesíti a mûvet 
magával, de úgy, hogy bekapcsolja az irodalomba, szembesíti az iroda-
lom mûalkotásrendjével. Egyaránt részt vesz az irodalmi mû tényének 
értékelésében, valamint a mû összirodalmi helyének és értékének téte-
lezésében. Tényértékelô és értéktételezô mivolta, axiológiai és ontoló-
giai vonatkozásai tehát egymást feltételezik és egymástól elválasztha-
tatlanok. Az irodalomból vonja el ítélkezésének kánonjait, de az iroda-
lomba vezeti vissza az értékesség új képzetét. A kritika ontológiai sze-
repe tehát az, hogy biztosítja a mûvek irodalommá szervesülésének 
folyamatát. Kritika nélkül a mûvek sem a szó pozitív, sem negatív értel-
mében nem „érvényesülnének”. Az érvény tehát helyéhez – az ôt 
megilletô irodalmi helyhez – juttatja a mûvet úgy, hogy a kritikai eljárás 
folyamatában közli a mûvel az irodalmi normák és jelentéstan egész 
rendszerét. A szó filozófiai jelentésében a kritika az érvényesítés mûvé-
szete és tudománya.

A figyelmes olvasó észreveszi majd, hogy Adrian Marino könyvének 
egyik alapvonulata: a nemzetközi kritikai irodalom (és természetesen 
irodalomtudomány) mai álláspontjainak összevetése a román irodalom-
kritika legreprezentatívabb alkotóinak (Maiorescu, Ibrãileanu, Gherea, 
Lovinescu, Cãlinescu, Vianu és mások) életmûvébôl leszûrt tapasztala-
tokkal, hagyománnyal. Nem egy esetben úgy, hogy a múlt századi – 
elsôsorban francia – irodalomkritikusok (Rémy de Gourmont, Taine, 
Thibaudet, Sainte-Beuve stb.) álláspontjához hasonlítja, mely eljárás 
természetesen történetileg-genetikailag jogosult. Nemcsak a román 
irodalomkritika történetében. 1919-es tanulmányában (Az irodalom el-
mélete) Babits  például kijelenti, hogy Taine „hatása korszakos a magyar 
kritikára”. Elemzését célszerû idézni, mert történeti perspektívát kí-
nál: „Nem látjuk ugyanezt Gyulai Pálnál. Ennek is megvan a maga oka: 
ô az irodalmat nem mint változó dolgot tekintette, szempontja az 
élethûség; így távol áll a genetikus iránytól, mely a Taine-é. Ellenben 
Péterfyre már hatással van. Egész mûködése küzdelem a Taine-féle 
eszmékkel. És Riedl Frigyes egész kritikai mûködésén érezhetni 
Taine hatását. Érezhetô Beöthy Zsoltnál és minden kritikán, mely a 
nemzeti szempontú kritikát alkalmazza, miután ezt mintegy alábás-
tyázza Taine elmélete.”10 A miliôelmélet késôromantikában gyökerezô 
szempontjait Babits  Dilthey élményelméletével igyekszik korrigálni 

10 http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/
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(ugyanakkor hangsúlyozza a magyar kritika mindenkori egyik alapel-
vét, az egyéniség irodalomteremtô elvének fontosságát), majd Simmel 
formatanával igyekszik az esztétikai általánosság mindenkori szerepére 
és fontosságára utalni. A magyar kritika történetében elôször választja 
szét a két elvet: a nemzeti és szigorú értelemben vett irodalmi elvet; 
nemzeti és mûfaji kritikáról külön-külön beszél. A modern értelemben 
vett magyar irodalomkritika megalapozóinál, Erdélyi Jánosnál és Arany 
Jánosnál az irodalmi mûveket semmiképpen nem lehetett függetlení-
teni, elvonni a népnemzeti szellem aktuális társadalmi törekvéseit 
kifejezô lángelme mûködésétôl. (Arany persze nagyon is tudatában volt 
annak, hogy az iskolát s egy irodalmi irányt „nem a lángész, hanem 
azon körülbelül egyforma nagyságú tehetségek alkotnak, melyek közül 
egy sem oly tündöklô, hogy a többinek fényét magába nyelje, egy sem 
oly erôtlen, hogy saját jellemét elvesztve, pusztán utánzónak mondat-
hassék” (Irányok).11 A lángelme igézetétôl (ettôl a nemzeti irodalmak 
romantikus korszakára olyannyira jellemzô ténytôl) persze Babits  sem 
tud elvonatkoztatni, hangsúlyozza, hogy „minden új kifejezni való 
megteremti a maga új mûfaját”.

(Minderre azért tértem ki, mert bár Adrian Marino sokszor hangsú-
lyozza a történeti elemzés, az irodalomkritikai fogalmak történelmi 
elemzésének a szükségességét, Bevezetôjének egésze mégis nélkülözi a 
diakronikus szemléletet. Nem utolsósorban azért, mert felfogása két-
ségtelenül a strukturalizmus mû- és kritika-fogalmához áll a legköze-
lebb – a könyv elsô kiadása 1968-ban jelent meg –, szívesebben hasz-
nálja a mû fogalmát, erre épít, s kevésbé az irodalomét. El tudnék kép-
zelni egy olyan Bevezetôt is, amely a román kritika történeti elemzésé-
hez csatlakoztatná a nemzetközi kritikai és filológiai irodalom mai 
szemléletmódját, s akkor persze a román irodalomkritika története nem 
annyira példaanyag, mint inkább a szintézis másfajta lehetôsége lenne. 
Úgy gondolom, hogy a közép-kelet-európai térség nemzeti irodalmai-
nak fejlôdésében a kritika kérdése is számos azonos jellemzôt mutat, 
még a legfontosabb hatások tekintetében is – legalábbis az elsô világhá-
borúig. Az esztétikai érzékenység paragrafusban a szerzô a historizmus 
és idôtlenség mítoszának korrekciós lehetôségeként az ítélet esztétikai 
megalapozottságát vezeti be, azonban a kritikát megalapozó és kísérô 
esztétikai fogalmak is függenek az irodalom általános esztétikai orien-

11 http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/iranyok.htm
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tációjától. Kant , Taine, Croce egyaránt hatott a román és magyar iroda-
lomban, Sir Philip Sidneyt nem ismerték, nem is választhatták. Sajnos.)

A már jelzett összehasonlító szempont értelmében igen fontosnak 
tartom a könyv azon paragrafusait, amelyekben Marino a román kritikai 
örökség idiómáját határozza meg, azt a sajátos érték- és értékítélet-
képzô rendszert, amely egyaránt mûködik a társadalmi-nemzeti, vala-
mint az irodalmi-esztétikai rendszerek összefüggéseiben.

„A román kritika nagy öröksége mindig társadalmi és hazafias célo-
kat tûzött maga elé, a szó építô, haladó, humanista értelmében, s azzal 
a perspektívával, hogy behozza a minôségi lemaradást, és kapcsolódjék 
az egyetemes értékek áramkörébe. Lehet, hogy a Maiorescu-féle meg-
határozások nem eléggé árnyaltak. Mégis, az ô kritikája lényegében egy 
magas, máig érvényes eszményt követett (Observãri polemice, 1869): 
’Ami rossz más népeknek, rossz nekünk is, és csak azok a román írások 
lehetnek szépek és igazak, amelyek szépek és igazak volnának bármely 
mûvelt népnek.’

Vitathatatlan, hogy a román irodalmi értékeknek van egy sajátos tar-
talmuk. De tartós megvalósulásuk csakis egyetemes távlatban kép zel-
hetô el, és a kritika arra hivatott, hogy az alkotókat éppen ebben a szel-
lemben nevelje. A maiorescui hagyomány az egyenletnek csak a máso-
dik tagjára teszi a hangsúlyt. Kellôen kiegészítve, felerôsítve mégis ez 
az elsô jó meghatározás kritikánk militáns szellemérôl. Ibrãileanutól 
származik a második, hasonlóan éles, hasonlóan idôszerû meghatározás, 
a nevelés vonatkozásában (Culturã ši literaturã, 1933): ’A kritika felada-
ta, hogy a tehetséget bátorítsa új irodalmunkban, és határozottan foglal-
jon állást azokkal az írókkal szemben, akiknek csupán a jó szándéka 
említhetô. És annál inkább a semmirekellôkkel szemben, akik megha-
misítják a szándékot is. Ez a kritika szakmai és hazafias kötelessége. A 
közönség esztétikai ízlése a nemzeti kiválóság jellemzôje, védeni a te néped ízlé-
sét a hanyatlástól és elfajulástól, hazafias tett tehát.’ [Az én kiemelésem – A. 
M.] Csodálatos, keresetlen, mértéktartó fogalmazás! Alapvetô fontossá-
gú, egyetemes értékû alkotások létrehozása, amelyek mai világnéze-
tünket tükrözik – ez a modern román kritika militáns célkitûzése.”12 

Erdélyi, Arany, Gyulai legtöbb kritikai tanulmányában igen hangsú-
lyos a nemzeti irodalom visszanyert önállóságának az eszméje, az, hogy 
a XVII. és XVIII. század bomlása, önállótlansága, valamint a XIX. szá-

12 Adrian Marino: i. m. 465.



227

zad elejének túlnyomóan külföldi példákat honosító irodalma után, és 
fôleg Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Petôfi,  valamint Kemény irodalmi 
mûvei révén a magyar irodalom megint összhangban van a népnemzeti 
szellemmel, a nagy társadalmi célkitûzésekkel. Felfogásukban – az 
önálló és reális nemzeti kérdésekbôl táplálkozó irodalom már egyben a 
nagy mûalkotások irodalma is, mérvadó, normaadó – lehetségessé válik 
az elmélyült szakmai kritika is. (Ebben Erdélyi az eszmekritikát, Arany 
fôként az esztétikai és formakritikát, Gyulai pedig az irodalomtörténeti 
kritikát képviseli.) Az önálló nemzeti irodalom pedig már felvillantja 
annak lehetôségét is, hogy az európai irodalom színvonalán fejezze ki a 
kor uralkodó eszméit és konvulzióit. Gyulai Pál Vörösmarty-életrajzá-
ban ezt olvassuk: „Vörösmarty volt az elsô, kit a régibb költészet, kivált 
Zrínyi, lelkesíteni bírt; mióta a klasszikai eszményesség uralomra 
vergôdött, szintén ô oltotta be elôször költészetünkbe a népi elemet, 
nemcsak mint feldolgozandó anyagot, hanem mint fejlesztô eszmét. A 
magyar költészet újra érintkezik mindazzal, amitôl elszakadott, de 
mûvészi vívmányok kíséretében, nemzetivé válva, lerázza a klasszikai 
és német költészet jármát, de megnyílik az európai összes költészet 
behatásainak, önállóságra jutva, szabadságot hirdet, a költôi gondolat 
szabadságát, s inkább megérti az európai nagy szellemeket, kik ily úton 
lettek naggyá. A nemzeti és európai szellem egymást áthatva kezd ösz-
szeolvadni itt is, mint a közéletben.”13

Bár a kritika ötven év alatt rendkívül sok külsô eszmei hatásnak volt 
kitéve, és sok impulzust fogott fel – Babits  tanulmánya világosan utal 
ennek eszmetörténeti kérdéseire –, a magyar kritikának nagy vonalak-
ban megmaradt az az ethosza, amely legnemesebb létrehozóiban és 
legfelkészültebb kialakítóiban megvolt – a nemzeti és szûk értelemben 
vett irodalmi szempont együttes vizsgálata a kritikai eljárásban, a való-
ságosság és életközelség szempontjainak figyelemmel kísérése, a társa-
dalmi elkötelezettség, az irodalom egyéniségközpontú megközelítése 
(ami természetes következménye a modern irodalom kezdetei és a 
nemzeti romantika egybeesésének).

Ez a kritikai ethosz sajátja a Nyugat-mozgalom egész magyar irodal-
mat megújító fordulatát kísérô kritikusoknak is. Közben persze sok, a 
kritikában használatos fogalom jelentése megváltozott, hiszen nemcsak 

13 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. In: A magyar kritika évszázadai. Irányok. Romantika, 
népiesség, pozitivizmus. Írta és összeállította Fenyô István, Németh G. Béla, Sôtér István. 
I. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 607.
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a költôk (pl. Reviczky) olvastak Schopenhauert, hanem a kritikusok 
élet- és kultúrafogalmát is jócskán befolyásolta. Ugyanígy Nietzsche és 
a neokantiánusok, a századforduló német kultúrfilozófiája, Croce. Ke-
vésbé az angolszász és orosz kritika, de ez is jellemzôen közös vonása a 
magyar és román irodalomkritikának, egészen a század harmadik évti-
zedéig. Idézhetnôk tehát a Nyugat bármelyik nagy kritikusának kriti-
kai ars poeticáját, de talán Schöpflin Aladár összefoglalása tartalmazza 
legfrappánsabban a hagyomány és változás – ethoszt megôrzô – új alak-
zatát:

„Én az irodalmat nem bírom úgy nézni, mint ahogy kritikusaink 
nagy része szokta: egyes írók vagy írói csoportok önkényes, tetszésüktôl 
és elszántságuktól függô alkotásai konglomerátumának, sem valami 
külsôlegesen, logikailag megkonstruált s hivatalosan fémjelzett tanté-
telekhez való alkalmazkodásuknak vagy velük szemben való pártütés-
nek, még kevésbé minden egyébtôl független l'art pour l'art játéknak. 
Szerintem az irodalom organikus valami, a nemzet életének olyan élet-
jelensége, mint akár a politika vagy a gazdaság, s ezért minden irodalmi 
jelenségnek megvannak, meg kell hogy legyenek a gyökerei valahol a 
társadalomban, amelynek az irodalom egyik megnyilatkozási formája. 
Ezeknek a gyökereknek a megkeresése nézetem szerint elôbbvaló és 
fontosabb feladata a kritikának, mint a hibák és erények pontos és ter-
méketlen méricskélése. Azt hiszem, jobban meg tudom állapítani vala-
mely író vagy irodalmi mû jelentôségét, ha kitapintom azokat a szála-
kat, amelyek a társadalmi élettel s a társadalom mindenkori lelkiállapo-
tával összefûzik, mint ha mégoly éleselméjûen boncolgatom is jó és 
rossz tulajdonságait. Megértetni az írót és a mûvészt – ez a kritika igazi 
feladata, s abban a képben, amelyet ezzel a megértetô módszerrel rajzol 
a kritikus, megvan az értékítélet is. Végeredményben mégiscsak az 
adja meg valamely irodalmi jelenség értékét, hogy mennyi benne az 
élettartalom.”14 

Arra felfigyelhetünk, hogy az új irodalom elfogadtatásának vihará-
ban megint kevesebb szó esik az eszmekritikáról, esztétikáról, iroda-
lom történetrôl, jóllehet a közbeesô korszakban Péterfy Jenô, Riedl Fri-
gyes és Ambrus Zoltán ugyancsak elmélyítették a magyar kritikának 
ezt a már meglevô hagyományát. Ezzel szemben megint elôtérbe kerül 

14 Elôszó a Magyar írók címû kötethez, 1917. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00216/ 
06585.htm
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– ezúttal már módszertani elvként is – az egyéniség kérdése, a magyar 
irodalom megújulási korszakainak visszatérô kritikai tükreként:

„Másik irányadó szempontom – írja a továbbiakban Schöpflin – az 
írói egyéniség és mûve közötti kapcsolat felkutatására való törekvés. 
Megkeresni a mû mögött világító emberi egyéniséget, az író élményei-
nek viszonyát mûveihez, azt a módot, ahogyan ezek az élmények iroda-
lommá válnak – ez talán a legérdekesebb és legizgatóbb feladat, melyre 
a kritikus vállalkozik. Az írói egyéniség kérdése az irodalom centrális 
problémája. […] Az irodalom pszichológiai gyökerû valami és pszicho-
lógiai introspectio útján érthetô meg – ezt nálunk erôsen hangsúlyozni 
kell azokkal a bizonyos körökben még mindig erôsen uralkodó tenden-
ciákkal szemben, amelyek az irodalmat logikai kategóriákkal, nem az 
irodalomnak magának a természetébôl, hanem esztétikai dogmákból, 
morális, politikai vagy másféle elôítéletekbôl, sokszor egyszerûen egyé-
ni önkénybôl eredô mértékkel akarják mérni. Minden irodalmi mû, 
amennyiben csakugyan az, valami pszichológiai kényszer eredménye, s 
a kritikus dolga megvizsgálni azokat a tényezôket, amelyekbôl ez a 
kényszer elôállott.”

Ennek az állásfoglalásnak az elemzése már mélyebb, de megint csak 
mindkét társadalomra jellemzô adottságokhoz vezet. Éspedig ahhoz, 
hogy társadalomtörténeti múltjuk, politikai berendezkedésük eltérô 
vonásai ellenére közös bennük a személyiség társadalmi megvalósulá-
sának nehézsége vagy lehetetlensége. A társadalom individualizációs 
problémájának természete miatt aztán a kritikusok is szinte döbbenten 
néznek fel a zsenire; hogyan lehetséges mégis, ha a társadalom ismere-
tében lehetetlen. Persze a nemzet szolgáltat ilyen véletleneket, s en-
nek köszönhetôen a kritikának – ha erôltetett menetben is – van érték-
tudata. Elég baj az, hogy értéktudata a zsenik fároszának fénykörén túl 
már elég bizonytalanul tapogatózik. Abban a társadalomban, ahol az in-
dividualizációs probléma nem ilyen akut, persze a kritikának is más 
lehetôségei vannak, mert elsôsorban érdekképviseleti rendszere más. 
Szakmaibb, nem ontologikusan, hanem filológiában, esztétikában, poé-
tikában – a kritika tulajdonképpeni eszközeivel – képviselheti a mû 
irodalmi értékesítésének és érvényesítésének feladatát. A képviselet 
közvetlenebb a kultúra rendszerében és közvetettebb a társadalomban 
ott, ahol a társadalmi berendezkedés saját kritikáját érvényesíti, és nem 
szorul az irodalomkritikára.

Adrian Marino az irodalmi mû struktúrájának elemzésében elsô 
helyre teszi – alapvetôen fontos szempont! – az antropológiai struktú-
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rát. Könyvében nem bukkantam olyan részletre, amely azt fejtegetné, 
hogy a kritikának az antropológiai feladatai hogyan valósulnak meg – 
például mûelemzésben. Feltételezésem szerint ragaszkodik a klasszi-
kus elképzeléshez, a descartes-i, kanti hagyományhoz, amely szerint az 
ész egész felépítése és szerkezete a logikai önreflexió, a módszeres ké-
tely és racionális tisztaság rendszerébôl épül fel. Ezek szerint az iroda-
lomkritika egésze miliôtôl függôen, de attól függetlenül is, az irodalom 
egyfajta ésszerûségi rendszere, logikai leírhatóságának modalitása. Úgy 
viszonyul az irodalomhoz, mint a logika az antropológiához. Errôl pedig 
ismét más nyelven, a tiszta etika nyelvén lehet csak beszélni.

A könyv elôszavában Adrian Marino hangsúlyozza, hogy a Bevezetés 
az irodalomkritikába „valóban ’bevezetés’ akar lenni a román kritikai 
gondolkodásba, és a magyar szakember olvasónak amolyan ’névjegy-
kártyát’ jelent egy olyan területen, ahol a kölcsönös megismerés egyre 
inkább korunk objektív intellektuális szükséglete lesz”. Gondolom, 
természetes, hogy e hasznos könyvet olvasva, ebben az írásban a ma-
gyar névjegykártyán töprengtem.

Dávid Gyula és Kántor Lajos  ötéves fordítói erôfeszítése – melynek 
során a nemzetközi és román kritikai terminológia magyarításának ne-
hézségével is küszködtek – szakmailag sikeres, sokat köszönhet nekik 
a magyar olvasó. Tárgyszeretô és ügybuzgó vállalkozás, építi az olyany-
nyira szükséges közös, ésszerû nyelvet, s ami a legfontosabb – megfelelô 
mértékben hergeli a kritikát.

Korunk, 1981/7–8. 
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„Harcosabb, hatékonyabb irodalombírálatot” (?)15

Láng Gusztáv  és Mózes Attila  pontos modellekbe igyekeztek foglal-
ni a romániai magyar irodalomban zajló kritikai tevékenység alapvetô 
beállítódásait; az elsô elôadás inkább a módszerek és célkitûzések 
szempontjából kategorizál, az utóbbi inkább a kritika szociológiai meg-
oszlásáról alkotott képünket igyekszik felülvizsgálni. Nézôpontjaikkal 
és következtetéseikkel egyetértek, s az alábbiakban néhány olyan je-
lenségre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek belátásom szerint a 
manapság zajló kritikai tevékenység egyfajta rossz megosztottságához, 
monadologikus széttöredezettségéhez vezetnek.

A kritika nálunk is legelterjedtebb funkcionalista felfogásának 
megfelelôen, ez az a tevékenység, amely a mûveket (valamint azok for-
ma- és értékvilágát) „közel hozza” az olvasókhoz. Mintegy lefordítja, 
tolmácsolja a saját nyelvére, átkódolja egy más rendszerbe mindazt, ami 
a mûben már adva van. Ezenkívül a kritikus esztétikai szubjektivitásá-
nak ítéletalkotó mechanizmusai segítségével értékesíti, azaz ízlésítéle-
tek rendszerébe ágyazza a mûrôl alkotott következtetéseit. Ennek a 
felfogásnak a szellemében az irodalmi mû egy szubjektíve változó ér-
tékrendszerbe átkódolva kerül át az irodalmi közízlés, az olvasói elvárá-
sok rendszerébe; a kritikustól olyan minôségjelzést kap, amely mintegy 
szavatolja irodalmi értékességét vagy jelzi értéktelenségét. A kritiká-
nak ez a kapcsolt státusa azt jelenti, hogy a kritikus nem elsôsorban egy 
nemzeti vagy nemzetiségi irodalom értékességi kategóriáit, annak szel-

15 Az Igaz Szó kezdeményezett a nyolcvanas évek elején egy, a kritikáról szóló soro-
zatot. Ebben a korszak erdélyi irodalmának gyakorló kritikusai mondták el véleményü-
ket a kritikáról. Az írásom címében is szereplô „Harcosabb, hatékonyabb irodalombírála-
tot” sorozatcím azonban arról árulkodott, hogy el akarják téríteni a mondanivalóinkat (ki 
más, az akkori fôszerkesztô) az RKP programdokumentumai által megkövetelt irányba, 
ugyanis ennek a szóhasználata volt a „harcos, hatékony irodalombírálat”. Az irány pedig 
nyilván egy lett volna: megkövetelni a szépirodalmi alkotásoktól „a nép közdelmes har-
cának ábrázolását az osztályok nélküli sokoldalúan fejlett társadalom felépítésében”. Ez 
persze olyan fikció volt a nyolcvanas évek éhezô sötétségében, hogy a legelvetemültebb 
sci-fi író sem lett volna képes – a pszichológia kognitív disszonancia törvényének alapján 
– egy ilyen mû megalkotására. A dolog lehetetlenségére maguk a pártideológusok is rá-
jöttek, amikor a direktívákban azt kezdték követelni, hogy az irodalmi mûvek közép-
pontjában a pártaktivista küzdelme és példája álljon. Ez, a bornírt és korrupt, mûveletlen 
és mogorva félszekus pártaktivisták állagát figyelembe véve, még nagyobb lehetetlenség 
volt. Csak röhögni lehetett rajta, persze, kínosan. 
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lemét, nem saját kritikai eszközeinek érvényességét igyekszik a mûben 
és a mû által kutatni, illetve a mûvet az irodalom általa objektívnek te-
kintett értékrendjében elhelyezni, hanem a mûvet igazolja a szubjekti-
vitás érték-kategóriáival. Szintén státusát tekintve, az effajta kritika 
többnyire csak az eredeti mûvek világához kapcsolódik, állandóan vál-
toztatva önmagát a mûvek logikájának megfelelôen.

A kritika más típusú felfogása inkább az angol criticism beállítódását 
követve igyekszik az eredeti mûveket fôként az irodalomtörténet és az 
irodalomelmélet felôl megközelíteni, ahogyan T. S. Eliot  kifejezte, a 
hagyomány élô szelleme felôl. A kritika ebben a felfogásban az az alak-
zat, amely állandóan megújuló formában, összefüggés-rendszerében 
nyílt, de axiomatikájában zárt értékrendet és szellemet követ, s aláren-
deli saját lehetôségeit és átkódolási képességeit az irodalomelméleti 
meggondolások szigorának; az irodalomtudomány, valamint a herme-
neutika eszközével mélyed el tárgyában, azok segítségével igazolja hi-
potéziseit. Sôt, saját kifejezési eszközeit (az écriture szellemét vagy a 
metaforát) is csak korlátozott mértékben véli kihasználhatónak, csak a 
tudományos és logikai szigor adta keretek között kíván élni vele. 

Sommás összefoglalásban azt mondhatnánk, hogy az elôbbi felfogás 
a kritika feladatát a konkrét közvetítésben látja, az utóbbi pedig egy 
igazolható értékrend és a mûvek világának az összekapcsolásában. Az 
elôbbi inkább kötelezi az olvasót a kritikusi szubjektivitás felfogására 
és elfogadására, az utóbbi saját értékrendjét a meggyôzés célzatosságá-
val szembesíti az olvasó értékrendjével, ám fô célja az érték képzeté-
nek a konkretizálása és pontosítása az újabb irodalmi alkotás elemzésé-
nek segítségével. 

Természetesen, az utóbbi felfogás nem nélkülözheti egy viszonylag 
pontos irodalmi konszenzus létét, tehát egy jól megalapozott irodalom-
történetet, s nem nélkülözheti az irodalomelmélet, valamint az iroda-
lomtudomány eszközszerûen pontos használatát. Az irodalomkritika 
eme criticism jellegû fogása mellett érvelt Cs. Gyimesi Éva  a kolozsvári 
irodalomtörténész-találkozón,16 s ezt a szempontot képviselte Kántor 
Lajos  is, amikor a komplex mûelemzések fontosságára terelte a figyelmet. 

16 A kérdéskörrel kapcsolatos szelektív bibliográfia: Cs. Gyimesi Éva: Irodalomtörté-
net-írásunk elméleti kérdései. A Hét, 1981/47, 48; Cs. Gyimesi Éva: Értéktudat és önreflexió. 
Korunk, 1992/8; Cs. Gyimesi Éva: Az irodalomtörténeti szemléletváltás feltételei: bölcsészkari 
megbeszélés a Korunk irodalomtudományi számáról. Korunk, 1993/6; Kántor Lajos: Zavaraim 
(még csak nem is) története. Korunk, 1992/8; Kántor Lajos: Zavaraim (még csak nem is) történe-
te. Korunk, 1993/8.
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Véleményem szerint a romániai magyar irodalomban ezekben az 
években felerôsödött a kritika második típusú megközelítésének a ten-
denciája. Az általánosabb értelemben vett kritikai tudat alakítása elmé-
lyültebb elemzéseket kíván, inkább a criticism szellemének megfele-
lôeket: az irodalmi jelenség történeti és elméleti vizsgálatát, a mûvek és 
pályák pontosabb elhelyezését az irodalomtörténetben, az irodalom sa-
ját elméletét s mindazoknak a tudományos és hermeneutikai eszközök-
nek a használatát, amelyek ezt a folyamatot elôsegítik. Ily módon az 
irodalmi értékességnek, a mûvek felfogásának olyan pontosabb képze-
teiig és alakzataiig juthatunk el, amelyek jobban segítik az olvasó saját 
értékrendjének alakulását, esztétikai ítélôképességét megalapozzák, 
saját kritikai szubjektivitásának fejlôdéséhez megadják a támpontokat. 
Az élô irodalmat úgy mutathatják be, mint önmaga történetét és elmé-
letét – a mûvekben, jelenségekben, pályákban. S egy ilyen rendszer-
ben nagyobb eséllyel lehet megszüntetni azt a monadologikus különál-
lást, ami ma az egyes kritikusok mûködését jellemzi –, azáltal, hogy a 
kommunikációt ellenôrizhetô tényekre lehet alapozni: az irodalomtör-
ténetre, illetve -elméletre. 

Ám nem képzelhetô el mindez anélkül, hogy ezek a szempontok ne 
vernének gyökeret az irodalmi intézmények szemléletében, politikájá-
ban és adminisztrációjában. Az irodalmi lapok kritikai rovatainak sok-
kal koncepciózusabb, hosszabb távú tervezésére lenne szükség, amely-
ben nagyobb szerep jutna az elemzô tanulmányoknak, esszéknek, a 
jelenségek és mûvek sokoldalú megközelítésének. A kritikai tevé-
kenység sokoldalúságának képviselete csak segítheti a folyamat kibon-
takoztatását: a formakritika, ideológiakritika, kulturális hermeneutika 
manapság még idegenkedve fogadott megközelítési módszerei, vagy 
akár a szakelemzések (szövegszemantika, textanalízis stb.) – manapság 
már a kritika mûködésének elengedhetetlen minôségi mutatói. 

Az utóbbi szempontok intézményes-adminisztratív képviselete nél-
kül kritikai-elméleti tevékenységünk színvonala sem változhat számot-
tevôen. A nyilvánosságban kétségtelenül pozitíve kibontat koz tatható 
folyamat csak akkor vezethet produktumokhoz és eredményekhez, ha 
megléte az irodalompolitikai és adminisztratív döntések rendszerében 
kellô képviseletet kap. 

Igaz Szó, 1982/2.
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Kritikák, értékek, fogalmak

Az Igaz Szó rendezésében létrejött kritikai fórumon a hozzászóló kri-
tikusok jelentôs része a komplex, tanulmány értékû kritika mellett szállt 
síkra, tehát olyanfajta szépirodalombírálat mellett, amely a kritikai szel-
lem jelenlétét elválaszthatatlannak tartja bizonyos, az irodalomtörté-
net, az irodalomelmélet, esztétika stb. területérôl származó fogalmak és 
kategóriák használatától. „Ezek a kategóriák a kritika számára logikai 
operátorok, amelyek hozzásegíthetnek a mû szerkezeti-formai, lénye-
gi-üzeneti összetevôinek megértéséhez, a mû olyan átkódolásához, 
amely hozzásegíti a mûre különbözô okokból kíváncsi emberek cso-
portját a párhuzamos, a mûével azonos, vagy attól különbözô érték-
szempontokkal telített olvasathoz.”17 (A vita anyaga Harcosabb irodalom-
bírálatot tematikus felcímmel jelent meg a lap 1982. évi számában.)

Nem születnek jelentôs kritikák jelentôs mûvek nélkül, ezért az el-
múlt három esztendô kritikáiból néhány olyan kritikai észrevételt, logi-
kai operátort igyekszem felmutatni, amelyek jelentôs esztétikai-mûfaji 
következtetésekhez vezették az illetô kritikák íróit, tehát a kritikai 
szellem számára is van jelentésük.

Az irodalmi sajtóban elég nagy hullámot vert Molnár H . Lajos Donki 
Ákos címû regénye, elég sokan félreértelmezték a mû szándékát, epikai-
mûvészi hitelét, igen bizonytalanok voltak a megítélések a mûfaji ho-
vatartozás, az esztétikai kategorizálás kérdésében. A helyes kiinduló-
pont az ítéletalkotásban a Donki Ákos primer epikus anyagából, a nyel-
vi állagából való kiindulás volt, illetve a fôhôs és az író rejtett párbe-
szédének – esztétikai állapotot teremtô – felismerése. Szász János 
kritikája szerint: „Molnár H. Lajos Donki Ákosa egy helyzettudat ironi-
kus regénye…; a regény lényege és alapvetô mondandója egy tudatál-
lapot ábrázolása. Azért mondandója is, mert Donki állapota túlmutat 
önmagán, és azokat a valóságbeli tényezôket emeli a háttérbôl az 
elôtérbe, amelyeknek e tudat immár folyománya, a létszerût hangsú-
lyozza, mely meghatározza ezt a tudatot. Éppen ezért ennek a regény-
nek legfontosabb mozzanata a nyelve, mely nemcsak ábrázolja a tár-
gyat, hanem maga is tárgya az ábrázolásnak. Donki ugyanis nem tesz 
egyebet, állandóan megfogalmazza önmagát. Nyelve csetlik-botlik, fél-

17 Láng Gusztáv: A kritika fogalma és a fogalmak kritikája. Igaz Szó, 1982. 1.
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reértelmezi a jövevényszavakat, a köznapi terminológiát, állandóan a 
tautológiáikkal küszködik, balgán alkalmazza a szólásokat, közmondá-
sokat, kiszólásokat és jelszavakat, összetéveszti az elvont fogalmak je-
lentését, vét a nyelvtan szabályai ellen. […] Donki zavaros nyelvtudása 
és nyelvhasználata mögött tudatzavarok húzódnak meg. E tudatzavart 
stilizálja Molnár H. Lajos Donki-nyelvvé, minthogy nyilvánvaló, ez a 
bakizó, setesuta nyelv nem a társadalmi átmenetiség nyelvi másolata, 
naturalista leképezése, hanem sûrítés és szûrés, stilizáló invenció mû-
vészi eredménye. (A Hét, 1983/10.) Hasonló a gondolatmenete Czábár 
Lászlónak18 is, azzal a különbséggel, hogy nála az epikum már kimon-
dottan az elbeszélés stilisztikai többletébôl jön létre: „Donkinak vagy 
vegytisztán kellene használnia a kiürült nyelvi-gondolati kliséket ah-
hoz, hogy megértsék (például a felettesei), vagy egyszerûen elmonda-
nia magát, még ha ezzel provokálna is. […] Stílusbravúr a Molnár H. 
Lajosé, még akkor is, ha a köznyelvi vallomás homokjára épít. […] Úgy 
vágja össze a mondatelemeket, hogy folyamatosan és többnyire ironi-
kusan ellentétet szikráztat fel közöttük (hôsére pedig nem jellemzô az 
önirónia), ekként a zavaros köznyelv fura paradoxonokat vet fel magá-
ból. Mindenik a hôs kettôsségére vall (kompromittálja tanult közhelye-
it), vagy az elmesélt valóság zavarait világítja át.” (Utunk, 1983/38.)

Cs. Gyimesi Éva könyvének (Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az 
irodalomba. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983) egyik fejezete (A 
világ nyelvszerûsége) igen fontos megállapítást tartalmaz, mely tovább 
pontosíthatja a fentebbi kritikai észrevételekbôl adódó következtetést: 
„A szöveg irodalmi-mûvészi értelemben vett rendjének, koherenciájá-
nak azonban a paradigmatikus szervezôdéssel megteremtett nyelv mö-
götti nyelv szintjén kell megnyilvánulnia.” (93.) Ennek az észrevétel-
nek a fényében válik fontossá annak utólagos leszögezése, hogy a Donki 
Ákos esztétikai hitelének egyik fontos magyarázó motívuma ennek a 
„nyelv mögötti nyelvnek” a pontos ismerete és használata; Molnár H. 
Lajosnak azért sikerülhet a „stílusbravúr”, mert ô íróként nagyon pon-
tosan ismeri ennek a világnak a nyelvét, pontosan el tud igazodni a ta-
buk, tagadó- és tiltószók rendszerében. Továbbmenôen pedig, a könyv 
nagy sikerének kulcsa az volt, hogy az olvasók is felismerték ezt a nyel-
vet, s pontosan tudták, hol, miért s milyen következményekkel bukott 
el Donki Ákos sorsának építésében.

18 Csiki László álneve.
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Azért idéztem ily hosszan a fönti szövegeket, mert a két kritikai írás 
jó példája annak is, hogy a kritikai ítéletnek vannak keletkezéstörvé-
nyei, ontológiája a kritikai szövegben, s a kritikai ítélet hitelének egyik 
pillére éppen a keletkezés szillogisztikája. Emiatt racionalizáló szerepe 
és hatása is jóval nagyobb ennek a típusnak.

Sajátos jelensége a romániai magyar irodalomnak, hogy a kritika jó 
részét más mûfajok mûvelôi írják, s meg merem kockáztatni azt az ész-
revételt, hogy többségben vannak. Fodor Sándor, Szász János, Bálint 
Tibor, Mózes Attila, Vásárhelyi Géza, Bogdán László, Markó Béla – a 
felsorolás önkényes és folytatható. Ennek a fajta kritikának szinte min-
den esetben jellemzôje, hogy az író a maga írói világának és értékrend-
jének fô szempontjait és értékeit teszi meg az ítéletalkotás mércéjévé. 
A módszer lényege az, hogy valaminô kritikai emfázis segítségével be-
lehelyezkedik az elemzett mû (vagy rosszabb esetben: szerzô) világába, 
s csoportosít verset, novellát, elbeszélést, tárcát, mondatokat választ ve-
zérmondatoknak, a vezérmondatokból vagy példázat lesz, vagy ideolo-
géma, s a bemutatás, a helyenkénti elemzés, az utalások soraiból bonta-
kozik ki vagy annak valamilyen jelzése. Szinte minden esetben van 
kritikai gesztus, tehát az író–kritikus az irodalom terének, értékrendjé-
nek valamilyen helyére mutat. A gesztus természetesen nagymérték-
ben az olvasó további kritikai tevékenységére és kritikai tudatára ala-
poz, ez a fajta kritikai attitûd pedig abba a kategóriába tartozik, amelyet 
az irodalomkritika nyelvének szemiotikája „az olvasói kritikára számító 
kritika” típusába sorol. Viszont ennek a fajta kritikának vannak össze-
hasonlíthatatlan elônyei a szakkritikához képest, fôleg amiatt, hogy egy 
szuverén írói világ nyelvezetével, annak emfatikus képességeivel és 
rejtett utaló tényezôivel dolgozik, fejtegetései lehetnek látványosak is, 
s legsikerültebb darabjai esszéértékûek. (Érdekes módon, a címválasz-
tás rá is mutat arra, hogy az írók alkalmasint többnek szánják bírálatai-
kat egyszerû könyvkritikánál.) E módszer segítségül hívja az író mes-
terségbeli tapasztalatát a mû írói világának megértetésében, s e mód-
szertani gesztus egyik jelentôs következménye, hogy a mû egyik al-
rendszere, a világ kerül az elemzés és értékelés fô helyére. (Szemben a 
mûalkotás egyéb összetevôivel és alrendszereivel.) Érdemes lenne 
egyszer behatóbban elemezni ennek a fajta kritikának a tulajdonságait 
és teherbíróképességét, mert minálunk kétségtelenül ez járul hozzá a 
kritikai tudat alakításához a leghatékonyabban. Kétségtelen viszont az 
is, hogy szépíró és kritikus szerepeinek ilyen radikális és egyre hangsú-



237

lyosabb egybeesése irodalmunkban bizonyos mértékben szûkíti az iro-
dalmat, amennyiben annak öntükrözô funkciója lesz az egyeduralkodó.

A kritikusindulások közül a legfigyelemreméltóbb a Borcsa Jánosé: 
az ô módszere egyre inkább egy tágabb hermeneutikai elképzelés felé 
mutat, olyan elképzelés felé, amelybe a mû sajátos magmondatai és 
értékjelzôi mellett történelmi és kulturális utalótényezôk sokasága is 
elfér. Ezeket a tényezôket sajátos módon a részletekhez, nem a mû-
egészhez kapcsolja, írásaiban részben emiatt, a konstruktív eljárások 
miatt hangsúlyosabb az értelmezés mint a kritikai ítélet kifejtése.

A kritikai szellemre nézve többnyire biztató, hogy a jó mûvek a leg-
több esetben jó kritikát kaptak, fenyegetô jel, hogy az 1983-as év folya-
mán kritikának álcázhatták önmagukat olyan írások, amelyek a közéle-
ti írás egészen más mûfajához tartoznak. 

Szendergô kritika, avagy a hiányzó ítélet 
fenomenológiája

Nagyon gyanús dolognak kell tartanunk azt, hogy lapjaink hasábjain 
sokkal több kritikusi hitvallást, beszédet, nyílt levelet, megemlékezést 
és felköszöntôt kell olvasnunk, mint tulajdonképpeni kritikát. Különö-
sen a fiatal kritikus van furcsa helyzetben: míg legfantasztikusabb 
programbeszédeit (bár ez elég ritka) minden további gáncs nélkül köz-
lik lapjaink, addig az alázatos illedelmesség határait alig valamivel meg-
haladó kritikáira már az asztalfiók síri csöndje les. A kritikus hamu-
pipôkei szendergésének magánokaira nemrég Láng Gusztáv mutatott 
rá,19 a fiatal kritikus szendergésének kulturális-intézményi meghatáro-
zottságait Aradi József elemezte,20 felesleges lenne elismételni, amit 
mondtak: ma érvényesebb, mint amikor leírták.

19 A kritika fogalma és a fogalmak kritikája. Igaz Szó, 1982/1.
20 Aradi József terjedelmes állásfoglalására utalok. Elhangzott A szóértés elô fel tételeirôl 

címmel közölt vitában. Korunk, 1980/1–2. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00506/pdf/
EPA00458_Korunk_1980_01-02_041-062.pdf
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Fiatal kritikáról, mint irodalomszociológiai valóságról beszélni nem 
lehet (bár magam is megpróbáltam ezt). Elsôsorban azért, mert a 
mûködô fiatal kritikusok a kritika funkciói közül csak azokat vállalják 
(kény szerûen), amelyeket megtûr honos irodalmi (szerkesztôi) szemlé-
letünk. E funkciók önmagukban elégtelenek, ugyanis nem a kritika 
alapvetô funkciói. Nem lehet csak elemzésekkel, értelmezésekkel és 
magyarázattal szolgálni egy irodalom kritikai öntudatát, értékrendsze-
rét, noha teljesen érthetô, hogy amikor a fiatal kritikus a nálunk honos 
viszonymóduszok (elemzés, elhallgatás, kitiltás) közül kényszerül vá-
lasztani, ezeket választja. Másodsorban azért nem beszélhetünk fiatal 
kritikáról, mert hiányzik a klasszikus ismertetôjegy: a fiatal kritikusok 
nemzedéke nem kapcsolódik egy írónemzedékhez, nem vállalja – kri-
tikusan – fiatal kortársainak elv- és értékrendszerét, alkotói módszereit 
és gyakorlatát. Sôt, egészében véve nem kapcsolódik egyetlen sajátos 
kulturális irányhoz sem. Miért kell nekünk feltétlenül „kritikusnemze-
dékben” gondolkodni, miért nem elégedhetünk meg tehetséges és na-
gyon jól felkészült fiatal kritikusokkal?

A válasz már nem irodalomszociológiai, hanem mélységesen morális 
természetû, a kritikát elsôsorban erkölcsi tényezôk konstituálják és 
ezeknek a magyarázata egyben a kritika jelenvaló anatómiája is.

A közkeletû felfogással ellentétben (hogy ti. a kritika az irodalmi ér-
tékek elméleti „kimondója” és kanonizálója) a kritika elsôsorban egy 
irodalom egészének erkölcsi individuációját kell szolgálja. Ô maga ennek 
az individuációnak a legaktívabb tényezôje (nem esztétikailag, hanem 
erkölcsileg legaktívabb) és kifejezôje, amennyiben egy irodalom ala-
nyiságának a problémái – amelyek mindig etikai mezben jelennek meg 
kezdetben – benne konceptusokká fogalmazódnak, amennyiben egy 
irodalmi folyamatban az irodalmi forma, érték, alkotó stb. önmagával 
szembesül és „lefordíthatóvá” válik számtalan más nyelvre. A kritika 
tehát az irodalom önreflektálásának tárgyszerû viszonya, egy olyan vi-
szony – szigorú értelemben vett létviszony –, amely az irodalom 
individuációjának, saját lényegi vonásai, alanyi alakzatai tételezésének 
morális szükségességébôl, és ennek reflektált „parancs”-voltából fa-
kad.

„Lefordításról” beszéltem, mivel a kritika a különbözô nyelvek al-
ternatív használatának a közege, e nyelvek használata azonban nem 
lehet önkényes, hanem szigorú funkcióhierarchiába szervezôdik. Ép-
pen az a tény, hogy benne bizonyos nyelvek csak adott sorozatban 
használhatók, biztosít a kritikának különálló, viszonylagosan önálló 
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kulturális státust. E hierarchia természetesen történetileg meghatáro-
zott, a különbözô nyelvek által meghatározott funkcióhierarchia az ér-
tékek átértékelésének kultúrtörténeti periódusaiban azonban radikáli-
san megváltozhat. Mindenképpen kell rendelkeznie azonban az új 
nyelvek elsajátításának és integrálásának képességével, egyrészt az iro-
daloméból, másrészt saját elméleti szakdiszciplínáiból.

Objektíve éppen e lefordíthatóság teszi lehetôvé az ítéletet, ugyanis a 
kritika történetileg meghatározott eszme- és nyelvrendszerében egy 
mûalkotás olyan vonatkozásaira bontható le, amelyek között már nem 
-irodalmi (a fogalom szûk értelmében) kritériumok alapján lehet bizo-
nyos (objektíve érvényes) elválasztásokat és meghatározásokat tenni. 
Végsô soron tehát nem irodalmi (hanem esztétikai, pszichológiai, társa-
dalmi, nyelvi, ideológiai stb.) érvekkel döntjük el, hogy egy mûalkotás 
„alatti” szinten létesülô egységek – ezekrôl beszélhet a kritika – meg-
határoznak-e egy irodalmi formát és kitüntetnek-e bizonyos értékeket. 
Véleményem szerint ez az a megfontolás, amely arra jogosít, hogy nem 
irodalmi (intuitív) módon érvelve érvényes, objektív valenciákkal bíró 
ítéletet mondjunk a mûalkotásról. A kritika éppen ezen a sajátos extra-
poláción alapul és lényege szerint analitikus és konstruktív, a mûalkotás 
magasabb szintjéig el kell jutni.

Én tehát hiszek a kritika lehetôségeiben, és e lentebb vázolt folya-
matot tartom kritikának, ugyanis ami közvetlenül a mûalkotásról szól, az 
vagy maga is irodalom (nem csoda, hogy elsôsorban írók írnak így) vagy 
egyszerû igenlés/tagadása, nem ítélet. Ez utóbbit mûvelik az ideológu-
sok. Ugyancsak a fentebbi eszmefuttatásból kiindulva vélem azt, hogy 
a modern szemiotikából származó nézet, amely szerint a kritika egyféle 
metanyelve az irodalomnak – helytelen, logikailag a kritika viszonya az 
irodalomhoz egy sajátos extrapoláció, amelynek lényege, hogy nem iro-
dalmi tényezôkbôl (adott minôség) az irodalmira (más minôség) vonat-
kozik. Ez egyben a kritikai ítélet mélyszerkezete, és ebbôl fakadnak az 
ítéletmondás nagy buktatói is, hiszen a legkönnyebb azt a típusú hibát 
elkövetni, hogy valamelyik részelem elemzése alapján egyszerû általá-
nosítással magára a mûalkotásra vonatkozunk.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kritika a mûalkotástól lé-
nyegileg radikálisan elválik. Ellenkezôleg, a mûalkotás alkotóelemei 
szükségszerûen meghatározzák a kritikát, mert intenciójukban, eszkö-
zeikben és textúrájukban mint objektív tárgy jelennek meg a kritika szá-
mára. A kritikának természetesen ezek felfogásával kell kezdenie, hogy 
a szubjektív lényegig eljuthasson. A kritika önmagában nem a szubjek-
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tív lényeg, hiszen mindig másra (a mûalkotásra) vonatkozva az, ami. 
Vele szemben mégis autonóm lehet, ha az irodalmi alkotás formális 
rendszerét egy izomorf struktúra alakjában reprodukálni tudja.

Egy, kritikáról szóló bármilyen lapidáris gondolatmenetben sem 
kerülhetô meg a preferenciák kérdése. A kritikusi pszichének és tudat-
nak kialakulhatnak bizonyos szokásai, bizonyos kikristályosodott elvek 
értékintézményekké válhatnak. Ez rövid távon lehet hasznos, hiszen a 
kritikus tájékozódását, munka-ökonómiáját segítheti elô, hosszú távon 
azonban feltétlenül káros, mivel az új irodalmi jelenség iránt teheti ér-
zéketlenné. A preferenciáknak azonban van történetük is: a preferenci-
át létrehozó tárggyal való huzamos foglalkozás során alakulnak ki. Ter-
mészetesen mindenki meg tudja nevezni azokat a mûalkotásokat, 
amelyekbôl preferenciái származnak, a kritikusnak azonban egy iroda-
lom egészére nézve tipikus mûalkotások sorából kell vonzalmait és vá-
lasztásait származtatnia, meg kell találnia azokat a mûveket, amelyek 
mértékelvét kialakíthatják. Mi tagadás, nekem is vannak kedvenceim, 
a meghatározásban azonban inkább negatív elvet érvényesítek: valamit 
akkor tekintek nagyon értékesnek, ha formaszerûsége és formatisztasá-
ga kétségtelen és/vagy nagyon erôteljes központi gondolat szervezi. Ez 
utóbbitól azt is elvárom, hogy lehetôleg eredeti legyen, de ha nem le-
het, még a klasszikus játék is jobb az eredetieskedésnél.

Egyébként ezek az elvek nagyon régimódiak, e század szinte min-
den magyar kritikusának elvei, igazán jelentôsnek azonban éppen azt 
tartom, hogy kik és milyen irányban mélyítették el ôket. Lukács 
György, Hauser Arnold, Fülöp Lajos, Németh László közösek abban, 
hogy éppen az irodalmi forma és a társadalmi preferenciák dialektikájá-
nak vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. Ebbôl származik a társadalmilag 
legértékesebbnek tartott forma választását leíró „nagy forma” lukácsi 
kategóriája, vagy Németh László életmûve, amely egy elképzelt társa-
dalmi preferenciára adja meg a választ. Korszakalkotónak tartom a töre-
dékes (és sajnos, elvulgarizált) József Attila-i esztétikai töredéket 
(Somlyó György fáradozik az újraélesztésén), nem utolsósorban azért, 
mert a modern költészet elemzésében eme oly nélkülözhetetlen motí-
vumelemzés fejtegetéseinek kiindulópontja. (Egyébként a mai kritika 
éppen a motívumelemzésben integrálhatja az irodalmi szemiotika, a 
textológia, a kvantitatív stilisztika és a hagyományos szimbólumelméle-
tek elveit és metodológiáját.)

Botcsinálta kritikusnak tartom magam, mivel én sem vagyok kivétel 
a szendergés alól: e vallomás helyett is szívesebben írtam volna kritikát. 
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Például Méliusz Józsefnek valamelyik „kávéházáról”, vagy „kávéház-
hiányáról”, vagy éppen Sütô András egyik-másik könyvérôl, akik hom-
lokegyenest ellentétes irányban folytatják a híres erdélyi naplóiroda-
lom vagy értekezô próza hagyományait. Sajnos, Szilágyi Domokos 
Sajtó értekezletérôl (egy korszak bibliája volt) vagy Bretter György esszéi-
rôl már nem írhatok.

Az elmúlt években e szerzôkrôl szívesen írtak Ágoston Vilmos, Szôcs 
Géza, Molnár Gusztáv és Tamás Gáspár Miklós is.

A Forrás századik kötete

Tisztelt Egybegyûltek, Kedves Barátaink, 

az Irodalom respublikájában ma megbeszélésre kerülô kérdés – de ne-
vezhetném „ügynek” is – irodalmunknak (múltjának és jövôjének), 
esztétikai kultúránknak és a szellemi kultúrának általában is fontos 
kérdése. Ebben a pillanatban a Forrás-sorozat szerkesztésének s köz-
vetve az irodalom alakulásának – olyan szerkesztési elveire, szemléleti 
keretére, illetve az ezek megközelítését elôsegítô – olyan módszertani 
elképzelésekre van szükségünk, amelyek idôállóaknak bizonyulhatnak 
a következô néhány évre. Úgy vélem, hogy az egyik legfontosabb ilyen 
elv múlt és jövô egysége, ami azt jelenti, hogy a Forrás irodalomtörté-
netbe nyúló múltja, valamint a jövôje irodalmunk értékfolytonosságá-
nak egyik szerves összetevôje. Felhívnám a figyelmet a felelôsség kér-
désére: irodalmunknak Forrás-nevezetû ügye csak a kulturális folyamat 
szerves összefüggéseinek ismeretében közelíthetô meg, ezen belül a 
fiatal alkotók helyzetének az ismeretében. A Forrás ügyéhez hozzászól-
ni azt is jelenti, hogy etikai felelôsséget érzünk és vállalunk a fiatal al-
kotók élete, sorsa, irodalmi pályájának kibontakoztatása iránt. Végül 
pedig a Forrás-jelenség megközelítésének módszertani szempontjait, 
illetve az irodalomtörténet és irodalomszociológia (ezen belül az irodal-
mi érték szociológiájának) perspektíváit tartom a legmegfelelôbbek-
nek.
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A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Forrás-címszava a következôt 
tartalmazza: „1. Elsôkötetes költôk, próza- és drámaírók, újabban esz-
széírók és riporterek (kivételesen egy fiatal mûvész) bemutatkozását 
szolgáló könyvsorozat, az Irodalmi Könyvkiadó (1961–69), majd 1970-
tôl a Kriterion gondozásában. A ~-emblémával (Bardócz Lajos készítet-
te) s a borítón rajzzal megjelenô kötetekben a szerzôt eleinte egy-egy 
idôsebb írótársa ajánlotta az olvasók figyelmébe; 1971 óta a kötetek az 
ifj. Cseh Gusztáv tervezte új, modernebb grafikájú borítólappal, az 
ajánlás helyett szerzôi vallomással kezdôdnek. Számuk 1979-re már 
meghaladta a nyolcvanat, s szerzôik a sorozatról elnevezve mint elsô, 
második és harmadik Forrás-nemzedék léptek be a romániai magyar iro-
dalomba. A sorozat egyetlen grafikai kiadványa Molnár Dénes karika-
túráiból közöl válogatást (1977).” (I. kötet, 608.)

 Azonban a meghatározást tartalmazó elsô mondat nyilvánvalóan ki-
egészítésre szorul, mert amellett, hogy a definíció formális jegye értel-
mében ez az elsôkötetesek könyvsorozata, a Forrás egy eszmei dimen-
zióval is rendelkezik. Irodalmi és kulturális története, a benne kifeje-
zôdô szándékok és akaratok, értékhozadéka és belsô értéke (amely 
szerint ez az ún. „fiatal irodalom” legfontosabb és jószerivel egyetlen 
fóruma és orgánuma), tehát mindezek miatt a Forrás intézmény is, bár 
szervezetszerûségében nem fedi pontosan a kifejezés szociológiai ér-
telmét. De mindezt azért kell hangsúlyoznunk, mert – jelen pillanat-
ban – ez az intézmény már hordozza – s a jövô szempontjából virtuáli-
san is hordozza – az irodalom egyetemét illetô döntések viszonylag 
széles spektrumát. Mindezeket meggondolva töprenghetünk a Forrás 
funkciójáról az irodalom, a kultúra és a fiatal alkotók vonatkozásában, a 
Forrás jelenlegi és jövôbeni szerkesztési elveirôl és szerkesztésérôl, a 
„fiatal irodalom” bázisának és kiválasztódási-kiválasztási mechanizmu-
sainak bôvítésérôl, illetve változtatásáról, a Forrásnak az irodalmi és 
kulturális sajtóban betöltött helyérôl, valamint szerepérôl.

A száz megjelent kötetet alapul véve kialakíthatunk néhány viszony-
lag könnyen megjegyezhetô statisztikai arányszámot, a mûfaji csopor-
tosítás alapján nyert abszolút értékek alapján. Ezek szerint a megjelent 
kötetek majdnem fele verseskötet (47%), a próza aránya 40% (ebbôl 
regény volt 3%, a rövid prózai mûfajba tartozó kötetek száma 37%/). 
Egy-egy százalékot képvisel a dráma, illetve a humoreszk – azzal a 
megjegyzéssel, hogy „tiszta” drámakötet tulajdonképpen nem volt. Az 
irodalmunkban a hetvenes évektôl kezdôdô és a hetvenes évek köze-
pére kikristályosodó folyamatok eredményeképpen megjelent – fô-



243

képpen történetfilozófiai-elméleti irányulással jellemezhetô – esszé-, 
illetve tanulmánykötetek 6%-ot jelentenek. A hetvenes években szin-
tén reneszánszát élô önismereti igény, s az ezzel kapcsolatos megújult 
riport-, illetve valóságirodalom mûfajában 5 kötet (5%) született. (Nem 
vettem számításba a karikatúrakötetet, illetve helyettesítettem a 101. 
verseskötettel.) Ezek az arányok részben követik a romániai magyar 
kultúra egészében kibontakozott folyamatokat, amennyiben jelzik a 
hetvenes évekbeli újabb formátumú igényeket filozofémák, valamint 
valóságismeret iránt A kiadó helyes, a szellemi változásokat követô po-
litikája, valamint Domokos Géza igazgató helyzetfelismerése és dönté-
sei lehetôvé tették ezeknek a változásoknak a továbbgyûrûzését irodal-
munkban. 

Semmiféle objektív igényû elemzés nem kerülheti meg a Forrás ér-
tékességének, illetve értékhozadékának a kérdését. Természetesen az 
irodalmi mûvek esztétikai értéke, illetve szubjektív értéke egy dolog, 
erre nézve a kritikai elemzés, valamint az olvasók értéktudata mondhat 
releváns ítéleteket. Emellett azonban az irodalom intézményének 
szempontjából létezik az érték empirikus mérésének és jelzésének egy 
olyan szerve, amelyet felhasználva a magunk használatára kialakítha-
tunk egy empirikus értékességi képzetet. Bevezetném az alábbi opera-
cionális konceptust, egy háromemeletes értékszociológiai képzetet: ha 
a jelen pillanatban a romániai magyar irodalomban folyamatosan alkotó 
(legalább ötévenként kötettel jelentkezô), a kritikai típustól viszonylag 
függetlenül konszenzuálisan értékpozitíve minôsített (valamint irodalmi 
díjjal értékelt) alkotókat kiszûrjük a száz Forrás-szerzô közül, akkor a 
17-es számhoz jutunk. Legalább néhány különbözô ízlésû irodalomértô 
emberrel a listát átnézve, ezt a számot tudtuk kialakítani. Mivel 10 egy-
kori Forrás-szerzô a jelen szempontjából nem szerepel a listán (meghalt, 
vagy idôközben eltávozott az országból), az abszolút értéknek megfelelô 
arányszámban növekedik, s körülbelül 20%-nak tekinthetô. Ami azt 
jelenti, hogy az eddigiekben a Forrás intézménye 1/5-ös abszolút ér-
ték-, illetve sikerkulccsal járult hozzá a jelen pillanatban legértéke-
sebbnek tekintett eredeti irodalomhoz. (Ez a szám sokféleképpen 
értelmezhetô, és sok viszonylatban; néhány módszertani megjegyzés-
sel ki kell egészítenünk: 1. elvileg lehetséges 1/1-es sikerkulcs; az 1/5-
ös index nem jelenti azt, hogy a többiek nem alkottak vagy nem alkot-
nak értékes és becses mûveket, csak azt, hogy a három elemes koncep-
tus nem vonatkoztatható maradéktalanul rájuk; 2. az utókor nem vál-
toztathatja meg százszázalékosan az irodalom intézményének jelenlegi 
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értékesség-képzetrendszerét stb.) Természetesen – s a Forrás-sorozat 
további megléte esetén – ez a kulcs csak növekedni fog idôvel, s ez a 
Forrást illetô erkölcsi bizonyosságainknak sem elhanyagolható alapja.

Szeretném megemlíteni, hogy mint a szárhegyi tanácskozás elôze-
tesében, most is alkalmam volt Tôzsér Józseffel, a könyv helyzetének 
egyik legjobb ismerôjével elbeszélgetni. Észrevételei megerôsítették 
azt az elképzelést, hogy már a hagyományosan konzervatívnak ismert, 
magasrendû etikai értékek és szimbólumok rendszerére épülô románi-
ai magyar olvasói ízlés is megváltozott. Írók generációinak, a könyvki-
adók mûködésének következtében egyfelôl, jelentôs szociális változá-
sok eredményeként másfelôl, kialakult a rétegtudatok, rétegízlések 
olyan rendszere (s ezen belül differenciálódtak újra bizonyos rétegnyel-
vek), amely az írást, a közösségi-etikai érdekképviseletet, a könyvki-
adást, s ezen belül természetesen a Forrás-intézményt is új feladatok és 
dilemmák elé állítja. Ez a nemzetiség olyan nagy, hogy mindenkihez 
anyanyelvén kell szólni. 

A magyar irodalom más égtájain a folyamat már korábban lezajlott, a 
belsô differenciálódás erôs igényei mára minket is elértek. A magyar 
irodalmi nyelv biztonságos várából, és esztétikai tudatával a már kiküz-
dött irodalmi közízlés állásaiból a sokrétû igényekre figyelni és azokat 
– minôségüket fejlesztve – demokratikusan kielégíteni, megítélésem 
szerint a Forrás következô tíz évfolyamának legnagyobb problémája ez, 
s emellett a Forrás mai szerkesztôjének legszemélyesebb ügye is. 

Utunk, 1982/12.

Állítók és kérdezôk

A teremtô indulat és akarat akkor válik érezhetôvé, amikor megszü-
letik az elsô önálló és logikus kérdés. Aki állított, valahol elvéthetett 
egy következtetést avagy szillogizmust, aki hallgatta és követte, logiká-
jával kitöltötte az ûrt. Az igazi pedagógusok ezt a pillanatot lesik, hiszen 
az elsô valódi (nem szükségszerûen eredeti!) kérdés a kérdezô szemé-
lyét, logikai képességeit állítja, valódi biztosíték a tanítás olykor végte-
len rutinnak tûnô óráira: nem vagyok egyedül, hisz lassan a jó kérdése-
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ket feltevôk mellé felsorakoznak a szabatos logikai mondatokban állí-
tók, s amikor végre megszólalnak az eredeti kérdések is, az igazi tanár 
szeme felcsillan, hiszen tudja, teremtô képességbôl származott az. 
Hogy az ilyenfajta kérdések feltevôibôl ki lesz alkotó is, az már az 
egyszerû kérdezz-felelek játékban megoldhatatlan hivatás-kérdés. 
Amelyhez akaraterô, céltudat, sajátos lelki energiák szükségesek – 
hogy egyebekrôl most ne is beszéljünk, hogy ne kelljen a hierarchia 
felállításának bûvkörébe jutnunk.

Egy újabb összeállítás kapcsán jutott mindez eszünkbe, melyhez a 
fönti, egykori tanári tapasztalatunkból származó észrevételt felhasznál-
tuk. Néhány alkotó összefüggô kérdés- és állítás-sorozatban mutatko-
zik meg, legnagyobb kíváncsiságunk okán és eddigi írásaik ismerete 
jogán kérdezôsködünk tehát tehetségük természete és eredetisége 
felôl.

Jakabffy Tamás Kritikán innen és túl címû glosszája21 fontos mûfaj-
ontológiai kísérlet, hiszen a hivatásos kritikus (úgy értjük: a hivatástu-
dattal rendelkezô, és nem az alkalmazott) minden írásában meghatá-
rozza helyét a mûvel, a mûfajjal, ennek korbeli megvalósulási formáival 
kapcsolatban, az olvasóra mint önmagára gondolva és rá nem kacsintva. 
Alapfeltételezése szerint minden szabad embernek van ízlése – még ha 
ez nem pallérozott, akkor is –, s ebben az ízlésben, esztétikai közegben 
kívánja láttatni a mû megvalósulását. Csak egyetérthetünk tehát 
Jakabffy Tamás egyik következtetésével: „…egyre inkább vitathatat-
lannak látszik a befogadás-központú kritikai szemlélet létjogosultsá-
ga”. Igen fontosak további mondatai is, amelyek korolláriumokként 
kísérik az állítást, s amelyekrôl reméljük, hogy további fejtegetések ki-
indulópontjaivá válnak. A „kritikán innen és túl” kifejezésre is fel kell 
figyelnünk, hiszen a teoretikus kínál itt egy olyan nyelvi-gondolati kö-
zeget, amely – akár egy képzômûvészeti média – a bekapcsolódás ele-
ven terét biztosítja.

Jakabffy Tamás kérdései úgy eredetiek, hogy megismétlik a XX. 
századi kritikaelmélet hasonló feladványait, nem egy esetben másként 
csoportosítva azokat. Lehet, hogy belôle teoretikus lesz, aki alkalom-
szerûen gyakorolja majd változó fegyverzetét. Lehet. A kérdések felte-
vésének szerkezete mindenesetre emlékeztet Northrop Frye Anatomy 
of Criticism címû (1957-es) bestsellerére. A kritika tipologikus felfogása 

21 A szóba kerülô írásokat lásd a Korunk 1987/7. számában.
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az egyes nemzeti irodalmakban ismét felszínre hozta a mûfaji meghatá-
rozás problémáját, s nagyon lehetséges, hogy végül is az a hipotézis 
gyôzedelmeskedik, mely szerint ez – a karteziánus-kantiánus értelem-
ben – logikai diszciplína, az egyes tudományos ágazatokra, mûvészeti 
mûfajokra és formákra elosztott alkalmazási lehetôségekkel – amely al-
kalmazás persze a diszciplína formalizációs lehetôségeit is minôsíti. A 
típus- és mintateremtés egyik korbeli példája (a kifejezésnek abban az 
értelmében, mely szerint „a korszellemnek nem kell követnie a kor-
szellemet”) Adrian Marino Bevezetés az irodalomkritikába (Kriterion. Bu-
karest, 1979) címû munkája; ô a nemzeti kritikai hagyományra úgy hív-
ja fel erôteljesen a figyelmet, hogy ugyanakkor a strukturalista-szemio-
tikai irodalomtudomány, a fenomenológia és a befogadásesztétika 
eredményeit eszközökként adja a kritikus kezébe. Egy pillanatig sem 
állítja – nyilván –, hogy ezek helyettesíthetik a hivatást, a kifejezés Max 
Weber  kijelölte értelmében. Az elhivatottságot, amelynek a magyar 
képviseleti mintáját leginkább Bajza és Erdélyi János teremtették meg, 
sorakoztathatnánk, ámde az elméleti írásra egy alkalmazás rímel, amely 
eszközszerûen példázza egy irodalomteória központú kritika lehetô-
ségeit.

Lászlóffy Aladár  regényideje címû tanulmányában Kiss Zsuzsanna al-
kalmazza példaszerûen a struktúra-jelentés-érték hármast, kutatási-
módszertani eszközként. Eljut a ma még kevésbé meghatározott mû 
világa terminus helyi értékeinek jelzéséig, emfatikus képességeit bizo-
nyítja, hogy sikerrel vonja el és használja a mûre a regényíró tapasztala-
ti-esztétikai kategóriáit. Elemzését még rokonszenvesebbé teszi „hal-
lása”, a hagyományos téma követése a zenei szonátaforma alapján. 
„Mint zeneszerzô, zenemûvének végére érve, Lászlóffy elfogyasztja a 
témát, felszámolja a regényt strukturáló alaphelyzetet. Eszmélet és idô 
madártávlatának magasából az alvás ösvényét keresi.” Ami érvényes 
egy regényben, lehet, nem érvényes a következôben. A mindenkori 
elôzmény – Az ólomkatona hadifogsága –, mint mûfaji példa, valamint a 
versekbôl és a publicisztikai írásokból kirajzolódó idôkonceptus, az ol-
vasás/olvasat folyam iránymutató jelzései egy lírai és narratív szerkeze-
teket kapcsoló vállalkozásnak.

A gondolat és az irodalom idôkonceptusa mindig is kapcsolatban volt 
a képzômûvészetével, azzal az anyagi-térbeli rendszerrel, amely a new-
toni dimenzióban márványban, fában, vászonban, bronzban, papíron, 
fényképen képviselte az örökkévalóságot. De elsôsorban a látványban, 
amelynek a megörökítése, leírása, megrendezése ma már egy olyan dina-
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mikus folyamat, amelyben a foto- és elektrotechnikusok versengenek a 
színházi rendezôkkel, avagy fordítva.

Ennek a dinamikának a jellemzésére alkalmazza Józsa T. István pél-
dáit és preferenciáit: Antik Sándor, Lukáts Márta és Orth István 
mûvein/mûveivel jelezve elképzelését a filozófiai esztétika arány-
elvérôl. Körrel jelzi modelljét, mely nem a plótinoszi kör, nem is a 
pithagoreikus, arányosított elképzelés egy nézôi viszonylatról. Kitünte-
ti a receptivitás irányát: „Az idôátélés módját a lefolyás formájának sa-
játos módja is meghatározza: egyrészt irányított – akár egy célra, mely-
ben a mozgás nyugalomba jut, az idô beteljesül akár cél nélkül, a vég-
telenben elfolyva –, másrészt körözô, az azonos örök visszatérése, mint 
az indiai világnézet születési körforgása, vagy Vico és Nietzsche 
visszatérô-gondolatai. Az idôképzet átélési módja különleges színeze-
tet kap aszerint, hogy kvantitatíve vagy kvalitatíve fogjuk fel, tartalmi-
lag telített vagy kiürült formában, az emberi átélés egészében vagy ál-
tala megvont kiterjedésében. A vélekedésnek ez a módja – hogy úgy 
mondjuk – erôteljesen személyes. Néhány olyan perszonifikált foga-
lommal, kifejezéssel találkozunk, amely a logikaitól a mitikus felé térí-
ti el a fejtegetést.

A megértés és az idô fentebb jellemzett kapcsolati típusainak egyik 
újabb változataként foghatjuk fel Balogh F. András Szempontok iroda-
lomtörténeti monográfiák megítéléséhez címû kísérletét. A szerzô az olyan 
koncepciózus hermeneutikai vállalkozások mellett érvel, amelyek a 
tényektôl eljutnak az ítéletekig, pontosan meghatározzák az irodalmi 
mû értékmozzanatait, elsôsorban az etikai szubjektummá emelt befo-
gadóval kapcsolatban. Ismét erôteljesen hangsúlyozott az a gondolat, 
hogy – akárcsak Jakabffy Tamásnál – a befogadásesztétika kategória-
rendszere továbblépést jelenthet a mûalkotás társadalmi-etikai mûkö-
dés terének a pontosabb meghatározásában, amely természetesen nem 
közömbös a mû létrejöttében sem. Balogh F. András az olyanfajta mo-
nográfiában látja a követendô példát, amely konkrét funkcióján túlmu-
tatva, tartalmazza az alkotói magatartás vezérértékeit, elsôsorban az er-
kölcsi felelôsség viszonylatában. E monografikus szemlélet garanciája 
lehet a mûalkotás sajátos belsô rétegzettségi és hierarchikus rendjének 
a leírásában, amely viszont a „konkrét valóságtartalom” feltárásának a 
lehetôségét adja.

(Hadd nyissunk itt egy zárójelet. Az eszközök tisztaságának elméleti 
fontosságát hangsúlyozni, egy-egy teoretikus elképzelés mellett érvel-
ni programatikus vállalkozás. Az elszánás dimenziója. Az igazi távlatot a 
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megfelelô tárgy biztosíthatja, s hadd említsünk most csak egyetlenegy 
példát, Rilke Renoir-tanulmányát. Szerzôink – a szerkesztôi elképze-
lés tôl nyilván nem függetlenül – kimondottan avagy kimondatlanul – 
hivatkoznak a romániai magyar irodalom „Forrás”-nak nevezett jelen-
ségére, valamint ennek két újabb fejleményére, két antológiára. Az 
egyik az 1985-ben, Markó Béla  szerkesztésében megjelent Alapmûvelet 
– és nem Alapmûveletek – címû, a másik az 1986-ban kiadott, Mózes 
Attila  által válogatott fiatalpróza-antológia. Egyenesen idegesítô az az 
– ideologikus – felületesség, ahogyan a bírálók zöme irodalmi és irodal-
mon kívüli eszközökkel levágta és megsemmisítette, áttette negatívba 
és kiutálta e kiadványok szerzôit és mûveit, eleve megvonván a fele-
lôsség és az alkotás jogát a fiataloktól. Pedig, amint a tisztességtelen 
kártya-játszmában is létezik a vadbecsület, itt is: az elsô körhöz min-
denkinek joga van. És íme, most azt olvassuk: „A nagy emberi kérdé-
sekre adott igazi válaszok azonban rendre elmaradnak”, vagy egy másik 
fejtegetésnek a címében: „A mélyrepülés elmaradt” – hogy a bújtatott 
irányítéleteket most ne cibáljuk elô. Mintha elsô nekifutásra kellene 
megírni mindenkinek a Kreutzer-szonátát, avagy legalább ötven méte-
ren át a földtôl tíz-húsz méterre tartani azt a bizonyos repülôgépet. 
Errôl itt csak ennyit.)

A drámai mûfaj mindig a mûfaji-gondolati szintézis lehetôségét adja, 
avagy – a magasabb egységre inkább utaló kifejezéssel: a szüneidésziszét. 
Az ember erkölcsi szervezete, és ennek tudata, a megmutatás olyan ké-
pessége ez, amelynek a kinyilvánítására leginkább a drámai mûfaj alkal-
mas. Tompa Gábor higgadt leírásban mutatja meg a saját színház-filozó-
fiájának megfelelô rendezést (Rend és játék. Gondolatok a rendezés mûvé-
szetérôl). A magyarázó alcím szerény, ezeknek a gondolatoknak bizony 
elegáns logikai vázuk van, amely érzékelteti egy rendezôi tapasztalat 
belsô szerkezetét is, térben-idôben. Pontosan jelzi azt is, hogy a mind-
étig vitatott szöveg-színész-rendezés triászban hol jelöli ki az egyes au-
tonómiákat, avagy – Peter Brook nyomán – hogyan fogalmazza újra a 
kérdést. Az elméletíróként is, szintén bemutatkozó Parászka Miklós az 
élô színház fontossága mellett érvel, az élmény közösség-, emberformá-
ló erejét a produkció hatásfok-tényezôjévé emeli. Meggondolkoztatóak 
észrevételei a romániai magyar színházak közönségérôl, e közönségek 
kisebb vagy nagyobb idôszakairól. Ez bizony mélyebb elemzés és ter-
mékeny vita lehetôségét kínálja, és reménykedjünk abban: lesz majd 
színházi szakember, aki Parászka szenvedélyes felkutató mondataira 
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felfigyel. Opciójával csak egyetérthetünk: „A színház és közönség kap-
csolatát szeretnénk erôsíteni, az egymásrautaltság jegyében.”

A jelzett, tehetségrôl és elhivatottságról tanúskodó írásoknak van 
egy kétségtelen, közös szemléleti jegye. A mû, a mûvek, a produkciók 
autonómiáját viszonylagosnak tekintik, hangsúlyozzák a közeg, a hatás, 
a befogadás fontosságát, helyenként döntô szerepét. Amennyire igaz 
lehet ez az elv, olyannyira pontosításra is szorul az egyes kulturális kor-
szakokban; amennyiben pedig az értékteremtés és felmutatás minden-
kori fontosságára hívják fel a figyelmet, nem feledkezhetünk meg 
azokról az érdekekrôl sem, amelyek ezeknek a létrejöttében mûködnek, 
hatnak. A szociológia másik szempontja a közönségre vonatkozik, ki-
emeli annak differenciált jellegét, az eltérô ízlés- és elvárás-rétegeket.

A megbecsülendô teljesítmény okán kívánjunk e kortárs alkotóknak 
szárnyakat arra az esetre, ha repülni vágynak, és – Imreh István gondo-
latát parafrazálva – horgonyokat, ha nem akarják, hogy elfújja ôket a 
szél.

Utunk, 1987/43.

Echinox 1987

Néhány 1987-ben megjelent Echinox-lapszám van hetek óta a 
kötelezô olvasmányok csomagjában, az asztalomon. Legnagyobb örö-
mömre és talán nem csak az enyémre, ezúttal is fölös számban akad 
benne nem „kötelezô”, hanem érdekes, izgalmas, magvas olvasnivaló, 
sôt lapszerkesztési bravúr; kedvem szerint most inkább ezekrôl számo-
lok be az Echinox-mûhely iránt érdeklôdô olvasóknak.

1987/12. E kisebb terjedelmû lapszámot a KISZ fennállásának 65., a 
RKDESZ megszületésének 30. évfordulójára szentelték. A lap magyar 
oldalán Echinox-szignójú szerkesztôségi cikk emlékezik meg a 65 éves 
Ifjúmunkásról, amely, mint írják, 1921. március 20-án született meg, és 
Ifjú Proletár címmel indult. A közlemény röviden áttekinti a különbözô 
elnevezésekhez, sajtótörténetileg fontos dátumokhoz kapcsolódó kor-
szakokat, a szerkesztôgárdákhoz társítva igyekszik felrajzolni az arcélt. 
Kitér arra is, hogy a lap több mint sajtóorgánum, szellemi mozgalmak, 
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az ifjúság nagy tömegeire kisugárzó rendezvények szervezôje és bátorí-
tója volt. Megállapítja: „Az Ifjúmunkás jellemzôje ma is a hazai valóság 
reális tükrözése, erôssége a riport, az igényes publicisztika. A lap tema-
tikailag átfogja a fiatalság életének legfontosabb jelenségeit, ifjúság-
központú szemlélettel reagál a mûvelôdési élet megnyilvánulásaira, 
irodalmi melléklete pedig új s újabb fiatal szerzôktôl közöl és bátorít. 
Új és az iparilag gyorsan fejlôdô ország növekvô követelményeinek 
megfelelô a fiatal mûszaki értelmiségiek tudománynépszerûsítô szere-
peltetése, hasznos kiegészítôül az értelmiség régi, egyoldalú szépiroda-
lom-központúságával szemben.” Miért oly nagy baj az, ha – egyebek 
között – az értelmiség is szeretett jó szépirodalmat olvasni? Gondolom, 
attól még nem végezte kevésbé jól mérnöki, tervezôi, igazgatási, 
szerkesztôi stb. stb. munkáját.

1987/3–4. Több írás kapcsolódik a szerelem, a tágabb értelmû szere-
tet témaköréhez, s nyilván a diákszerelemhez. A lap igazi szenzációi 
azonban Mircea Nedelciu és Alexandru Mušina „Duplex” párbeszéde, 
szövegszerkesztési telitalálattal megoldó, dialogizáló vallomása. A '80-
as évek fiatal román írói karának két kiemelkedôen tehetséges 
képviselôje vall leplezetlenül, megragadó ôszinteséggel írói céljairól, 
eszményeirôl, szellemi indíttatásáról – és életkörülményeirôl. Mircea 
Nedelciu alaposan „helyre teszi” azokat a kritikusokat, esztétákat, akik 
a mi körülményeink között is fölös biztonsággal alkalmazzák a „poszt-
modernizmus” kulturális-mûvészeti kategóriáját, nagyon pontosan je-
lezve azokat a szellemi régiókat – Broeh, Roth, Musil egyfelôl, 
Brautigan, Vonnegut, Barth másfelôl –, amelyekre vonatkoztatva a ka-
tegória használata értelmes. Majd Mušina távirati kérdéseire a 
következôképpen válaszol: „Kedvenc színed? A kék. Melyik taszít? A sár-
ga. Mely életkorodban szeretnél (szerettél volna) örökre megmaradni? A 29. 
életévemben. Mi nem tetszik valamelyik (bármelyik) barátodnál? Az 
eltûrés. Mitôl félsz? A butaságtól! Mirôl álmodoztál kamaszkorodban? Ar-
ról, hogy tengerész leszek. Avagy a tág terekrôl, a határok hiányáról? 
Mit értékelsz »felsôfokon« a szépnemnél? A nemtörôdömséget. Évek óta el-
árusító vagy a »Cartea Româneascã«-nál. Mikor írsz? Amikor tudok. Ha 
alkalom nyílik, rövidesen munkahelyet cserélek. Eleget tanulmányoz-
tam a »valóságos publikumot«. Mit gondolsz, hány év múlva leszel az Író-
szövetség elnöke? Ha még létezni fog, 70 év alatt! Gondolsz-e a Nobel-díj-
ra? Nem, és úgy gondolom, egyelôre ôk sem! Honnan ez a jó borod? 
Funduleáról. Van ott egy szôlôsöm, amelyet metszek, kapálok, öntö-
zök, egyedül szüretelem. Néhány borkészítési eljárást is ismerek. Ha 
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ízlik a borom, meghívlak, végy részt a többi mûveletben is. Amint én 
teszem az olvasóval. Ezek után Mušina az utópia/valóság egynémely 
összefüggéseirôl faggatja Nedelciut: A PRAKTÓPIA, tehát a jövôbe 
tartó praktikus elôrehaladás, amelyet az UTÓPIÁból vezetünk le, ár-
nyalatai közül nem zárja ki a »teóriát«. Tehát a praktikus elôrehaladás 
elméletét, a jövô felé. Pontosan ezt éljük ma át. A mai világ igazi drámái 
éppen az elmélet és gyakorlat meg nem egyezésébôl fakadnak, azokból 
a meglepetésekbôl, amelyekben a világ a döntéshozatali hatáskörrel 
rendelkezô »praktopistákat« részesíti.

Ilyen értelemben, ama fejlôdésért, amelyrôl beszéltél (ti. A. Mušina), 
nem vagyok teljes mértékben felelôs; természetem szerint a valóságot 
hagyom uralkodni magam felett.”

Ennyit ízelítôül, bár az egészet érdemes lenne lefordítani, az infor-
máció sûrû és gazdag, szellemes társalgás példájaként. Nem beszélve 
arról, hogy a dialóguskettôs felrajzolja nemzedékének értékskáláját is. 
Ugyancsak fordítót kér Mušina Alexia címû poémája – melybôl részle-
teket olvashatunk, s amely a román avangárd legjobb hagyományaihoz 
méltó létezési poémakísérlet.

Edit Szegedi a reformáció szerelemképét és felfogását elemzi, alap-
tézise: „Luther teljes mértékben rehabilitálta a szerelem fogalmát.” 
Csemege a vitatkozó hajlamú tanulmányíróknak.

Mi a mítosz? címmel T. Zoltán Sándor ismertet hat elméleti megkö-
zelítési lehetôséget, avagy – tegyük hozzá – megközelítési típust. Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni – amint igen meggyôzôen kiemeli – a kér-
déskör állandó kutatásának fontosságát: a mítosz nemcsak ôsi korok 
letûnt emléke. „Az emberi gondolkodás nem változott; nem változott 
az emberi természet sem, ösztönei és intellektuális képzelôereje ugyan-
olyan ma is, mint régen, különben a mûvészetek legkorábbi emlékei 
nem volnának érthetôek. Ha ezt a két premisszát elfogadjuk, a követ-
keztetés szerint a mítosznak ma is léteznie kell, tanulmányozásukkal 
pedig hasznos párhuzamokat vonhatunk a ma és a régmúlt között, s 
elkülöníthetjük a csak korunkra jellemzô szindrómákat az egyete me-
sektôl.” Nem tudom, mennyire eredeti a következtetés, a premisszákat 
pedig nem kötelezô elfogadnunk, a gondolatmenet viszont alakilag és 
a fennállás módját tekintve helytálló. Merjük remélni, hogy a szerzônek 
ez az elsô termékeny vázlata, és követik az alapozó írások, tanulmá-
nyok.

Jakabffy Tamás érdekes antinómiában próbálja elhelyezni a min-
dennapi mítoszok tisztázatlan szubjektivitással terhelt világát a mitoló-
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giává szervezôdô mondák és hitregék nagy kultúrobjektivációival, vilá-
gával szemben. Továbbgondolásra méltó elképzelés, fôleg arisztotelé-
szi kategóriákban: hol, melyik az aktus, a potencia, az entelecheia?!

Balogh F. András a mítoszi jelentés kérdéséhez kíván fogódzókat 
adni, Feischmidt Margit pedig a mítoszi tudatforma és az általában vett 
társadalmi tudat viszonyát fejtegeti, elfogadva a marxi jellemzést. E 
kedvenc témáimról olvasva örömömbe némely hiányérzet is vegyül: a 
hetvenes években és bizony az Echinox mindennyelvû oldalain is kivá-
ló anyagok sora jelent meg, nem túlzok, kötetnyi. Ennyire feledésbe 
merült volna? Amennyire dicséretes, hogy felbukkannak Mele-
tyinszkijnek, a kiváló orosz kutatónak a meghatározó eszméi, annyira 
meggondolkoztató, hogy hiányoznak – többek között – a nagy francia 
mítoszkutatókra, G. Dumézilre, Michel Foucault-ra történô utalások. 
Észak-amerikai és brazil neveket is említhetnénk… A lap utolsó olda-
lán részlet Erich Fromm  A szerelem mûvészete c. 1956-os könyvébôl.

1987/5. A költô a lény és az idô között címmel Ioan Milea közöl elemzô-
méltató tanulmányt az Echinox elsô jelentôs költôi rajával indult Dan 
Damaschinról. Mihály István bemutatkozó tanulmánya Egy lehetséges 
szerelem-elmélet vázlata címet viseli. Kiindulópontja szerint „a szerelem 
a szabadság birodalma” – (milyen nehéz felépíteni a birodalmat) –; jó-
pofán elemzi és elkülöníti a különbözô affekció-típusokat. Kár, hogy 
nem rendeli melléjük a világirodalmi példákat, bár jelzésként (írása 
részlet egy hosszabb tanulmányból).

Bodonyi Attila egy különc német írót, Hans Henny Jahnt (1894–
1959), valamint regénytrilógiáját mutatja be. Kiemelendô irodalomtör-
téneti betájolásának szûkszavú pontossága, esszéírót sejtetô elegáns 
gondolatai énrôl, egzisztenciáról.

1987/6–7. Egy igazi nagy szám! A dél-amerikai irodalomnak szentelt 
összeállítást bizony széles körökben kellene terjeszteni. Nyitóesszét (A 
saját azonosság állítása) Andrei Ionescu jegyez. Két írás szól Borgesrôl, 
akinek versei elé a fordító Darie Novãceanu ró sorokat találkozásairól 
az argentin írókirállyal. Követi Gábriel García Marquez esszéje, a Ho-
gyan íródik egy regény? Esszék Marquezról, Ernesto Sabatóról, Hector 
Quinteróról, Mario Vargas Llosáról. Olvasmány Alejo Carpentiertôl, 
Juan Cortázartól. A pazar összeállítást Ernesto Sabato egy 1985-ös inter-
júja zárja, amelyben az értelem és a szív, valamint az egzisztencia jelen-
létét, mûfaji meghatározó szerepét elemzi a regény és az esszé vonatko-
zásában. Elmeséli, hogy miként tért vissza Argentínába 1977-ben, mi-
kor már majdnem úgy döntött, hogy Párizsban marad, mivel odahaza 
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állandó életveszélyben élt. „Argentínában harminc millió ember volt, 
akik nem számûzhették önmagukat.”

A lap német oldalán Szöllôsi Ingeborgnak, az Echinox német oldalai 
szerkesztôjének A megrendítô mindennap címû, az abszurd színházról 
szóló írását olvashatjuk, alapeszméje szerint az intellektusnak a távol-
ság megtartásáért vívott küzdelmérôl.

Gábor Csilla Fikció és/vagy valóság az irodalomban? címû tanulmánya 
esztétikai kategóriarendszer felé mutató kísérlet. A hagyományos és ma 
már egyre nehezebben alkalmazható irodalmi kettôst szembesíti a kor-
társ hermeneutika mûszavaival, majd visszautal az arisztotelészi hatás-
kategóriákra. Eléggé nem dicsérhetô módon nyit József Attila  poétikai 
esztétikájának kulcskifejezései felé. 

Utunk, 1988/21.

Az év könyve vita – 1981

Az 1980-as esztendô hazai irodalmi jelenségeit vizsgáló tanulmány-
író felfigyelhet arra, hogy a mûfaji transzformáció egyre gyakoribbá vá-
lik, az epika és próza, a mûfajok határterületein az írók olyan szemléle-
ti és írásrendszereket hoznak létre, amelyek éppen újfajta rendszer-
szerûségükben hordozzák a többletjelentést. A klasszicizáló esztétikai 
nézôpont számára aligha lehet kétséges, hogy ez a fajta többletjelentés 
nem válik esztétikai tényezôvé, s hogy tehát esztétikai jelentéshordozó 
ereje nincs, vagy ha van is – elhanyagolható.

A kompozíció túlsúlya a történeti szükségszerûség anyagával dolgo-
zó nagyepikában, jelesül a regényben a legfigyelemreméltóbb. Egyes 
íróink a közelmúlt történelmének jellemvonásait és tényeit igyekez-
nek a szemlélet adottságaivá tenni, s nyílt esztétikai magatartással – 
mely szerint az esztétikai beállítódás és az alanyi magatartás ugyanan-
nak az életviteli stílusnak folyamatos és egymásba játszó formamozza-
natai („megjátszatni a regényt az életben és a regényben leírni ezt a 
játékot”) – az olvasót is a kompozíció tevôleges szereplôjévé avatják.

A fiatal magyar próza más képviselôihez hasonlóan fôként Bogdán 
László  járja ezt az utat. A Szerzô-narrátor többes szám elsô személye 
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illúzióra (filmszerûre) buzdítja olvasóját: múltunkban tapogatózunk – 
Borsos Tamás krónikájával, világháborús csataképek és emlékek, kol-
lektivizálás, kisvárosi hangulat, szeretôink éledô tablója, sör, kisvárosi 
por, milicista ôrmesterek közepett. Az illúzió szerint múltunk folyondára 
vagyunk, s a jelen a múlt illúziója. A többes szám elsô személy szükség-
szerûvé teszi azt, hogy mindenkivel ez történik, s a névmás hordozta 
ironikus szemlélet szerint mindenkivel csak ez történhetik. Kivétel 
nincs Bogdán történetében, és sugalmazásában hôsök, tragikák, törté-
nelmi személyiségek sincsenek. Csak fickók és szeretôk.

Mózes Attila  regényében a kompozíció már inkább csak külsôle-
gesség, a forgó évszakok a dezillúziós folyamatok girlandjai. Hôsei 
edzett, üres, gyûlöletre és gyûlölködésre alkalmas falusiak (mint 
Mauriacnál), körülményei kiszámított természetszerûséggel hajszolják 
áldozatukat (mint az égôszemû kutyák falkája Bertha Bulcsú Füstkutyák 
címû regényében). A falu értékpozitivitásának képzetéhez és eszméjé-
hez szoktatott irodalmunkba Mózes bevezeti a rettenetes falu korszerû 
szimbólumát.

Másfajta erkölcsi szimbólumrendszert teremtve, a történeti parabola 
szemléletileg szinte követhetetlen, ideológiailag járhatatlan útján 
Köntös-Szabó Zoltán Iskarióti Júdásból teremt hôst. Júdás nem állítja, 
hogy neki van igaza, ô csupán azt tudja, hogy a történeti Rabbóninak 
nincs igaza. (Eltekint persze a kinyilatkoztatástól.) Magatartásával elle-
ne szegül az áldozat, az ezúton elnyert halhatatlanság és az élet transz-
cendens értelme lehetôségének és legitimitásának. Beállítását Köntös-
Szabó nem János evangélista szellemében teszi (tehát Júdás nem sátá-
ni, nem az áldozat szükségszerûségének mozzanata), hanem Máté alap-
ján: konkrétan, érzékletesen. Kisregényének mûvészi erényei pontosan 
ebbôl a konkrétságból és érzékletességbôl fakadnak, s nemkevésbé ab-
ból is, hogy elkerüli a hasonló feldolgozások nagy buktatóit; nem teoló-
giai vagy történetfilozófiai allegória zajlik itt, hanem Júdás egyszerû, 
zaklatott odüsszeiája és zavaros kínhalála. Júdás annyiban tragikus hôs, 
amennyiben a halhatatlanság Jézusának árnyékából, s a gyakorlati ész 
keresztfájáról – végül is – a Semmibe tekint.

Az alkotói eljárások már említett szerkezetközpontú törekvései lí-
ránkban is túlsúlyosak; míg Markó Béla  Lepkecsontvázában a világ és az 
alany kölcsönösen egymás elemeire bomlik, hogy következményeiben 
kirajzolja az alany céltáblaszerû állapotát, Boér Géza  könyvében a 
dekompozíciós folyamat már nincs is jelen. Csak reflexív szócsoportok, 
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állapotjelzôk rendezôdnek egy lehetséges versforma geometriai jelen-
tôivé.

Az ezzel ellentétes utat, a sokoldalú konstrukció útját követi Balla 
Zsófia . Második személy címû verskötetében a líra összes bevált eszközei-
vel komponál formabontóan tág költészeti alakzatokat. Könyvének 
egyes darabjai (pl. a PaterNoster poéma vagy a Bábel tornyán) az 1979-es 
Erdélyi Létezési Találkozó, a Kelet-Európa-miliô emlékezetes versei 
maradnak irodalmunkban.

1980-ban gondolati és formavilágában viszonylag szegényes kultú-
ránkat a szépirodalom a maga eszközeivel jelentôsen gazdagította, 
lehe tôségeit tágította. Vajon elmondható-e mindez a megjelent gyûjte-
ményes tanulmány-, publicisztika és eredeti esszékötetekrôl – ame-
lyeknek (másodlagosan) sajátos feladata az irodalom újszerû, élô szelle-
mi közegének biztosítása?

A gondolati irodalom ez évi sorának élén Molter Károly Buborékharc 
címû példamutató publicisztikai válogatása áll. Politikai bátorságot és 
realizmust, a magyar kultúra igazi értékei iránti elkötelezettséget, stí-
lust és kritikai világpolgárságot mindmáig bárki tanulhat reveláció-
számba menô kötetébôl. Szász János  könyve újabb kifejezéssel gazda-
gította az értelmiségi ittlét fogalomtárát (és feltehetôen eljövendô pub-
licisztikáját): az Apáczai-modell történeti-leíró fogalmával. Deák Ta-
mást újabb színvonalas esszéiben egyre inkább az alkotási folyamat 
alanyi kérdései és kulturális feltételei érdeklik, el egészen a patológiáig 
– amint errôl könyve utolsó írásai tanúskodnak. Világ végén virradat 
címû gyûjteményes kötetében – illetve egykori kritikái között válogató 
gesztusával is – Marosi Péter egy lehetséges irodalomtörténetet épít. 
Átfogóan, máig is friss elemzésekkel és érvényes értékelésekkel; a 
nagy kérdés az, hogy pályájának ez a gesztusa mennyire vág majd egy-
be az idô és a társadalmi ízlés jóval könyörtelenebb értéktételezô me-
chanizmusaival, az irodalomtörténettel.

Az írók és kritikusok eme gyûjteményes kötetei nem egy darabjuk-
ban legalább az eredeti irodalom alkotásainak szintjén vannak. Ugyan-
ez elmondható a szellemi izgalmat hozó és valóságszemléletünket 
elmélyítô tényföltáró kötetekrôl (Kántor Lajos , László Ferenc és 
Venczel József tanulmányköteteirôl, valamint Lôrincz György riport-
kötetérôl).

Sajnos a filozófiai esszékrôl és tanulmánykötetekrôl aligha állítható 
ugyanez: a Forrás-kötettel jelentkezô Bréda Ferenc bebizonyította, 
hogy született tehetsége van az ontológiai kategóriaelemzésre – ugyan-
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akkor indáznak és gyopároznak írásaiban az ontológiai metaforák is. Az 
elôbbi hitelességének és áttekinthetôségének rovására.

Tóth Sándor könyve csalódást okoz: Marx-tanulmányai fölött mint-
ha Adorno, Bloch, Fromm, Gramsci, Korsch, Lukács, Marcuse, Sartre  
vagy Bretter el sem múlott volna.

Utunk, 1981/14. 

Az év könyve vita – 1982

Az 1981-es esztendô romániai magyar irodalmában több olyan könyv 
és néhány olyan mû született, amelynek – ha hozzájuthatott – méltán 
örvendett az olvasó. Ez az év folytatta és elmélyítette a múlt évtized-
ben kibontakozott jellemzô tendenciákat: esztétikai-mûfaji szempont-
ból a mûfajok tisztulásának vagyunk tanúi, mégpedig olyan alakulásá-
nak, amely az irodalmunkra hagyományosan jellemzô ízlések és alakza-
tok kereteit bôvíti, ennélfogva a kifejezésformák gazdagodnak. Hagyo-
mány és újítás mindig vitatott egyensúlya, illetve aránya mértékszerûen 
javulónak mondható. A nyelv tisztaságát ôrizve, a nyelvhasználat közös-
ségi demokratizmusára figyelve, számos alkotó él az újító nyelvhaszná-
latból származó esztétikai jelentéstöbblet mûvészi erejével és lehe-
tôségeivel. Ebbôl a szempontból példamutatónak tartom Király László  
Fény hull arcodra, édesem címû novelláskötetének három darabját; ben-
nük a szerzô magasrendû etikai értékeket képviselô hôsei olyan láto-
másos, ugyanakkor valóságos térben cselekednek, mely immár csak a 
szerzôre jellemzô sajátos alakzat. A Király-novella szuverén forma, ese-
te a magyar novellatipológiának.

A próza iránya tematikailag markáns: a történelmi és az egyéni sors; 
ezen belül az idôsebb nemzedék igyekszik a történelmi idô sajátossága-
it megragadni, vagy történelmi kort ábrázolni, esetleg történelmi kere-
tet, hátteret fest. Szabó Gyula A sátán labdáinak IV. kötetében (Rozsda 
a kardon) a dokumentumepika sajátos eszközével mutatja be a romlás-
nak azt a folyamatát, amely a törökpárti Haller Gábor, az utolsó nagyfor-
mátumú fôember tragikus halálával szükségszerûen eléri a politikai 
rendszert, s ezáltal az egész erdélyi társadalmat. Beke György szeré-
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nyen krónikának nevezett könyve (A Haynal-ház kapuja. Albatrosz 
Könyvkiadó, Bukarest, 1981) az 1945-ös esztendô sajtódokumentumai-
nak ellenfényébe állítja a Mikó Kollégium diákjának személyes sorsát, 
a számára még megítélhetetlen politikai és történelmi változások kere-
tében. „Hová tartozom?” – kérdi örök érvénnyel a fôhôs. Rendes énre-
gény ez (vagy csak az elsô kötete?), izgalmas, olvasmányos. Nagyobb 
történelmi távlatot, a század elsô kétharmadát igyekszik átfogni Bodor 
Pál Svájci villa címû regénye, az eszmei-nyelvi-földrajzi tér ebben Ke-
let-Európa. A sorsok keresztezôdéseibôl, töréseibôl, kapcsolódásaiból 
alakítja ki a klasszikus nagyregény-formát célzó szerkezetet; szellemes 
eszmefuttatásokkal él (még a nemzeti kérdésben sem hagyja el humo-
ra), nagypolitikai kapcsolásokkal (Harmadik Reich), alapvetô társadal-
mi változásokkal (kommunizmus) foglalkozik, bô szexszel áldoz az ol-
vasmányosság oltárán. A fiatalabb nemzedék inkább a jelen idôvel fog-
lalkozik, elsôsorban a jelen társadalmi konfliktusai szolgáltatják az epi-
kai formaképzés élményét és anyagát. Az év fontos irodalmi eseménye 
Molnár H. Lajos  Donki Ákos címû magnóregénye. A szerzô társadalmi 
méretekben reprezentatív sorssal foglalkozik: a faluról városra kerülô, 
az átlagnál sokkal kevesebb ravaszsággal és ügyeskedési képességek-
kel megáldott falusi fiatal sorsát követi, aki azonban mélyen anakro-
nisztikus és groteszk szívóssággal harcolja ki társadalmi állapotát, 
földmûves stratagémákkal igyekszik lebírni a bürokráciát. Energiáit 
gyorsan elvesztegetvén, elfárad, utoléri a depresszió és a neurózis, s 
romlott nyelvének (esztétikailag néhol disszonánsan túlméretezett) vi-
lágából aligha van esélye kitörni. Molnár H. Lajos a szociográfiai tény-
szerûséget és hitelességet használja sikerrel a mûvészi forma kialakítá-
sában.

Ágoston Vilmos  Lassú vírus címû kisregényének szüzséje jellegzete-
sen e századi. Filozófiai és esztétikai eszmefuttatásokból, nyelv-
emlékekbôl képezi könyvének fontos részeit, egy állandó kihallgatás 
dialógusaiból, valamint egy építôtelepen dolgozó, majd egyetemista 
klasszika-filológus ember groteszk életébôl és konfliktusaiból alakítja 
ki a félelem háromdimenziós kór- és körképét.

Az év uralkodó mûfaja a sokarcú novella és elbeszélés.
A Zangezur-hegység címû novella- és karcolatgyûjteményében Bodor 

Ádám – megszokott stílusában és eljárásaival – olyan embereket és cse-
lekedeteket csoportosít, akik és amelyek csak attól vannak, hogy külö-
nösek. Ettôl természetesek, kedvteléseik a tájakat egzotikusakká avat-
ják. Györffi Kálmán  könyve, A nagy kórház a pszichológiai realizmus 
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eszközeit használja (a jelentôs címadó elbeszélésben) egy olyan másvi-
lág bemutatására, amely még nem a tulajdonképpeni, de a valóságos 
megbomlott arányai miatt jelez valamit amannak realitásából. Mátyás 
B. Ferenc novelláinak (Sorsátültetés. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár-
Napoca, 1981) férfi hôsei Casanova-alkatú férfiak, csak éppen kaland-
jaikban mindig van valamilyen kisszerûen borzalmas kifejleti lehetôség, 
s mivel cselekvési terük nem Madrid és Pétervár között alakul, elslisz-
szolni se nagyon tudnak. Maradnak a bonmot-k, aljasok, keservesek. A 
szerzô a legnagyobb sikerrel aknázza ki ezt a perspektívát. Meztelen pil-
lanat címû könyvében P. Lengyel József olyan embereket (figurákat) s 
olyan helyzeteket mutat be, akiket és amelyeket mindannyian isme-
rünk, s a mindennapos helyzeteikben kialakuló döntô fordulatokkal is 
tisztában vagyunk, de P. Lengyel József éppen ezeket a történeteket 
fogja fel sajátos szerénységével – s ez esetben ez az epikus nézôpont 
kategóriája –, néhol kamaszos érzelmességgel, néhol szarkazmussal a 
történethez éppen szükséges üzenetet alakítva ki, s csak annyit.

Egy könyv született a drámai mûfajban, Csiki László  Ártatlanok cím-
mel adta ki összegyûjtött „játékait”. Bennük a történelem, és a sors a 
mûfaj követelményeinek megfelelôen a szereplôik eszmék vesztesei 
vagy eszmények áldozatai egyes alakzatokban, körülményeik forgatják 
ki ôket történelmi, tehát emberi állapotukból. Gyakran egzisztenciá-
jukkal küzdenek, s közben elveszítik emberi életüket, gyakran sakkfi-
gurák egy olyan játszmában, amelyet a logika már régen lejátszott. Az 
epikus és lírikus Csiki erényei ebben a mûfajban a sajátos forma kiala-
kításának is eszközeivé válnak, leírásainak intenzitása és víziói, a párbe-
szédek költôi értékû fordulatai mind a drámai elem elmélyítését szol-
gálják. Üzenetei a történelmi dimenzió elvesztésének súlyosságára fi-
gyelmeztetik a mai embert, a hétköznapok pusztításait tudatosítják a 
nézôben. A felismerési és leleplezési mozzanatok arisztotelészi ará nyai-
nak megváltoztatásával, a döntés kiiktatásával közkinccsé teszi a nega-
tív történelmi idô anatómiáját.

Általában minden mûfajra jellemzô a reflexív elemek és a nyelvi in-
venció lehetôségeinek fokozottabb kiaknázása, irodalmunkban ez az 
újításnak az egyik útja, kritikusok véleménye, teoretikusok fejtegeté-
sei szerint ez a folyamat általában jellemzô a magyar irodalomra. Ezek a 
jegyek megfigyelhetôk az 1981-es év versesköteteinek jelentôsebb-
jeiben is. Kenéz Ferenc XYZ-je is sok gondolati, „kemény” metaforát 
használ egy, az írás társadalmi-szubjektív helyzetére lecsupaszított álla-
pot jellemzésére. Az „öröklét szalmájában”, az „elrendeltség homályá-
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ban” ülô költô lírai gyakorlataiból alkotja meg azt a kelléksorozatot, 
amely párhuzamosan fut egy megírhatatlan verssel, itt-ott érintkezik 
vele, de a költô léte még ezekben a pillanatokban is csak egy „meg-
emelt” fikció. (Sajnos a szöveg textúrájához tartozó képek részben 
funkciótlanok, egészükben véve a kísérleti vers kivitelezési lehetôsé-
geinek elborzasztó példái.) Cselényi Béla  Fabula rasa címû versesköte-
te mint kísérlet sikeresen példázza életünk polikromatikus voltát, s 
abban a groteszknek azt a jelenlétét, ami éppen az experimentális köl-
tészet tárgya; mint kötet, a versek, mesék, töredékek és észrevételek 
kereteként és egyvelegeként, sikerrel enyhíti autokommunikációs ma-
gányunkat. (A történelmi és kulturális tudatalatti sok kellemetlen dol-
gát jól kibeszéli.)

Tizenhárom értékes könyvet érintettem, megítélésem szerint ezek 
képviselik elsôsorban a sokrétûséget, amelyet az 1981-es irodalmi 
esztendô fô jellemzôjének tartok. A mûfajokon belüli tematikus sokol-
dalúság, a forgalmazott szimbólumok, eszmék, nézetek, meggyôzôdések 
változatossága, az írói nézôpontok, látásmódok, világképek, kifejezés-
módok markáns különbségei – természetesen a közönséghez és közös-
séghez szólás és tartozás azonos írói állapotán belül – az olvasónak 
mindmegannyi lehetôséget biztosítanak arra, hogy az ízlésének, sze-
mélyes és rétegtudatának, a preferenciáinak tetszôt kiválassza. A kriti-
kus legjobb meggyôzôdése szerint állíthatja: van mibôl.

Utunk, 1982/9.

Az év könyve vita – 1983

Már az 1981-ben megjelent, Banner Zoltán szerkesztette Tûzkör 
címû versantológia is nyomatékosan figyelmeztette olvasóit a romániai 
magyar líra egyik alapvetô és folytonos jelenségére – ismét felhívta a 
figyelmet arra, hogy a költôi nyelvezet és kifejezés bizonyos rétegeiben 
(kelléktár, szimbólum- és motívumrendszer, lexika) mennyire egysé-
ges ez a líra. Az a gyûjtemény pontosan bemutatta, hogy költészetün-
ket jellemzi egy, a szó nemes értelmében felfogható költôi köznyelv, 
lingua franca. Pontosabban, az a szülôföld képzetét és fogalmát a válo-
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gatás középpontjába állító antológia – és a szülôföldet nagyon szeren-
csésen, a legkonkrétabb kellékektôl a legelvontabb fogalomig láttató 
szempont – jelezte. Hogy létezik egy olyan értékrendszer, amely a ho-
vatartozás folyamatos megválaszolására készteti a költôt. Ide születni 
adottság, ez a tény áll az értékrendszer egyik pólusán; a helyzet válasz-
tásának a módja a másik póluson, ez a moralitás. Ez a rendszer állandó 
kihívást jelent a romániai magyar költôk számára, hiszen változó: hol 
megvan, hol eltûnik ténye és fontossága; hol létrehoz egy nyelvet, hol 
eltünteti azt. Vannak olyan kísérletek, amelyek meg akarják változtatni 
az alapképletet, ha kihuny a kísérletezés szevedélye, eltûnnek –, ha oly 
erôs az orfikus szenvedély, új hang születik. Az illúziók építését követi 
az illúziók bukása, s akkor a líra a vesztett hittôl eltart az új tényekig.

Bannerrel kezdtük, hadd folytassuk vele. Ólomharang címû verses-
könyve meglepô kulturális jelenség nálunk, hiszen a szerzô harminc 
esztendô – nem folyamatos – termésébôl válogatta könyvének anyagát. 
Bátorságát és önbizalmát versei igazolják; Banner jól olvasta és jól érez-
te valamikor ifjúkorában a Nyugat lírikusait Szatmáron, feltételezésem 
szerint Tóth Árpádtól nyerte érzékenységét, könnyedségét, mind a 
mai napig érvényesülô impresszionizmusát. A hetvenes évek közepétôl 
írott versei egyéniek, szerencsésen ötvözi a romániai magyar költészet 
legjobb képleteit és trufáit. További elônye, hogy kartársaitól eltérôen 
verseiben több a mozgás, a lélegzetvétel és gesztikuláció, a pódium-
mûvészetbôl származó erényekkel szerencsésen figyelmeztet az íróasz-
tal mellett született versek bizonyos technikai monotóniájára. (És szí-
vesen idéznénk néhány kiemelkedô versébôl is.)

Lászlóffy Aladár  konokul folytatja a viaskodást a hely és az idô szel-
lemével, érdemes az Eminescu Könyvkiadónál megjelent versesköny-
vét (Hol én, hol idegen) a két megelôzô (A következô ütközet; A hétfejû üze-
net) motivikus rendszerében olvasni. Megmaradnak a fô motívumok – 
könyv, könyvtár, szó, írás, történelem –, ámde leszálló ágban („Bennem 
már rég nem a/ hideg fázik; a kimerült/ történelem.” Hat órakor az utca.) 
A könyvben – szerencsénkre – van úgynevezett nagy vers, szerintünk 
A megmondható címû.

Címében is a leghagyományosabb jelképrendszerre utal Jánky Béla 
verseskötete: Fiúban, földben; a címadó vers befejezô strófája: „fiúban/ 
földben/ kutat a szemünk/ hívó/ hazahívó/ szolgálatért”. E verseskönyv 
érdekessége, hogy a végsôkig kifosztja a balladás-rigmikus metrum 
lehetôségeit, elviszi a töredezettség végsô állapotáig.
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Szintén a szétszakítottság, az immár össze-nem-kombinálhatóság 
képletét írja egymást nem értelmezô szimbólumokkal, tárgyakkal, je-
lekkel Gittai István (Mozgóképek egy idegháborúból). Verseskönyvének 
nincs egységes jelentésrendszere, tehát nincs egységes olvasata. Mégis, 
kötetének befejezô, értelmezô darabjaiban líránk lingua francájának 
tômondataiban fogalmazza meg, hogy ez nem közérzetlíra, ez önérzet-
líra: „Tengek és lengek/ hosszú távon/ belterjes ónos/ hintaháton/ Felül 
mennyezet/ körül falak/ odakoppanok/ nem omlanak…” (Hintaháton). 
S a költô létezésére vonatkozó egyik aforizma szerkezete még ebben a 
költészetben is meghívja a megoldó asszonáncot: „haragszom félek bé-
külök/ szabályosan elévülök” (Idegminták köröm alól).

Az 1982-es év romániai magyar lírájában van három olyan könyv, 
amelyik bensôségesen összetartozik, egymást kiegészíti, fejtegeti, fe-
nyegeti, magyarázza. Adonyi Nagy Mária  könyve (Állatövi jegyek) olyan 
idôt idéz, amelynek a legfontosabb pillanata a jelen-jövô fordulat („Mi-
kor haladok át, mikor,/ az idô északi sarkán,/ kezemben dérütött/ szél-
rózsával?”). Idejét Adonyi egy tökéletesen átélt, jegyekbe ötvözött 
múltra építi.

Az örök halasztás címû verseskönyvében Markó Béla  több poétikai-
grammatikai újítással igyekszik áttörni a jelenbôl a jövôbe. Ennek a 
grammatikának függvénye az alany, a nominális szerkesztésmód, s a 
líránk nyolcvanas éveire jellemzô metaforák: „… kiemelkedve közü-
lük,/ mint az úszó. Lábadra lépnek, arcodon kínos mosoly./ A haláltalan 
tudathasadás. Tényeid észrevétlen/ osztódása. S az almán, a körtén vér-
barna csömör.” (Osztódás)

Utunk, 1983/43.
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Más tájak, más sznobok

Míg a magyar nyelvterület gondolkodói és filozófusai (nem mindany-
nyian: ezzel kapcsolatban lásd Vajda Mihály összefoglalását22) a poszt-
modern (POM) lázában töltik lerobbanó évezredünk utolsó éveit, ad-
dig máshol ez nem így van, jelzéséül annak, hogy a POM akár jobb 
vagy rosszabb híján is van vagy lehet. Mindenesetre nem tét nélküli 
dolgokról van szó.

Miközben mi csak úgy elvitatkozgatunk errôl-arról, mert lehet 
(POM), valami félelmetesen megváltozik, és ez a valami a 
SUBSTANTIA maga, az a bizonyos arisztotelészi. („Mert ha a minden-
ség egységes egész, akkor a szubsztancia az elsô része; …”23) Tehát em-
lékeztessünk arra – és a heideggeri metafizika-értelmezések kedvelôi 
itt most felkapják a fejüket, hogy ha a mi ósdi szubsztanciánkról beszé-
lünk, akkor a létezôrôl beszélünk, és ha a szubsztanciával baj van, akkor 
a létezôvel van – vagy lesz – baj.

Például mérges gáz, ideggáz. André Malraux  halhatatlan regényé-
ben, a Lázárban annak idején figyelmeztetett arra, hogy „a Történelem 
egyik idegrohama az 1916-os német gáztámadás Bolgakóban, a Visztula 
mentén”. Az emberiség megtébolyodott, és hozzászokott – persze: iro-
nikusan kell ezt szemlélni, ugyebár – ahhoz a gondolathoz, hogy 
levegôbe röpítheti önmagát, és persze a mindenséget. Arisztotelész  és 
a szubsztancia ugyebár nem érdekes. 1959-ben fogalmazza meg Kojéve 
Hegel-interpretációjában, hogy a történelem vége a Nyugat számára a 
tiszta formák sznobizmusa, a lemondás a tartalomról.

Barbara Spinelli, a La Stampa filozófiai szakírója annak idején, ami-
kor az Aum Sinrikyo szekta tagjai beöntötték a szubsztanciát a tokiói 
metróba, az alagutakba, figyelmeztetett a szubsztancia-feledés bizo-
nyos veszélyeire, amelyek némely filozófusokkal kapcsolatban is meg-
eshettek és megeshetnek:

„A posztmodern sznob elôzménye Európában Ernst Jünger, aki ama 
napon, melyen feleségének és fiának a házát bombázták Hannoverben, 
1943-ban, betérvén egy párizsi antikváriumba, a vámos Rousseau egyik 

22 Vajda Mihály: Az újjászületô filozófia. In: New az örökkévalóságnak. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 1996. 108 passim.

23 Aristoteles: Metafizika. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, 1992. 294.
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festményének lebilincselô, trópusi terrorját élvezte. Hasonlóképpen, 
ugyanaz a Jünger egy párizsi teraszról figyelné a francia fôvárosra hulló 
bombákat, kezében egy kupa burgundi, melyen földieperszemek úsz-
kálnának. Sartre -ra gondolunk, aki a Párizsban menetelô német katoná-
kat szemléli kéjesen: minô angyalok, szôkék, kékszemûek, napégette 
arcukból elôvillannak jeges tó-szemeik, mily hosszúak izmos combjaik, 
egyszóval, csodaszépek! … De a posztmodern sznob többé nem érez 
semmilyen feszültséget, csak ijedtséget a valóságos és az esztétikus, az 
etikus és a szép, a miért és a hogyan között.”24

Amint Barbara Spinelli mondja tehát, a legnagyobb baj azzal van, 
hogy a POM sznob számára természetes, hogy miközben valamit szür-
csöl egy teraszon, lecsapnak mellette álló társára. Ez pedig ismét egy 
hagyományos filozófiai kérdéssel kvadrál, nevezetesen a szabadság (és 
persze, ami mellette áll, a felelôsség) kérdésével. Lehetséges tehát, 
hogy a POM igazából ott aratott, ahol megbomlott a filozófiai tradíció és 
a – hm? – jelenlét-analízis összhangja? Vagy ahol soha nem lehetett sem 
a tradíciót, sem a jelenlét-problematikát megfogalmazni? Hajlok arra a 
következtetésre, hogy a dolog így volt lehetséges … lásd például az ún. 
magyar filozófiatörténet, a magyar nyelvterületen mûvelt filozófia, a 
magyar filozófia története stb. (még rendes neve sincs, aminek pedig 
még rendes neve sincs, arról hogyan lehet beszélni?) vitát. Ez a vita fel-
fellángol, de a kérdés legjelentôsebb kutató-monográfusainak (Hanák 
Tibor, Larry Steindler) alapvetô hipotézisei kívül maradnak a vitán … 
Ahol semmi sincs, ott a legjobb esetben a divat van.

Persze a nagy filozófiai kultúrákban ez nincs így. Olaszországban se-
hol sem találom a POM-kérdést és szerzôket a débat középpontjában, 
ellenkezôleg. Nosztalgiával gondolok vissza egy 1995. május 5–7-e kö-
zött Firenzében rendezett konferenciára. Címe: „Hogyan találkoztam a 
szabadsággal?” Tematikája: a szabadság kifejezés használata a mai 
Olaszországban. Fôelôadó az az Eugenio Garin volt, aki még ismerte a 
nagyokat: Gobettit, Einaudit, De Ruggierót, Crocét.

Ez az, amit én horizontkérdésnek nevezek. Döntôen fontos kérdés, 
hogy meddig látnak el, és a horizonton mit látnak a filozófia mûvelôi? A 
távolsággal nyilván egyenesen arányos a lélegzetvétel szabadsága és a 
dolog elgondolásának a nyugalma.

24 La Stampa, 1995. március 29. 2.
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Ezzel nyilván összefügg a probléma-artikulációs képesség és a készség. 
Elismerem, hogy ez a legnehezebbek egyike, a gondolkodó avagy a 
gondolkodás azáltal autonóm, hogy rendelkezik a saját problémával. 
Nem elég azt mondani, hogy a filozófia a kérdezés örök tudománya. Ez 
persze igaz, de a jól feltett kérdés mindig egy problémára vonatkozó 
hipotézist is tartalmaz, intencionált, cél-szerû. A kutató autonómiája ott 
kezdôdik, amikor a probléma-hipotézist mintegy „ki tudja venni a 
kérdésbôl”. Mindez a végtelenség összefüggésrendszerébe tartozik, és 
ilyen szempontból nincs félnivalónk.

Nem minden figyelemfelhívó célzatosság nélkül, hadd idézzem 
most W. H. Thorpe megfogalmazását a Koestler Emlékkönyvbôl:

„Mind Jacques Monod, mind Kari Popper azt valószínûsítették, a 
maguk különbözô módjain, hogy az értelem-agy határvidékén minden 
bizonnyal diszkontinuitás létezik, legalább olyan hatalmas, mint bármi 
más, amivel a tudomány találkozott. Ezt a véleményt az egyik leghíre-
sebb neuro-fiziológus, R. W. Sperry is támogatja, aki azt sugallja, hogy 
az ún. split-brain esetek tanulmányozása arra mutat, hogy 'a jelenlegi 
interpretáció hajlik arra, hogy az értelmet visszahelyezze tekintélyes 
helyzetébe, az anyag helyett, abban az értelemben, hogy a szellemi je-
lenségek mintegy túlhaladják a fiziológia és biokémia jelenségeit’. 
(L. Studies in the Philosophy of Biology, 104.) Eccles ebbe a könyvbe írt 
tanulmányában kifejti, hogy a split-brain tanulmányok megdöntötték a 
pszichoneurális azonosság hipotézisét. Eccles arra is rávilágít, hogy 
Schrödinger és Wigner azt indítványozta, hogy az agyelme problémája 
mintha a fizikai hipotézisek fundamentális átértékelését követelné. 
Mint ahogy Sperry állította (l. Brain and Conscious Experience), való-
színûleg nem létezik még egy olyan fontos kutatás a tudomány terüle-
tén, mint az evolúció azon eseményeinek megértése, mely által az agy 
kifejlesztette azt a különleges fortélyt, mely lehetôvé tette számára, 
hogy a dolgok kozmikus elrendezéséhez hozzá tudjon adni: színeket, 
hangot, fájdalmat, élvezetet és a szellemi élmények más megnyilatko-
zásait.”25

Nyugodtak lehetünk tehát: a probléma, hogy úgy mondjuk, ontoló-
giailag megvan abban a bizonyos diszkontinuumban, csak éppen lehet, 
hogy mi nem találjuk.

25 *** Koestler Emlékkönyv. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest, 1992. 91.
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Túl sok jelentôs szerzô és életmû nem kerül be a horizontunkba. A 
tudomány önmagához és a társadalomhoz viszonyított helyzetével kap-
csolatosan zseniális hipotéziseket kidolgozó Polányi Mihály például. 
(Annak ellenére, hogy immár 1991 óta jelenik meg a Polanyiana.)

És ha átpillantunk arra a kontinensre – Latin-Amerikára –, amelyrôl 
mintha azt tartanánk, hogy ott igazán nem történik semmi, nos, ott a 
társadalomfilozófiában és etikában az történik, hogy megpróbálnak egy 
nem apriorisztikus-kantiánus elôfeltevésekre épített rendszert kidol-
gozni (Enrique Düssel). Ennek az alaphipotézise szerint nem az elvont 
értékek, hanem a kommunikációban és a társadalmi cselekvésben 
létrejövô és megvalósuló értékek a döntôek a társadalom és az etikai 
rendszer evolúciója szempontjából.

Gondolom azonban, ez – mindez – sem fogja megváltoztatni egy ren-
des POM sznob abbeli véleményét, hogy a filozófia tulajdonképpen 
halott, és ha valamirôl értelmesen beszélhetünk („értelmesen”? – hm, 
mi az?), az az lehet, hogy miért nem beszélhetünk valamirôl értelme-
sen.

Kellék, 1998/10.

A belsô határ

„Azzal búcsúzik a század, hogy az emberiség 
legnagyobb szégyenére és káromlására az etnikai 
együttélés kérdését nem tudta megoldani.”

Claudio Magris

Mielôtt a mai mindennapjaimba eljutnék, még egyszer és talán utol-
jára meg kell ismételnem, ami velem személyesen is megtörtént, mi-
velhogy tíz évig a romániai Kriterion Könyvkiadó szerkesztôje voltam, 
1980–1990 között.
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I.

Paradox módon, a diktatúra elegendô idôt adott arra, hogy a románi-
ai magyar írók 1965–1985 között valóban értékes mûvekkel gyarapítsák 
az egyetemes magyar irodalmat, arra azonban már nem tellett erejükbôl, 
hogy bár néhány mûvet lefordítottak volna, nemzetközi szinten, a vi-
lágirodalomban is megismertessék magukat. Elsôsorban élni, túlélni és 
írni kellett. Az irodalom, mint az érzékenység közege, a legfontosabb 
volt a mûvészetek között, és paradox felvirágzása a romániai magyarok 
esetében egybeesett azzal a szerencsés körülménnyel, hogy 1969 vé-
gén a magyarság értelmiségi rétegének megnyerése, illetve politikai 
elaltatása céljából, némiképpen az 1968-as prágai bevonulás nyomán 
visszamaradt félelem hatására, a Nicolae Ceaušescu-féle kultúrpolitika 
létrehozta a Kriterion Könyvkiadót, amely akkoriban kilenc nyelven 
jelentetett meg szépirodalmat és tudományos mûveket, közöttük, 
elsôsorban, nyilván magyarul, így, egy 1986-os adat szerint, addig 2707 
mûcím jelent meg, 21 534 000 példányban, ebbôl magyar nyelven 1672 
cím 18 809 000 példányban. (Nincs okom kételkedni az adatokban, hi-
szen részben én is részt vettem azok összeállításában.)

A Kriterion bukaresti és kolozsvári szerkesztôségében a romániai 
magyar írók legjava dolgozott, a kétségtelenül legsikeresebb romániai 
magyar politikus, Domokos Géza vezetése alatt. Egyrészt a hagyo-
mányt feltáró történelmi, folklorisztikai, irodalomtörténeti munkák 
százai jelentek meg itt, másrészt szépirodalom, amely biztosította a két 
világháború közötti irodalommal való folytonosságot. Magyar nyelvre 
fordították a román irodalom legjelentôsebb alkotásait, külön könyvso-
rozat szolgált erre a célra, mint ahogy a magyar irodalom nem egy 
jelentôs mûvét román nyelven is kiadták. A nehéz helyzetben számos 
vezetô román író megbecsüléssel és szimpátiával közeledett a kisebb-
ségekhez: közülük most elsôsorban Mircea Iorgulescu, Nicolae Mano-
lescu és természetesen a fiatalabb nemzedékhez tartozó Mircea 
Dinescu nevét említhetem. Kétségtelen, hogy a hetvenes és nyolcva-
nas években létezô közös román–magyar írói szellemi front a két kultú-
ra közeledésének példa nélküli és talán soha vissza nem térô jelensége 
és esélye volt. Valóban létezett a kölcsönös odafigyelés és ismertség. Az 
már a komparatisztika érdeklôdési körébe tartozhat, hogy a román iro-
dalom szinte teljes egészében hozzáférhetô magyar nyelven: így 1961 
és 1970 között 700 román szerzô könyve jelent meg magyarul, 1970 és 
1980 között csak a Kriterion kiadásában 81 román szerzô magyarra for-
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dított, valamint 68 magyar és szász szerzô románra fordított mûve látott 
napvilágot. Nem lehet azt mondani, hogy a kényszerû körülmények 
között a szellem munkásai nem tettek eleget a morális parancsnak. Ezt 
a hatalmas kulturális tôkét aztán a (poszt)kommunista politikusok 
rendre lerombolták, megsemmisítették és igyekeznek a két népet to-
vábbra is a gyûlölet útjára vezényelni. 

Divide et impera!

II.

Nem eshetek azonban abba a csapdába, hogy végül is ne tenném fel 
azt a kérdést, hogy mi van abban az irodalomban, amelyet ily masszívan 
lefordítottunk? Milyen irodalomról van szó, milyen valóságkép sejlik ki 
belôle? Úgy van-e felépítve, hogy Erdély egy szükségszerûen multi-
kulturális társadalom és valóság, avagy nem?

Félek, hogy az etnikai egynemûség és kizárás, avagy más megneve-
zéssel, a nemzeti gondolat érvényre juttatása mégoly latens formában is 
fogyaszthatatlanná teszi az errôl a valóságról szóló irodalom egy részét. 
Tehát az erdélyi román regényben mi nem vagyunk benne. Milyen 
különös, hogy ebbôl a szempontból számomra ma a leginkább sokat-
mondóak egy eltûnt nemzetiség szerzôi, hiszen voltaképpen elsô ízben 
ôk kellett hogy szembenézzenek az eltûnés perspektívájával. Többször 
forgattam mostanában Adolf Meschendörfer Die Stadt im Osten címû re-
gényét (magyarul Corona címmel jelent meg) az erdélyi szászokról szó-
ló jóslatáért, és nem egyszer olvastam el a hetvenes években az 
Aktionsgruppe Banat irodalmi csoportosulásával induló Richard Wagner 
kiváló oknyomozó regényét (Kivándorlási kérelem), mint egyikét azon 
mûveknek, amelyek a legtöbbet mondják a Ceaušescu-korszak romá-
niai társadalmáról. (Együtt persze Ion Mihai Pacepa szekuritátés ex-
tábornok Vörös horizontok címû, hogy is nevezhetném, feuilletonjával, 
melyet a dolgok jobb megértése végett szinte naponta forgatok.)

A komparatisták a kérdést egyszerûbben teszik fel: szerepel-e a Má-
sik, a más etnosz? Tzvetan Todorov egy kiváló könyvet is szentelt a 
kérdésnek. Nos, a világirodalom példája és intése teljesen világos: a 
homéroszi eposzok akhájokról, trószokról szólnak, a Szentírás pedig – 
ha akarom – a filiszteusokról meg az egyiptomiakról. Ilyen szempont-
ból nagy szellemi izgalommal követem az egyik nagy román (Craiován 
mûködô) kiadó Remekmûvek-sorozatát (eddig körülbelül negyven re-
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gényt jelentettek meg a román regénykorpuszból, és a századikig akar-
nak eljutni). Nos, a megdöbbentô felismerés a számomra az, hogy en-
nek az irodalomnak a valóságképében én mint etnosz (magyar, szász, 
zsidó vagy örmény stb.) nem létezem. (Vagy többnyire mint ellenség, 
avagy negatív jelenség létezem.) 

De távol álljon tôlem minden következtetés, hiszen a dolgot kom-
paratista filológus barátaim a maguk mikrofilológiai eszközeivel már 
elkezdték leírni meg feldolgozni.

Persze mint Kolozsváron is élô magyar író nem térhetek ki a szimbo-
likus erôszak napi kihívásai elôl sem: nemcsak archeológiai és városépí-
tészeti tény, hogy állandóan ásnak (és nem fednek, takarnak), hanem 
lelki tény is. Valahol folytatása a falu- és templomrombolással kapcsola-
tos terveknek, amelyek Mircea Dinescu szavaival népünk legagyon-
lôttebb fiának a törekvéseihez és nevéhez fûzôdnek. Lelki tény a napi 
szimbolikus agresszió folyamata, az emlékmûvek, feliratok eltávolítása, 
lemeszelése, az identitásom iránti tiszteletlenség, annak látványos és 
hangos pusztítása. Mindez, és ezt most a kolozsvári egyetemen tanító 
tanárként mondom, párosul a nyelvrontásra és nyelvtiprásra vonatkozó 
napi adaggal. Bolond kellene legyek ahhoz, hogy ne az elpusztításomra 
vonatkozó tényeket és terveket lássak ebben. És én nem akarok bo-
lond lenni, de a lelki gubanc abból fakad, hogy mégis bolond kell hogy 
legyek, ha a dolgot valamennyire ott helyben el akarom viselni! Persze 
a megoldás nem az, hogy félbolond leszek, de a színjózanság és ôrület 
szélsô értékei között a napi futópontot megtalálni mégsem könnyû do-
log. Ha filozófiai álláspontot keresek a dolog lefedésére, csak a nietz-
schei életmûben találom meg: a másik kultúrát gyûlölni emberi, na-
gyon is emberi dolog. DE csak akkor, ha ebbôl, amint mondja, valami 
teremtés származik, anélkül, hogy pusztításról bárhol szó lenne.

Testvéri viszonyban voltam és részben vagyok kiváló román írókkal, 
közülük nem egy egyben nemzetközi hírû tudós is. Csak az egykori 
nevezetes kolozsvári háromnyelvû ECHINOX körébôl hadd említsem 
Ion Pop, Marian Papahagi, Adrian Popescu nevét. Vagy olyan költô-
nôkét, mint amilyen Daniela Crãsnarué, loana leronimé. Mit fognak 
jelenteni a számomra, ha az én életemet érintô leglényegesebb kér dé-
sekrôl, például a magyar egyetemrôl vagy a különbözô autonómiákról 
nem tudok beszélni velük, mert egyszerûen félnek errôl szót váltani, 
vagy nem akarnak kényes dolgokba avatkozni, vagy akár nem érdekli 
ôket?! De hát ez nem az ô felelôsségük kérdése, ahogyan Nietzsche 
mondotta, amely által fenntarthatnánk az én szabadságomat? Meg-
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gyûlölhetem, megvethetem íróbarátaimat? Meg hát, persze arról a 
reményrôl, hogy majd ôket újból, avagy másokat máshol megszerethe-
tek sem szabad lemondanom. Nem szabad, hogy elárasszon a gyûlölet, 
mert akkor a jó cselekedetének a képességét is elvesztem.

Persze van más lehetôségem is. Az, hogy idegen leszek, elfogadván, 
hogy körülöttem minden megeshet, velem is, sôt, én is közrejátszhatok 
abban, hogy valami valakikkel megessék. Ez lenne tehát az isten nél-
küli idô, amelyrôl a nietzschei életmû beszél, hogy voltaképpen a 
teremtésbôl már kimaradtunk, és már csak a pusztulásról van szó. Ab-
ban pedig lehet gyûlölni, sôt, talán jó is.

Ezért a kérdés ma így tevôdik fel: zsoldosok legyünk vagy szabadok?

Odi et Amo. Magyar PEN Club. Budapest, 1996.

Az ember vagy az olvasó.
Tamás Attila: Töprengések az irodalmi értékrôl26

Tamás Attila elsô ízben az Alföldben közölte esszéfüzérét, s a lap-
számról lapszámra olvashatóságnak volt valami sajátos értelme és zama-
ta: az olvasó valóban töprenghetett egy hónapig, az idô és a csend jóté-
konyan tagolta és szeletelte a bonyolultan egybemontírozott kérdéses 
válaszsort. A kötet alanyi „leleplezései” viszonylag nehéz helyzetbe 
juttatják az olvasót és a kritikust. Hiszen – mondja önmagáról a szerzô 
– „mûkedvelô ôstörténész lennél-e vagy makacsul saját utakat keresô 
esztéta, kritikus, vagy pedig inkább olyan irodalomtörténész, aki vala-
miért át-áttéved a nyelvészet területére”? Ha nem tévedek, öt tulaj-
donság, szakma (ámbár alkalmasint rokon), attribúció – és ezzel koránt-
sem merülnek ki a lehetségesek. De hogy tovább zaklassuk az analiti-
kus nyelvezetben nyugalmat keresô kedélyünket, mindezt a szerzô 
tovább variálja a személyesség két alapformájával: „És ha egyszer írása-
idban sokszor már a modorosságig menôen kerülöd az egyes szám elsô 

26 Kráter Mûhely Egyesület, 1993.
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személyes megnyilatkozás formáit, akkor milyen alapon állsz most elô 
lépten-nyomon személyes, akár a régmúltból felszínre hozott élménye-
iddel?” Nem tagadhatván, hogy a szakmák személytelen kijelentésfor-
mái a tudós személyes formái is egyben (már amennyiben egyetértôen 
vehikulálja azokat), itt azoktól folyamatosan elkülönböztetnek a kétely 
és a kritika egyedi személyességi formái, ennek fenntartó gesztusa pe-
dig az önmegszólítás, ami egy mindentôl elvonatkoztatott, üres szemé-
lyiséget feltételez – nos, ez az ötösség, valamint ez a hármasság a mátri-
xok olyan sokaságát hozza létre, amely valóban kizár minden megol-
dást, egyértelmû választ, dogmát. A szerzô erôteljesen és ellentmon-
dásmentesen megalapozta a töprengést mûfajilag is.

Olvasó, kritikus, horribile dictu tanítvány egyet tehet: megpróbálhat a 
saját indukcióinak a rendszerével a szerzôéivel párhuzamos, avagy 
azokra merôleges játszmákba lendülni. A végeredmény minden eset-
ben örvendetes, minden következtetés igaz lehet, hiszen a játszma 
kezdetén nincs szó elemi igazságfeltételekrôl és függvényekrôl, a ter-
minusoknak pedig mindenki olyan jelentést tulajdoníthat, amilyet 
akar. Megismétlem, hogy ez a vad logikai következetesség, amellyel 
mûfaját teremti, Tamás Attila könyvének egyik sikere és erénye, akkor 
is, ha deduktív racionalitásunkat esetleg roppantul zavarja, bántja és 
hergeli.

Úgy vélem, a leginkább úgy tudom érzékeltetni szenvedélyességét, 
ha egy-egy problémacsoporthoz fûzök reflexiókat.

(Mindennapi szójelentések. Lexika. Kulturális-antropológiai jelentôréteg. 
Esztétikai kód. Irodalmi kód.) 

Minden gyakorló író, ha csupán az ösztönei szintjén is, nagyon jól 
tudja, hogy e nélkül a – zenei példával élve – „kvintkör” nélkül nincs 
verssor, prózamondat, az esszének nem jön létre a tárgya stb. Lehetsé-
gesek a minimális és maximális formák, egyszerû hármashangzatok, 
avagy igen bonyolult, szûkített-bôvített összhangzatok. (A regionális 
irodalmak folyamatosan a kulturális-antropológiai jelentôrétegben, a 
szavak szokásaiban erôsítenek, a központ az irodalmi normában és an-
nak gyökeres változtatásában.) Megmagyarázható lesz a jelentôs irodal-
mi teljesítmény és – ami számomra még sokkal érdekesebb – az írók 
elhallgatása avagy eljelentéktelenedése. Egyvalami azonban soha nem 
lesz megmagyarázható: az, hogy mindez összefüggésben áll valamilyen 
lényegiséggel, esszenciával. A kérdést Tamás Attila könyvének kezde-
ti, módszertani problémasorához visszautalva: „meg tudod-e mondani 
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ennek alapján, hogy mi ennek a munkásságnak – ezeknek az írói tevé-
kenységeknek – a lényege, mi adhat nekik igazában értelmet?”

Melyek az esszencialista szemlélet ellehetetlenülésének legfonto-
sabb argumentumai? A könyv 94. lapjától kezdôdôen folyamatos a 
többoldalú argumentáció: „Kiüresedtek, elkoptak, hiteltelenekké vál-
tak a szavak, alkalmatlanoknak is bizonyultak a dolgok megnevezésé-
re…” „Egyre ritkább az is, hogy például valamilyen szorongató csönd-
nek a megtörésére használják fel ôket.” „Igézni hiába próbálnál velük…”, 
„simogatni, ütni…” „Az itt jelentkezô mind kínzóbb kielégületlenség 
érzésének részben a szavak közvetlen világán kívül lehet megtalálni a 
magyarázatát.” Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szó és az ember 
közötti revelatív kapcsolat elvesztésének egyik elsô, igen nagy hatású 
megfogalmazása Thomas Stearns Eliottól származott, a költô kétségbe-
esésével szemben azonban igen jelentôs esztétikai-kritikai válasz és 
program is született, Eliottól magától. Az egyik szerint a költônek eb-
ben a válsághelyzetben az anyanyelv szellemével (nota bene: nem azon 
a nyelven beszélôk valamilyen közös szellemével) kell megtalálnia az 
eredendô kapcsolatot, a másik válaszirány a metafizikus költôkkel kap-
csolatos elioti program volt. De a kérdéssel Füst Milán  is foglalkozott, 
szerinte pedig, ha a szavakat eredendô revelatív jelentésükben akarjuk 
használni – tehát valamilyen lényegkijelentésnek megfelelôen –, akkor 
valamilyen többértelmûség szellemében kell azokat használnunk: 
„Akkor pedig többféle értelme van, például az is, hogy elképzelhetô 
egy olyanfajta létezés is, amelyben nincs is jelen idô, illetve annak ér-
zete nincs meg a létezôben, s talán volt is már ilyesmi – de mihelyt 
megjelent az elsô kép a sötét vizek felett ige formájában, mihelyt el-
hangzott a világosság kiáltása a káosz zûrzavarában: ennek a rettenetes 
képnek egeket rázó hatalmától jelenvalókká lettek a dolgok. Vagyis ez-
zel a kinyilatkozással revelálódik számunkra a dolgok jelene s annak 
tudomásulvétele.” (Látomás és indulat a mûvészetben)

Nyilvánvaló tehát, hogy itt a „kvintkör” mellett egy sajátos nyelvfi-
lozófiai álláspontról is szó van, amelyet sokféleképpen megnevezhe-
tünk – Füst például Hamann nyomán angelikus nyelvnek nevezte –, a 
többértelmûség pedig egy folyamatosan mûködtetett szemantikai 
gesztust jelent. A poétikai nyelvezetben ezt az eredeti értelemtôl való 
szándékos elidegenítési eljárások folyamatával valósítják meg, de csak 
egy igen karakteres (nyelv)filozófiai álláspont alapján lehetséges. Azon-
ban a mikrorealista és fotórealista esztétikák nyomán a mai prózanyelv 
nem kedveli ezt a fajta többértelmûsítést. A párbeszédek kérdései és 
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válaszai egyre élesebben le kívánják metszeni a van-t a volt-ról és a lesz-
rôl, hogy a lehetséges kontingencia-viszonyokról ne is beszéljünk. 
Nincs szükség bonyolult megismerési viszonyok létrehozására, az iro-
dalom ne legyen megismerési aktus – ezen a ponton az uralkodó próza-
esztétikai elképzelés (mert azért más is volna: Borges ) egybeesik Ta-
más Attilának azzal az elutasításával, amellyel a mûalkotást alapjában 
véve ismeretelméleti funkcióba helyezô esztétikákat illeti. A szemanti-
kai viszony felôl ezután a szerzô – Esterházy Péternek mint bújtatott 
vitapartnernek egy gondolatfutamát használva – áttér bizonyos antro-
pológiai megatrendek jellemzésére. Tehát azért vagyunk sikertelenek 
a reve latív nyelvi referenciális funkciók megteremtésében, mert alapjá-
ban véve félreértjük emberi alapszerepeinket. Ezek között a legfonto-
sabbak: a teljességigény hajszolása miatt élményszerûen nem tudjuk 
megragadni végtelenségünk igazi mibenlétét; tényeket gyûjtünk ösz-
sze, és rendszerösszefüggésekbe állítjuk ôket, de sem empatikusan, 
sem tárgyilagosan nem vagyunk képesek magának a létösszefüggésnek 
az átélésére (ez utóbbi a szerzô egyik gyakran használt célargumentu-
ma); a beszédcselekvéseket a nyelv mûködésével azonosítva elveszí-
tünk egy történeti-antropológiai dimenziót; a célhiányból adódik a cél-
tévesztések folyamata; nincsenek abszolút értékû nézôpontok.

Végeredményben a léttöredezettségnek egy szellemi állapotáról van 
szó, amelyet a szerzô személyes létbizonytalanságának fenoménjébôl 
láttat. Következésképpen a tárgyakkal kapcsolatos beszerzô-használati 
érintkezés (amint Heidegger megfogalmazza) a nyelvhasználatra is 
áttevôdik. A végeredmény az, hogy ha vannak is mûvek, és mûködnek 
is akár, ez csak az önfeltárás szûk esztétikai funkciójában érvényes, és 
nincs hatással a cselekvô, érzô egyén létviszonylataira. Ez azonban ke-
vés – mondja a szerzô, és folyamatosan visszautal a saját ízléskonstitú-
ciójának kezdeti pillanataira.

Anélkül, hogy most különösebben elemeznénk az ízlés születésé-
nek pillanatát, amely végül is mindent eldönt (ízlésünk szabadságunk-
nak alighanem egyetlen szerve – írta volt baron de la Bréde et Montes-
quieu), nézzük csak meg önmagában. Ez egyben mindenki számára is 
eléggé elgondolkodtató mozzanat kell hogy legyen. Transzponáljuk te-
hát Tamás Attila iniciációját: „Korábban, kamaszfôvel Raszkolnyikov 
alakjával szembesülve is fölerôsített energiáknak lettél a küzdôterévé. 
Gôgös felsôbbrendûség-érzések éledtek benned, és gyilkos indulatok 
szabadultak rá a játékos-jelképes képzeleti cselekvések pályáira, hogy 
végül aztán csôdbe vivésüket is kikerülhetetlenül tudomásul kelljen 
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venned. Ettôl persze még nem tûntek el ezek az érzések és indulatok, 
»csak« éppen átalakultak valami mássá. Ki is bontakoztak és el is 
idegenítôdtek tôled.” „Ezért is vonzódtál a sterilen szemiotikai-kom-
munikációelméleti alapozású elméleteknél sokkal inkább az olyanok-
hoz, amelyek nyíltan vagy rejtettebben megvallották, hogy a versnek, a 
regénynek vagy a festménynek döntôen lelki hatást tulajdonítanak. 
Mégpedig bonyolult lelki hatást, hatásokat. Ezért vállaltad a megkésett 
romantikusság gyanúját is, ezért igyekeztél tanulni a negyvenes évek-
ben föllendülô angol–amerikai újkritikai iskolától, amely a személyiség 
magvát óvó, gazdagító tényezôt keresett az irodalomban.”

Mindezek mellé – az idézések sorrendjében – felsorakozik a magyar 
költészet egyik e századi vonulata: Ady , Babits , Illyés, József Attila , 
Nagy László , Juhász Ferenc. És kirajzolódik egy ízlésalakzat a maga 
teherbíró képességével és terheltségeivel, egy befogadói személyiség a 
maga külsô és belsô horizontjával, egy mûélvezôi típus. Kérdésünk – 
ismételjük – ennek kapcsán vonatkozik valamire, jelesül: hogy van-
nak-e a mûélvezésnek valamilyen univerzáléi, amelyek egy ízlésalak-
zatban állandóak maradnak, és az esszenciákat képviselik? Lehetsége-
sek-e? Hogy ezek hol lelhetôk fel: akár egy nemzeti irodalomban?

Vagy éppen filozófiai kérdésrôl van szó, és Tamás Attila dicsérete-
sen próbál választ adni olyan terepen, amely alkalmatlan erre? Ne fe-
ledjük el, hogy e könyvnek a terminológiai rendszere erôteljesen a lét 
elôtagú szóösszetételekkel jellemezhetô. Néha oly módon jönnek létre 
ezek a kifejezések, amelyek nekem például nem mondanak semmit: 
„létmélység”. De szövegektôl általában nem is várhatunk revelációkat 
a személyiség vonatkozásában, különbözô ízlés- és életkorainkban nyil-
ván jó, ha megvannak, szerencse kérdése is. Valóban, amint Tamás At-
tila jelzi, olyasfajta esztétikai (irodalmi) élményekrôl van szó, amelyek 
létrehozzák a személyiséget, azután formálják, és az is lehet, hogy vég-
leg be is zárják. Az olvasásszociológia és az ízlésvizsgálatok szerint 
(Horváth János úttörô munkássága nyomán ezek szerencsére a magyar 
befogadásvizsgálatok eléggé erôteljes részét képezik) vannak olvasói 
ízléstípusok, talán nem zárható ki, hogy ezek személyiségtípusokkal 
kvadrálnak.

Ez a kérdés a filozófiai szövegekkel kapcsolatban is így van. A XX. 
századi román filozófiai gondolkodásnak egyik legjelentôsebb képvise-
lôje, Constantin Noica, könyvtárnyi klasszikus szöveg gondozója és 
kommentátora jegyzi fel hatvanéves korában: „Egész életemben azt 
vártam, hogy isteni kegy szálljon rám, hogy birtokába kerüljek annak a 
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gondolatnak, amely gondolkodói erôfeszítéseimnek értelmet adna. 
Hatvanéves elmúltam, és a gondolat, amint látom, nem érkezett meg. 
De Ion Creangã rendkívüli gondolatával vigasztalom magamat, aki sze-
rint: 'Látszik mégis, hogy megjött, mivelhogy nem jött meg’.” A gon-
dolattal kapcsolatos tiszta filozófiai rezignáció álláspontja ez, de hát al-
kalmasint behelyettesíthetô az élménnyel is.

De a tisztán filozófiai megoldás sem a szövegekkel kapcsolatos. 
Heidegger Schelling-kommentárjaiban egyetértôleg idézi (egyébként 
életmûvével is példázza), hogy a lét elgondolása folyamat, és csak a te-
remtés–természet–szabadság hármas összefüggésrendszerében vezet-
het revelatív felismerésekhez. (Amelyek a klasszikus német metafizi-
kában minden esetben az abszolútummal kapcsolatosak.)

(Zárójel a szemiotikáról.) Tamás Attila könyvében sok szó esik a sze-
miotikai eszközöknek, a teóriának a kompetenciájáról – a kérdés nyil-
ván nem csupán az irodalmi szövegekkel kapcsolatos esztétikai felis-
merések szintjén értelmes. Valóban, volt a hatvanas évek végének, a 
hetvenesek elejének olyan kísérlete, különösen a francia szemiológia 
részérôl, amely erôteljesen kiterjesztette a jeltudomány alkalmazható-
ságának határait. Ez egybeesett egy olyan folyamattal, különösen a lé-
tezett szocializmus országaiban, amely lingua francaként használta a 
terminológiát, egyfajta ideologikus nyelvezetként – és ezen a nyelven 
elég jól lehetett a hatalom ideológiai monopóliumainak ellenében be-
szélni. Elég sok mindent jól el lehetett mondani, kommunikálni. 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jelentôs elméletalkotók – elsô-
sorban Gérard Genette és Umberto Eco  – a kritikai démarche során ide-
jekorán ne figyelmeztettek volna bizonyos abszolút módszertani hatá-
rokra. Egy ilyen elv például azt mondotta ki, hogy egy adott szöveg és 
egy rajta kívül esô szöveg között nem mindig léteznek normatív meg-
felelések. És amennyiben a szemiotikai tevékenységet transzformációs 
szabályrendszerek mûködtetésének tekintjük, amelynek egyik oldala 
az alkotás, a másik meg az interpretáció, nem is kell amellett érvelni, 
hogy Móricz Zsigmond  Árvácskájának értelmezésében nem értelmes 
dolog szemiotikai eszközöket használni, míg Shakespeare  Athéni Ti mon-
jának esetében fölöttébb igen. (Ismét nem szinguláris érvényû megál-
lapításról van szó: az érvénye kiterjeszthetô valószínûleg minden olyan 
alkotásra, amelynek középponti kérdése az erkölcsi világrend megvál-
tozása.)



275

(Világrend – értékrend.) Tamás Attila végül is nem szakad el egy struk-
turált esztétikai rendszer formájától, eklektikusnak nevezi töprengése-
it, amelyek azonban egy bizonyos szemszögbôl nem is annyira töpren-
gések, mint inkább utalások egy rendszerszerûen kifejthetô elképze-
lésre. Ebben kétségtelenül elôkelô helyen állnak a világgal és a renddel 
kapcsolatos képzetek, és azt hiszem, több érv szól amellett, mint az el-
len, hogy valóban, a mûalkotásokkal kapcsolatban nélkülözhetetlen 
kategóriáról és terminusról van szó: az utóbbiról akár olyan értelemben, 
hogy határérték: vége valaminek, és erre bôven vannak utalások a 
mûben. A nyelvnek mint immanens világképi elemeket tartalmazó for-
mának, az alkotó elképzeléseinek ténye önmagában indokolja a foga-
lom döntô jelenlétét. A másik, a szerzô által elôszeretettel használt ki-
fejezés, a rend szerintem már valamivel problematikusabb. Az nyilván 
nem vonható kétségbe, hogy minden alkotás avagy teremtés átrendez 
valamit, csakhogy az elôzetes minôsítése nélkül, tehát a Mû-Elôttesre 
vonatkozó prelimináris kijelentések hiányában nehezen dönthetô el, 
hogy milyen újabb viszonyok születtek, hogyan entropikusabb az új 
alakzat, vagy hogyan nem. Nyilván a célképzetekre vonatkozó tudás 
sem nélkülözhetô ezeknek a jelenségeknek a megítélésében. A világos 
mûvészeti kánonokkal rendelkezô korszakok általában nagy jelentô-
séget tulajdonítanak a vázlatnak, a vázlatozás folyamatának, az eredeti 
elképzelések, a tervek fontosságát csak mostanság fedezte fel újra az 
interpretáció tudománya.

Tamás Attila nem mond le a klasszikus esztétika szép-fogalmáról 
sem, és ezt szintén a világ tagolásának gesztusaira vezeti vissza. Minden 
mûalkotás egyben tagolás, valaminek a kiemelése és valaminek a hát-
térben hagyása, és ez önmagában valamilyen ontologikus értékesítés is, 
a kiemelés és a felmutatás valamilyen primer axiológiát jelent, „…a 
szépség adja a viszonyítások, az igenlések és tagadások rendszerének 
alapjait”. A továbbiakban a szépség pluralisztikus megközelítését fo-
gadja el, azonban ezen belül egy, az ember társadalmi-antropológiai 
viszonyaival kapcsolatos megoldást tekint a sajátjáénak: „…a szépség 
fogalmának sokféle megközelítésében is észrevehetünk egy ehhez ha-
sonló kettôsséget. Hiszen ebben is egyszerre az istenség alkotta tökéle-
tes rendnek, a tisztán érvényre jutó törvényszerûségnek a megjelenési 
formáját látják a filozófia nagyjai, [mások] viszont a szabadság arculatát 
ismerték föl benne. Vannak, akiket inkább az arányok hibátlansága, a 
részletek harmonikus elrendezése ejt csodálatba a megjelenô szépség-
ben, miközben mások inkább az abszolútum megjelenésén vagy a vele 



276

való azonosulás lehetôségén ámulnak el: ebben érezve inkább a szép-
ség lényegét. Akinek számára viszont a »szabadság a rend«, aki tehát 
azt tekinti igazi szabadságnak, hogy ennek állapotában az ember akadá-
lyok nélkül tud igazodni az abszolútum törvényeihez; aki tehát történe-
tesen – legalábbis végsô soron, elvileg – megvalósíthatónak tartja egye-
di természeti lények saját léttörvényeinek olyanfajta érvényesülését, 
amely nem sérti meg a többiek léttörvényeinek lényegét, azoknak a 
szemében létrejöhet ennek a kettônek valamilyen egysége is.” Nem kell 
különösebben utalnunk arra, hogy mindez milyen közeli kapcsolatban 
van József Attila  költészeti krédójával, esztétikájával, azzal az ethosszal, 
amelynek hite szerint a szabadságból valaminô rend származhat, élet-
ben, világban, alkotásban. Ha valamilyen szükségszerûség van a sza-
badsággal kapcsolatban, az talán csak az lehet, hogy belôle más szabad-
ságoknak kell származniuk, még akkor is – mondja a Biblia –, ha ezt 
alkalmasint a rabok nem akarják. Akik számára a felszabadítás termé-
szetesen valami rémes, rettenetes dolog, és a rend ellenében van.

Lehetséges, hogy a szép kategóriájánál alkalmasabb lett volna az 
esztétikumé, tekintettel arra, hogy amannak a használata olyan mérték-
ben involválja a hagyományos esztétikát, amely a mai diskurzusban 
erôsen történeti asszociációkat ébreszt.

Ha mindez úgy van, amint Tamás Attila sugallja – hogy tehát végül 
is az irodalmi mû feltétlenül értékközvetítô, és a világgal, annak a rend-
jével kapcsolatos üzenetet hordoz, amelyet az alkotó saját értékrendjé-
vel is megerôsít –, akkor itt valóban értékirányos elmozdulás kell hogy 
kövesse az olvasatot, a lélek rezdülése, az embervolt változása. Enélkül 
a mû rossz. De – tesszük mi hozzá – ha nincs meg ez az elmozdulás, 
akkor sem biztos, hogy éppen a mû rossz. Az író megírta, az olvasó elol-
vasta, aludt rá egyet, egy hónap múlva pedig lehet, hogy megint meg-
vette, mert elfeledkezett arról, hogy már olvasta. A szomorú csak az, 
hogy ezeknek a jelenségeknek az esztétikai vetületeivel is foglalkozni 
kell. 

Kortárs, 1994/8.



277

KÖNYVEK HÍVÁSA



278



279

Mire emlékezik a nyelv?

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 2. kötetének megjelenése 
(Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) ismét nyelvünk ünnepe: mint 
ahogyan a nagy irodalmi mûalkotások nyelvi megformálásuk új szerû-
sége révén a nyelv jövôbeli állapotát vetítik elôre, a Tár szócikkei a 
nyelvi múlttal szembesítenek. A nyelvi jelentés kialakulásának azt a 
mozzanatát rögzítik, amelyik a kor írásbeliségében feltalálható. Az írás-
beliség történeti tükrében pedig nyelvünk a feudalizmus nyelve, a je-
lentések feudalizmus kori társadalom életmozzanataira utalnak. Mivel 
pedig a dokumentumok jelentôs része a mindennapi élet és erkölcs 
normáitól való eltérést rögzíti, a kép nyomasztó: elnyomás és elnyomo-
rodás, pestis, tatár, bûn. De ugyanakkor e szavak jelentése a középkori 
és újkor eleji ember hihetetlen szívósságára is utal, bátorságára, amely 
visszavezeti a lerombolt és elszenesedett falvakba, ahol már csak a va-
dak keringenek.

Bizonyára rettenetes gond lehetett még csak kimondani is e szava-
kat: dézmaárpa, dézmaasztag, dézmabab, dézmabárány, dézmabor, 
dézmaborsó, dézmabúza, dézmadisznó, dézmajuh, dézmakender, 
dézmaköles, dézmaméh, dézmazab –, hiszen a tizedelés, ha a létfenntar-
tás minimumát érintette, a szó szoros értelmében a közösség megtize-
delését jelenthette. Nem kevésbé nyomasztó lehetett e feudális nyelv-
ben a dolog fogalma, hisz az a társadalom döntô többsége számára a saját 
létfenntartásától erkölcsileg idegen úrdolgát is jelentette. E feudális 
nyelv alapszava az elnyomorodás, a gazdasági és emberi vég kifejezése, 
és benne igen fontos helye van az elpusztításnak is. Az érzelmi jelentés 
világához szorosan kapcsolódnak az alábbihoz hasonló megállapítások: 
„Jószágainkat a Pogánság ben jártában igen el pustitotta volt…”

Amellett, hogy a Szótörténeti Tár címszavai a szójelentés történeti 
állapotát rögzítik, bennük a gondolkodás, a tudat és az érzelmek törté-
netének jelentôs, összefüggésükben szemlélhetô dokumentumait is 
feltalálhatjuk. Belôlük nem utolsósorban a közösségi kapcsolatok mi-
voltára és formájára vonatkozó sok értékes információt is kiolvashatunk.

Jászi Oszkár írta e század elején, hogy „A nyelv […] nemcsak a gon-
dolatközlés racionális eszköze, hanem a társadalmi kohézió bizonyos 
állapotának kifejezôje…” A XVI., XVII., XVIII. és XIX. században (hi-
szen a feudalizmus Kelet-Európában e század közepéig tartott) nyel-
vünk bôvelkedett a közösségi kapcsolatokra utaló olyan kifejezések-
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ben, amelyek elsôsorban a kohézió negatív állapotára utalnak. A kora-
beli falusi és városi közösségben a rettenetes veszekedéseknek 
különbözô intézményes formái vannak, úgyszintén a szidásnak, szidal-
mazásnak is: egybegazolhatjuk (mocskolhatjuk) embertársunkat, egy-
behordhatjuk (összeszidhatjuk), egybetagolhatjuk (agyba-fôbe verhet-
jük), elkujakolhatjuk ôt, nem is szólva az igen gyakori egybe huncu-
tozásról. De ugyanígy egybegomolyodhatunk (egybebonyolódhatunk), 
egybeháborodhatunk (összeveszhetünk), egybejöhetünk (összekapha-
tunk) is vele. Valószínûleg e szinte jogi pontossággal megállapított ter-
minusok éppen a veszekedés (a kisközösségi konfliktus) pontos jogi 
formáját is megadni hivatottak, hiszen a konfliktust gyakran követte 
törvénytétel. Úgy látszik, hogy a meneküléssel, szembeszegüléssel, lá-
zadással megoldani nem lehetséges nagy társadalmi konfliktusokat a 
társadalmi psziché mintegy átvezette, sûrítette a kisközösségek min-
dennapos konfliktusaiba. Veszekedni az „égbekiáltó vétkes cselekede-
tet” jelentô lázongás helyett is lehetett. Ezért oly gyakran idézett ellen-
példa a „szép egyezség megtartása” is.

A feudális jelentéstartalmak e nem túl napsugaras nyelvi világában a 
polgári társadalomra utaló kifejezések: az egyesület, a csodaerô (mint a 
gôzgép, és nem a transzcendencia jelzôje) megjelenése üdítô. Valószínû 
(illetve egyöld – legyünk stílszerûek!), hogy e nyelvi elemek uralkodóvá 
válása alapján a lexika dialektikájának törvényszerûségeit és elveit is 
meg lehetne állapítani. Mindenesetre a nyelvi feudalizmus szemléleté-
ben konkrét jelentésû szavaik jóval hamarabb történeti értékûvé vál-
nak: a polgárnak már aligha lehet csemelet (teveszôr) kesztyûje és egy 
hitelszövetkezetet nem lehet elprédálni (legfeljebb kirabolni). A nyelvi 
reform tehát egyáltalán nem külsôdleges tevékenység, hanem elsô-
sorban a nyelv fejlôdésének belsô törvényszerûségébôl származik (ezt 
azonban nem lehet monopolizálni úgy, ahogy egyes nyelvújítók tet-
ték).

A nyelv ünnepén azonban fôként annak örvendjünk, hogy van, amit 
számbavegyünk, hogy ízlelgethetjük beszélô elôdeink néhol már-már 
költôi értékû invencióit, mint amilyen például a csendérbika (kakaskodó 
legényke) volt. És bánkódhatunk is szavaink szükségszerû elvesztésén. 
Ilyen elveszett szavunk a cserefaliu (tölcsér) is, amelyrôl ma legtöbbünk-
nek csak a Non piangere Liu c. Turandot-ária jut eszünkbe…

Ifjúmunkás, 1979. április 15. 
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Dalok palackneszbôl és axiómaöntvénybôl

„– Tudja-e valamivel bizonyítani, hogy maga 
ölte meg a sárkányt?

– Igenis, tudom igazolni! – mondja a huszár, s 
kivette a zsebruhájából a hét nyelvit a sárkánynak.” 

A sárkányölô huszár – székely népmese

Lászlóffy Aladár mai legnyugtalanítóbb kérdése: „…tudok-e egy 
emberben élni?/ Egy embernek egyetlen életében?” – olyan kérdés, 
amely nemcsak A hétfejû üzenet (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976) 
világképét és versbeszédét alakítja héphaisztoszi kíméletlenséggel, 
nemcsak a lírai alany konfliktusainak eredôje és a kérdéseket elemi 
erôvel modelláló mondattárgy, hanem közösségprobléma: a közösségi 
lét, a közösségi lény és a potencia magasrendû kifejezése is. A forma-
szerûen duális alanyként – ez még nem Doppelgänger, de az lehet – 
feltett kérdésre a legkézenfekvôbb választ elemzésünk során a 
kozmogonikus és szeretetköltészet, -filozófia irányaiban kereshetnénk, 
itt ugyanis csábító összehasonlítási lehetôségek adódnak. De nem ezt 
az utat választjuk: Lászlóffy mai eszméinek – ezek egyetemes értékek-
hez kapcsolódnak, végsô soron klasszikusnak tekinthetô modell sze-
rint, tehát: eszmények – visszatérô és újraválasztása, a velük való (és 
általuk meghatározott, ezért végsô fokon ál-) meghasonlás, küzdelem 
utólagos – bár nem fenntartásmentes – választhatóságukért, nos, ezen 
tényezôkkel jelezhetjük leginkább az üzenetet, „hétfejûvé” tevô való-
ságos konfliktusokat, amelyek ugyanakkor a világképnek, az eszmék-
nek és ezek esztétikai létezésmódjának, az alanynak belsô konfliktusai 
is. Következésképpen az, aki ma Lászlóffy költészetének értelmezésé-
re vállalkozik, elsôsorban költészetének formán belüli és szövegen kí-
vüli konfliktusairól kell hogy szóljon, világképi és költészeti technikán 
belüli jelentkezésükrôl egyaránt. Hésziodosz Erisz-genezisét para-
frazálva, itt mi most arról fogunk beszélni, ami „a kínos Fáradtságot, az 
Éhséget, Feledést, meg a könnyes Fájdalmat, meg az Öldöklést, meg a 
Harcot, a Küzdést, Versengést, Kétértelmûséget s a Hamis Szót”, s 
ezek pozitív ellentéteit egyaránt szüli.

Ha A következô ütközet verseiben Lászlóffy én-tudata szinte az akti-
vizmusra emlékeztetô módon pontos és hivalkodó – „Én így énekelek” 
(És így énekeltem), „Én a láb nélküli farkas repülése vagyok” (Az osztály-
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harc) – mondja –, az 1976-os verskötet a lírai alany magváról, a szubjek-
tumról, a személyiségrôl csak az eltûnés, az önfelbomlasztás, a szerepek 
nyelvén tud beszélni. Ez a kötet mérvadó versének, Az óda az álomhoz-
nak egyik vezéreszméje is. Igaz ugyan, hogy már A következô ütközet fel-
villantja a személyiség önfelbomlasztásának e lehetséges bekövetkez-
tét („Kifogynak rendre éneim” – írja a Végtelenben), de a megvalósítás 
tételessége minden várakozást felülmúl. Az óda az álomhoz életkorai 
„személytelenül szépek”, és a kedvelt témába, az Erasmus-hitvallásba az 
intellektussal rendelkezô világtörténelem választott szimbólumába 
burkolva megjelenik a költôi experimentum crucis félelmetesnek 
mondható felismerése: „Senki se tudna/ úgy megszûnni, mint én: a jól 
végzett/ öröm munkájával, legfennebb kicsit/ keserûen háromszor elki-
áltva,/ hogy nem is számítok,/ hogy úgysem magamból/ kell a világot taníta-
nom, hanem a/ világból kell tanítani a világot!” (Az én kiemeléseim – 
E. P.) Bizony, a „nem is számítok” háromszori vállalása a magyar költé-
szetben nem túl otthonos motívum, és súlya, valamint evidenciája mel-
lett eltörpül a költôi igazolás ama világtörténelmi illúziója, hogy ti. az én 
eltüntetését „a határtalan értelmû közönséget” a „személytelen, 
feladatvégzô értelemként” szolgálni kívánó akarat igazolja. E motívum 
még pontosabban körvonalazódik a Klasszikumban, ahol a költô a lírai 
jelenségtan eme elemének okaként (és ez a megnyugvás forrása is) egy 
kultúrtörténeti valóságot választ: zárt, kiforrott formák létét, és szub-
jektumának eltüntetését ennek rendeli alá: „…papírra éljek, egyene-
sen mások fejének/ éljek, mások fejének szegezzem a még látszólag se/ 
személyes nyugtalanságom és nyugalmam: Klasszikum.” (Itt egy költôi 
hitvallástípus is megfogalmazódik. Erre azonban más szövegkörnyezet-
ben kell visszatérnünk.)

Az eltüntetett személyiségû ember a konfliktusok elsô nagy csomó-
pontja, az ember ugyanis – és ez a filozófiák egyetemes (állított vagy 
tagadott) kiindulópontja – természeti lény, sôt társadalmi lényként is 
mindenekelôtt egyedi lény. Lászlóffy szubjektumának megtagadott-
megszüntetett egyedisége (az egyediség a szubjektum általánosan!) 
mindkét mozzanatot sajátosan változtatja meg. Így a természet min-
denekelôtt mint „mindenség” jelentkezik, ám ez a mindenség nem 
egy hagyományos kozmogonikus vagy panteisztikus világkép-megha-
tározottság eleme, hanem elvont vonatkoztatási pont, „amit meg kell 
váltani” – hogy konkrét legyen, nyilván –, amelynek „kiürülnek a szín-
helyei”, s amelytôl – szintén elvontságának bizonyítékaképpen – a be-
lefeledkezés miatt elzárnak a részletek. A mindenség mint elvontság 
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aztán az egyediséghez való viszonyt is elvonttá teszi, és azzá magát az 
egyediséget is. Az idôfolyamat szakaszolásában így kerül állandóan 
szembe a „jelenvaló perc” az „egésszel”, és színtelenedik – válik el-
vonttá – a jelenlét jelenségrajza, így: „Hosszasan rohantam ott, ahol je-
len se voltam”; „A jelenlét rövid története”; „Arcom ez az alkalmi táj” 
stb.

Logikailag – és mint formateremtô nyelvhasználati norma is – a min-
denség és jelenlét mint absztraktumok lesznek Lászlóffy versbeszédé-
nek állandóan világító belsô fényeivé, de mert elvontságok, arc nélküli 
eszmékké válnak, és jól érzékelhetô módon irányítják elsôsorban nem 
is a képek alakulását (bár azt is), hanem fôként a képek jelentését. A 
„bárhol-mindenütt”, „minden-bármi”, „mindig-bármikor” iker kifeje-
zéseire gondolunk, amelyek – éppen a bennük rejlô halmazelméleti 
alapú jelentésárnyalat-eltolódás miatt: az egészrôl az egységre, de soha-
sem csak egyikre vagy csak másikra! – egynemûsítik nemcsak a világ-
képet, hanem a versbeszédet is, és Lászlóffy költészetének mai leg-
jellemzôbb formajegyét teremtik meg: a viszonylagosság elemeibôl felépí-
tett egyetemességet. Az ilyenfajta egyetemesség pedig nem kapcsolódik az 
egyetemességet mint fô szervezô elvet választó költészeti hagyomány-
hoz, ugyanis a transzcendens egyetemességre alapozó vallásos költé-
szet, a titok-egyetemességre alapozó metafizikusok vagy akár az eszme 
mindenhatóságára (= egyetemesség) voluntarisztikusan és dogmatiku-
san építô forradalmi líra fô jellemzôje egyaránt az egyetemesség meta-
fizikus: egy és oszthatatlan, tehát abszolút felfogása. Formállogikai ér-
vek alapján a „mindenbármi” stb. típusú kifejezéseknek harmadik 
tagja is van: a „semmi”, sôt nyelvhasználatunk ösztöne is az elsô kettô 
mögé kapcsolja – elmondható tehát, hogy a viszonylagosság teljes 
ontikus spektrumából választódik ki az egyetemesség-összetevô.

Az elvonttá vált egyediség másrészt sajátosan változtatja meg mind-
azokat a meghatározásokat, amelyekben az egyediség, mint egyediség 
magára eszmél, és magát egy költôi világkép és versbeszéd horgonyává 
teszi, tehát olyan mozzanattá, amely éppen világbeli központi hely-
zetébôl következôen az egyediség (szubjektum) sajátos jegyeivel, 
minôségével látja el környezetének emberi viszonyait, tárgyait. Az a 
legsajátosabb emberi viszony, amely általánosságában is az egyediség 
legtöbb elemét kell hogy felmutassa, a legszervesebb viszony, a szere-
lem a Lászlóffy-féle elvont és viszonyszerû alany minden sajátosságát is 
a legsûrítettebben fejezi ki: „kiszámíthatatlan”, „ajándék”, „mindösz-
sze” és „meztelen” – a „meztelen halállal” néz szembe. Amikor az 
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alany a szerelemhez nem mint „akarat”, nem mint „vágy” viszonyul, 
akkor egyediségének legszervesebb meghatározottságát ruházza át egy 
harmadik birtokosra, aki nem ô maga, nem a szerelmes: hanem a szerel-
met fata morgana-véletlenséggel osztogató kegyelmi tényezô, így válik 
a szerelem is a „mindent szeretni kell” különösségévé, a minden pedig, 
ez a hajdani Ady-féle, de attól nagyon messze levô minden … egyelôre 
meghatározhatatlan. Ô minden. Valószínûleg ô a letéteményese annak, 
amit (filozófiai fogalommal) világtörténelmi lehetôség alakjában képze-
lünk el, „az egyetemes tevékenységcsere” biztosítójaként, a szabad 
szubjektumok lényegi erôi közhasznú felhasználásának eredménye-
ként, szuverén módon létrehozott személyiségként. Hogy ilyen szemé-
lyiség lesz, abban Lászlóffy nem kételkedik, csak egyelôre nem „látja” 
a személyiségnek ezt az egyetemes formáját. Látnokságának jellemzôje, 
hogy az egyetemes személyiség konkrét alakját egyetemesként, A sze-
mélyiségként fogja fel az Egynemû Többes formájában. Ez költészeté-
nek mai legnagyobb problémája (mivel antinómia: kifejtetlen, de ma-
gát konkrétnak akaró utópia), de egyben a továbblépés legnagyobb 
lehetôsége, mivel a versbeszéd technikailag megengedi az antinómia 
forma változását. Utóbbiról az ars poetica elemzésével tudunk meg 
egyet s mást, de ezzel szerves egységben mindazon motívumokra is fel 
kell figyelnünk, amelyek költészetében a reprezentatív tevékenységi 
formák kifejezéseiként szerepelnek, a személyiség pozitív létrehozásá-
nak alapjai.

Lászlóffy ars poeticája kettôs: egyrészt a költészetet a költészet meg-
értésének egyetemes eszközeként fogja fel, a költészet, mint teremtô 
cselekvés hagyományos platóni doktrínájának megfelelôen. Ebben az 
ötvenes években a Mercure de France köré csoportosult francia költôkkel 
rokonítható, akik közül manapság Michel Deguy fogalmazta meg leg-
élesebben, hogy a költészet problémáira a válasz a költészeten belül 
keresendô. (Azért hivatkozunk éppen erre a csoportra, mert bár filoló-
giailag ez nagyon nehezen mutatható ki, Lászlóffy versbeszéde a 
Mercure de France hajdani költôinek – Yves Bonnefoy, Jacques Dupin, 
André du Bouchet, Michel Deguy és mások – versbeszédével temati-
kailag és formailag is feltûnôen rokon!) De költônk soha nem válik her-
metikussá, mivel költészetébe költészeten kívüli elemeket is bevisz, 
ezek fôként a feladat és szolgálat extrapoétikus fogalmai: „Azért/ kö-
szönöm: ti tesztek ilyenné”; „…borzasztó merevedések, a vállalt fel-
adat/ görcse!” (E kifejezéseket szövegkörnyezetükbôl kiszakítottan 
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idézem – E. P.) Az ars poetica kettôssége azonban szerves: a költésze-
ten kívül és belül irányai a helyzetben összefutnak.

Ugyanakkor a jel és a jelre való hivatkozás a vers szubsztanciájává 
válik: „A költészet akár a szerelem mindent a jelekre bíz” – mondja 
Deguy Epigrammák címû versében; „óra, veréb, ábrázolható/ szív, sze-
relem, körvonal, ennyi a világ/ az okos agyakban, és nem fogok nélküle/ 
gondolkozni soha, mert Ember a neve/ ennek az álomnak minden 
idôben” – mondja ódájában Lászlóffy. És ez is jeltan, csak (neo-
primitivista asszociációkat ébresztô formája ellenére) pontosabb, mert 
az ember kimondottan egyetemes érték benne, és a jeltárgyak is meg-
nevezettek. A poétikai jeltan humanista és konkrét, bár saját kimon-
dott normáit Lászlóffy sem követi: helyzeteit legszívesebben történel-
mi analógiákkal jelzi. Bolyai-, Apáczai-, Galilei-helyzetekkel, annak 
ellenére, hogy múltját – bizonyos értelemben – annak teljes jelentése 
és az ún. gyakorlati tanulságok örök asszimilálhatatlansága miatt – te-
hernek tekinti: „Túl nagy/ megtanulnivaló már a múltam./ Alig lehet 
tôle élni.” (Csillagolvasás) Miért?

Mert azokat a tevékenységformákat – s ez a másrészt –, amelyek „a 
világ áthatolhatóságát” biztosítják, formameghatározottságaik miatt 
nem tudjuk a múltból kiszabadítani és a mi mai autentikus tevékeny-
ségformáinkká tenni. A költészet, az értelem, mint tevékenység, az is-
kola, az utazás, a lélek, mint kórtan reprezentatív tevékenységformák, 
de nem a jövô számára. Ennek ellenére (ezért?) a formákat – itt az anti-
nómia, a fôkonfliktus eredôje – megôrizve kell megszüntetni, úgy, 
hogy ôket az egyediségtôl az általánosig emeljük. Lászlóffy töretlenül 
hiszi, hogy e formák léte egyben megtartásuk tevékeny alapja is. Ez a 
voluntaristák számára kevés, a szkeptikusoknak illúzió. Ám a „falat”, a 
„Bastille ablakát”, „ott fenn valahol fejmagasságban” a maga viszonyla-
gos egyetemességének szempontjából mindig az arca elôtt látó költô e 
kötettel a külsô és belsô tárgyakkal, azok elfogadhatóságáért viaskodó 
konkrét emberért a maga módján nem keveset tett. Ez neki, mint 
költônek is fontos: a versbeszéd személyhez és helyzethez kötött eset-
legességeitôl ma elsôsorban így tud továbbjutni a konkrét utópiáig, az 
aforizmamentes versbeszéd-formáig, az egyetlen üzenetig.

Korunk, 1978/1.
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Axiomatizálható-e az „éter-sírás”?

Minden költészetnek megvannak a maga nagyobb titkai (vagy titko-
lózói), a legkevésbé megfejthetetlen költôi rendszerek és szándékok: a 
gnosztikusok, hermetikusok, szimbolisták nagy szimbólum- és allegó-
riatárai minden kor kritikusainak és irodalomtörténészeinek leghálá-
sabb vadászterületei. Az értelmezés nehézségei, a félresikerült magya-
rázatok nem egy esetben a kritikus vagy irodalomtörténész eszközei-
nek pontatlanságából, elavultságából, tárgyidegenségébôl fakadnak. 
Ennélfogva az egyes költészeti rendszerek körül kialakulnak az (egy-
mást nem csupán történetileg követô) értelmezések holdudvarai, ame-
lyeknek – kevés kivétellel – közös jellemzôjük elsôsorban az, hogy 
rosszak. A holdudvarból származik az adott költészeti rendszer teljes 
értelmezhetetlenségének mítosza, meggátolva maguknak a verseknek 
a helyes befogadását és élvezését. Ez a helyzet nyilván a mítosz meg-
születésének a feladatát is kijelöli.

Mandics György, amikor saját költészeti törekvéseit igyekszik elmé-
letileg megalapozni, akarva, nem akarva a fentebb jelzett irodalomtör-
téneti fontosságú feladatra is vállalkozik. Harmadjáték címû könyvében 
(Facla Könyvkiadó, Temesvár, 1977) Ion Barbu sokat vitatott költésze-
tének és intencióinak teljes értelmezését kínálja, abból kiindulva, hogy 
e költészet a szimbolikus megismerés költészete, amely „a költészet és 
a matematika ikergyermeke”. Ezt az állítást nem a líra: logika József 
Attila-i poétikai tétele értelmében kell felfognunk, hanem, amint 
Solomon Marcus írja – és ez a probléma –: „Barbunál a köznapi nyelv 
szavai és fordulatai a matematika hatására sajátos jelentésekre tesznek 
szert. A természetes nyelvtôl idegen matematikai szóhasználat nála je-
lentkezik elôször a matematikán kívül. Ahhoz azonban, hogy az ember 
fel tudja tárni és meg is értse a költészet frazeológiáját, nagy matemati-
kai mûveltségre van szüksége, nyomon kell tudnia követni a terminu-
sokat a különbözô kontextusokban, jelölésük módosulásaival és válto-
zásaival együtt.”

De világítsuk meg a fentebbieket egy példával: ha elolvassuk Barbu 
Csoport címû versét (Méltatlan, kiégett föld a börtön./ A világosban su-
gárszéna áltat;/ Fejeink, ha vannak, vak mészkôbôl,/ Mint a tévedések, 
oválisan állnak.// Annyi bal fonal kalangya görnyed!/ De zárt gesztust 
lel-e, hogy összesítsen,/ Tagadja, egyenesen a törted:/ Világra tárt szûz 
háromszögbe írt szem?” – Mandics György ford.), gondolunk-e arra, 
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hogy a csoport itt egy bizonyos matematikai struktúrát jelölô fogalom? 
Bizonyára nem! (És ne is szégyenkezzünk ezért: a kritikusok döntô 
többsége sem gondolt erre soha.) Pedig – amint a már idézett Solomon 
Marcus írja –: „A Barbu költészetében oly fontos szerepet játszó csoport 
szót csak akkor lehet teljesen megérteni, ha már eléggé megismerked-
tünk egy sereg fölöttébb változatos olyan alakulattal, amelyek a csoport 
fogalmában szintetizálódtak.” Mandics értelmezésében – röviden – a 
vers struktúrája itt egy olyan zárt gesztust tüntet ki, amelynek célja a 
valódi, érvényes megismerés lehetôségeinek felfedése. E zárt gesztus 
jelölôje „háromszög típusú”. „A háromszögnek viszont 6 olyan transz-
formációja van, mely változatlanul hagyja, melyekre nézve invariáns! A 
háromszöghöz (az egyenlô oldalú háromszöghöz) asszociált, az elôbbi 
transzformációkat leíró alappermutáció viszont egy csoportot alkot, egy 
nembeli csoportot, vagyis egy olyan csoportot, amelyben fontos a 
mûveletbe lépô elemek sorrendje” – állapítja meg Mandics. Nyilván, az 
olvasó joggal teheti fel a kérdést: mit nyer a vers az ilyen típusú matema-
tikai szervezettség révén? Elsôsorban az entrópia igen magas fokát (a 
költôi szövegnek ez az informácionális jelzôje), másodsorban a zártságot. 
Barbunál sajátosan egy olyan versstruktúrát, amely egyben a versben 
kijelölt probléma megoldása is. – Tehát nem transzcendálja a problémát 
a „világba”, nemcsak költôileg, hanem gondolatilag is immanenssé te-
szi. Hogy Mandics értelmezésének radikalizmusát érzékeltessük, vil-
lantsunk fel egy hagyományos magyarázatot is: Dinu Flãmând szerint a 
csoport embercsoportot jelöl, ez a platóni barlangparabolának megfelelô, 
az idea tisztaságához viszonyított értékskálán mérve harmadrangú he-
lyen kuporog. A kérdés az, hogy a tükrözöttet tükrözô mûvészetben e 
statikus csoport meg tudja-e találni az igazi mûvészet lényegét kifejezô 
„zárt gesztust”? Ha a két értelmezéstípust végletekként fogjuk fel, ak-
kor hozzávetôleges képet nyerhetünk a „kritikai térben” létezô nagy-
számú és egymást többnyire kizáró interpretáció-változatról.

Mandics kísérlete teljes magyarázati hipotézis, amely végre meg-
bontja a nálunk megszokott monográfiák szürke és gondolattalan sorát, 
önmagában is jelentôs szellemi teljesítmény, és alapos kritikai tanul-
mányt érdemel. Ezért e rövid terjedelemben csupán néhány, fôleg 
módszertani aggályunkat osztjuk meg a olvasóval.

Mandics szerint Ion Barbu költôi rendszere axiomatizálható rend-
szer, értelmezôi tevékenységének fô célkitûzése tehát: megadni e 
rendszer logikai formáját. E célból különbözô módszereket és techni-
kákat használ, amelyek között elôkelô helyen áll a szöveg C. Lévi-
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Strauss által kidolgozott ún. bináris oppozíciókra bontása. Amint ismere-
tes, ennek lényege az, hogy a szöveget strukturáló ellentett fogalmak 
rendszerébôl a szöveget létrehozó elvekre (mitikus, költôi, tudományos 
stb.) próbál következtetni. Sajnos, Mandics nem közli, még csak nyo-
mokban, mutatóban sem, az eljárásának folyamatára utaló elemzéseket: 
annyit tudunk meg csupán, hogy ezek alapján milyen következtetések-
re jutott. Eszerint a barbui megismerés univerzum (és annak szemanti-
kai rendszere) 6 alapinvariánssal rendelkezik, úgymint: FELBOM-
LÁS, TEREMTETLEN, SZENZORIÁLIS, INTELLEKTUÁLIS, 
NÁSZ, ABSZOLÚT. Véleménye szerint Barbu költészetében ezek 
olyan „globális invariánsokként mûködnek, amelyek függetlenek a 
szövegkörnyezet jelentéseitôl, a költôi alakzatoktól és formáktól, azo-
kat strukturálják, de maguk változatlanok maradnak.” (Zárójelben csu-
pán annyit jegyezzünk meg, hogy Mandics „globális invariancia”-fogal-
mának csak módszertani értelemben van létjogosultsága, valóságosan 
azonban – amint az összes transzformációs grammatikai elméletek kiin-
dulópontnak tekintik – a szemantikai és szintaktikai jelentések egy-
mástól elválaszthatatlanok. Tehát ahhoz, hogy egy jelentés tényleg in-
variáns legyen, a jelölô alaki invarianciája mellett változatlan kell ma-
radjon a szövegkörnyezet is, ami költôi szöveg esetén abszurdum. Csak 
az „egyetlen metafora” rendelkezhetne ilyen tulajdonságokkal. Egyéb-
ként Baudelaire A macskák címû versének elemzése kapcsán C. Lévi-
Strauss és Roman Jakobson, Ellen Rifaterre és Lucien Goldmann vo-
nultatták fel az invariancia-probléma megoldását célzó érveiket, és 
ezek szerepelnek is a strukturalista verselemezés Roland Posner-féle 
elméleti modelljében.)

Barbu költôi üzenete egészének felfogásában Mandics sem tér el a 
hagyományos értelmezésektôl, a verstárgyak felépülésének logikai sor-
rendjében elemez. Így Barbu tiltakozik az ortodox balkánizmus esz-
meisége és valósága ellen, ezzel szembeállítja (Bizánc eklektikáján és 
lehetôségein keresztül) a geometrikus, tiszta görögség kultúramodell-
jét és megismeréseszményét (ezzel párhuzamos és velük az exploratív 
kifejezés viszonyában áll a mágikus, asztrologikus, fôként helleniszti-
kus vétetésû szimbólumok választásának rendszere), a kelet-európai 
lény magas rendû és magas izzású megismerés- és emberideáljának fel-
mutatása – látjuk tehát, hogy meglehetôsen nehezen egynemûsíthetô 
célok és vágyak rendszerérôl van szó. Mandics véleménye szerint 
mindez tagolható egy egynemû szövegelemzô módszerrel. Nézetét az-
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zal támasztja alá, hogy maga Barbu állandóan módosította, szervezte 
ciklusait, egynemûsítette verseit.

Ez az egynemûség-felfogás több szempontból bírálható, elsôsorban 
az elemzô technika általános kritikájára kell itt a figyelmet felhívnunk. 
Ma már kb. ezer olyan tudományos értekezés ismeretes, amely a C. 
Lévi-Strauss-féle módszert strukturalista mítosznak, egyszerû kulturá-
lis félreértésnek vagy használhatatlan blablának tartja, fôként mert az 
az ôsember gondolkozás-mechanizmusaitól az elektronikus számítógép 
digitális elvéig mindent elemezhetônek (következésképpen megma-
gyarázhatónak) vél egy egyszerû képlet segítségével. Ez a kérdés ese-
tünkben az esztétikum szervezôdése állandóinak problémakörébe tar-
tozik. 1967-ben Umberto Eco errôl a következôket mondta: „…az utol-
só metafizikus, Lévi-Strauss napjainkban még mindig azt próbálja ma-
gyarázni nekünk, hogy létezik egy elemi ritmus, amelyen keresztül a 
szellem a maga oppozícióiban nyilvánul meg, és minden – azaz a míto-
szok, a zene, az asszonyok megszerzésének módja – olyan törvények-
nek engedelmeskedik, amelyek bennünk ’önmagukat mondják’.”

Minden formalista módszerrel elért eredmény elfogadható, ha nem 
lépi túl alkalmazhatóságának formális kereteit. A Lévi-Strausst ért ha-
gyományos bírálatok itt azért idézhetôk, mert az oppozíciós módszer 
alkalmazásában Mandics nem áll meg a szövegelemzés szintjén, hanem 
a szöveg strukturáló elveibôl egy pontos kulturális jelentéssel is bíró sze-
mantikai univerzumot kreál. Ez utóbbi nem megengedett lépés, egy-
fajta ficta universalitas, a módszerbôl következô logikai hiba, amely 
késôbb Mandicsot merevítésekre kényszeríti.

Itt elsôsorban bizonyos, a magyarázati sémának nem engedelmes-
kedô motívumok eltüntetését kell észrevennünk, fôként a hit-motívum 
említhetô, bár Mandics kimondatlanul és más kategóriákban feloldva 
végig hivatkozik rá, elvvé nem változtatja, holott Barbunál alig tagadha-
tóan fontos szerepe van: hol szimbólumok választását leíró etikai elv-
ként, hol egy új hitideál kidolgozásának teleologikumában (amely épp 
a hitvaló utalást nem tartalmazza), hol egyszerûen, az ideális lét-
domíniumok melletti etikai elkötelezettség formáiban. A kijelentett 
tudás ugyanis a tudott akarása is, az akarat pedig immanens mozzanata 
az akartba (vagy annak minôségeibe, szükségességébe) vetett hitnek. 
Ezért Mandics meg is kerüli a hitkérdés elemzését, ami különösen ak-
kor szembetûnô, amikor az magyarázó elvként kínálkozik, például a 
Naszreddin Hodzsa Iszárlüknél utolsó szerkezeti egységét kibontó ellen-
tétben: „Én nem tudtam hinni. S lám csak/ Ragyogsz feltámadva öröm-
fényében a várnak.// De túl szomorú arcod bánatba dönt…”



290

Másodsorban: szembetûnô és zavaró az a szervetlenség, amely a tex-
tológiai elemzés és a szimbólumfejtés kapcsolatát jellemzi. Az Olvasó 
mindentôl függetlenül – túlságosan is függetlenül! – nagy örömét leli 
Mandics szimbólumfejtô erudíciójában. Ô ugyanis mindent felhasznál 
a Barbu-szimbólumok tartalmának és funkcióinak magyarázatához: a 
gnosztikus, orfikus, pitagoreikus, ó- és újszövetségi, hellenisztikus stb. 
mítoszok elemeit, és létrehoz egy sajátos kulturális misztikát, amely-
nek egyetemes magyarázó érvényt tulajdonít. Minden Barbu-alakzatra 
talál értelmezô hipotézist, és szinte mindig a legbonyolultabbat hasz-
nálja. Amellett, hogy – ismételjük – az olvasó szelleme és értelme ör-
vend a mítosz burjánzásának, sokszor kételkedik is: nem lesz-e vajon, 
az obscurum per obscuris áldozata (ami kissé minden misztika alapelve 
is). Egyszóval Mandics gyakran nem használja kielégítôen az „ockhami 
borotvát”, sokszor feleslegesen szaporítván a létezôk számát. 

Szintén alapos elemzést követelnének Mandics fordításai is, hiszen 
teljesen újrafordította a Másodjáték verseit. Bár hangsúlyozza, hogy for-
dításai nem irodalmi fordítások, mivel fogalmi megoldásai hipotézisei-
nek kifejezését szolgálják, el kell mondanunk, hogy – kevés részlettôl 
eltekintve – célját nem éri el. Ugyanis minden magyar (vagy magyaros) 
versfordításnak tiszteletben kell tartania a magyaros verselés intonációs 
szerkezetét, a sor és strófa „zenei lejtését”. Amennyiben ez nem így 
van, az olvasó – mivel hangzásbelileg, nyelvileg nem tudja követni a 
verssort – értelmileg nem tudja befogadni a verset. 

Feltétlenül e könyv érdeme filológiai apparátusa. Azt hiszem, 
Mandics román nyelvterületen is páratlan Barbu-bibliográfiát közöl. 
Ezért is mihamarabb le kellene fordítani ezt a könyvet: számunkra is 
érdekfeszítô lenne találkozása a román kritikával és a román olvasók 
véleményével.

(Sajnos, magában a szövegben sok elírás van. Ezek közül jelezzük, 
hogy az idézett Schopenhauer-alapmû helyes címe Die Welt als Wille und 
Vorstellung.)

Axiomatizálható-e Barbu csodálatos „éter-sírása”? Mandics vélemé-
nyéhez általában csatlakozva, úgy véljük, hogy igen. Ehhez azonban 
hozzá kell tennünk, hogy mivel matematika és költészet ikergyerme-
kek (Mandics szava!), a barbui költészet matematikai-logikai formája 
egyben annak poétikai rendszere is kell legyen. Mandics axiómáiban 
ez utóbbi egyelôre mostohagyermek.

Utunk, 1978/38.
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Etika és etikett

Férfi és nô kapcsolatának teljes végiggondolása az európai reflexió 
és mûvészet számára mindig is a társadalmi viszonyok megragadására 
teremt különös lehetôséget. A szerelem, illetve a szerelmi kapcsolat 
kialakításának sajátos formái ebben a perspektívában a különbözô esz-
tétikai törekvések alaptárgyának s ugyanakkor legnehezebb próbaté-
telének bizonyultak, mert – a klasszikus mûvészeti kánonok sugalmaz-
ták ezt – a szerelem harmóniájában fel kellene tárulniuk a harmonikus 
társadalom viszonylatainak. Ám ezt így csak nagyon kevés lírikus és 
egyetlenegy regényíró tudta elképzelni: Tolsztoj Leó gróf. Már a kö-
zépkorban világossá vált, hogy amennyiben nem a szerelem harmóniá-
jának evilági képzete, annyiban a diszharmónia lehet a kiindulópont. 
Ez a diszharmonikus lehetôség talált apára Don Juanban, ezért vált e 
II. Fülöp korabeli csábító az európai népi hiedelemrendszer, az iroda-
lom és gondolkodás típusává.

Nem meglepô, hogy Don Juan napjainkban és nálunk is életre kelt. 
Megelevenedett másutt is (1972-ben jelent meg John Berger nagyszerû 
regénye, a G.), de a különbségek a két inkarnáció között olyan jelentô-
sek, hogy John Berger G.-je még csak testvére sem lehet Deák Tamás 
Don Juanjának. Ellensége.

Deák Tamás regényében (Don Juan. Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest, 1978) (regényében?) csupa konstruktumokból indul ki, hôse egy 
életre kelt értelmi terv is; ezért még Kékszakállúvá változtatott távoli 
rokonánál is rettenetesebb. Ez a Don Juan ugyanis elvileg nem tudja és 
nem is akarja választani, elutasítja a szerelem egyik legszebb európai 
mítoszát, amelyet Byron az ô Don Juanjában így fogalmazott meg: „A 
lét nekik komor, alávaló,/ lényük tüzes, mint egy sapphói ének;/ velük 
születve, bennük lakva, nem/ érzék: lényegük volt a szerelem!” Persze 
nagyon nehéz egy regényírónak ezt a mítoszt s vele együtt a teljes tár-
sadalmi, erkölcsi és érzelmi harmónia lehetôségének mítoszát kikü-
szöbölnie. Deák Tamás ezt elsôsorban úgy éri el, hogy visszanyúl az 
eredeti történeti kerethez. (II. Fülöp szörnyállama és kormányzata ink-
vizíció, és a késôbb szimbólummá növekvô tény: a költô – a kultúra – 
börtönben. És bizony ezt a költôt kínozzák is.) 

Másodsorban: a társadalmi-történeti tények itt olyan választásra 
kényszerítik Don Juant, amelynek minden még számba jöhetô erkölcsi 
értéket és erkölcsi létforma-lehetôséget el kell utasítania, hogy szemé-
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lyes szabadságának, gondolati szuverenitásának valamilyen kezdeti for-
mát adjon. E személyiségi kiindulópont szerint a hatalmi hidrában lé-
tezni csak a pszichikum teljes megváltoztatása árán lehetséges. Elsô-
sorban kívülrekedônek és kételkedônek kell felfognia magát (vigyázat: 
nem kritikusnak, sorsa ezért nem lehet tragikus), lényét kísérletté kell 
változtatnia, tehát evilági, laikus politikai és érzelmi eretnek lesz, aki 
egyelôre egyetlen szabadságlehetôséget lát, éspedig hitének megvá-
lasztását. A hatalomhoz csak lelkének torzítása árán viszonyulhat, ám 
lelkének torzítása: bûn. Tudja, hogy ô maga, személyében a hatalom 
megtestesült bûne, de a paradox az, hogy ezért nem neki kell közvetle-
nül bûnhôdnie. E Don Juan rettenetessége pontosan abban fejezôdik 
ki, hogy a benne megjelenô hatalmi bûnért másnak kell bûn hôdnie, és 
mivel az emberi viszonylatok harmóniája – amint már utaltunk rá – a 
szerelemben nyerné el formáját – a nôknek kell bûnhôdniük.

Bûn és bûnhôdés megoszlik; a hatalmi hidrában az ember már annyi-
ra sem morális lény, hogy a kettôt önmagában egyesítse. Don Juan vál-
lalja a hatalom eme totális perverziójának érvényesítését, önmagát 
bûnné változtatva lép színre, büntet. Ehhez természetesen rendelke-
zik a megfelelô szellemi és érzelmi vértezettel, fôként pedig „a nôi tes-
tek magához rontásának képességével”.

Közkeletû (fôként kantiánus eredetû) etikai fogalmainkkal igen ne-
héz végiggondolni ezt az állapotot és helyzetet, amelyben Don Juannak 
eszköze és tárgya a másik ember, és célja a bûn. A kanti etikának, 
amelyben a másik ember és a jó egyaránt az etikát tételezô cél, valami-
féle ellenvilága ez, s talán a legjobban úgy érzékeltethetô e morális ket-
tészakadás, ha Dosztojevszkij végeredményben kantiánus fel építésû 
regényalakjaira gondolunk, akik a társadalom és a hatalom morális 
bûnös ségét egyénileg még megpróbálják a bûn és bûnhôdés egységé-
ben – tragédiához szükségszerûen vezetô egységében – feloldani, akik 
számára még cél a másik ember, még cél a jó. Mindennek csak látszólag 
mond ellent, hogy Don Juan szeretné magát „szimmet roidnak” felfog-
ni. Szintén a regényírói konstruktumok birodalmába tartozik az, amit 
magáról vél: „Nekem megadatott, hogy egyszerre legyek mind a három 
erkölcsi állapotban, bûnben, bûnbánatban és kegyelemben, és ne tud-
jam megszabni egymásba türemlésük határait és idejét, mert egyide-
jûségük föloldotta az értelem által közébük ékelt körvonalakat. A bûn-
ben, miközben véghezvittem, ott rejlett már a bûnbánat keserve, 
emebben már a kegyelem regénye, ez pedig a reménység, már maga is 
kegyelem.” (27.) A cselekményben e dantei beállítódásnak csak na-
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gyon feltételesen van érvénye: Don Juan nem harmonikus személyiség, 
nincs kegyelem, a remény elvont, a bûnbánatot pedig el kell hárítani.

A kezdeti forma megköveteli a hithez való valamilyen iniciális vi-
szony kialakítását, Isten létproblémájának a felvetését is. A csábító – 
helyzeti adottságai miatt – érzelmileg és teológiailag egyaránt eretnek 
helyzetére ugyanis az aidosz, az istentagadás jellemzô. Ily módon e teo-
lógiailag végiggondolhatatlan lélek nyugodtan választhatja az aidosszal 
járó phtonószt, rosszakaratot. Nem rejtôzködô Isten van itt, hanem zá-
rójelbe tett Isten.

A „gaztett lajstroma”: a fiatal lovag elsôsorban az anyai viszonyt 
pervertárja, Beatríz, a sevillai özvegy (az európai irodalomban – de nem 
a keletiekben – szinte páratlan borzalom), szeretôjét kihívandó és meg-
tartandó, feltárja lánya meztelenségét. Ószövetségi kánonok szerint ez 
bûn, formájában a test e fizikai kiszolgáltatása (szintén az ószövetségi 
mítoszban: a legdrágább áldozat) itt sokkal brutálisabb, az anyaság el-
árulását sokkal mélyebben jelentô mozzanat, mint a fôként spanyol 
drámákban fellelhetô egyszerû, bájos anyai kerítés. Természetesen 
nem maradhat el Isten szolgálólányának, e csodálatos Marianának a 
megbüntetése sem (egyébként ô a regény egyetlen élô nôi alakja) –, a 
büntetéstôl ugyanis, ha nô, senki sem menekülhet. A büntetés kínos, 
minden oldalú megsemmisítés az abszolút megalázásban, Don Juan a 
szolgáját is használja a különbözô megbecstelenítésekre; nemcsak hogy 
nem lovagszerû, hanem mértéktelen. Halmozza a pusztítás fortélyo-
sabbnál fortélyosabb mûnemeit.

És mit érez – mit kell éreznie – az újabb szerelmes és ember feláldo-
zása után? Valaminô szenvedést – érzelmi, fizikai kínját – a hiábavalóság 
miatti szenvedésbe tussolja. Tulajdonképpeni szenvedését elidegeníti, 
más szenvedésformákba fojtja. Általában nem meggyôzôen: az esszé-
isztikus tárgyalásmód, a reflexív keret fôként Don Juan áldozat utáni 
újabb reflexiójának érzékeltetésekor bizonyul elégtelennek, mert a 
kínzás tulajdonképpen nem szül érzékletes érzelmi reakciót, a tenzió 
után nincs detenzió, a csábító morfondírozása mögül itt ütközik ki leg-
inkább a regényírói konstruktum, a tanítás.

A gaztettlista gyarapodik, Deák Tamás egyre változatosabb módoza-
tokat eszel ki a büntetés és szenvedés kifejtésére, a sokat idézett dantei 
szimmetriákhoz igazodó formákat. Ha Ana de Ulloával a teológiaivá 
szublimált gyönyör után megutáltatja testét, Tisbeából, a kurtizánból 
dogmatikai tökéllyel kivitelezett teológiai élôhalottat csinál. És furcsa 
– a tervszerûséget, az intellektuális bûnözést hangsúlyozó mozzanat –, 
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hogy a kapcsolatok erotikája e könyvben olyan, mintha idôsödô egyete-
mi professzor morfondírozna arról, amit tulajdonképpeni férfias és fölös 
vonzerôvel rendelkezô csábítók tenni szoktak. Ennek az erotikának a 
muzeális jellege még szembetûnôbb a párhuzamos John Berger-olva-
satból, ugyanis ennek a fôhôse, G. – a szélsôséges formák ellenére – nor-
málisan erotikus lény. Deák könyve azt hangsúlyozza, hogy a hatalom 
nyilván az erotikát, illetve általánosságát, nyilvánosságát, forma szerûségét 
is megszünteti. G. erotikája, mint formaszerû, még lehet szenvedély for-
rása. Végeredményben a hatalmilag szervezett társadalom és a citoyen-
társadalom az erotikában is kibékíthetetlenül ellentétesnek bizonyul.

A gaztettek elkövetôje rögtönöz: „Én az életemet rögtönzöm, a moz-
zanatait, miközben megpróbálok az egészre figyelni. S egy olyan or-
szágban, ahol a püspököket is a király nevezi ki, rá vagyok utalva a rög-
tönzésre, illetve a készenlétre. Soha nem tudom, mi vár.” (77.) A hatal-
milag szervezett társadalomban lehetetlen minden életforma, mivel a 
tetteknek nincsenek egyénileg-társadalmilag egységes okaik, csak 
elôzményeik, és nincsenek természetes következményeik sem, csak 
váratlanok. Deák Tamás mûformájában is kifejezi az állapotot. Ha John 
Berger G.-je a polgári társadalom ok-okozati összefüggésrendszerében 
képes még életformát vagy annak illúzióját, egy artikulálható véget sej-
tetni, Deáknál a hatalmi manipuláció – az életforma megszüntetésével 
– a regényformát is megszünteti. Ennélfogva megszûnik férfi és nô ál-
talános és tulajdonképpeni empirikus viszonya is; Don Juan mint az 
esztétikai intenciónak engedelmeskedô férfi még létezik, nôk azonban 
nincsenek, pusztán nôi tárgyak vannak. Ismét John Bergerre utalva 
érzékeltethetô leginkább, hogy miért semmisül meg a nô Deák Tamás 
(nô)epizódjaiban. Berger így mutatja be a polgári társadalom nôjének 
organikus válságát: „A nônek ez az alávetettsége, magatartásformáinak 
világa szavatolta, hogy akármihez is kezdett e világon belül, az soha 
nem rendelkezhetett a teljességgel; minden cselekedetében ott volt a 
kétértelmûség, amely a megfigyelô és a megfigyelt között megosztott 
én kétértelmûségének felelt meg. A nô úgynevezett kétszínûsége a 
férfiak monolitikus uralmának volt az eredménye.” Tehát míg Berger 
arra mutat rá, hogy – bármennyire pervertált formában –, de a citoyen-
társadalomban férfi és nô viszonya létezik, az elidegenedés nem tel-
jes –, Deák Tamásnál az derül ki, hogy egy kimondottan hatalmilag 
szervezett társadalomban ez a viszony csak legkonkrétabb empíriáiban 
létezik, mint társadalmi általános azonban nem.

A Don Juanban történetfilozófiai típust (Kierkegaard) vagy az életér-
zések megragadására szolgáló érzékeny globetrottert (Byron) látó ha-
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gyományos felfogásoktól eltérôen mind Berger, mind Deák Tamás 
elsôsorban a csábító kialakulásának társadalmi tipológiáját kutatja. 
Bergernél G. halála egyben a társadalom ébredését jelenti (furcsa vélet-
len, hogy ezt Kelet-Európába helyezi), Deák hôsének tulajdonképpeni 
identitása akkor kezd kialakulni, amikor a hatalomhoz viszonyul, ami-
kor a hatalmi struktúra oldaláról kényszerül társadalmi vonatkozásait 
kutatni. Akkor szabadul ki a regényírói konstruktumok meghatározott-
ságaiból, amikor a hatalom „megkeresi”, mivel párbaját az ellene irá-
nyuló végsô kihívásnak tekintette. Ekkor Don Juan teljesen átalakul. 
Elvont, megépített moralitásával szemben az etika hatalmilag kialakí-
tott pontos formakívánalmait hallja: udvariasan mozgékony, a helyzet-
hez alkalmazkodó morált kérnek az inkvizíció képviselôi, amely persze 
egyszerûen nem morál, mivel nélkülözi az alapmeghatározottságot, az 
általánosságot. Az inkvizíció embereitôl végül megtudja, hogy etika he-
lyett a hatalom (spanyol) etikettet várna el tôle.

Ezzel kapcsolatosan itt a regény logikájában is érdekes fordulat kö-
vetkezik be – ugyanis Don Juan végre nem tud meghódítani egy nôt, a 
teljesen üres dona Jimenát. Maga is teljesen üres lenne? Ezt kérdezi: 
„Mit értek a Jóért gonoszul hozott áldozataim, ha az uralomban megtes-
tesült történelmi gonoszság elleni lebírhatatlan indulataim az üldözöt-
tek, az ártatlanok közé vetettek.” (103.) Az elvont tervet a morálisan 
vezérelt gondolkodás váltja fel, a kettôsségre épített személy kételke-
dik, s már-már megôrül. A könyv végére Don Juan megváltozik, tudja 
is és érzi is, hogy nem az, aki volt, hogy más. Eltántorodott célszerû je-
zsuitizmusától, rögtönzéslététôl. Sejtené, hogy a kívülállás helyett a 
kritika, a társadalmi szenvedély következik? Ha sejti is, másléte már a 
következô kötetben dôl el. S ha az szimmetrikus, akkor ott „vissza fog-
ja venni” a csábítás morális indítékait. Persze, megmarad csábítónak, a 
visszavétel csak így lehetséges.

A Don Juan-i sors- és formaproblémát a maga logikáján belül ez a 
könyv nem oldhatja meg, bizonyos mértékben elôtanulmány. Az esszé-
író sokkal inkább elválik itt a regényírótól, mint akár a legutóbbi Deák 
Tamás-könyvben (Antal a nagyvilágban). A számos kulturális exkurzus 
és rejtvény, és fôként ágostoni gondolatmenetre alapozott kisesszé-
betét mélyíti a könyv tulajdonképpeni nagy formaproblémáját. Ezzel 
kapcsolatban Kierkegaard így írt: „Don Juan az érzékiként meghatáro-
zott démoni kifejezése.” Deák Tamás Don Juanja démoni. Nem érzéki.

Igaz Szó, 1979/10. 
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Mítosz és kísértetjárás között

Kányádi Sándor  1969-ben írott Fillér címû versében ez áll: „Egyszer 
csak a metróban belém sajdult,/ hogy a kaszámat, a vadvackor ágán,/ 
eddig megette a rozsda”; – és, nincs is semmi csodálkoznivaló azon, 
hogy egy erdélyi faluból származó romániai magyar költôt megindít, a 
vershelyzetben történetesen éppen adakozásra indít a kaszájával kap-
csolatos bajérzet. Egy munkaeszköz egymagában képes kifejezni a mí-
toszt: Akhilleusz pajzsa, Poszeidón szigonya, Hephaisztosz pörölye 
nem egyszerû munkaeszközök, hanem egyben csodálatos tettek elkö-
vetésére is alkalmas varázsszerek. Kányádi Sándor varázsszere a kasza, 
és mint nemzedékének számos faluról elszármazott írástudójánál, a ka-
sza nála továbbra is valami nagyon fontos mítoszi tárgy, hívóerôvel ren-
delkezik, a falusi gyermekkor mítoszának egyik alapeleme. Alapelem, 
mert mínden mítosz legfontosabb érték-mitológémája a munkaeszköz-
höz kapcsolódik.

Mindezt azért kell felidézni, mert Kányádi Sándor  régóta várt újabb 
kötetében1 a falun töltött gyermekkor mítosza továbbra is fontos szere-
pet játszik, olyan értékhangsúlyokat kap, amelyek túllendítik az egy-
szerû pozitív hivatkozás keretein, ez a mítosz az eredeti létélmények-
nek nemcsak kifejezôjévé, hanem az eredetiség egyfajta létmodelljévé 
válik. Olyannyira, hogy a legmélyebb emberi érzelmek vagy a legmaga-
sabb rendû alkotótevékenységek egyike, a költészet e mítosztól kapja, 
allegorikus formában, mintáit: „az esti folyó illatát/ aratás idején/ a 
küküllô esti illatát/ aratás idején/ s egy marék vizet/ hogy arcom vissza-
mosdjam” (Vágy), vagy „nevükön kellene szólítani mind/ s megrajzolni 
a kezüket/ legalább/ ahogyan pohárra fejsze- s villanyélre/ markolódnak 
az ujjak életét a hosszú/ hallgatásokat a déli harangszóval/ felezett arany 
és kék napokat kellene” (Nevükön kellene [ars poetica]).

Természetesen egy mítosz nem önmagától és önmagáért válik ér-
tékhangsúlyossá, vagy nem elsôsorban ezért. Belsô értékei – s ez a mí-
toszi szerkezet sajátszerûsége – célszerûségének formájában tétele-
zôdnek azok a mozzanatok, amelyek a mítosz választását indokolják: 
hogy mítoszválasztás történt, és hogy éppen a mítoszé. Van tehát vala-
mi, amivel szemben a mítoszra esett a választás, van tehát valami, ami 

1 Szürkület. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.
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értéktelennek, elvetendônek, amorálisnak nyilvánított, s amivel szem-
ben a mítosz most mint a morális, mint a megtartandó, mint az értékes 
mozzanat áll. A mítosz fenti formájú választását tehát egy ellentmondás 
igazolja, de csak miután létrehozta! –, egy ellentmondás, amely a mí-
toszt és a vele szemben állót élettényekként is megfogalmazva, a mí-
toszt valóságosnak minôsíti valamivel szemben, ami látszat. Ha költôi 
élettények megkettôzôdnek, ha ezekbôl az élettényekbôl kiválik egy, 
attól lényegében és funkcióiban eltérô mítosz, ha az élettények ilyen-
formán örökre egyeztethetetlen látszat- és valóságoldalakra szakadnak, 
s a szakadás elve a költészetben a mítoszban kifejezôdô valóság (vagy 
valóságos élettény), és a mítosszal szembenálló látszat kettôs sé gében 
intézményesül, akkor azt kell megvizsgálni, hogy milyen az önálló létet 
követelô látszat szerkezete, és milyen az ettôl való elszakadást posz tu-
láló morális érv.

„láttam én már/ nyugdíjra sandító/ anarchistákat/ garast-fogáhozverô/ 
forradalmárt/ hitetlen papot/ – a kocsmáros is ha inna/ tönkremenne –/ 
okítottak engem/ nálamnál oktalanabbak” – írja Kányádi Láttam én már 
címû versében, és ebben semmi különös nincs, hiszen ilyeneket min-
denki látott, „de én hálás/ és alázatos vagyok/ fájó gerincemet/ mond-
hatni ingyen/ kezeltethetem világhírû/ gyógyvizeinkben” – folytatja 
így Kányádi –, és ez már meglepô és döbbenetes. Mert a kötôszó elvá-
laszt két olyan valamit, aminek minden erkölcsi világképben együtt 
kell szerepelnie, amennyiben az alany élete egyben más életek erkölcsi 
reflexiója is; hiszen az én létem erkölcsi dimenzióit bizonyos értelem-
ben a gazfickók és gazemberek léte is jelenti, az én létem bizonyos ér-
telemben gazfickó- és gazemberlétek erkölcsi reflexiója is. Amennyi-
ben moralitásom probléma számomra, annyiban tehát rájuk is kell vo-
natkoznom. Ez azonban nem történik meg, a szubjektum csupán hálás 
és alázatos, fájó gerincét kezeltetheti – nyilván, ha fáj neki. Kányádi 
versében az alany erkölcsi reflexiója az erkölcsi reflexió-lehetôség tuda-
tára korlátozódik. Ez az állapot nem a moralitás birodalma, és itt az a 
kérdés is felmerül, hogy vajon egy lehetséges moralitásé-e, hiszen maga 
a moralitás kérdôjeleztetik meg, amennyiben pusztán önmagára irá-
nyul. Bizony, ez éppen a látszatélet egyik ismérve: a letiltott ellent-
mondások felszínén tökéletes az élet külsô formája. Ezek után a magá-
ra vonatkoztatott élet moralitása sajátos dimenziókat ölt: a szubjektum 
minden lépése reflexiós többletet nyer, a másokra nem vonatkoztatha-
tó szubjektum önmagával kell hogy szembenézzen, és ez a szembené-
zés az élet minden pillanatát tisztítótûz-méretûvé nagyítja: „még csak 
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ezután ahogy öregszik a szív a szem/ még csak ezután ahogy nehezedik 
a kéz s a/ mondat egyre több féltenivalóval a háta mögött/ egyre 
sebezhetôbben s mégis tétova nélkül/ naponta végsô lépéseire szánja el 
magát/ még csak ezután még csak ezután/ kezdôdik a gyötrelmek gyöt-
relme percenként/ meg-mérettetel s önnön kételyeid tisztító-/ tüzébe 
vettetel krónikás” (Még csak ezután).

Ebben a perspektívában természetes az értékhangsúlyok áttevôdése: 
a teljesítmények esetlegessé válnak és nem az élet szubsztanciájává, ez 
utóbbiról csak úgy lehet beszélni, mint az érvényesség kitolódásáról, 
mint a mérték elvesztésérôl, mint csak mentegetôzésre alkalmas hol-
miról. Errôl a pillanatról szól Kányádi Lassan eltelik címû verse, lényege 
az, hogy „csak/ készülôdünk az idôközben idô-/ szerûtlenné vált nagy 
mire is/ végül a sebtiben sütögetett kis/ pecsenyék csömörével a szánk-
ban/ mente getôzve tárjuk szét már csak/ arra jó karjainkat sajnos élni/ is 
kellett közben sajnos így igaz”.

Van-e lényege ilyen pillanatokban a szubjektumnak, és milyen az, 
ha csupa negatívumban találja fel magát? Kétségtelen, hogy e lét elsôd-
leges megragadása a szubjektum negativá ló dásának a megragadása, 
mintha minden a szubjektumon át tûnne el, akinek csak az eltûnés bi-
zonyossága marad. Komoly axiológiai és történetfilozófiai jelentéssel 
rendelkezô pillanat, Kierkegaard  szerint a szubjektum ekkor így ta-
pasztalja önmagát: „Mintha valami megfogna és behálózna, amitôl soha 
többé nem tudsz megszabadulni sem az idôben, sem az örökkévalóság-
ban; mintha elveszítenéd önmagad, mintha megszûnnél létezni; mint-
ha a következô pillanatban szeretnéd megbánni, ami azonban mégsem 
lenne visszavonható.”

Egy bizonyosság azonban marad: a versek. Meg kell vizsgálni, hogy 
a szubjektum negatívumából mi származik a versre nézve; természete-
sen nem származhat más, mint a versek objekti válódása, mégpedig 
olyanformán, hogy azok a szubjektummal szemben valamiféle ellenvi-
lágot képeznek. Kányádinál, akirôl eddig, azt hiszem, nem írták le, 
hogy reflexív alkat, megtörténik az, ami több fiatal költô társánál meg-
figyelhetô: ha a szubjektumról pozitíve nem sok állítható egy olyan tör-
ténetfilozófiai hiposztázisban, melynek lényege az indivi duáció lehe-
tetlensége, akkor a versekrôl kell állítani, hogy azok szubjektumok, 
hogy azok valamiféleképpen viselkednek a mûalkotás határozott onto-
lógiai státussal rendelkezô létében. Szubjektumok nincsenek, ám ver-
sek vannak, és Kányádi különbözô allegóriákkal mutatja meg, hogy 
milyen a versek autentikus léte. Ez a lét nyilván rendelkezik az örök-
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kévalóság, az igazságosság ismérveivel, van gesztusa és gusztusa, meg 
nem alkuszik, mint a farkas Petôfi  errôl szóló ismeretes dalában, és in-
kább robbanni szeretne, mint egyszerûen illatozni.

Ahogy a vers egyenlôvé válik a szubjektummal, úgy válik egyenlôvé 
a mítosz az élettel, szimbólumai változatlanul érvényesek Kányádi szá-
mára, és nem egy esetben azonosak irodalmunk archéival. Haza és ott-
hon kell az embernek – hirdeti a költô elnyûhetetlen makacssággal, 
hiszen az embertôl idegenek, tôle csak sóhajtásnyi távolba kerülhetnek 
létük hazátlan és otthontalan allegóriái, így: „ó akinek háza s hazája/ 
valahol a befagyott óceán/ izland s kanada közti/ jégmezôje fölött egy/ 
szinte állni látszó/ idegen felségjelû/ repülôgép” (Sóhaj).

Kányádi nyilvánvalóan tudja, hogy az emberiség jelentôs részének 
nincs sem otthona, sem háza, és akik miatt nincs, azok igyekeznek 
olyan emberiséget létrehozni, amely már nem tud az otthon és haza 
kategóriáiban gondolkozni, mert nem tanították meg rá, társadalmiasu-
lásából ezek a ténye zôk kimaradtak; ennek ellenére ô nem akar ilyen 
adottságokban gondolkozni, nem akar létérvényt szerezni a tény refle-
xív és poétikai általánosításával ilyesvalaminek. Kányádi egy ilyen fo-
lyamatról csak a sajnálat, a sóhaj kategóriáiban hajlandó tudomást ven-
ni, egyébként azonban a mitikus eljárást választja és megmutatja: az 
otthon jó, és hogyan jó. Valahogy így: „lábod ôsi ösvényre ismer/ akár-
mikor jössz itthon van az isten” (Folytonosság). Az otthon az, amit ebben 
a kultúrában szülôföldnek, tájnak, szûkebb pátriának neveznek, 
Kányádi itt ismét a szülôföld mitikus fogalmát használja, hiszen arra 
nézve is ugyanaz a világtörténelmi folyamat érvényesül, amely az ott-
hont semlegesítette: a társadalmi termelés modern folyamatai aligha 
engedik, hogy a történelem még egyszer felmutassa a szülôföldjével 
organikus termelôi és kulturális közösségben élô ember eszményét. 
Ennélfogva Kányádi eszménye elvont eszménnyé változik, és a szomo-
rú és lesújtó az, hogy mindez nem az emberen múlik. Tehet-e valamit 
az ember e folyamat megváltoztatása érdekében?

Kányádi nem ad erre választ, viszont a szülôföld szeretetét a lehetô 
legsûrûbb eszmével fejezi ki, egy világtörténelmi fontosságú esemény-
re utaló metaforával: „a szívem kolumbusz árbockosárból/ kiáltó matró-
za mikor/ idáig érkezem/ minden más táj csak óceán/ ez itt a föld/ a föld 
nekem” (Mikor szülôföldje határát megpillantja).

Kányádi szerint világtörténelmi jelentôségû dolog, hogy szeressük 
szülôföldünket, még akkor is, ha ez elvont etikai imperativus lesz, ha 
már máshogy nem lehetséges, az erkölcsben kell megôrizni a szülô-
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földet. Ezt a felismerést Kányádi kulturális szimbólumként is megfo-
galmazza. Mikor Janus elhagyta Paduát címû versében – nyilván senki 
sem köteles elfogadni azt a valószínûleg történetietlen igazságot, hogy 
Janus elôbb sírt, majd megacélozott lélekkel folytatta útját hazafelé –, 
e kultúrában nem passzió, hanem erkölcsi parancs a haza szeretete, il-
letve a költôre jellemzôbb, történeti távlattal, valamint jelenkori szûkí-
téssel élve: a ragaszkodás a szülôföldhöz. Ahonnan mindez származik, a 
mítosz, tulajdonképpen még befejezetlen, hiszen létrehozóinak nagy-
apái és dédapái, egy történeti társadalom képviselôi, még élnek, illetve 
most halnak ki. Az öreg ének, e szép memento mori pontosan a mítosz, 
a gyermekkor és a történelem együttélésének megejtô és megható 
helyzetrajza, a gyermekkor várának alagútjaiban történelmünk alakjai 
elevenednek meg: „de látod-e kincsem/ hogy elporlad minden/ bim-
bam bim-bam/ mindenütt csak sír van”. Népi gótika. 

A mítosz és látszat egész köteten végigvonuló kettôssége olykor át-
adja helyét egy másfajta egységnek. Bizonyos versekben olyan erôsen 
nyilvánulnak meg a tipikusan a morális érzülethez tartozó elsôdleges 
érzések, hogy többé nem érvényes a modell: a haragban, felháborodás-
ban és félelemben újra önmagával azonos az élet, újra van szubjektum, 
újra csak vers a vers. Persze, Kányádi Sándornak azok a versei, ame-
lyekben a fenti érzelmek fejezôdnek ki, és amelyek egy sajátos kísér-
tetjárást írnak le, elmaradnak a költô mércéjétôl. Bennük a helyzet ki-
mondásának morális felelôssége a moralitás, és nem az esztétikum álta-
lánossága felé vezet. A Jönnek hozzám szinte reflexszerûen hasonlíttatja 
magát Farkas Árpád  Dózsa-verséhez, hiányzik azonban belôle a helyze-
ten túlmutató morális pátosz (ami Farkasnál a szentséges heroizmus 
volt). A kísértetek nem ijednek meg attól, hogy a költô kimondja: 
„elmenôben meggyaláznak/ két szememen ki s be járnak/ földdel tö-
mik be a számat”, csak a helyzet transzcenzusa lehet itt ellenszer, an-
nak a megfogalmazása, hogy tulajdonképpen miért is járnak a kísérte-
tek.

Kányádi nem erre a kérdésre próbál válaszolni, hanem a kérdést egy 
másikkal helyettesíti, és arra fogalmazza meg az érvényes választ: „ko-
rábban kellett volna s belülrôl/ korábban kellett volna kitûznünk a/ szé-
gyen vérvörös lobogóit korábban” (Az elsô ütés után). Tisztelnünk kell 
az önvizsgálat és az önrevízió morális bátorságát! A fentebb elmondot-
tak érvényesek A ház elôtt egész éjszaka (reminiszcencia) címû versre is, itt 
is kísértetek járnak, ezúttal terepjáróban, rémisztgetik az embert, meg-
félemlítik, hogy semmi mást ne lásson, csak terepjárós kísérteteket. 
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Ebben a versben Kányádi cselekményt használ, dramatizál, kibontja – 
egzisztenciális oldaláról – a helyzet jellemzôit, és azok össz jelentését: a 
félelmet. Ebben nyeri el ismét az élet ôseredeti egységét, emiatt azon-
ban veszélyes is, hiszen egy új mítosz kialakulását segítheti, amelyben 
bizonyára az lenne az alapmitéma, hogy a kísértetjárás elkerülhetetlen. 
Egy ilyen mítoszba rögzített szubjektum ugyanis csak a rögzítettségre 
képes reflektálni és kevésbé a szubjektum újjászületés-lehetôségeire.

Mindezekkel a motívumokkal szintetikusan foglalkozik a kötetzáró 
poéma, a Halottak napja Bécsben, ezért elemzése elkerülhetetlen. 
Kányádi danse macabre-ral indít, erre érdemes felfigyelni, mert képi 
megformálásának ereje lenyûgözô, a nagy haláltáncok és angyalbuká-
sok, éjféli karavánok középkori mestereihez méltó: „Mondják, hogy 
ítéletidô tombolt/ összeért a temetô s a mennybolt/ vízszintben állt ös-
vénnyel az árok/ egymást se látták a gyászhuszárok/ toccsantak térdig 
tövig derékig/ senki se látta mégis beszélik/ és a sírok is mint a lelán-
colt/ bárkák/ táncoló farukat föl-le-föl dobálták/ volt minden egérlyuk 
gurgulázó koporsó”.

Miért van szükség erre az apokalipszisre? – tulajdonképpen azért, 
mert illusztrálni kell annak a felismerésnek a morális jelentését, hogy 
az ember halottai egyfajta közösséget jelentenek. Azért van haláltánc, 
mert a halottakkali közösség nem evilági, valami helyett van, jelentése 
ezért nyomasztó. Következik – ez is klasszikus haláltáncjelenet, illetve 
betét – egy elmélkedés a zene lényegérôl, szükséges ugyanis megvilá-
gítani az élmény eredetét, majd biblikus képek és reflexió. És a bibli-
kus perspektíva ezúttal is célravezetô, nyilván a gondolatok arra tere-
lôdnek – hiszen halottak napja a keret –, amit nem szabad elveszteni, 
bár el lehet veszteni. Egyszóval hazatart a lélek a fohászban: „Uram ki 
vagy s ki mégse vagy/ magunkra azért mégse hagyj!/ ajtódon félve ka-
parász/ kis szárnyával e kis fohász/ gyermeki hangon gügyöget.” És e 
perspektíva elvezet ahhoz, ami sok, e kötetben feltett kérdésre is vá-
lasz, és egyben a kérdések egyfajta meghaladása, hiszen ha valaminek 
az értéke különbözô utakon-módokon kétségbe vonatott, akkor az ér-
ték felmutatása a kétségbevonás erkölcsiségét és tartalmát is tagadja. 
Egyszóval Kányádi poémájának e koronaékszere nem önostorozás, ha-
nem fókuszpont egy lehetséges megváltás tisztítótüzéhez: „Aj miféle 
népek volnánk/ szégyentôl mért ég az orcánk/ mivel vétettünk mi töb-
bet/ mint akár a legkülönbek.” Ismételjük, ez nem kérdés, amire most 
valamilyen méltósággal felelni kéne, ez a kérdés meghaladása. Amirôl, 
nyilván, el kell a figyelmet terelni, ezért következik két kis szerelmi 
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intermezzo (mert az elfeledtetés módszere az ellentétezés, Thanatosz 
ellentéte a nemzés, a kezdet), majd pedig a mítosz lebontása: „Volt egy 
kevéske földünk kertünk/ isten elôtt se térdepeltünk/ üggyel-bajjal de 
megvalánk/ panaszra nem nyílott a szánk”. Itt már tudjuk, hogy a gyer-
mekkor mítoszának az értékei ugyan választottak, de értékjellegüket 
valóságos történelmi tényezôk biztosítják. Mi sem lehet valóságosabb, 
mint egy székely család autarchikus magánvalósága, amely ugyan autar-
chikus és magánvaló volt, de egyben az életnek egy pozitív formája. 

Ezt a pozitívumot lehet siratni a be nem teljesült vágyakkal szem-
ben, hiszen ez nem kívánt garanciákat a moralitás számára, magánvaló-
ságának fura mivolta éppen abban csúcsosodik ki, hogy mint forma, 
tagadhatatlanul egyben moralitás is. Ebbôl származik az állandó vissza-
térés kényszere, Kányádi és szociálisan hasonló eredetû nemzedéke 
ezért keresi-kutatja meg nem szûnô állhatatossággal múltjának ezt a 
vonatkozását. Néha epikus verssé válik a kifejezett ellentmondásosság, 
végül azonban az eszményítés vonalán Kányádi ismét eljut az idillhez: 
„mise és mese csörgedez/ köcsögök cserépfazakak/ messzi beszéde 
hallszik/ kérôdzô kedves bivalyokra/ gondol a tej/ s megalszik”. Némi-
képpen egész könyve koncepciójának ellentmond Kányádi a szülôföld 
ilyen eszményítésével, ugyanis ha az végig a mítosz egy eleme volt, itt 
valóságos alfa és ómega lesz, az életút mértéke és méltó befejezése, 
mégpedig azért, mert mint a mítoszi eszközök, a szülôföld is rendelke-
zik a rossz leküzdésének univerzális képességével: „ó itt maradnom adj 
erôt/ örökre itt legyek megáldott/ hol sötéten enyésznek el/ gyilkos hi-
ábavalóságok”.

És ezután nincs tovább: Kányádi mindent átgondolt, a szintézisben 
a következtetés, hogy tudniillik mindent tud szintetizálni egyetlen 
poé mában. Azaz egyvalami még van, egyvalami – a jó gazdára vallóan, 
legyünk következetesek – hátravan, éspedig a rendteremtés. Ha 
Kányádi költeményei, némely kvietista felhangoktól eltekintve, szigo-
rúan tiszteletben tartják az immanenciát, a kötetzáró poéma végén 
megtörténik a felemelkedés, mintegy epilógusszerûen lesz szemlélet 
tárgya a Föld: „sehol egy felhô/ nincs egy tenyérnyi folt/ más csillag 
sincs ha feljô/ egymaga lesz a hold/ ormok és tornyok dôlnek/ egymásra 
hangtalan/ minden ránca a földnek/ kisimul boldogan” – igen, Platón  
óta így szoktuk meg az ilyenszerû leírásokat, természetes a nagyság és 
nyugodtság. Ilyennek képzeli el a lélek a kötöttségeiktôl megszabadult 
szabadok birodalmát, az öröklétet, ide menekülne a „csonttá fagyott”, 
„ehetetlen szabadság” birodalmából. Hogy ez lehetséges-e? – talán 
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még a metafizikai élmény szintjén sem az – vallja Kányádi –, hiszen ha 
egyetlen elektronná zsugorodunk, talán még akkor is „elvehet” valaki 
vagy valami. A Halottak napja Bécsben szarkasztikus csattanóval zárul, és 
erre senki sem számított, mint ahogy arra sem, számított, hogy a Fától 
fáig népinek nevezett költôje (egykori kapcsolatteremtések: Petôfi , Er-
délyi, Sinka) egyre inkább reflexív alkatú lesz, megteszi az utat a pika-
reszk felôl az ironikusig. Mindez azt jelenti, hogy a Fától fáig élmény-
archéi nem sokat változtak, ám sokat változott a szemlélet, az utópiából 
világosan elkülönült a mítosz és a látszat. Az utópia ôsegységébôl pedig 
egységmozzanatként csak a moralitás érzékenységformái maradnak 
meg. (Titokzatos kapcsolat van egyébként a szürkület és a bölcsesség 
madara között.)

E kötet olvastán legtöbbet bizonyára a szavalók fognak panaszkodni, 
hogy már Kányádi sem ír szavalható verseket… Sajnos, a lelkiismeret 
monológja nem szavalható, bár elmondani bizonyára nem érdektelen, 
hiszen, mint a dráma, a lelkiismeret is csak a hangos, kollektív idiómá-
ban értelmezhetô. De azért a szavalók sem maradnak kenyér nélkül, 
vannak e kötetben olyan versek, amelyek a magyar költészet mércéjé-
vel mérendôk, így:

hallod-e tél jön hallod-e 
deszkázd be szökôkútjaid 
véredbôl jégrózsa ne virítson 
deszkázd be szökôkútjaid

meglesz a város neszezés 
csobogás nélkül is elél 
deszkázd be szökôkútjaid 
nyakadon nyakadon a tél

(Bedeszkázott szökôkutak) 
Például.

Igaz Szó, 1979/3.
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A remény és méltóság mint értelmi parancs

Ha konkrétan fogjuk fel Gáll Ernô vállalkozását, akkor azt tulajdon-
képpen reménytelennek kell tartanunk, hiszen hogyan lehet meggyôzni 
a remény szükségességérôl azt, aki alkatilag fatalista, azaz miként lehet 
hitre bírni a hitetlent, avagy hogyan lehet akaratot vinni abba, aki híjá-
val van az akaraterônek? Persze a teória már önmagában meghaladja a 
tényeket, annak feltételezése, hogy észlények vagyunk, következés-
képpen értelmi belátásunk van – s ez a szerzô kiindulópontja, amely 
szükség szerûen tartalmazza a logikus következtetések elfogadásának 
képességét. Gáll Ernô a racionális értéketika álláspontjáról bizonyítja 
be azt, hogy a remény és a méltóság a közösség pszichológiájának és 
moráljának természeti szükségszerûségû összetevôje, hogy ennek alap-
ján az egyéni remény és méltóság is lehetséges (tehát a közösség mora-
litásának parancsaként), és hogy végeredményben mindez az életigen-
lés nélkülözhetetlen velejárója. Az egyénnek önmaga ellenére is megada-
tik a remény és méltóság lehetôsége, a materiális értéketikával szem-
ben a szerzô a racionális értéketika útját tekinti sajátjának. 

A Pandora visszatérése (Pandora visszatérése. Kriterion, 1979) kétség-
telenül az 1979-es év kulturális eseménye, több okból. Elsôsorban 
azért, mert rendszerben mutatja meg Gáll Ernônek a reménnyel, utópi-
ával, méltósággal, nemzetiségi ethosszal kapcsolatban az utóbbi évek-
ben kialakult eszméit és elképzeléseit; ebben a testes tanulmánykötet-
ben tulajdonképpen már kirajzolódnak a szerzô saját etikai nézeteinek 
fôbb vonatkozásai – ez a könyv ugyanis a marxista antropológia és etikai 
gondolkodás korszerûsítésének a dokumentuma is. Másodsorban azért, 
mert Gáll Ernô elméleti munkásságának és lassan életmûvének is kul-
csa, mégpedig – és nagy erény ez! – önkritikai kulcs. Harmadsorban 
pedig azért, mert a sajátos nemzetiségi lét elgondolásának egyik repre-
zentatív terméke (amelybôl saját gondolkodás-fenomenológiánk kény-
szerei és szükségszerû irányai is kiolvashatók), a romániai magyarság 
teoretikus-rendszeres öntudatának egyik lehetséges formája. 

Gáll Ernô felfogásának egyik alapeleme a közös remény nélkülözhe-
tetlensége, ennek megalapozása céljából a rá jellemzô tájékozottsággal 
folytat párbeszédet a remény jelenkori teoretikusaival: Erich Fromm, 
Roger Garaudy, de legfôképpen Ernst Bloch mind egyértelmûsítik, 
hogy van remény-forradalom, remény-terv és remény-elv. El kell fo-
gadnunk az optimista remény-felfogást, Voltaire és Wieland, de elsô-
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sorban Herder követôje ebbôl a szempontból Gáll Ernô, ugyanis amel-
lett, hogy kitért a remény sajátos létállapotvoltára, a remény ontológiá-
jára, soha nem feledi el azt a sajátos közép- és kelet-európai körülmé-
nyek és történet nézôpontjából megközelíteni, és éppen ez a szempont 
biztosítja annak a belsô ellentmondásnak a feloldását, amely a herderi 
történeti „ésszerûség” és a spinozai formális ésszerûség eltérô remény-
opciói között fennáll (Spinoza ugyanis ezt mondja a reményrôl: „A re-
mény és félelem indulatai magukban véve nem lehetnek jók.” (Etika. 
IV. 47.)

Szerves kapcsolat áll fenn a történeti-etikai szempont és a szocioló-
giai között, ugyanis – mutat rá a szerzô – a remény hordozója mindig 
egy reális közösség, amelyben létezik az elidegenedés felszámolásának 
képessége. A remény elméleti tárgyiasulása, az elidegenedés felszámo-
lása közösségi formájának egyik teoretikus lehetôsége az utópia, vagy 
– különbözô kifejezésformákban – az ellenutópia. Ugyanis „Utópia és 
ellenutópia a maguk végletességében […] nem csupán taszítják egy-
mást. Kölcsönhatásaikban azt az egyensúlyt is szavatolhatják, amely remény 
és kétely dialektikus egységével az emberhez méltó magatartást jellemzi. Ebben 
az összefüggésben mozdíthatják elô ama blochi következmény teljesí-
tését, hogy esetleges kiábrándultságunkat újabb valósabb remények-
kel gyôzzük le.”

Gáll Ernô alkotó marxistának vallja magát, tehát szükségszerûen 
szembe kell néznie a társadalmi szabadság teóriájának mai változataival 
és lehetôségeivel. Mivel „a szabadság mértéke beépül az ember fogal-
mába”, a szabadságot pedig konkrétan az alternatívák ismeretével, a 
döntésképességgel és lehetôséggel jellemezhetjük leginkább, a szabad-
ságteóriák egyrészt értelmezhetôk a meglévô vagy hiányzó méltóság 
antropológiai szempontjából, másrészt a konkrét létkörülmények is 
értelmezhetôk abból a szempontból, hogy lehetséges-e a szabadság 
függelékeként felfogott egyéni és kollektív méltóság. A mi körülmé-
nyeink lehetôvé teszik az egyéni és kollektív méltóság sajátos dialekti-
kájának a megragadását: „…az egyéni méltóság ugyanis többé-kevésbé 
csorbát szenved, ha az a közösség, amelynek tagjai vagyunk, jogfosztás, 
diszkrimináció vagy méltánytalan elbánás tárgyává válik. Ha perspektí-
vát és reményt vesztve feladja önmagát és jövôjét. Nincs megalázóbb, 
nincs demoralizálóbb az ájult magatehetetlenségnél, a passzivitás mér-
gezô hatása pedig mind az egyént, mind a közösséget egyaránt érinti. 
Persze ez a junktim csak viszonylagos érvényû; az egyén megôrizheti, 
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meg is kell hogy ôrizze viszonylagos méltóságát abban az esetben is, ha 
a kollektivitás egészének ez éppen nem áll módjában.”

Nyilván, erre nincs recept, Gáll sok szempontra figyelmeztet viszont 
Sütô Kolhaas- és Káin-értelmezése kapcsán. Végül pedig kialakítja a 
sajátosság méltóságának fogalmát, amely – sajnos, eredeti kontextusá-
tól függetlenítve – bevonult publicisztikánk mágikus fogalmainak tárá-
ba. Csak örvendhetünk annak, amikor egy ideologéma divatos lesz, 
remélhetôleg más ideologémákat is életre hív, mivel egy kultúra öntu-
data nem nélkülözheti a kollektív szimbólumok erejét.

A kötetzáró kis esszé visszautal a reményre, ez is szimptomatikus. 
Vajon meggyôzi Gáll Ernô a reményteleneket? – aligha, de ha a logikát 
majd követi a szubjektivitás is, a meggyôzésnek is több esélye lesz. 
Ezért az Ettersbergi töprengések írójának egyik legszebb feladata az lenne: 
megmutatni a saját legszubjektívebb útját a reményhez. 

Ifjúmunkás, 1980. március 16.

Elöljárók és példák

Új könyvével2 nem könnyû feladat elé állítja olvasóit Mikó Imre. Az, 
aki az ajánlás nyomán szellemi portrésorozatot vár – csalódik, a szerzô 
ugyanis e gyûjteményes kötet mind a 36 írásával önmaga meghatározá-
sának valóságos folyamatát nyújtja, az idôben ide-oda cikázva ugyan, de 
változatlanul megmaradva a hazai köz- és szellemi élet közegében. Az 
olvasó ennélfogva a kötet tematikájából, szerkesztésmódjából, Mikónak 
a tényekhez rendelt értékítéleteibôl, stílusából kirajzolhatja egy, az 
ízig-vérig az erdélyi társadalmi valóság kérdéskörébe belenôtt értelmi-
ségi szellemi arcélét – akinek (sokszor történik erre hivatkozás) már 
elsô könyve Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés címet viseli! –, de a 
szerzô számára nyilvánvalóan fontosabb e társadalmi valóság azon té-
nyeinek elemzô tárgyalása, amelyekrôl forrásértéket tud mondani. A 
szellem emberének az elôdök példáján (Gál Kelemen, Kelemen Lajos) 

2 Akik elôttem jártak. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977.
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alakult demokratikus gesztusa ez: maga helyett annak a társadalomnak 
állítani emléket, amelynek értelmiségeként felnôtt, és amelynek most 
egy újabb alkotói korszak eredményeit együttesen felajánlja.

Egy 1938-ban írt könyvrecenziót leszámítva (Bözödi György Székely 
bánja c. könyvérôl van szó), a kötet 1967 és ’76 között írott esszéket, 
tanulmányokat, ismertetéseket, megemlékezéseket, interjúkat tartal-
maz. Azonban tematikai és mûfaji változatosságuktól függetlenül 
mindegyik írás egy, ma már egységes modell különbözô konkretizá-
ciójaként fogható fel. Ez a modell: hazai sajátos társadalmi valóságunk 
gazdasági, tehnológiai, demográfiai, nemzetiségi viszonyainak szerves-
ségében, a történetileg vizsgált értelmiségnek és a szellemi kultúrának 
szerzônk életpályájával összefüggô, különbözô csoportosulások, alko-
tók, eszmei áramlatok formaváltozásaiban megvalósuló fejlôdése. E 
modell rendezôelve az irodalmi vokációval ékesített jogászi szemlélet, 
megvalósulási formája a tényeket néhol a konfliktusok rovására is szi-
gorúan tiszteletben tartó tárgyilagosság, a szómágiát hevesen anatémá-
zó puritanizmus.

Mikó számára az alakulás, a felkészülés, a közéleti hivatás megtalálá-
sának korát az 1930 januárjában elsô ízben megjelenô romániai magyar 
fôiskolás lap, az Erdélyi Fiatalok szerkesztôségében, annak második 
számától fômunkatársi tisztségben eltöltött három év jelenti leginkább, 
ahová mint az unitárius ifjúsági mozgalom egyik vezetôje került. Az 
Erdélyi Fiatalok ideológiájában – amint Mikó jellemzi – „a fábiánus 
habozás emelkedett elmélet rangjára”. Hogy miképp látták a magyar 
fábiánizmust a munkásmozgalom oldaláról, arra nézve nem érdektelen 
egy korabeli szöveget idézni: „Mi lehet a magyar fábiánizmus prog-
rammja? Természetesen felvilágosítás és kultúrmunka; szocializmust 
akar, de nem osztályharcosat vagy istenmentest, forradalmit, hanem 
felvilágosító kultúrmunka révén megszerzett szép evolúciós szocializ-
must. (Blumenfeld István: A magyar fábiánizmus osztályháttere. A Jövô 
Társadalma, 1929. november) Az Erdélyi Fiatalok nemzedéki alapon 
határozta meg magát. Ennek kifejtésében Mikó vázolja a magyar diák-
társadalom osztályösszetételét, sajátos szociális problémáit, és idézi egy 
1930-ban megjelent cikkét, amelyben megfogalmazódik az Adyn, Sza-
bó Dezsôn, Méliuszon, Makkain nevelkedett ifjúság hivatástudata: „a 
dolgozó osztályok érdekeinek értelmi szolgálata”. Ez a credo, ideoló-
giájából fakadó szükségszerûséggel a falukutatásban konkretizálódik. 
Jelentôs szociológiai és sajtótörténeti adalék ez a tanulmány, de ugyan-
akkor egy cselekvô, változtatni akaró erkölcsiség példája is: „Aki az Er-
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délyi Fiatalok közelében nôtt fel, az késôbb az élet legkülönbözôbb 
területeire vitte magával – ha mást nem – az ügyekkel való törôdés 
megszállottságát”.

Az ifjúkorra hatással voltak még a nagy eszmények; Rousseau, Schil-
ler, Emerson, Kemény Zsigmond, T. Vianu és Cãlinescu mellett Kós 
Károly, a nem kiteljesedett sorsú író és orvos Jancsó Béla, Balázs Fe-
renc, a „mészkôi apostol”, továbbá Lukács György helyettes népbizto-
sa, Antal Márk és köre, és még felsorolhatatlanul sokan. Mikó az alapos, 
dokumentált portrék mellett erkölcsi lényegükben is megragadja 
elôdeit, a korra nézve tipikus erdélyi értelmiségi sorsok hordozóiként 
mutatja be ôket. Emiatt emelkednek ki portréi az utóbbi évek gyûj-
teményes köteteinek (Jordáky Lajos, Jancsó Elemér és mások) futóla-
gosabb megemlékezései közül.

Ha ifjúkorának szellemi összetételére nézve Mikó elmondhatja, 
hogy az egész életére iránytût biztosított neki, a Jog és közélet cím alatt 
összefoglalt írásokról (és különösen a Jogász a közéletben címûrôl) mi 
mondhatjuk el, hogy e kötetben és a benne megtestesülô magatartás-
ban is annak a cölöpnek a szerepét töltik be, amelyhez az összes csóna-
kokat kötik. A Jogász a közéletben a kötet legteoretikusabb írása, benne 
leginkább csillannak meg Mikó erényei: történetileg tárgyalja a jogász 
közéletben játszott szerepét, elméletileg dedukálja, hogy „a jogászság, 
mint az értelmiség egyik rétege, csak akkor válhatott közéleti tényezôvé, 
amikor a jogbölcsész már nem utópista filozófus, a gyakorló jogász nem 
az egyházfejedelem vagy a világi uralkodó íródeákja, hanem maga is 
részesévé válik a hatalomnak”. [Pusztán azt nehezményezzük, hogy 
szerzônk, a nemzetiségjog hazai szakértôje értekezéseinek elméleti 
alapozását ilyen szûkre szabta. Csak e rövidséggel magyarázható, hogy 
Hegel Jogfilozófiája által (amelybe egy államtan és etika is szervesül) a 
közélet síkján felvetett problémák helyett egy sommás mondatot ka-
punk történetfilozófiájáról. Így aztán érthetô, hogy kimarad a polgári 
állam és társadalom viszonyát teoretikusan a hegeli állam- és jogfilozó-
fia folytonos kritikájára alapozó Marx is.] A 1egfontosabbak azonban 
gyakorlati, aktuálpolitikai következtetései: ezek szerint szocialista társa-
dalmunk mai körülményei között „A csökkent számú jogászság új fel-
adata a jogtudat és jogismeret elmélyítése”, ugyanis, a történelmi mo-
dellel ellentétben, „a párt vezetô szerepének elvébôl az következik, 
hogy a közélet, nemcsak a politikai, hanem a társadalmi és mûvelôdési 
élet vezetô tisztségeit is aktivisták viselik”. Politikai, technikai és köz-
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gazdasági ismeretekre van szüksége a mai vezetônek, aki elsôsorban 
mérnök vagy közgazdász.

„Nemzetiségi életünket az jellemzi, hogy megnôtt a szellemi foglal-
kozásúak, elsôsorban az írók közéleti jelentôsége” – mondja Mikó. Mi-
ért? A válasz: „a magyar nemzetiség szervesen beilleszkedett a párt 
irányította államéletbe, s a maga sajátos jellemvonásai fôként nyelvé-
ben és irodalmában érvényesülnek. Megnôtt az irodalom közéleti 
jelentôsége, széles értelemben felöleli az egész magyar szellemi éle-
tet.” Mikó e tanulmánya túlmutat a vizsgált, a nemzetiségi lét szem-
pontjából igen fontos szociológiai meghatározottságokon, a tanulmány 
minden értelmiségi hivatás közélettel való összefüggései lehetséges 
felvázolásának modelljévé is válik.

A korszerû nemzetiség-meghatározáshoz nyújt elmélyült adalékot a 
polgári liberális nemzetiségi politikus, a Magyar Kisebbséget Lugoson 
szerkesztô Jakabffy Elemér életútjának megrajzolásával, akinek a köl-
csönös megértésben, a román–magyar közeledésben vallott álláspontja 
haladó hagyományaink építôköve. Ugyanebbe a koncepcióba illeszti 
Vasile Goldišnak, a Nemzeti Párt balszárnya vezetôjének példáját, 
„akinek román hazafisága megtalálta az összhangot más népek jogainak 
tiszteletben tartásával”. Gáll Ernô könyvének méltatása alkalom a ket-
tôs elkötelezettség (magyar önismeret és románságismeret) elve elmé-
leti és gyakorlati fontosságának hangsúlyozására; Balogh Edgárt kö-
szöntve, a népszolgálatot értelmiségi hivatásnak „három választáson” át 
valló közéleti ember erkölcsiségét emeli piedesztálra.

A Levélváltás Józsa Bélával 1943-ban eleven dialógus formájában örö-
kíti meg a „névtelen magyar munkás” konspirációs álarcában író mun-
kásharcos és az akkor az Erdélyi Párt balszárnyához tartozó, mentelmi 
jogot élvezô országgyûlési képviselô Mikó között sorskérdésekben 
folytatott párbeszédet. „Most még parancsolóbb szükség – írta Józsa 
Béla elsô levelében –, hogy a magyarság a románokkal és más itt lakó 
népekkel együtt harcoljon mindenféle fasizmus és minden erôszak el-
len, s együtt akadályozza meg a sorsunkkal való galád játékot.” A „sors-
kérdést” a népfronti összefogás révén megoldhatónak vélô Józsa Béla 
Mikó Imrében – bár fenntartásokkal élô – eszmetársra lel. Barátra már 
nem, mert a történelmileg megkésett összefogás az ô egyéni tragédiáját 
is jelenti. A szamosfalvi gyilkosságokról szóló harmadik – és élete utol-
só – levelét Mikó olvassa.

Szentimrei Jenô, Kacsó Sándor, Jancsó Elemér, Lám Béla életútja és 
munkássága szerzônk tollán a társadalmi szükségletek erôterében szük-
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ségszerûen alakuló pályák példájává válik, az ellenpéldát a sorsához 
szuverénül viszonyuló Szabadi és ifjabb Grandpierre Emil jelentik. E 
portrévázlatok körül kiemelkedô két irodalomszociológiai tanulmány 
egyike (Magyar–német irodalmi kapcsolatok Romániában) azt az igazságot 
konkretizálja, mely szerint az irodalmak kölcsönös asszimilációja politi-
kai probléma is, a másik (Az orosz irodalom hazai tükre a két világháború 
között) tételesen is kifejti: az irodalom befogadása technikai probléma 
is, sajtószociológiai tények (fordítók, lapok stb.) nehezítik vagy könnyí-
tik, ugyanakkor azonban ideológiai választás is, amelyben csak másod-
lagosan nyilvánulnak meg esztétikai értékpreferenciák.

Az emlékirat-irodalmat (önéletrajz és memoár) sajátos erdélyi mûfaj-
nak tekintô Mikó a mûfaj megválasztását az erdélyi történelem sajátos 
körülményeire vezeti vissza (Gondolatok az erdélyi magyar emlékirat-iro-
dalomról). A mûfaj ontológiájának magyarázatában ez kétségtelenül jo-
gosult eljárás, de pusztán ennyi nem elégséges: azt is meg kell mutatni, 
hogy a társadalmi-történelmi feltételekben mi a különös más nemzeti 
történelmekhez viszonyítva, miért éppen memoárirodalom keletkezik. 
Felróhatjuk a szerzônek azt is, hogy a gazdag naplóirodalmat meg sem 
említi – holott mûfajilag ugyanebbe a heterogén csoportba tartozik –, 
legalábbis a gondolatok erejéig.

Végül ebben a tanulmányban fogalmazódik meg Mikónak az a 
törtenelemszemlélete, amely összes írásán végigvonul, és amelyben a 
tények fontosabbak a problémáknál (ez felfogásának vitatható pontja, 
mert egy imaginárius Mi-tudat alapját képezheti). „A kiválóak munkás-
sága pedig átnyúlik a jelenbe, és magatartásra ösztönöz, mai életünk 
hatótényezôjévé válik. Nem lezárt fejezet, hanem fundamentum. Hi-
szen a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk.”

Az olvasó most megkérdezheti: nem ésszerûbb lett volna, ha Mikó is 
megírja saját életrajzát, ahelyett, hogy írásainak nagy részében latensen 
rejt el belôle részleteket? Ismét figyelmeztetnünk kell a kiindulópont-
ra: a szerzô a következô nemzedékekre hagyatkozik, amelyek az általa 
szervesen összeépített tényekben és azok mögött kritikával és analiti-
kusan fel kell hogy leljék elôzményeiket, mint ahogy ô is tette. Ez kri-
tikai és analitikus – nem könnyû – feladat. De csak mert munka, lehet 
élô önismeret is. 

Igaz Szó, 1977/1.
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Játszmák és generálisok

Csiki László  drámáiban az emberek (hôsök, gondolat-transz-
figurációk) egyfajta sajátos erkölcsi állapotban lépnek a nézô elé: elve-
szett értékességük valóságával és tudatával. Értékességtudatukat az 
emberek – többek között – az eszményeikhez való reflexív viszonyban 
és viszonyból nyerik, s az elveszett vagy elvesztett eszmények híján 
kihal belôlük az a képesség, hogy érték- vagy erkölcsi megítélés alá 
vonják önmagukat, embertársaikat, a világot. Az eszmények elveszése 
vagy elvesztegetése persze nem az egyes emberek elôjoga: többnyire 
körülményeik (külsô és belsô körülményeik) teszik eredetileg célszerû 
(tehát értékesnek minôsíthetô) tevékenységüket egyre célszerûtle-
nebbekké, mígnem a tevékenység válsága át nem tevôdik a tevékeny-
ség alanyának válságosságává. Csiki Lászl ó ennek a folyamatnak az 
egyes részleteit állítja színpadra, történelmi és pszichológiai helyzete-
ket és állapotokat.

Válságdrámát ír.
Drámáinak és dramaturgiájának alapvetô középponti kérdése törté-

nelemfilozófiai természetû: vajon miért szükségszerû, hogy a történel-
mi tevékenység, vagy a történelmi jelentôségû tevékenység a történel-
mi totalizációk formájában mindenképpen meghaladja nemcsak az 
egyes ember, de a csoportok és közösségek szándékait és célképzeteit 
is? Hogy a totalizációk történelmi következménye többnyire válságba 
sodorja a totalizációkért tevékenykedô egyeseket, közösségeket és tár-
sadalmakat?

Úgy fordítja meg a cselekvés alternatíváit, hogy azok az egyes ember 
meghasonlásához, máslétéhez vezetnek, hogy jellemük és emberi ter-
mészetük önmaga ellen fordul s a társadalmi konszenzus átadja helyét 
az összecsapásnak – a nem szükségszerûnek –, s a heroikus pátosz sod-
rásának helyébe az emberi természet és pszichológia esztétikai rútsága 
kerül?! A szó legszorosabb értelmében ezek a kérdések tulajdonképpe-
ni drámai kérdések, nem véletlen tehát, hogy Csiki László  ironikus, a 
modern városi ember alapdilemmáit megszólaltató novellái után éppen 
drámákat írt.

A szerzô él azzal a XX. század által nyújtott páratlan lehetôséggel és 
perspektívával, hogy együtt mutathat be, együtt szerepeltethet olyan 
alanyokat, akik között valóban történelmi távolságok vannak: a születés 
és neveltetés teljesen más minôsége, világháborúk, társadalmi rendsze-
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rek és országhatárok – s még nem is sorolhatjuk fel az alapvetô lelki és 
karakterkülönbségeiket. Két ilyen ember (vagy ilyen emberek) együtt-
léte már önmagában a robbanásig konfliktusos: lehet akár apa és fiú is, 
mégis, mintha a történelem két különbözô kontinensérôl sodorta volna 
ôket egy lakatlan szigetre a vérségi kötelék. Már a puszta megértés is 
fantasztikus akadályokba ütközik, különösen akkor, ha – mint az Öreg 
ház egyik fôhôse, az Apa exponálja – a történelmi kollíziók a személyi-
ségek egy részét tulajdonképpen megsemmisítették, mivel azok tevé-
kenységük célszerûségét, eszményeiket többször pusztulni látták, 
többször átélték moralitásuk megsemmisülését, jóllehet fizikailag élet-
ben maradtak. A „holt lelkek” élettevékenységének pedig többnyire 
egy célja marad csupán: önmaguk létének legitimációja. Megszûnt er-
kölcsi egzisztenciájuk helyére létük igazolhatósága lép.

Természetesen, mindazok számára, akik nem mentek át személyi-
ségük ilyenfajta történelmi transzformációján, ez a kérdés drámai – hi-
szen saját jövôjüket ismerik fel benne. Az együttélés társadalmi, s emi-
att az ember kénytelen átélni – ha csak elvontan is – saját morális meg-
semmisülésének alternatíváját, mert – ahogyan Sartre  megfogalmazza –: 
„a társadalom mindenki számára jövendô perspektívaként jelentkezik, 
és […] ez a jövô mindenikbe úgy hatol be, mint viselkedéseinek való-
ságos motivációja”.

A már idézett Öreg ház drámai alapkonfliktusa tehát történelmi és 
legitimációs természetû – hasonlóképpen az Álkulcsok és Ártatlanok 
címû Csiki-drámáknál is (az utóbbinál elvontan) –, de mivel történelem 
és pszichológia nála szinonimákként szerepelnek, a konfliktus a kölcsö-
nös átélésben (Apáról és Fiúról van szó) interszubjektív személyiség-
konfliktus formáját ölti:

„APA Jó, értem. És sem vagyok az apád – mert nem ismersz. (Leinti) 
Ne kérj bocsánatot! (Kissé bohócosan.) Sôt én halott vagyok. Nem 
rossz ötlet. Egyszer a sok alkalom közül valóban meghaltam. Jó, válla-
lom, hogy nem vagyok az apád. Most könnyebb?

FIÚ (Gondolatát folytatja.) Egy egész történelmen át igyekeztetek 
megteremteni a hangulatot, a környezetet, az alkalmat, hogy megríkas-
satok. Mindennek megszerveztétek a szertartását is. Múltat adtatok 
mindennek, hogy fájjon, amiért nemcsak ezt vagy azt, hanem ezzel 
vagy azzal egyszerre mindent, az egész múltját elveszítem. Nem egy 
apát, hanem egy hadsereg hôs katonáját. Vagyis egy egész hadsereget. 
És hozzá az összes kellékek: virágok, papok, félkész fennkölt szövegek, 
házasságok és esti séták. Hogy lehet elveszíteni valamit, amit nem is 
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ismerünk? Elôtte kéne sírni, nem utána. Azért, hogy nem a miénk; nem 
azért, hogy már nincsen. Hiszen sose volt. Mindennek nagy történelmi 
feneket kerítettek. Jó érzés, ugye, beletartozni mindenbe? Egy ágyban 
születni, egy ágyban halni meg az összes többiekkel. Háború volt, azért 
nem láttál. Hát mi másra jó egész történelmetek, ha nem igazolásul? Ha 
mi magunk képtelenek vagyunk valamire, azt mondjuk: nem enged-
ték, nem olyanok voltak azok az idôk… És meghalunk, és elfelejtenek, 
és mindig is így lesz. Hogy majdnem mindegynek látszik, csinálunk-e 
az életben valamit, vagy sem… Kiszálltunk-e az ágyunkból, vagy sem. 
»Én lefekszem én ágyamba, minden esti koporsómba…« Így imádkoz-
tatok.”

A kölcsönösség útján-módján a legitimációs válság újfajta közössé-
get, a meghiúsulás, a nepativitás élményközösségét hozza létre. Az öreg 
háznak el kell pusztulnia, elemészti a szimbolikus és valóságos tûz, ép-
pen azért, mert a válság nem lehet perspektíva, csak a szükségszerû 
meghaladás. Ugyanakkor a kölcsönösséget Csiki sajátos személyiség-
építô és dramaturgiai elvként is használja: az Álkulcsok játékban (a törté-
nelemmel) – hogy saját mûfaji megjelölését idézzük –, a szereplôk 
(Ôrnagy, Ifjú, Felcser, Költô) egymás érveit, szerepeit és különbözô 
történelmi idôit, elveit használják. Mindegyik szereplô a maga módján 
végigjátssza az összes többit, hogy a játéknak lehessen finalitása, hogy 
a válságot, a negatív élményközösséget meg lehessen haladni – a helyes 
történelmi ítéletben. Ahogyan az Ôrnagy mondja: „Jó, legyen mégis 
inkább az igazság…” Az Álkulcsok sok furcsa fogása, groteszk helyzetei 
pillanatra sem tudják elhomályosítani a heroikus alapmagatartást, azt a 
felismert tényt és elvet, hogy a mégoly tragikus történelmi veszteség 
sem lehet eredmény nélküli, ha következményében folyamatos az ér-
telmes emberi életet lehetôvé tevô eszmény.

Ennek fogalmi, nyelvi kifejtése sokszor nagyon nehéz: nagyon rit-
kán engedelmeskedik az evilági ésszerûségnek. Az Álkulcsokban az 
Ôrnagy küszködik leginkább az ésszerûsítés és az igazolás gondolati és 
nyelvi kifejezésével, kevés sikerrel persze, hiszen a probléma végered-
ményben logikai természetû is. A legáltalánosabb, szinte szimbolikus 
telítettségû eszménykifejtések – mint amilyen a szabadság tana – min-
dig az elvonatkoztatásnak olyan szintjein vannak, amelyek közvetlen 
tapasztalati okfejtéseikkel aligha érhetôk el. De hát éppen ebben áll az 
eszmény természete, s az Ôrnagy utalásszerû fejtegetésében Csiki  az 
eszmény lefordításának szemantikai kérdését a nyelvezet dramaturgiai 
formaeszközévé teszi:
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„ÔRNAGY. Én tudtam, hogy sokszoros túlerô jön ránk, özönnel. Is-
mertem ôket. És magunkat is ismertem: hogy milyen kevesen vagyunk 
és fegyvertelenek. Leütik a fejünket, hogyha felemeljük. Szegények 
vagyunk, s úgy elszoktunk a szabadságtól: alig ismerjük magunkat…

Mindent tudtam. Mit kell hát tenni ilyenkor? Ha semmi esély sincs, 
ha semmik vagyunk… Lázadni, felkelni, fegyvert szerezni, fegyvert 
fogni – ezt lehet tenni csupán. A józan ész ellenére is. Hiszen mintha ôk 
lettek volna a józan ész és az igazság, annyian voltak – csak ôk gyôz-
hettek.

Mit ér az érzelem magában, ha nincs aki élje? Mit ér a szabadság a 
fejünkben, a lelkünkben : emberek nélkül? Fegyvertelenül kellett vol-
na hagynom ôket, összebújtak volna félelmükben a vackukon, szerel-
mesen szeretve, és egyszer talán születtünk volna annyian a szerelembôl, 
hogy szembeszállhassunk a túlerôvel – ember ember ellen, ne eszme 
seregek ellen. Kicsik voltunk, s mostanra még kisebbek lettünk. És 
minden harc csak minket fogyaszt tovább. Ahány hôs: annyival keve-
sebb katona, annyival kevesebb ember. Annyival kevesebb élô. Nem 
én akartam, hogy ilyen kevesen legyünk. Kevesek – kiválasztottak. A 
kevesek mindig a szabadság kiválasztottai. Minél kevesebbek vagyunk, 
annál nagyobb szabadság kell nekünk.”

A nyelvezet néha már lírai szerkezete, aforisztikus tömörsége siker-
rel oldja meg a többszörös feladatot: a szinte monológszerû okfejtés 
megközelíti az eszmény természetét és egyben meg is oldja a válságot: 
a dráma ennyiben játék lesz. Emellett Csiki  válaszol a darabjaiban 
többször felbukkanó értelmi kérdésre is, amennyiben a szabadság me-
tafizikai, politikai, individuális stb. formái között a hangsúlyt a társadal-
mi szabadságra helyezi s az egyéni és társadalmi cselekvés legfontosabb 
materiális és szemléleti keretének a társadalmat, a pontos társadalmi 
eszményt tekinti. Ez a játék rendhagyó mozzanat a válságdramaturgiá-
ban, némiképpen természete miatt is: a történelmi szükségszerûség 
mezején sokkal könnyebb levezetni a halált, mint a konkrét jelen 
szükségszerûségeiben a gyilkosságot. Az Ártatlanok szintén játék, csak-
hogy órabérekkel, a heroikus halál helyébe itt az okszerûen (hatalmilag 
ésszerûen) adatolt gyilkosság lép. 

A társadalmi eszmény válsága ugyanis nem jelenti egyben a hatalmi 
eszmény válságát is, csak tartalmatlanságát. Az Ártatlanok már-már ba-
rokkos allegóriába áthajtó szimbolikus szerkezete és nyelvezete ponto-
san kifejezi a csupán fôhatalomra-törekvés alapvetôen illuzórikus vol-
tát, abban a tekintetben, hogy a hatalom megszerzése (bármilyen legi-
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timációval) egyben társadalmi jelentésû változást is okoz – még akkor 
is, ha a hatalmi változást óhajtók legjobb szándékaik szerint ezt akarják.

Henri Lefebvre  Catherine Regulier -vel folytatott beszélgetésében 
(La révolution n'est plus'-ce qu'elle était) így fogalmaz: „A politikai gyakor-
lat elmélet nélkül vakon halad, ha megengedjük, hogy haladjon”. De 
ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy utópia nélkül sem halad, de még 
azt is, hogy elmélet és utópia sem sokat ér akkor, ha nem veszi figye-
lembe a társadalom helyzetét, lehetôségeit és akaratát. Olyanformán, 
ahogy az a modern és legújabb kor nagyszabású koncepcióiban, a libe-
ralizmusban és Marx  mûvében megvalósult.

Üzenetének terjedelmét és fontosságát tekintve legnagyobb szabá-
sú drámájában Csiki  pontosan a hatalmi harc eszméletvesztésének 
helyzetébôl indul ki; a társadalom, a szabadság az eszmény koordináta-
rendszerét a hatalom, a vezér és az eszme hármasa helyettesíti. A követ-
kezmények drámájában az emberek eszközökké válnak, a rögeszme 
megszállottjait önmagukon kívül még ártatlanságuk tudata is kínozza. 
Nem forradalmárok, csak az eszme eszközei, s amennyiben áldozatok 
és áldozók tárgyai. A tökéletes manipuláció valósul itt meg: akarva-aka-
ratlanul, de mindenki manipuláció tárgyává válik, mihelyt bekerül a 
pusztán a hatalomért vívott harc rendszerébe, hiszen egy magas fokon 
szervezett hatalmi rendszer önmaga ellenzékét is rendszeresíti a mani-
puláció révén, a manipuláció ugyanis a magasan szervezett hatalmi 
rendszer elemeinek kapcsolódási elve. A megszerzett hatalom birtoká-
ban – az ôrültek háza után – minden kiderül, a tökéletes manipuláció is. 
Csiki Lázár monológjában továbbviszi az Öreg ház egyik alapgondolatát 
– itt már abszurd fekvésben –, hiszen amit mond, azt akár az Apa is 
mondhatná: „Én sem voltam gyilkos mindig, fôügyész úr. Én csak hit-
tem maguknak. De hiába nézett ostobának: mindent megtudtam, mert 
én is éltem. És én gyilkos lettem, késôbb. Hittem maguknak, tehát 
meg kellett védenem magukat. És én nem is tudtam elméleteket kita-
lálni, fôügyész úr, hogy védjem és igazoljam magamat. Hálásnak kelle-
ne lennie, fôügyész úr: a piszkos munkát én végeztem. Mert az embe-
reiket meg is lehet ölni. Azt hiszi, én szerettem üldözni, irtani a barátai-
mat? Minek nézi ön az embereket, fôügyész úr, hogy ilyeneket tud 
gondolni róluk? (Csend.) Jól fogom ôriztetni, fôügyész úr. Önnek van 
igaza: nincs menekvés. Hova is futhatnánk? Egyszer megint jönnek 
mások, újabbak, fiatalabbak, és azt teszik velünk, amit én tettem a régi 
öregekkel. És a mai öregekkel: mi magunkkal, fôügyész úr.”
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Az Ártatlanokban Csiki dramaturgialiag, szcenikailag is a legkomple-
xebb szervezést igyekszik megvalósítani: a színek (tisztás, padlásszoba, 
börtöncella, tisztás, elmekórház, tisztás – emlékmûvel –, börtön, füg-
göny) immár csupán az abszurd téridô funkciói. A nyelvezet szimboli-
kus, „önjátszó” volta, a tartalmilag indokolatlan és értelmetlen – rög-
eszmeszerû – nyelvi konfliktusok –, mind az emberi természetté lett 
manipuláció abszurdumának jelentôi. 

Csiki László  színháza nem tisztán drámai, mivel igen sok epikus ele-
met tartalmaz, helyét valahol a színház epikus és drámai formája között 
kell keresnünk. Nemcsak bevonja, hanem aktivizálja is nézôjét, prob-
lematikájának természete okán érveket is szolgáltat egy lehetséges 
megismerés számára, idônként döntéshelyzetbe hozza. Gyakran olyan 
sûrítve adja elô az egyes párbeszédeket, hogy azok egyénítése alig 
fedhetô fel a logikai szerkezet egységes állítás–tagadás rendszerében, 
úgy teszi univerzálissá problematikáját, hogy az idézett három darab 
bármelyikében az egyes szereplôk utalásszerûen vagy éppen fizikailag 
az összes többi szövegét is mondják. Néhol túlsúlyos a költô: a képek 
némelyike, de a gondolati anyag metaforikus elôadásmódja is a vers-
szerû szerkesztés formaelemeivel telíti a szöveget.

Nem utolsósorban azért, mert esztétikai alapbeállítottságát, az iróni-
át Csiki drámáiban sem tagadhatja meg. Az írói szubjektum sajátos, 
csak rá jellemzô álláspontjával problémarendszere és a nézô közé csak 
egyvalamit helyez, a játékot. A végén ki-ki fintorogjon, okoskodjék, de-
rüljön, vagy fogait csikorgassa, ahogy kell – nem ahogy a szerzô akarja, 
hanem ahogy a világ –, az utolsó darabban tételesen is – falhoz állítja – a 
nézôt.

A kommunikációs probléma – amely Bruckner  óta kísérti az epikus 
színházat –, itt éppen az epika felôl oldódik meg: Csiki szereplôi szöve-
gük jelzett „kölcsönössége” révén, de a helyzet – a válság – miatt is a 
legszervesebb kapcsolatban állnak egymással. Erôfeszítésük végered-
ményben közös: világuk felfoghatósága, megragadhatósága és – leg-
alább – ellenôrizhetôsége. Ugyanis, joguk lenne ahhoz, hogy emberek-
ként, szabad társadalmi személyiségekként végül is jószándékuk, ártat-
lanságuk kimutasson a válságból – hacsak nem lennének olyan hiszéke-
nyek, amilyenek. Ha eszükkel és tetteikkel jobban, célszerûbben 
bánnának, ha körülményeiket és önmagukat jobban ismernék. Ha … 
de Csiki éppen ironikus alapmagatartása miatt nem közvetít ilyesfajta 
üzenetet … ha a derék embereknek (az emberiség többségének) esz-
ményei nem olyanok lennének, amelyek a rájuk nézve tipikus végki-
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fejletet teszik állandóan lehetôvé: „Adventavit asinus pulcher et 
fortissimus”.

Utunk, 1981/21.

A mûhely aggodalma és bizonyossága

1970-ben jelent meg az Anyám könnyû álmot ígér – 1980-ban, szintén 
a Kriterionnál, az Évek – hazajáró lelkek címû (cikkek, naplójegyzetek 
mûfaji megjelöléssel ellátott) legutóbbi Sütô András-kötet. A közbeesô 
évtizedben – a hetvenes években – Sütô a romániai magyar irodalom 
legreprezentatívabb egyénisége: a közönséget és a közösséget legin-
kább foglalkoztató, a romániai magyar írásbeliséget a magyar kultúra 
egészében is leginkább képviselô író. Természetes, hogy az irodalmi 
hatás szociológiájából a divatszerûség (a Sütô-divat) elemzése sem ma-
radhatna ki – s ennek kapcsán történelmi, politikai és kulturális tuda-
tunkról, annak hetvenes évekbeli változásáról is sok érdemleges észre-
vételt lehetne tenni. Mi azonban hipotéziseknél többet még aligha 
kockáztathatunk meg.

A hetvenes évek irodalomtörténetében (amelynek tíz évét Sütô 
újabb könyve a maga írói perspektívájából is lezárja) a Sütô-divat egy 
mélyebb igény kifejezôje – s a divat társadalompszichológiai kategóriá-
jának pozitív jelentése ezúttal éppen abban áll, hogy Sütô könyvei, 
mûfajai és mondanivalói meg is felelnek az igénynek, alakítják is azt. 
Divatos, mert állandóan és szuverén módon az igény erôterében van. 
Ezt az igényt a hatvanas évek végének társadalmi és kulturális változá-
sai konkretizálják, amikor a politikai hangsúly a nagyobb lehetôségekre 
esik, s az alkotói folyamatosság adott nemzedéki rendszerében a hetve-
nes évet mûvei valósítják meg. (Sütô a hatvanas években alig közöl – 
jelen kötetben két írás jelzi ezt a periódust –, de valószínûleg átéli az 
alkotói szembesülésnek és belsô továbblépésnek azt a purgatóriumát, 
amely nélkül lehetetlen volna a hetvenes évek teljes vértezetû 
mûalkotásrendje.)

Lényegében nagyon is elemi igényrôl van szó: arról, hogy a romániai 
magyarság mennyire erôsen igényli saját korszerû történelmi és társa-
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dalmi tudatát. Az igény társadalomontológiai, tehát állandóan ható erô 
– jóllehet történelmi korszakonként más és más intenzitással és for-
mákban jelentkezik. Ennek a társadalomnak alapvetô jellemzôje azon-
ban az, hogy létezési folyamatosságában és rendjében a tudati elemek 
döntô szerepet játszanak –, mint ahogy minden nemzetiség esetében 
így van. Az öntudatigény reneszánsza az utóbbi évtizedekben több hul-
lámban jelentkezett, s az a reneszánsz, amelyik a legutóbbi évtizedre 
esik, éppen a korszerûségre várakozó magatartásé. Korszerûségen – 
többek között irodalmi vonatkozásban – az is értendô, hogy a közép-
nemzedék többnyire faluról elszármazó írói miképpen tudják falunosz-
talgiáikból a tényleges faluképet kibontani s azt egy érvényes valóság-
kép szépíróilag is érvényes hivatkozási keretévé tenni. (Vannak persze 
az eredettôl végképp függetleníthetô illúziók is, s ezek Sütô nagysikerû 
könyvében, az Anyám könnyû álmot ígérben is fellelhetôek.) Vagy: meny-
nyire tud az irodalom hozzájárulni a városi ember korszerû tudatának és 
magatartásának szépírói kifejezéséhez? Továbbá: mennyire pontosan 
tudja jellemezni az irodalom a társadalom politikai valóságát a maga 
eszközeivel, s nem a külsô elvárásoknak megfelelôen; az ember és a 
hatalom viszonyát a maga történeti problematikájában és antropológiai 
mélységeiben (ahogyan éppen Sütô kívánta megtenni drámáiban)?

A társadalmi igényre és kihívásra – nyilván, fontos közéleti tevé-
kenységérôl sem szabad megfeledkeznünk – Sütô irodalmi választ 
adott. Gondolkodásában, értékválasztásában, a formateremtésben és a 
kifejezés módjában és stílusában nagyon átgondolt preferencia, a leg-
apróbb részletekig kimunkált választás nyilatkozik meg. Kultúránk, 
irodalmunk ama vonulatai, írói és mûvei iránt, amelyeket közkeletû ki-
fejezéssel a sorskérdések irodalmának nevezünk. (Talán fölösleges is 
ezt jelezni, hiszen valamilyen módon a magyar irodalom egésze sorsiro-
dalom, s erre épül esztétikai gondolkodásunk és ízlésrendszerünk, a 
maga itt-ott megnyilvánuló kizárólagosságaival, persze.) Ennek a gon-
dolatrendszernek van egy letagadhatatlan (és tagadhatatlanul lelkesítô) 
perspektivikus adottsága, imperativusa –, hogy ti. bármilyen is legyen a 
jövô, az a gondolkodás, cselekvés és attitûd kikerülhetetlen és elszabo-
tálhatatlan imperativusa. Ahogyan a Naplójegyzet befejezett drámákról 
címû írásban olvassuk: „Három dráma (Egy lócsiszár virágvasárnapja; 
Csillag a máglyán; Káin és Ábel) az emberi történelemnek három pillana-
tából, a múltból felidézve az egyetlen lehetséges látószög alapján, 
amely a Jelené, hisz tulajdonai vagyunk minden idegszálunkkal. Ilyen-
formán a történelembe és mitológiába költözöttek – a képzelet arany-
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trombitáinak szavára elindulva – olyan szem sugarán vonulnak keresz-
tül, amely óhatatlanul rájuk veti a jelen tapasztalatainak fényét-árnyé-
kát. Viszonzásképpen ezt teszik maguk is annak igazolásaképpen, hogy 
a múlt a Megtörtént: bennünk lakozik, amiként mi is táplálékai va-
gyunk az étvágytalansággal sosem vádolható jövendônek. E hármas 
egységben élve, a már említett kényszer parancsára vizsgáljuk magunk-
ban a történelmet s lehetséges útjainkat a történelemben. Mert végül is 
az a fontos: hátunkon a múltnak terheivel merre tartunk? A derengô 
horizonton hol fényesebbek a reménység jelei?” (226.) (A történelmi 
szemlélet a maga sajátos módján érvényesül: a Sütô-drámák központi 
kettôs alakjaiban mindig a jelen–múlt–jövô különbözô variációi szólal-
nak meg a személyiség magatartásában, meggyôzôdésében és cseleke-
deteiben; a fizikai megsemmisülés és morális bukás kettôsségébôl min-
dig kirajzolódik az antropológiai perspektíva, még ha el is fedi a törté-
netit.)

Ebbôl a szempontból ugyanakkor jellemezhetô Sütô András helye 
egy tágabban értelmezett irodalomtörténeti folyamatban is. A sorskér-
dés itteni viszonyokban létrehozta a történetileg legeredetibb erdélyi 
mûfajt: a napló, az emlékirat és az értekezô próza sajátos erdélyi forma-
változatát. Sütô András esszéi (s fôként az Istenek és falovacskák darabjai) 
a magyar esszéírás hagyományában mindenképpen a régi erdélyi 
értekezô- és memoárirodalom hangzását és szellemét képviselik. Több-
nyire történelmi tárgyú és társadalmi jelentésû – terjedelmükben 
szûkre szabott, de intenzitásukban mély, az értekezô magyar próza át-
tetszô és zengô körmondataiban megszólaltatott – gondolatokat tartal-
maznak, amelyek rendszerében Sütô a leginkább Tamásira jellemzô 
fordulatosságot, a gondolat rejtésében, megcsillantásában megnyilvá-
nuló, a szemléletet megragadó és kisajátító nyelvi magatartást és gon-
dolati-nyelvi formát alkalmazza. Természetesen saját, a XX. századi 
magyar irodalom számos vívmányát hasznosító invenciórendszerében. 
(Az egyik legfontosabb szerepet játszó trópus ebben a metafora – fon-
tos szemléleti indoklással –, innen néha az esszék költôi világa.) Egy 
beszélgetésének szövegében olvassuk: „A képiség kultúrája az ember 
önkifejezésének szüntelen gazdagodásából fakad. A kép: átütô szikra 
két pólus között, amelyeknek némelykor roppant távolságát a tárgyias 
részletezés vagy összegezés képtelen áthidalni. A metafora ilyenformán 
a szétesô világnak is arany abroncsa lehet. Olyan civilizációban, mely 
mind szigorúbb tárgyiasságra kényszeríti az embert, reális veszély az 
ember érzelmi világának az elsekélyesedése.” (234.) Ennek a stílusnak 
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fontos jellemzôje továbbá az aforizma is, a tömörítés; aforizmái néha a 
drámák elôadását is virtuálisan megállítva irányítják a figyelmet egy-
egy gondolatra. 

A nyelv tehát a szó legkonkrétabb értelmében anyaga (s nemcsak 
kifejezési eszköze) Sütô írásainak, s ez a tény esztétikai oldalról nyoma-
tékosítja a nyelvrôl vallott kötelezô érvényû világnézeti-politikai 
természetû nézeteit, amelyek a nyelvhasználatot a létezés feltételének, 
a szabad nyelvhasználatot pedig a nemzetiségi lét elidegeníthetetlen 
jogának tekintik: „Nyelvében él a nemzet, idézzük ma is a reformkor 
jelszavát, hozzátéve: és az akármiféle nemzetiség is. A nyelv ilyenfor-
mán az élet fogalmának szintjére emelkedik.” (237.) (Emlékezzünk 
arra, hogy az Engedjétek hozzám jönni a szavakat éppen az eszmélet 
könyve, a nyelvi ontogenézis közvetlen folyamatának leírása.)

Az Évek – hazajáró lelkek már csak azért is fontos könyv, mert az a 
szinte harminc esztendô, amelynek publicisztikai termésébôl válogat, 
nagymértékben megvilágítja a pálya alakulását, a mûvek alkotásának 
egyes problémáit, mellesleg az irodalomtörténet számára is fontos ada-
lékokat szolgáltat – már csak az egyes írásokhoz fûzött kommentárok 
miatt is. (Miért nem jelentek meg idejükben, miért úgy jelentek meg, 
ahogy megjelentek stb.)

Nyomon követhetjük a bevallott preferenciákat, a bevallott hatáso-
kat, ennélfogva ez a könyv az alakulás egyfajta kalandja és krónikája is. 
Amelybe Sütô beleszövi az alakulás predestinációját: a szülôföldet, an-
nak mélységes elesettségével, szegénységével, könyvhiányával egy-
felôl, s morális és szerves kulturális értékeivel másfelôl.

Nagyon sommás áttekintésben: alapvetô irodalmi élménye Móricz 
Zsigmond Légy jó mindhaláligja (érdemes volna egyszer utánanézni, 
hogy a magyar irodalom hány alkotójának alapélménye még), az indí-
tásban nagy szerepet játszik Veres Péter, a pálya alakulásában a Móricz-
kollégium és Gaál Gábor – sokféleképpen. Az ötvenes évekre a kötet 
szerkezete szerint jellemzô még a közvetlen-kritikai viszony a nemze-
déktársakhoz s a leginkább morális indítékú aktivizmus a romániai ma-
gyar irodalom alakulásában-alakításában. Sütô mindvégig elkötelezett 
érdeklôdéssel fordul a szûkebb pátria nagyjai: Apáczai Csere János, Ke-
mény Zsigmond, Orbán Balázs, Kós Károly, Nagy Imre és mások élet-
mûve s a pályaképek tanulságai felé – természetesen a tanúságtevés 
szándékával is. A kötet utolsó harmadában ott sorakoznak a nekroló-
gok: a (romániai) magyar irodalom hetvenes évekbeli vérveszteségének 
számbavételeként. Továbbá a férfikor delére érkezett pályatársak (Ba-
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jor Andor, Kányádi Sándor) köszöntése, s közben – hol utalásként, hol 
pedig önálló tárgyként – a hivatkozások: Illyés Gyulára, Németh Lász-
lóra, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Természetesen érezni le-
het Sütô mûvein más hatásokat is: csakhogy az is jellemzô, hogy azokról 
nem beszél.

A fentiekbôl felsejlik egy olyan esztétikai rendszer, amelynek ural-
kodó jellemvonása, hogy kötôhatalom, s amely szemmel láthatóan szer-
vezi és vezeti az életnek s az irodalmi formáknak Sütôre jellemzô 
együttesét. Az eszméknek, élményeknek s azok szimbolizációjának a 
rendszerét, az ítéleteknek és ítélkezési szokásoknak a belsô kódját, a 
normákat és elvárásokat. Egyszóval a kritika és konvenció világát.

A kritika a fenti alakzatot tárgyszerûen érvényesíti a társadalmi, po-
litikai és irodalmi jelenségek külsô és belsô struktúrájára.

Kritikai attitûdjét Sütô tételesen is kifejti egy 1955-ös naplórészlet-
ben, s értelmezésében a kritika teljes, amennyiben irodalomkritika és 
társadalomkritika közé nem von határvonalat, de ennél többrôl is szó 
van. Nevezetesen arról, hogy magának az irodalomnak is hangsúlyos 
társadalomkritikai funkciót tulajdonít: „minden esztétikán túl és in-
nen: döntônek azt tartom, hogy a kritika miként vélekedik az irodalom 
elemi jogairól a társadalom negatív jelenségeinek dolgában. Hogy bírá-
ló tekintetét az államapparátus lépcsôjének hányadik fokáig emelheti.” 
(16.) Az irodalmi-esztétikai jelenségek megítélésében Sütô András kö-
vetkezetesen végig is viszi az itt megfogalmazott álláspontot: önkritikai-
lag is, a lelkiismeretig. S egyben egy adott irodalomtörténet kritikai 
anatómiájának eszmei koordinátáit vonja meg, amikor ezt írja Lantosok 
és kritikusok címû, 1957-ben nem publikálható írásában: „Sok keserves 
tapasztalat árán tanultam meg, hogy az emberi lélek, amelyre hatni aka-
runk, nem kísérleti nyúl, sem tengerimalac. Az író pedig nem csupán 
lantosa, de kritikusa is korának. Persze, miután eltörött a tengely, min-
denki azt hajtogatja: tudott volna jobb utat is. Fölfedett bajokra vissza-
lövöldözni nem dicsô dolog, de szükséggé válik, ha a királykisasszony 
lábának faricskálói mûveletüket mesének nyilvánítják. Az író azonban 
önvizsgálat nélkül nem léphet elôbbre. Ez az önvizsgálat pedig elkerül-
hetetlenné teszi a beismerést: ott is lantosok voltunk, ahol kritikusok-
nak kellett volna lennünk. Részesei voltunk az újnak, a jövôbe mutató-
nak kimondásában. De részesei voltunk az elhallgatásnak is a – kényes 
kérdésekben.

'Mert növeli, ki elfödi a bajt.' S ha visszapillantok az elmúlt esz-
tendôkre, sok megíratlan fájdalom sötétlik elém számonkérôen. Az osz-
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tályharc szüntelen élezôdésének – élesítésének – sztálini tételével és 
gyakorlatával sújtott ártatlan ember emléke elibéd áll és azt kérdi: mi-
ért nem szólaltál meg?” (113–114.)

A lelkiismeret szabadságának a feltételét végsô soron Sütô is a kriti-
kai öntudat állandó képviseletében látja. S itt nem feledkezhetünk 
meg az öntudat alapjának a mibenlétérôl sem, amely a sorsirodalom 
vállalt és mûvelt hagyományában a közösség. Az íráshoz fûzött jegyze-
tében hangsúlyozza, hogy a közösség „az egyetlen gond, amelyért érde-
mes – és szükséges – írónak lenni”. A már idézett, Mezei Andrással 
folytatott beszélgetésben a költészetre vonatkoztatva konkretizálja a 
gondolatot, mégpedig sajátos viszonyrendszerben: „elválasztható-e a 
költészet funkciója attól a közösségtôl, amelynek a nyelvén megszólal? 
S amelynek élete, sorsa, törekvése, kínja, vágya, létérzése, eszmélete, 
eszméletlensége csak épp hogy a szemünket nem veri ki? Én a magam 
számára ebbôl merítem a funkció értelmét: egy adott kollektivitásból s 
a ténybôl, hogy annak része vagyok, nem pedig a már-már évenként 
meghirdetett »új hullámokból«. Ezzel nem tagadom létjogosultságu-
kat.” (236.) A hagyományos megfogalmazások kimerült rendszerében 
mindenképpen újszerû Sütô kifejezése, hogy ti. az alkotás funkciójá-
nak értelme a közösségbôl s az alkotó odatartozásából ered.

(A közösség ebben a rendszerben változó terjedelmû fogalom, leg-
gyakrabban azonban a nemzetiségi lét alapján létrejövô történelmi kol-
lektivitást – illetve ennek megkerülhetetlen érvényû etikai kötelezett-
ségét jelenti.)

Végeredményben tehát a helyes történelmi út eltéveszthetetlen a 
társadalmi entitás oldaláról; ennek szerepe: a nyelv és az irodalom az 
alkotót az ontológiain túl erkölcsi viszonyba hozza a közösséggel, a kri-
tikai attitûd lelkiismeretileg nélkülözhetetlen módján is.

Ha a kritika kiváltképpen a nyilvánosság viszonymechanizmusa, a 
konvenció okkal közvetlenebbül utal az alkotó és a mûvek bensôséges 
világára. Ugyanis konvenció az az alakzat, amellyel az író meghatározza 
mûvének belsô világát, körülhatárolja annak a maga és feltehetôen má-
sok számára is érvényes területét, felépíti az elemek kapcsolódásának 
szabályait. Ezen a nyelvezeten elsôsorban önmagával beszél. A kon-
venció ugyanakkor kettôs jelentésû: a szuverén író szerzôdése önmagá-
val világa szabályainak betartására, s fogadás arra, hogy e világ megérté-
sében az olvasók, a nézôk vagy a hívek is ezt a konvenciórendszert ér-
vényesítik. Mert a közönyösek, a tudatlanok és értetlenek, valamint az 
ellenségesek természetesen nem ezt fogják érvényesíteni.
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Sütô mûveinek gondolati rendszere, preferencia- és ízlésvilága szer-
ves, zárt rendszer. Konvencióalakzata szigorú: van, amit kötelezô ér-
vénnyel vállal, képvisel és ír – mindenkire kötelezô érvénnyel, szintén 
a sorsirodalom értékrendszerének megfelelôen. Persze sok olyan em-
ber van, aki alkatilag képtelen a szabályszerû mûélvezetre, vagy sok 
olyan van, aki vagy nem fogadja el, vagy másképpen értelmezi a normá-
kat és kánonokat. Sütô azonban bízik a helyes történelmi tudat alakza-
tainak egyértelmûsíthetôen kollektív felfogásában – egyre inkább el-
zárkózva a kizárólagos érvényesítés elôjogától (amint azt legutóbbi vita-
iratai már tanúsítják). 

Csak segítheti ennek a zárt és szigorú világnak és mûalkotásrendnek 
a megértését, ha konvenciórendszere elsajátítására, megtanulására és 
élvezésére s demokratikus választására egyre több kilátást és esélyt en-
ged, ad és érvényesít. Növelve annak meggyôzô erejét, hatásképessé-
gét, hiszen a szigorú sors elfogadása és váltása nélkülözhetetlenül tar-
talmazza a jövô elôéletét, a ragaszkodást hozzá, vagy éppenséggel sze-
retetét legalább a szó értelmi jelentésében. Nemhiába volt képes a 
Periklész korabeli athéni polgár sorsának színházában három napot töl-
teni egyfolytában.

S talán éppen a sorsproblémák közös értelmezhetôsége teszi lehe-
tôvé a történelmi folyamat további artikulációinak módját, talán ez lesz 
az a vonulat, amely közössége útján ismét problematikussá, nyitottá te-
szi Sütô szerves, zárt szabály- és invenciórendszerének egyre entro-
pikusabb alakzatait. Az is elképzelhetô, hogy a drámákban nem két, 
hanem több fôszereplô vívja majd az alternatívák harcát a történelemért. 

De ez már a nyolcvanas évek irodalmának problémája.
Kínzó szakaszossággal bukkan fel Sütô gondolatai között az irodalmi 

provincializmus kérdése: hogy vajon hiteles-e mûvészileg s milyen fo-
kon az irodalmunkból kiolvasható társadalomkép, történelmi folyamat 
és antropológia? A választ egy 1958-as megfogalmazás a „Vissza önma-
gunkhoz!” jelszóval adja meg, vissza – világirodalmi mércével. Azóta 
már egy nemzedék felnôtt a hetvenes évekbeli Sütô-mûveken, s hogy 
– a provincializmusra visszatérve – ma már korrigálnunk kell a világiro-
dalomra tekintés mechanikus szempontját, azt – éppen az elmúlt évti-
zed tanulsága alapján – Sütô András mûveinek is nagymértékben kö-
szönhetjük. Értékeiknek, a magyar kultúrában játszott szerepüknek, az 
öntudat megtartásának s jövôigényes alakításának okán.

Korunk, 1981/6.
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Értelme az idô is

Új könyvének címével – A mítosz értelme, Kriterion, 1985 – kissé za-
varba ejti olvasóját Székely János –, hiszen úgy tudjuk, a mítosz, a miti-
kus szöveg többértelmû. Számunkra ma már többértelmû, bár nem volt 
az a valamikori nagy közösségek tudatformájaként: a társadalomnak sa-
játos egyértelmûsítô funkciói és testületei szolgálták a nagy célt, az idô 
irányának és tudatának a fenntartását, annak megakadályozását, hogy a 
már létezô múlt és jövô, a jelen helyét ismét elfoglalja a Khaosz, a „tá-
tongó”. A mítosznak ezért számunkra immár csak értelmei lehetnek, 
éspedig annyi, ahányféle értelmezési móddal, eljárással, eszközzel kö-
zelítünk hozzá. A tudományra jellemzô, hogy a mitikus világképet és a 
mítosz funkcióit az azt használó közösség viszonylatában igyekszik 
egyértelmûsíteni, a mûvészet privilégiuma, hogy olyan különös össze-
függésekre találjon bennük, amelyek az esztétikai szférában üzenetek 
közvetítésére szolgáló tartalmak és formák anyagi elemei lehetnek. 
Mind az európai tudomány, mind a mûvészet csodálatra méltót alkotott 
az utóbbi száz évben; habár az emberi tudat eme ôsformája jelentései-
nek és funkcióinak az értelmezésében az álláspontok továbbra is 
eltérôek, immár elôttünk áll több nagy mítosz tiszta formája.

Székely János mítoszértelmezései az erkölcsi világkép, a filozófia és 
a mûvészet határterületén születnek, az erény, az erényes tulajdonsá-
gok létezésének és elvesztésének allegóriái, mert álláspontja szerint 
életünk immanens, leküzdhetetlen bánata és szomorúsága, hogy 
velünkszületett ártatlanságunk negatív (mert nem teremtô) erényét el-
veszítve beteljesítjük bûnösségünket (félreértések elkerülése végett: ô 
nem a rosszra való hajlandóságról beszél). Mítoszértelmezéseinek egyik 
kiindulópontja tehát a tiszta moralitásé: az ártatlansághoz, a tisztaság-
hoz kapcsolódó értékeket kívánja rendszerezni a mítoszértelmezés 
módszereivel. Ez a törekvés a második világháborút átélt alkotónemze-
dék nem egy kiemelkedô képviselôjére jellemzô: az ártatlanságkomp-
lexusra épül Heinrich Böll két regénye is, a Csoportkép hölggyel meg a 
Katharina Blum elvesztett tisztessége. Maga a motívum Székely János 
mûveiben is folyamatos. Tételét több helyen megfogalmazza, több ol-
dalról is megközelíti, legösszefüggôbben a jelen kötet filozófiai jellegû 
reflexióinak egyikében: „Ádám, Enkidu, Siegfried – ugyanaz a sze-
mély. Ôk az ártatlanok. Elôjönnek az erdôbôl, megkóstolják az almát; 
és halállal lakolnak érte. Történetük jelentése: a halál a szerelembôl, a 
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szerelem a halálból következik. Valamint: a tisztaság a legfontosabb er-
kölcsi érték.” Maximáiban sok gondolat fûzôdik az erkölcshöz: erede-
téhez, szerepéhez; gondolkodásának módjára legjellemzôbb, amit az 
erkölcs és a valóság összefüggésérôl mond: „Erkölcsi eszmények (érté-
kek) számonkérése a valóságtól – így definiálnám a romantikát.” Ha a 
valóságot a jó és a rossz ellentétére építjük, egész gondolkodásmódunk 
romantikus lesz, és a Székely Jánosé az: még csak elvétve sem bukka-
nunk a nem kétpólusú gondolkodásnak olyan nélkülözhetetlen kategó-
riájára, mint amilyen a különösség, a mérték; teljesen hiányzik belôle a 
modális logika. (Emiatt utálja a véletlent, s nem tudja elismerni a múltat. 
Vagy nem akarja.) „Az ember romantikus állat”-meghatározás végül is 
mindent tartalmaz, amit ennek a világképnek a kulturális képzet-
rendszerérôl tudni kell.

Azért érdemes minderrôl mint egy gondolkodásmód strukturális-ti-
pológiai jellemzôirôl mindezt elmondani, mert ez a kétpólusú logika a 
legalkalmasabb a mítoszértelmezésre, amely maga is a kettôs ellenté-
tek (bináris oppozíciók) logikáját testesíti meg, s amit szintén nem le-
het eléggé értékelni: archaikus is, korszerû is. Az európai gondolkodási 
hagyományból Székely János a Zénontól Kantig vezetô vonulatot vá-
lasztja, a filozófiai aporetikát-antinomikát, a „van”-nal szemben a 
„kell”-t részesíti elônyben. (S ne feledjük el, hogy ez a romantikus ma-
gatartás és életvitel a mindenkori etika fô elve is. Nem véletlenül jutott 
a mítosz sem gondolkodástörténetileg oly fontos szerephez, a modern 
korban legelôször a német romantika filozófiájában.)

A Jó és a Rossz harmadkizárásos mítoszi-romantikus logikája – su-
gallja az író – velünkszületett, tehát szerves kapcsolatban van ártatlan-
ságunkkal, életünk folyamán azonban elfeledjük, vagy elfeledtetik ve-
lünk. Ezért kötelességünk visszaemlékezni azokra az ôsélményekre, a 
legrégebbiekre-legszemélyesebbekre, amikor amelyekben még meg-
volt: a konstituens létélményekre és személyiségélményekre. Az emlé-
kezés magunkra kissé hasonlatos a filozófiai visszaemlékezéshez, az 
amnéziszre emlékeztet. Létezik olyan meghatározás, amely egyenesen 
a visszaemlékezés személyes jellegét tekinti a legfontosabbnak: „A 
visszaemlékezés az ember lényegéhez tartozik, mivel az ember feltét-
lenül reflexiójának tárgyává teszi, és így a maga számára megjeleníti 
azokat az egyszeri, történelmi eseményeket, amelyek számára jelen-
tôsek, és melyeken létezése alapul.” A visszaemlékezés Székely János 
számára is olyan jelentéses tényeket szolgáltat, amelyek elsôdle ges-
ségükkel válnak az értelmezés, a magyarázat, a filozófia és mitológiai 
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hermeneutika alapjaivá. (Emlékezzünk csak arra, hogy ezt az értelmezô 
funkciót Proust után a huszadik század regénymítoszában döntô alko-
tás-mozzanatnak tekintik, Sartre A Szavakban csupán tovább variálta a 
lehetôségeit.) Székely János egyik ilyesfajta konsti tuens élménye a 
„széttépés”, az „elszakadás” (Nagyanya és Apa marakodásának tárgya). 
A formalizáció, amely tehát lét-értelmezôvé válik: „Ekkor fogamzott 
meg bennem legelsô gondolatom, amelyre ma is világosan visszaem-
lékszem, s amelyet ugyanígy gondolok el azóta is, valahányszor erômet 
meghaladó hatalmak küzdenek értem. 'Jól van – gondoltam magam-
ban –, hiszen tán csakugyan javamat akarják. De nem veszik észre, 
hogy kettészakadok?'” (A dolog akkor – itt már a Székely Jánosnál nem 
gyakori irónia is feltûnik – szerencsésen alakult: „Nem szakadtam ket-
té.”) A másik egy anyaméhbeli állapot tudatosulásának élménye, az 
„elô”-életre való visszaemlékezés a tyúkketrecben kényszerûségbôl 
kialakult magzatpózban. (Errôl azt olvastam valahol, hogy nem indivi-
duális élmény, a legkülönbözôbb tények vagy körülmények idézhet-
nek fel az emberben hasonló képzetet.)

A tordai HÁZ önmagában rendezett világ, gangos elsô (valódi) ház-
ból, valamint egy urasági lóistállóból átalakított mészfehér épületbôl 
áll. Az elsôben éri az erôszak, kezét az ajtónyitásba szorítják, hogy töb-
bé ne lépjen be a szobába: a világban megjelenik az eleven gonosz em-
ber. S ugyanide kapcsolódik az elsô csenés és elsô megszégyenülés él-
ménye. Dióhéjban együtt van a beavatás misztériuma, s elôttünk a vi-
lágot megszenvedô alany.

Ezt az alanyt antropológiai összefüggésekbe a mítoszértelmezések 
juttatják. Célzatos hermeneutikai kísérletek: megszólaltatni egy embe-
ri ôsállapotot, de nem akármilyet, hanem éppen azt, amelynek monda-
nivalója van a Székely János által keresett-követett erkölcsi rendszer 
szempontjából. A hermeneutikai kísérlet eredménye tehát nem csupán 
a megfejtett, vagy megfejteni vélt mítoszi mondanivaló, hanem a mö-
güle felsejlô allegorikus erkölcsi mutatás.

Nyilván nem véletlen, hogy Székely János választása a Cantata pro-
fana szövegére esik. (Alig van ennél nagyobb „karriert” befutott mí-
tosz, ha kíváncsi rá valaki, Tallián Tibor könyvében3 megtalálja a meg-
közelítések tipologikus összefoglalását. Ugyanô figyelmeztet arra is – 
éppen a huszadik századi mítoszelméleti eredmények szellemében –, 

3 Tallián Tibor: Cantata profana – az átmenet mítosza. Magvetô, Budapest, 1983.
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hogy a mitémák jelentése [a szövegen túl] elválaszthatatlan azoktól a 
kultikus és rituális szokásoktól, amelyeknek a mítoszi szövés mintegy 
„forgatókönyve”. Hogy A szarvasokká változott fiúk kolinda értelmezése 
mennyire nyílt hermeneutikai kérdés lehet csupán, arra mi sem jobb 
adalék annál.

Utunk, 1985/41.

Ion Barbu: Gest închis

Vers- és költészetelemzési eljárásaink és lehetôségeink egyre bôvül-
nek, s mindezekkel újra meg újra megkíséreljük a nagy költészetek 
varázsát (sôt a varázs titkát) leírni, elemezni, megfejteni. A megfejtések 
elévülhetnek, a varázs természetes marad – koronként más színben és 
másmilyen erôvel világít a líra. A halhatatlan versek és gondolatok ott 
villódznak ama helyen, amit Platón „toposz hüperuraniosz”-nak neve-
zett, s melyrôl a halhatatlan Ion Barbu, a költô, és Dan Barbilian, a ma-
tematikus is úgy vélte, hogy ott – igen – a költészet és a geometriai 
gondolat találkozik.

Ion Barbu költészetének megismerése terén még mindig csak a kez-
deteknél tartunk – hangsúlyozza Mandics György újabb, neki szentelt 
könyvében.4 Ez az axiomatikus matematikai-logikai szerkezetet tartal-
mazó költôi teljesítmény hermetikus struktúrája révén is állandó szel-
lemi kihívás, hiszen Mandics egyéb írásaiban is gyakran idézi ezt a 
szempontot – hagyományos líra-értelmezésünkkel teljesen ellentéte-
sen mûködtet egy állandó-változó rendszert. S emígy földi és égi tere-
ket hoz létre, melyekben a szenvedô és érzô lény létállapotai csak a líra 
immanens törvényei szerint vannak. (Egy adalék a könyvbôl: a költô 
eladja frissen vásárolt irodalomtörténeti munkáit, kétségbeesik 
Cãlinescu, Lovinescu és Vianu irodalomtörténeti-kritikai szempontja-
in.)

4 Ion Barbu: Gest închis. Editura Eminescu, Bucurešti, 1984.
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Mandics megôrizte a Harmad-játék (Facla Könyvkiadó, Temesvár, 
1977) szerkezeti beosztásának legfontosabb elemeit, az újabb könyv 
gerince változatlanul a Másod-játék ciklusainak és költeményeinek 
exhausztív elemzésén alapul. Emellett a szerzô kiküszöbölte a struktu-
rális elemzés „felhangjait”, módszere tökéletesedett, s elemzése-
magyarázata-megfejtése (nem találok jobb szót) egyetlen hatalmas 
gördület a „zárt gesztus” ötödfélszáz oldalán. Ugyanakkor felmerült 
bennem az a gondolat is, hogy érdemes lenne mármost ezt a könyvet is 
magyarul átadni az olvasóknak, hiszen a filozófiai-ismeretelméleti, ma-
tematikai-mértani, filológiai-esztétikai, poétikai-stilisztikai bizonyítás 
logikája példamutató; Mandics mindent megmutat, amit a racionális-
matematikai agydemonstráció ma megmutatni képes, és követi a költôt 
mindaddig, amíg a racionális elemzés lehetôségei terjednek, sôt azon 
túl is: a költészetet záró EL GAHÉL jelig.

(Hadd jelezzek két eretnek gondolatot: hogy talán az EL GAHÉL 
egy Fibonacci-sorral elemezhetô aranymetszési elképzelést takar [1], 
meg hogy a magyar költészetben hasonlóan logikai szervezettségû köl-
tészet a József Attiláé és Pilinszky Jánosé [2].)

Bármelyik lapján ütjük fel ezt a könyvet, szellemi izgalommal for-
gatjuk, még a statisztikai táblák is olyanok, mint egy középkori alkimis-
ta mûhely kísérleti jegyzôkönyve; olvasatunkban úgy elegyednek a 
névszóalakok, mint a fémek az olvasztótégelyben.

A kötetet Dan Grigorescu tudós és ihletett Elôszava vezeti be, a for-
dítás kitûnô, Büchl-Schiff Júlia munkáját dicséri.

Utunk, 1985/13.

Stãnescu-portré, klasszikus portré?

Zirkuli Péter, a jelenkori román irodalom fordítója, bibliográfusa és 
terjesztôje nemrég Nichita Stãnescu néhány versét fordította magyarra, 
és mivel a szerény fordítók közé tartozik, még csak címet sem adott a 
füzetkének (Nichita Stãnescu versei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1978). Nyilván nem akarta a mûfordító szándékával és magánszem-
pontjaival címkézni e mai román klasszikus lírai univerzumának általa 
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kiválasztott szelvényét, pedig megtehette volna, ugyanis a szokványos 
mûfordítói gyakorlattól eltérôen nem csupán az írás, a szöveg szintjén 
került kapcsolatba Stãnescu lírájával, hanem az irodalom, a kultúra és a 
társadalmi valóság ismerete révén e költészet mélyrétegeiig hatolha-
tott. A problémavilág, a lírai én bensôséges ismerete pedig lehetôvé 
tette azt, hogy e füzetben ne csupán versek lazán összefüggô sorát kap-
ja az Olvasó, hanem valóban megszerkesztett mikrouniverzumot ve-
hessen birtokba. A hiányzó cím tehát fellelhetô a kötet kompozíciós 
elvében. Ez az elv elsôsorban tematikus választásokból rajzolódik ki, és 
ezeket követve a fordítót is (aki, ismételjük, nem csupán fordító) „ki-
hozhatjuk az árnyékból”.

Mit jelent ma klasszikus költônek lenni Romániában? Klasszikus ér-
tékek modern választásait, amelyeket a nemzeti irodalom hagyomá-
nyos szempontjai és feladatai árnyalnak a szuverén költô alkotásában? 
Ennek a semmitmondó tételnek úgy adhatunk értelmet, ha megmutat-
juk: e lírai univerzum sajátosságai:

– A politikus viszony a történelemhez, illetve „humanista” típusú 
állásfoglalás a nagy történelmi értékkollízió-lehetôségek kapcsán. És itt 
egészében kell idéznünk e kötet legcélzatosabb, legnagyobb sodrású 
versét, amelynek fordítása is olyan, hogy elszorul tôle a torkunk: „Meg-
jelent nékem Savonarola, és szólt:/ Égessük el a hívságok máglyáján a 
fákat,/ égessük el a füvet, búzát, tengerit,/ hadd legyen minden sokkal 
egyszerûbb!/ Zúzzuk szét a köveket, ragadjuk ki/ medrükbôl a folyó-
kat, hogy legyen minden/ egyszerûbb, sokkal egyszerûbb!/ Mondjunk 
le a lábunkról,/ mert a járkálás hiúság csupán./ Mondjunk le a látásról,/ 
mert a szem hiúság csupán./ Mondjunk le a hallásról,/ mert a fül hiú-
ság!/ Mondjunk le a kezünkrôl,/ hadd legyen minden egyszerûbb, sok-
kal egyszerûbb!/ Megjelent álmomban Savonarola,/ mint régi sebhely a 
világ agyán./ Megjelent álmomban,/ és felriadtam üvöltözve és kiáltoz-
va.” (Savonarola) (Már e versben pontosan kirajzolódnak Stãnescu stí-
lusának alapvetô vonásai: a közvetlen költôi beszéd, a többes szám har-
madik személyének általános alanyt jelzô használata, az igeidôk és mó-
dok szuggesztív váltakoztatása, a kisszámú, ám roppant erôteljes kép. 
Természetesség, mértékletesség, választékosság: a válogatásban Zir-
kuli e stilisztikai elvet is érvényesíti.)

– E fent említett, reflektált viszonyból származó világkép, amely 
pontos költôi filozofémákat és ezek mûködését teszi lehetôvé. A világ-
irodalmi rokonságot keressük, elsôsorban Eliot „számadó verseire” hív-
hatjuk fel a figyelmet, fôként az East Cokerre emlékeztet például a kö-
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tetbe felvett Getsemáné kertjében. Ebben Stãnescu a szármára érvényes 
jelen idô igazságszempontú paradigmáját fogalmazza meg: „Eljön a 
kor,/ midôn az igazság/ immár nem tûr meg tanúkat.”; „A meglátott idô 
már nem kábíthat./ Nem reng tôle a törékeny csontozat/ a „van” – az 
már/ másfajta „van”,/ lassúbb is meg homályosabb” – írja. (V., VI.) 
Zirkuli esszéértékû utószavában nagyon pontos leírását találjuk 
Stãnescu gondolkodásbeli sajátosságainak: „Nem filozófiai a költésze-
te, hanem a reflektált élményeké…” Ezt a megállapítást azonban ki 
kell egészítenünk: bár Stãnescu filozofémái nem tulajdonképpeniek, 
elméleti terminusokkal szabatosan jellemezhetôk. Elsôsorban a meta-
morfózis-azonosság ellentét-törvényeinek engedelmeskednek, ez az el-
lentét pedig az állandóságnak a román folklórra olyannyira jellemzô 
magasabb egységében oldódik föl. Íme: „Semmi se más./ Minden-min-
den/ És én – te vagyok./ Semmi se más.” (Semmi se más)

– A szintén a folklór-mitológiából származó és a román mûköltészet 
sajátosságaként értékelhetô bensôséges (nem eszközszerû, nem 
manierisztikus) kapcsolat a természet egészével: fû, fa, tenger, virág, tél 
már-már gyanús harmóniában van a lírai én szenvedélyeivel, válságaival 
és akaratával. Ennek az alapvetô harmóniának az eredménye, hogy 
szinte elválaszthatatlanul összefonódik ezeknek az elemeknek a tulaj-
donképpeni használata azok szimbolikus jelentései szerinti használatá-
val. Persze ez a megkülönböztetés már eleve idegen és fölöttébb bosz-
szantó a mitikus gondolkodás számára, amely nem ismeri a fenti merev 
elválasztást.

– A dal, mint az elégikus szemléleti stílus formája, amely a leg-
egyszerûbben és a leghamarabb járja be a külsôtôl a belsôig és vissza 
vezetô utat. Ne gondoljuk, hogy ez az egyszerûség korlátozza Stãnescut! 
–, ellenkezôleg, a formai bravúr megannyi lehetôségét jelenti a kötet-
len formát kedvelô költônek. „Csak életem múlik el számomra/majd./ 
Csak a fû ismeri a föld ízét.” – olvassuk a Szomorú szerelmes énekben. A 
figyelmes Olvasó azonnal észreveszi, hogy az élet–elmúlás ellentét foly-
tatása-helyettesítése a fû–föld kapcsolattal egyúttal mesterien (rejtve!) 
lobbantja fel az élethez való ragaszkodás mozzanatát, amelyet a 
halálbani transzcendálhatóság tesz ellentmondásossá. „Dalaiban” 
Stãnescu szoros szintetikus jelképet használ különbözô motívumcso-
portok összekapcsolására. Például a tél sok helyen a semleges anyater-
mészet jelölôje, a szem pedig olyan antropológiai tükör, amely valami-
nek a szemeként (pl. A tél hatalmas szeme) az emberi lény világhelyze-
tének a tükrözôje.
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– A játék, a nemzedéktárs-klasszikus Marin Sorescu lírájával oly sok 
hasonlóságot mutató, a groteszk esztétikai hatására építô, több elembôl 
létrehozott alakzata. Ennek külsô formája sokszor a folklórból ismert 
párbeszédes formákban rejlô lehetôségeket használja ki és fejleszti to-
vább. A játékosságnak a stãnescui líra egészében is fontos szerepe van, 
ugyanis az adott problémára választ adó eltérô tartalmú és típusú felele-
tek felvillantása a teljes (abszolút érvényû) válasz egyfajta illúzióját hoz-
za létre. Ez az illúzió aztán sajátos (szintén a nemzedék egészére is 
jellemzô).

– érzelmesség forrásává válik. Ennek az érzelmességnek a tartalma 
gyakran bizonyos értékek (például a szerelem) dédelgetô hiper-
bolizálása: „Mondd, ha megfognálak egy napon,/ és megcsókolnám a 
talpadat,/ ugye bicegnél utána óvatosan,/ nehogy a csókom összetör-
jed?… (Költemény)

– poétikai problémák reflexiója, melyeknek középpontjában elsô-
sorban a század nyelvfilozófiáját is oly élénken foglalkoztató kérdés áll: 
a szó hitele, a kommunikáció lehetôségei és módozatai, valamint – átté-
telesen – a vers státusának ehhez kapcsolódó kérdésköre. Szintén ide 
sorolhatjuk a megoldásukban leginkább Szilágyi Domokosra emlé-
keztetô stílusjátékokat. A klasszikus, romantikus stb. póz használata a 
lírai alany stílustörténeti önmegismerésének eszköze, nem fontosabb 
és nem alábbvaló más lírai helyzeteknél.

Huszonöt verset úgy összeválogatni, hogy abból egy klasszikus port-
ré alakuljon ki (ennek az ismérveit próbáltuk a lentiekben meghatároz-
ni), csak úgy lehetséges, ha a mûfordító-szerkesztô tárgyának alapos 
ismerôje és értôje. Ezt kell kiindulópontnak tekintenünk, amennyiben 
Zirkuli mûfordítói teljesítményét értékeljük. Hap Béla egy nemrégen 
közzétett tanulmányán (Fantázia és méricskélés) – nem alaptalanul – arról 
értekezik, hogy a mûfordításkritika (persze fôként a mûfordítás-elmélet 
hiánya miatt) többnyire a nem hû-hû kategóriapárral jellemzi a mûfor dí-
tás minôségét. Zirkuli mûfordításait sem érdemes címkézni: láthatóan 
fôként a stãnescui líra választékos gondolatrendszerének, stilisztikai 
ökonómiájának és képi erejének visszaadására törekszik. Ez, éppen mi-
vel fôként a gondolat felôl közelíti meg a szöveget, sikerül is neki. 
Megoldásai egyrészt akkor problematikusak, amikor a stãnescui vers 
lejtésének és ritmikai szerkezetének nô a jelentôértéke, másrészt ami-
kor a lefordított verssorok hangrendi viszonyai nem követik a magyar 
vagy magyaros verselés intonációs törvényszerûségeit. Ilyenkor az Ol-
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vasó fokozottan a szövegre kell figyeljen (holott ez a líra nem szöveg-
centrikus) és annak értelmi befogadása nehézkesebbé válik.

Nichita Stãnescu költészetébôl nem „ízelítôt”, nem válogatást, ha-
nem szuverén mutatványt kap az Olvasó. Valaki azt mondhatná, hogy 
klasszikusból nem lehet mutatvány: vagy egyik, vagy másik – és ennek 
a valakinek bizonyos értelemben természetesen igaza lenne. Azonban 
a kettôt összekötheti az indíték. Zirkuli indítéka jelen esetben éppen 
az oly vitatható és nehezen megtalálható „klasszikum” felmutatása 
volt.

„Vajon hol fogom eltölteni ezt az éjszakát?”

Nem ismertem személyesen Jakabos Ödönt és „a körülötte kialakult 
mítoszt” se nagyon; Indiai útinaplóját elôször olvasva – az útinapló-kö-
vetés kíváncsi gyorsaságával – meglepett, hogy mennyire alanyi, sze-
mélyes az írás hangvétele – szemben a mûfaj tárgyilagos leírásokra, 
pontos tényvisszaadásra szakosodott objektív szemléletével, a szokvá-
nyossal. Ez az Útinapló éppen annyira szól Jakabos Ödönrôl, mint In-
diá ról: örömeirôl, szorongásairól, kedvérôl és kedvetlenségérôl, céltu-
datosságáról és betegségeirôl –, ez az írás egyik fô vonulata, rétege, s 
emiatt kissé megtévesztô a cím is, pontosabb lenne a Jakabos Ödön In-
diában. De minden félreértés elkerülése végett szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy az útirajz egyik fô erénye éppen ez: attól függôen, hogy aznap 
hindu vagy keresztény vacsorát evett, hogy hány rúpia van a zsebében, 
hogy kapott-e ülôhelyet a vonaton, hogy éppen rázza-e a hideg vagy 
nem? – attól függô az állapot és a kedv görbéje, következésképpen a 
láttatás kontrasztossága vagy elmosódottsága. A médium változó állapo-
ta meghatározza a közvetítés módját és a közvetített élményt, s ennek 
következtében az erôs egyéniség látásmódját elfogadja és élményeit éli 
az olvasó.

Már az elsô oldalakon kialakul ennek az utazásnak a napi tevékeny-
ségkerete, az idô és az erôfeszítés beosztása – az olvasó számára felfog-
ható és szinte szociológiai pontosságú rendszer. A napi élettevékenység 
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– akár „utazási munkának” is nevezhetnénk –: a levelezôk felkutatása, 
élelem, szállás, valami szûkös anyagi fedezet és autóbusz- vagy vonat-
jegy biztosítása. Ennek a tevékenységnek az út szempontjából megha-
tározó szerepe van; csak miután viszonylagos biztonsággal át tudja te-
kinteni anyagi lehetôségeit (s naponta meg kell tennie), fordulhat Jaka-
bos tulajdonképpeni utazási céljai felé: városnézés, mûemlék- és múze-
umlátogatás, kulturális élményszerzés, beszélgetés – a szokások és a 
viselkedés megfigyelése felé.

Visszatérô esemény Jakabos útján: valaki a levelezôk közül nem volt 
otthon, de mégis sikerült fedél alatt aludni. A levelezôk, akiknek a ven-
dégszeretetére és áldozatkészségére épült ez az utazás, egyben az út 
térképét és állomásait is jelentették, avagy inkább sínjeit, mivel a napló 
írója nem oda utazott, ahova akart, hanem ahova lehetett, és ahogy le-
hetett (s ennek ellenére is sikerült jól felépített útiterveit betartania). A 
fönti meghatározó tényezôkbôl származott ennek az utazásnak az egyik 
fô bizonytalansági tényezôje, de egyben a kaland megannyi lehetôsége 
is. A szerzô természetesen a pokolba kívánta a bizonytalansági ténye-
zôkbôl származó kalandokat, de mégis felkereste minden levelezôjét, 
mert a levelezôkig terjedt neki India. Csak részben volt utazó – elsô-
sorban zarándok volt, modern zarándok, aki úticéljának elérése érdeké-
ben vállalkozott a zarándok csöppet sem könnyû szerepére. (Magyará-
zó értékû utószavában Gálfalvi György meg is írja, hogy Jakabos elkép-
zelésében Körösi Csoma Sándor sírjának felkeresése késôbbi eredetû 
cél, s hogy indiai utazásának ezáltal kívánt kulturális indokot és morális 
tartalmat adni.) Végeredményben tehát Jakabosnak egy elôre megraj-
zolt térképen kellett úticélját megközelítenie; Dardzsiling céltérképét 
valahogyan össze kellett egyeztetnie saját anyagi lehetôsé geinek korlá-
tozó térképével. Ebben az egyeztetô mozgásban a bizonytalansági 
tényezôk egyre szaporodtak, s Jakabos fizikai és morális bátorsága sem 
tudja feledtetni szorongását, mely abból a praktikus kételybôl szárma-
zik, hogy vajon sikerül-e egyeztetni a céltérképet a lehetôségek térké-
pével? A szorongás feloldódik a dardzsilingi temetôben, a célt sikerül 
elérni.

A könyv másodszori olvasásakor merült fel bennem az az igény, hogy 
rendszeresen is áttekintsem Jakabos útitérképét,5 mivel az ilyesfajta 

5 Kéziratomhoz annak idején készítettem egy rudimentáris térképet is, amit nem 
lehetett közölni. Ugyanis cenzurális tiltás miatt semmilyen térképet nem lehetett közöl-
ni a korszak sajtójában, csak a katonai térképészeti intézet jóváhagyásával.



334

könyveknek magas használati értékük is van, s az csak a szisztematikus 
olvasat alapján körvonalazódik.

Útját röviden a következôképpen írhatjuk le: Magyarországon, Jugo-
szlávián, Bulgárián, Törökországon, Irakon át (Kuveit) kitérôvel jut a 
Perzsa-öbölig, Bászrából hajón érkezik Bombaybe. Indiai útját három 
részre tagolhatjuk: az elsô rész dél-indiai utazás, szinte másfél hónapot 
tart, s átvezet Mahárástra, Andhra Prádes (alsó ország), Tamilnádu, 
Kerala és Karnatak államokon. Az útnak ez a része a legkiegyensúlyo-
zottabb, Jakabos innen gyûjti a legtöbb látnivalót, a legfelszabadultabb. 
Az utazás második, nagyobb szakasza szinte három és fél hónapig tart, 
Kelet-, Közép-, Északnyugat-, Nyugat- és Dél-Indiát átfogó hatalmas 
kör, átvezet Gudzsarát, Rádzsasztán, Madhja Prádes (középsô ország), 
Uttar Prádes (felsô ország), Nepál, Bihar, Nyugat-Bengália, Orisza álla-
mokon. 1973 februárjában Jakabos Körösi Csoma Sándor nyomán jár, s 
eléri úticélját, a dardzsilingi temetôt. Kalkuttában, az Ázsiai Társaság 
könyvtárában filológiai tevékenységet folytat, az Asiatic Research és a 
Journal of Asiatic Society of Bengal köteteibôl gyûjt és másol Kôrösi 
Csomával kapcsolatos anyagokat. (Nem sikerül Ceylonba is átjutnia.) 
Végül indiai tartózkodásának utolsó hónapjában északon, Himácsal 
Prádes államban, valamint Kasmírban jár, szintén Kôrösi Csoma Sándor 
nyomában; útja végcéljáig, Kulu városkáig azonban nem tud eljutni, a 
Szatledzs és a Szpiti völgyét nem sikerül teljesen beutaznia, mivel nem 
rendelkezik a határ menti övezet bejárásához szükséges engedéllyel. 
Az út e szakaszán egyre inkább eluralkodik rajta a fáradtság, úgyhogy 
rövidesen hazafelé indul, és 1973. május 17-én átlépi a határt. Pakisztá-
non keresztül érkezik Afganisztánba, Iránon át folytatja útját, Törökor-
szágon és Bulgárián keresztül érkezik haza.

[Azok számára, akik adatszerûen is használni kívánják az útinaplót, 
íme néhány mutató:

– Összefoglaló adatok India népességérôl és nyelveirôl: 56–57., 96– 
97. lap;

– Összefoglaló adatok India 21 állama és 9 unionális területe közül a 
következôkrôl: Tamilnádu (71. lap), Kerala (71. lap); Maiszúr (Karnatak) 
(108. lap), Gundzsarát (120 és 141. lap), Rádzsasztán (141. lap); Madhja 
Prádes és Uttar Prádes (193. lap), Bihar és Nyugat-Bengália (212. lap), 
Orisza (291. lap); Bhután és Szikkim királyságokról (232. lap), Goa-
Doman-Díva és Paduccseri unionális területekrôl (108. lap);

– Mûemlékleírások: Walesi herceg, Victoria, Albert Múzeumok 
(Bombay); Szálár Dzsang, Csár Minár (minaretek) (Haidarábád); St. 
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Mary katolikus templom, St. George-erôd, Állami Múzeum és Mûvé-
szeti Galéria, Parthaszarathi-templom (Madrász), Kailászanátha-, 
Vaikuntaperumal-templom (Káncsipuram); Shore (Mahábalipuram); 
Szrirangam (Tiruccsirápalli); Mináksi (Maduráj); Lord Krisna (Udipi); 
Elura, Adzsanta sziklatemplomok (Aurángábád); Sahi Bag; Szakhedzs 
Rodzsa (Ahmadábád); Náth Davara (Csúrú); Dzsáma Maszuidzs- és 
Mandala-kolostor; Humájun Tomb mauzóleum; Kutáb ud Din rom-
templom; Kutáb Minár mecset (Delhi); a kadzsurahoi templomcsoport; 
Szvámi Bászkar Anszad Számadhi, Szúradzs Kund, Durga (Benéresz); 
Asóka oszlopa, Dhamekh sztúpa, Mulghanda Kuti Viharban (Szár-náth 
falu); Lingarádzs, Rádzsáni, Udajgiri, Khandagiri sziklatemplomok 
(Bhuvanesvar); Dzsagannáth (Puri); Rádhákrisna (Kánpur); Tadzs 
Mahal, Akbar mauzóleum (Agra).]

A korlátozó tényezôknek sok esetben – szinte paradoxonként – sze-
repük van abban, hogy Jakabos a legpontosabb megfigyelésekre kény-
szerül, hiszen utazása legnagyobb részében az ôt fogadó és befogadó 
indiai emberek életét éli – többnyire a vendégfogadás-kísérés etnográfiai-
lag meghatározó helyzeteiben –, persze a kutatók és utazók legfonto-
sabb fegyvere és névjegykártyája, az „ajándék” nélkül. A jó szándékot 
minden kultúrában egyetemesen kifejezô és közlô „ajándék” híján ô 
elsôsorban egyéni és személyes képességeire van utalva; beszéli az an-
golt és az eszperantót, valamennyire a hindit és az urdut, néhány tamil 
és telugu szót is megtanul. Emellett – amint Naplójából kiderül – kivá-
ló emfatikus képességei vannak, találékony, ügyes, „rámenôs”, ahol 
kell. Ezek a praktikus értékû személyiségjegyek – bátorságával, céltu-
datosságával és állhatatosságával párosulva –, pótolják a pénzt, anyagi 
biztonságot, az „ajándékot”.

Megfigyelései tehát „az utazás alulról” jegyében számos olyan jelen-
séget érintenek, amelyeknek a leírását a cselekvô részes biztonságával 
végezhette, s csak az tudja ezt a helyzetet igazán értékelni, aki maga is 
tapasztalhatta a kontaktusteremtés nehézségét, az idegen kultúrába 
való „behatolás” buktatóit –, különösen akkor, ha célja részben a kon-
taktusteremtés és az információszerzés volt. Századunk antropológiája 
és etnológiája nem utolsósorban annak szentelte módszertani erô-
feszítéseit, hogy a kultúrák közötti mitologikus félreértéseket kikü-
szöbölje.

A szokások megfigyelése és leírása terén természetesen az étkezési 
szokásokkal, az étrenddel kapcsolatosak vezetnek; Jakabos a szó szigo-
rú értelmében vendéglátóinak kenyerét eszi, ezért „utazási munkájá-
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nak” egyik fontos fejezete a napi étkezés. A kulináris érdeklôdésû ol-
vasó csinos kis étrendet tud majd összeállítani a Naplóban közöltek 
alapján, sôt tálalhatja is azokat a mohamedán, keresztény, hindu, szikh 
étkezési szokások alapján. Például: „Sima és meleg betonpadlón ülve 
vacsoráztunk növényi eledelt. Maroknyi vízben fôtt rizs, banán és 
uborkafôzelék, csípôs-szálkás mangódarabok és még négy-ötféle felis-
merhetetlen, európai számára furcsa ízû, viszont égetôen csípôsre bor-
sozott-paprikázott mártásféleség. Italféle a meleg patakvíz ízû folya-
dék.” „Tipikus indiai étkezdében ebédeltünk. Nem tányérokon vagy 
tálcán, hanem egy hatalmas zöld levélen – valamilyen egzotikus nö-
vény levelén – szolgálták fel, mégpedig a következôképpen: rárakták, 
csak úgy szabadon, kis csomócskákban a különbözô szószokat, rizset, 
fôtt zöldséget, savanyúságot, fûszert, kevés joghurtot. Kezet mostunk, 
és jobb kézzel – a bal kezet használni étkezésnél szégyenletes cseleke-
det – az egészet összekavartuk, vacskoltuk, mint odahaza a moslékot 
szokás. Lett belôle egy nagy csomó kiismerhetetlen massza, és azt kéz-
zel: tenyérrel és az ujjak segítségével bekebeleztük. Utána szájöblítés 
és természetesen kézmosás következett, ami most már igazán szüksé-
ges volt.” „Útközben az egyik sátor elôtt falevélrôl lencsés-krumplis 
tokányfélét ettünk, természetesen kézzel, hindu módra. Utána teát it-
tunk. Ez volt a vacsora.” A krumplit „…nem hámozzák meg, mint Eu-
rópában, csak úgy-ahogy megmossák, aztán megfôzik. Így a héja meg a 
nem tudom micsodák egészen különös ízt adnak neki. Délen a legfôbb 
étel a rizs, a nyugati államokban viszont azt nagyon ritkán fogyasztják.” 
„Indiai tejes-teát ittunk, utána cukros paradicsomot gudzsaráti módra 
elkészítve.” „Kolostorban, csuhás papokkal imádkozva, 35o Celsius 
melegben. Ma reggel nagy tál finoman készített disznóhúst tettek 
elém, sokfajta körítéssel. Egyik ízletesebb, mint a másik. Van itt friss 
banán, szôlô, paradicsom, rizs, krumpli és még vagy tízféle különleges-
ség, amelyet nem sikerült felismernem.” „A teheráni olcsó ven-
déglôkben, ahová idônként betévedtem, félliteres alumíniumköcsö-
gökben teszik az ember elé az ételt, mellé adnak egy alumíniumtálat, 
kanalat, villát és egy mozsár-törôforma szerszámot. Palacsinta formájú, 
de kemény kenyér és hagymaszár a velejárója egy teljes ebédnek. Az 
ember elôbb átszûri a köcsögbôl a levet a tálba és beleaprítja a kenyér-
félét. Megeszi fokhagymaszárral. Utána a krumpli, zöldségféle, kecske-
húsdarabok és a fôtt szemesbab keverékét is átborítja a tálba, a dörzsö-
lôvel összetöri péppé, aztán megsózza, borsozza, ahogy szereti, és azt is 
megeszi a hagymaszárral, egyéb zöld lapival. Utána vizet vagy teát 
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iszik.” „Indiai pálinkafélével kínáltak, azt hiszem, rozspálinka. Csak 
belekóstoltam, de még a csökönyös biztatás ellenére sem ittam, viszont 
az ellen nem tehettem semmit, hogy ôk berúgjanak. Ennek a pálinká-
nak kevés az alkoholtartalma, de a fogyasztás után robban szét az em-
ber feje, és több napon át kábultan szédelegve jár.”

Ki lehetne válogatni-szedegetni a Naplónak a vendégfogadásra vo-
natkozó részleteit is, Jakabos ezeket is pontosan rögzíti, hiszen – amint 
a föntebbiekben már céloztunk rá – ugyancsak érdekelt a vendéglátók 
gesztusainak, cselekvéseinek pontos rögzítésében, megítélésében. Né-
hol felveszi a másik kultúra mimikrijét, néhol megmarad az európai 
utazó szerepében. Az olvasó értékelheti az egyes vallások-kultúrák 
eltérô vendégfogadási eljárásait, nekem úgy tûnt, hogy Jakabos ottho-
nosabban mozgott a hindu és részben szikh közegben, családokban – 
meg is írja, hogy végig zavarta a mohamedán nô-rejtegetés, amely kizá-
rólag férfi-társaságra ítélte. (Természetesen ez semmiféle értékítéletet 
nem jelöl, hiszen minden kultúrának megvannak a maga sajátos alakza-
tai a vendégfogadásra.)

Thenkánedejur faluban, 1973. április 3-án Jakabos „termésnapi” 
szertartáson, ún. „dekka bálin” vesz részt (általánosabb értelemben 
ezek mindig termékenység-szertartások is). Pontos, képszerû leírás – 
csupán azt sajnálhatjuk, hogy a szerzô nem volt kíváncsi a szertartás 
szimbolikus elemeire, azokra az összetevôkre, amelyek által a ceremó-
nia több mint a nem jelentéses cselekvéssor; a szertartást pontosan 
szimbolikus többletjelentése emeli ki a mindennapi cselekvések rend-
szerébôl.

Végül nem lenne teljes a kép, ha nem figyelnénk fel Jakabos utazási 
körülményeire, hiszen a jármû nála nemcsak a helyváltoztatás eszköze, 
hanem pihenés és étkezés helye, elôfordul, hogy ezer kilométert is uta-
zik egyfolytában. És sokat utazik – a térkép tanúsága szerint valósággal 
száguld, cikázik, többször visszatér ugyanarra az útvonalra. A nagy távo-
kat természetesen vasúton és harmadosztályon teszi meg, ezeknek a 
helyváltoztatásainak valóságos „lakójellege” van. Anekdotikus vonat-
kalandokban bôvelkednek leírásai: nem tudja, hogy a jegyet az állomá-
son kérik, bonyodalom; Ghum felé utaztában felugrik az óránként tíz-
kilométeres sebességgel cammogó vonatra, célja elôtt a kanyarban le-
ugrik róla; óriási késéssel olyan sebesen fut be a vonat, hogy az állomás 
után kétszáz méterrel tud csak megállani, vissza is tolat az utasok legna-
gyobb megkönnyebbülésére. Nehéz helyzetbe is keveredik vonaton, 
helyfoglalás okán, s verekedni is kezdenek körülötte; angolul kiált 
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rendôrért, s a külföldi-ellenes és külföldi-pártos csoport között: „Kézi-
táskámból egy almát húztam elô és rágcsálni kezdtem, hadd lássák: 
nyugodtan ülök.” Ismeretlen szokásokra legjobb a régi hazai eljárások-
kal válaszolni: az alma a vándor kincse, étke, fegyvere.

A „nyomorúságos, zörgô autóbuszok” mindvégig alaposan kísértik 
ezt az utazást – a kontraszt az összkomfortos iráni autóbusz, hazafelé. A 
„fejlôdô ország” közlekedési viszonyait pontosan le lehet írni Jakabos 
észrevételei nyomán: az autóbuszok versengenek az utasokért – és ver-
senyeznek –, borulnak, verekedések törnek ki, durrannak a gumik … 
de végül is mindenhova el lehet jutni, az apró falvakba már csak kerék-
párral vagy gyalog. És Jakabos alaposan meg is rajzolja a nagyváros és a 
falu kontrasztját (könyvének egyik érdekessége a jövedelmi viszonyok 
nyomon követése!), érdemes lenne összetolni a falulátogatások moza-
ikkockáit: sötétség, többnyire nyomorúságos kunyhók, elesettség, bi-
zalmatlanság. De a „fejlôdésben levô” ország politológiai kategóriája 
sajnos éppen a falu és város közötti óriási civilizációs különbséget tar-
talmazza fô jegyként.

Errôl az útról persze más térképet is rajzolhatnánk: a boldogság, a 
sikerek, a kételyek, a beteljesülés, a csüggedés térképét, ahogyan ez az 
utazás megtörténik Jakabos lelkében. Szerencséjére az indiai emberek 
többsége megértette, vagy ha nem is értette racionálisan, de felfogta, 
hogy nem köznapi utazásról, hanem vállalkozásról van szó. Szolidárisak 
voltak vele, ki-ki a maga módján: szállodapénzzel a gazdag és nyomorú-
ságos vályogkunyhójával a szegény. Nem egy vendéglátó baráti alakja 
kilép az egyszerû naplójegyzetbôl, és szereplôvé válik; csak úgy kapás-
ból emlékszem a következô nevekre: Rames és családja Thenkáne-
dejúrban, Audrey és családja Bombayben, Ghansian, a Prem nevû le-
gény, a motoros Jusszúf. És persze a Jakabost támogató hazaiak, de hát 
az ô támogatásuk természetes.

Mi volt hát a siker? Hogy ez a kemény és betegen is céltudatos em-
ber nagy utat tett meg Indiában, és egy kis kultúra számára közvetítet-
te amannak hatalmas jeleit és lélegzetvételét? Hogy nevezetes elôd-
jének dardzsilingi sírján kicserélt egy marék földet? Mindenki a maga 
módján kell hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket és a még sorolha-
tókat. 

Kôrösi Csoma Sándor szegényen indult el és a világ tudományát pá-
ratlan értékekkel gazdagította, jelentôs pénzösszegeket hagyományo-
zott hazája intézményeinek, közösségeinek.
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Jakabos Ödön sok ezer ember asztalára juttatott el egy értékes köny-
vet Indiáról, önmagáról, a korról, amelyben élt, valamint a legszemélye-
sebb vallomást Kôrösi Csorna Sándorról. Ô sírt a sírjánál.

Igaz Szó, 1984/5.

Cáfolatok lila fényben

A próza egyik válfaja arra kíváncsi, hogy miért és mi módon lesznek 
az emberek olyanok, amilyenek (s ahogyan többnyire magukat elkép-
zelik térben, idôben). Erkölcsi, érzelmi és karaktervonások egy karrier-
történetbe ágyazva: hálás lehetôség az olyan optimista fajta írónak, aki 
az ember önerejében, lelki energiáiban bízva láttatja a nagy színjátékot, 
a „lényegi erôk kiteljesedésének szakadatlan folyamatát”. Még a bukás 
is felmagasztosulás lehet így, hiszen a fôhôs környezetében növeli a 
szabadság fokát. Van aztán egy olyan elbeszélôi nézôpont, amelyik ez-
zel éppen ellentétes módon a kisiklások, a gátak, a mellékutak, sorstö-
rések anatómiáját rajzolja meg, az esendôség alkati jellemzôire, azok 
következményeire kíváncsi. Kiinduló hipotézise szerint az ember kor-
látozott lehetôségei, hibái, önismereti és -értékelési zavarai éppoly kö-
zösség- és társadalomalakító erôk, mint a karakter-pozitívumok – ha 
nem nagyobbak. Érdekes módon, ez a két filozófiailag jellemezhetô 
attitûd a próza kelléktára szempontjából sem mellékes: sötét, éjjeli tá-
jak, idegborzoló évszakváltások, állandóan változó szél, kerítésrecse-
gés, faroppanások uralják az ember meggyengülô lelkét és bátorságát. 
A legfontosabb morális ítélet itt az, hogy több haszon származik határa-
ink és korlátaink pontos ismeretébôl, gyengeségünk és esendôségünk 
tudatából, mint reflektálatlan optimizmusunkból.

Pongrácz P. Mária  újabb, novellákat és karcolatokat tartalmazó köte-
te6 is cáfolatok sorozata: a látszólagos magabiztosságok, meg nem gon-
dolt fensôbbségek, el nem képzelt jövendô lehetôségek hôsei szenve-
dik el mindazon lelki-társadalmi torzulást, sorstörést, életpályaromlást, 

6 Az elfûrészelt árnyék. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987. 



340

amely szinte fátumszerûen bele van kódolva magatartásuk elemeibe. S 
talán a lélek, a gondolkodás csekélyebb kultúrája folytán képtelenek a 
pályakorrekcióra. Azonban mindez írónônknél csak formájában ilyen 
racionális, logikus levezethetôségében. Egyébként a múlt századi nô-írók 
modorában nyúl vissza az irányíthatatlan, megzabolázhatatlan indulat, a 
legyûrhetetlen szenvedély irodalmi toposzához. Tegyük hozzá: jól, 
azaz nem a romantika és a családregény idejétmúlta módján, hanem a 
formaképzés, a helyzet- és hangulatrajz, legfôképpen pedig a stílus esz-
közeivel. Sikeresen hozza létre – fôképpen elliptikus mondatokkal és 
szerkesztésmóddal, sejtetéssel – azt a boszorkányosnak joggal nevez-
hetô helyzetet, amelynek legfontosabb jellemzôje, hogy a fôhôs nem 
tud ellentállni saját kusza vágyainak, azaz a másik egy túlzottan szemé-
lyessé formált képének. A kötet címadó novellája, Az elfûrészelt árnyék a 
legjobb példa erre (tulajdonképpen Pongrácz P. Mária 1981-es regénye 
– Havak küszöbén – alaphelyzetének emblematikus, novellisztikus át-
alakításáról van szó). Benedek Ágoston néptanácselnök nem tud szaba-
dulni a fiatal szôke tanítónô képétôl, mintegy megbûvölten, megbabo-
názottan indul éjszakánként amannak ablaka alá. A helyzet furcsasága, 
hogy nem mer kezdeményezni, ami bárhogyan is, de felszámolhatná 
azt a helyzetet, amely mámoros rabság, függés és persze fekélyesedés-
sel fenyeget, hiszen a meg nem történt is elôbb-utóbb megtörténik a 
társadalmi közegben. Ahogy nem alszik a néptanácselnök, úgy a falu 
szeme sem. A veszélyezettség, a bukás mákonyára van talán inkább 
szüksége? Pongrácz P. Mári a a regényben az epikus megoldást választ-
ja: lesz tehát a tanítónôbôl csábító a csábítottnak és éles helyzet. A no-
vellában a groteszk, a pikturális megoldást választja: az éjszakában 
leselkedô férfi eggyé válik és együtt reccsen a kerítéssel. (Gyengíti a 
hatást, hogy az írónô nem tud ellenállni a farsangi hangulat felidézésé-
nek.)

A személyiség autonómiájának ezt a fajta megkérdôjelezését elemzi 
Borges  Nathaniel Hawthorne -ról szóló tanulmányában, idézve utóbbi 
egy ötletvázlatát: „Képzeljünk el a tömegben egy embert, élete és sorsa 
egy másik ember kezében van, úgy, mintha mindketten egy sivatagban 
volnának.” Továbbmenôen az argentin író kitér arra a döntô fontosságú 
tényre, hogy a próza e típusában a helyzetek meghatározó jellegûek, 
uralkodnak a szereplôkön, maguk teremtik meg ôket. Pongrácz novel-
láiban ösztönösen rátalál arra a mértékre, határra, amelyben és ameddig 
a képlet érvényes. Azért sikeresek írásai, mert nem kíván a helyzeten 
túl semmilyen morális általánosítást tenni, a példázatok helyi értékûek 
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s rávilágítanak arra a szekvenciaszerûen mûködô idôre, amelyben érvé-
nyesek. A Képek egy kiállításról darabjai, mindmegannyi, egy-egy kap-
csolat helyi idejében mûködô példázat az értékek és a választások fel-
adásának kockázatáról. Pongrácz jó érzékkel figyel fel a személyiségi 
értékek feladásának romboló hatására, a degradálódás kölcsönösségére, 
az egymást tükörszerûen elôhívó és erôsítô rossz karaktervonások pusz-
tító, zárt láncára.

A Fürdôzô nagyapó lírai kellékei, balladái fényei és környezete a leg-
emlékezetesebb ebbôl a ciklusból: sikeresen fogja össze egy kapcsolat 
megszûntének belsô folyamatát és külsô megvalósulását. A megszûnt, 
lepusztult rokoni kapcsolat is felmelegíthetetlen, „nagyapó” nem al-
kalmas már az unoka hirtelen jött szeretetgesztusának a befogadására, 
ô az életben csak még egyszer, utoljára fürödni akar. (Más talán meg-
elégedne a példázat erejével, írónônk azonban mindig rá is mutat – 
bûnvádló, rejtett gesztussal – az erkölcsi ágensre. A rövid forma nem 
bírja meg a bûn mellett a bûnhôdést, avagy inkább – itt – a büntetést, 
de amennyit lehet, Pongrácz visszavetít rá.) Végül a Csigák tánca, a cik-
lus záró darabja megpróbálkozik – amennyire a hangulatrajz keretei 
megengedik – a szerep gyászos hatásának a felmutatásával, azt sugallva, 
hogy semmilyen szerepet nem lehet teljesen elfogadni a személyiség 
teljes megszüntetésének kockázata nélkül. Tegyük hozzá azonban, 
hogy ez a példázat is helyi értékû, hiszen vannak oly társadalmi szere-
pek, amelyek éppen nagy hatóerejük révén fagocitálják sikerrel a fölös-
legesnek bizonyult karaktervonásokat, létrehozván a korunkban oly 
nagy hatású szerepmonstrumokat.

A kötet Játék címû darabjában az írónô létrehozza az ellenpéldázatot: 
„fiú” és „leány” kerülnek kölcsönösen kiszolgáltatott helyzetbe, konk-
rétan egy szolgáltatás kapcsán. „Leány” néhány százasért kívánja meg-
vásárolni „fiú” kíséretét, asszisztálását egykori vôlegényének eskü-
vôjén. Lovagi szolgáltatást kér csupán, de ezzel a fiatal kor egyik szent-
ségét sérti meg, ugyanúgy, ahogy ôt is kizárták a szentségbôl: az elsô, 
tiszta, visszahozhatatlan szerelmébôl. Ismét felbukkan a morális tézis, 
az erkölcsi mag: egy elrontottnak induló kapcsolat további romlást hoz 
létre. A fiú ösztönösen védekezik: neki az elsô szerelem kell, nem a 
pótlék. Erre azonban a „leány” nem hajlandó: ô az otthagyott anya, aki-
nek kísértenie kell a megrontót, ôsi, mítoszi törvények módján. Ezt a 
nehéz képletet antipéldázatként használja az írónô, itt azonban a szim-
bolikus-lírai betétek nem segítik, nem ezen az úton haladva kellett vol-
na a tiszta példázatból óhatatlanul származó vázlatszerûséget megszün-



342

tetni. Úgy kellett volna bekergetni a képbe az ördögszekeret, ahogyan 
boszorkányosabb megoldásaiban teszi.

Egy rövid kitérô erejéig óhatatlanul meg kell állnunk e novellák, 
karcolatok néhány stiláris jellemzôjénél. Pongrácz P. Máriának van egy 
jól kialakult írói manírja, amelyet vagy elfogad az ember, vagy nem. 
Ennek a legfontosabb jellemvonása a felfokozott személyiség, amely 
nemcsak az események és a belôlük összeálló történetek személyes ér-
telmezésének a jelenlétét jelenti, hanem azt a jogot is, hogy bárhol, 
ahol neki tetszik, belekacagjon, beleszóljon, belépjen a történetbe. 
Hangok, nevetések, szavak, mondatok tûnnek így fel esetlegesen a 
textúrában, epikai szempontból nem mindenhol motiválhatóan. (Két 
példa: „Egy tekercs, két tekercs, édes ez a palacsinta, csinta… csinta… 
veled cs…inta. Hihihihihiii.” [Vidám Vendel Sára] „Trililili-hahaha, 
trililihahaha, hahahaha – hallatszott a hang.” [Fióka] Utóbbi többször 
ismételve; világos a szerkezeti funkcióképzés szándéka, ámde kétséges 
a hatás.) Narratív szempontból éppen egyfajta erôs ösztönösség, jelen-
léti szándék, figuratív részvétel indokolná – de az indoklás itt is éppen 
a személyiségben rejlik. Az ízlés erôs próbája ez, és meggyôzôdésem, 
hogy nem mindenki számára vonzó. El kell ismerni azonban, hogy nyo-
matékos hangulat- és miliôképzô eljárás. A narráció alanyát néhol bele-
helyezi a történetbe, hangosítja azt hol egy kislányos, hol egy boszorká-
nyos megnyilvánulással, amely néhol a párbeszédeket is „hangolja”. A 
Fióka címû karcolatban ez az effektus tagoló funkciójú, motívumképzô. 
És meg kell mondanunk, hogy ez a manier a mai prózában – amelyik a 
legkülönbözôbb eszközökkel igyekszik létrehozni az epikai objektivitás 
logikáját – elég ritka. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy megmarad-e eb-
ben a prózaírásban?!

A kötet néhány írása életkép, zsáner, „valóság”-próza. Pongrácz lát-
hatóan szereti az életszerû, valóságos miliôt, ismeri is. Többnyire nem 
hagyja meg a reflektálatlanság szintjén, így lesz a történetekbôl allegó-
ria (Színes, cukros bogyók, Vidám Vendel Sára, Páholyból, Fióka, Nosztal-
gia). Ezeknek a történeteknek az a jellemzôjük, hogy így és ennyit le-
het belôlük megírni, és a temesvári szerzô hozza is az elérhetô maximu-
mot. Ennek a prózaírásnak azonban most már nagyobb a tétje, túl ezen 
a többnyire sikerült rövidprózaköteten, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 
Búcsú a szigetektôl óta az epikai térben, idôben oly nagy utat megtett 
szerzô merre halad tovább?! Minden okunk megvan annak feltételezé-
sére, hogy a belsô formával egyre elmélyültebben és szuverénebbül 
foglalkozó, az erkölcsi és társadalmi konfliktusokat értô és felépíteni 
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tudó hangulat- és miliôfestésben néhol boszorkányosan ügyes írónô 
legközelebb erôs epikus tehetségét és várakozásainkat maradéktalanul 
igazoló könyvet tesz asztalunkra

Utunk, 1988/3.

Thomka Beáta: Narráció és reflexió

A hagyományos irodalomesztétika fogalomrendszere egyre keve-
sebb irodalmi jelenség elemzésében bizonyult alkalmazhatónak száza-
dunk második felében, ugyanakkor számos szemléleti kategóriánk 
szenvedte el az infláció hatásait. Mindezek ellenére aligha mondha-
tunk le az általános és ágazati esztétikák egységszemléletérôl, s emiatt 
értékes minden olyan törekvés, amely a mai különbözô s olykor a ku-
szaságig ellentmondásos irodalmi jelenségeket az egységes esztétikai 
szemlélet perspektívájába fogja és irodalomesztétikájának kialakított 
kategóriáit sikerrel alkalmazza a kritikában s az irodalom kutatásában.

Thomka Beáta újvidéki esztéta és kritikus Narráció és reflexió címû 
tanulmány- és kritikagyûjteményében (Forum Könyvkiadó, 1980) 
fôként a modern magyar próza elemzésével foglalkozik – regényeszté-
tikai bevezetô után. Szerinte a regény mai fejlôdését az a lépéskényszer 
befolyásolja leginkább, amelybe a társadalom bonyolult viszonyrend-
szereivel frontális kapcsolatba lépô elbeszélôi tudat jutott. Ennek a tu-
datnak ugyanis vállalnia kell legalább a felderítés, de még inkább a 
reflexív szembesülés szellemi kalandját, s ennélfogva „a mai regény 
szellemi kihívások sorozata, amely már nemcsak a regénytechnika sík-
ján, s nemcsak a mikrostruktúrák szintjén, hanem a regény jelentéstani 
szférájában vitte végbe az átalakító robbantásokat”. A regénynek a 
kommunikációban betöltött szerepe is úgy módosult, hogy egyes funk-
ciói eltûntek, mások elmélyültek – s az eredmény mindenképpen a 
regény nagyfokú intellektualizálódása.

Ennek függvényében a szemléletnek is úgy kell változnia (a próza-
poétikának), hogy képes legyen a tárgyak, eszmék, témák, leírások, ké-
pek, szavak változó rendszerét megmagyarázni, figyelemmel követni a 
modern regény ama legfontosabb formaalkotó elvét, mely szerint az az 
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egymást támogatva egyenrangú elemek szórendje a személyes idô-
beliség s a mozdulatlan tárgyszerûség idônélküliségének kettôssé-
gében. Mert a totális szembesülés a társadalmi létezés viszonyrendsze-
reivel végül is megszüntette a regény hagyományosan egyik legfonto-
sabb formaszervezô elvét: a kötött elbeszélôi-logikai struktúrát.

A strukturalista elveket és szövegnyelvészeti, valamint neoretorikai 
iskolák szempontjait és eredményeit szemléletébe beépítô Thomka 
Beáta figyelemre méltó következtetése, hogy „Regényeink – mégha 
paradoxálisnak tûnne is a megállapítás – a társadalmi viszonyrendszer-
rel megegyezô konstrukciókat hoznak létre. A megegyezés, megfelelés 
bizonyos esetekben egyben az erôteljes tagadás eszközeként mûködik.” 
A mai regény tehát, mivel totális viszonyban van a társadalommal, ép-
pen e viszony révén utópiát is jelent, s a magyar regényírás jelen idejé-
ben ez a nem fiktív elemek sajátos logikai rendjében valósul meg. Ab-
ban a tényrendben, amelyik nem elsôsorban a narráció, hanem a refle-
xió révén alakítja ki az idô és a történelem emberi-regényszerû változa-
tait.

Szemléleti elveit Thomka Beáta érdekes és idôtálló elemzésekben 
konkretizálja, figyelme a mai magyar próza egészére s különösen annak 
intellektuális vonulatára irányul: az Ottlik Gézáról, Mészöly Miklósról, 
Konrád Györgyrôl, Spiró Györgyrôl szóló tanulmányok mellett olvasha-
tunk a jugoszláviai magyar irodalomról s a Péterek irodalmáról is (Dobai 
Péter, Hajnóczy Péter, Nádas Péter, Lengyel Péter, Esterházy Péter 
regényeirôl). Thomka Beáta értékes kis könyvét még kedvesebbé teszi 
számunkra az a figyelem, amellyel a romániai magyar próza alkotóit kí-
séri, az összképben ott van Szilágyi István, Györffi Kálmán, Vári Attila, 
Bogdán László és Mózes Attila prózája is.

Utunk, 1981/8. 
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Tolnai Ottó: Világpor

A jugoszláviai magyar líra neoavantgard vonulatának kiemelkedô al-
kotója, Tolnai Ottó , költészetének jellemzésére térképzeteket sugalló 
formákat használ. Új könyvének címe Világpor,7 érzékelteti, hogy a por-
rá omlott vagy porrá változtatható világ elemeit igyekszik rendbe állíta-
ni. Milyen rendbe? – karfiolrendbe, mert ez a korallt többször asszociá-
ló alakzat a sejtek épülésének éppen olyan kiszámíthatatlan változatait 
engedi meg és vonzza, mint a körülmények elektromágneses és politi-
kai terében, a történelmi szelek bemérhetetlen fúvásaiban ágasodó-
bogasodó költészeti alakzat. Szitába kerül az alanyi költô, s az ember 
általában eltehetô télire. Világpor és karfiol rendszerében ott nônek a 
tormák és a gombák, másfajta növényei és sejttelepei másfajta szerves-
ségeknek és szimbólumoknak. (Emlékezzünk, Bretter György  kedvelt 
szemléleti modellje a réteges hagyma volt.) Bayer-aszpirin címû mono-
drámaszerû poémájában Tolnai Ottó poétikailag is konkretizálja az ösz-
szefüggéseket: „a költészetben (legyek karfiolvilágpor stb.). Kikísérle-
tezett materialista poetikám/ illyés használja follen kapcsán ki választja 
így el/ követeli a teret.”8 

Mert a tér Tolnai költészetében a kombinatorikus logika kontingens 
valóságát jelenti. Minden mindenhez csatlakoztatható s a tér áramkö-
rében együtt lélegzik, rendszerûen a tárgyi világ és az ember. Hogyan 
lélegzik? – kihagyva, mint az a hordár, aki súlyos terhet cipel hegyvidé-
ken, beláthatatlan távolságra. A rendes lélegzetvétel és a hörgés határán 
alakul verseinek ritmikája –, amikor a normális ritmus kihagy, figyelni 
sem tud a képre. Olyankor nem világszerû, hanem porszerû a táj és a 
sors, „növényi tüskésdrót” választja el az embert magától, denevér-
csontváz-radarok forognak körülötte, s felhôgomolygásban halad a 
meghatározatlanban. 

Úgy vizionárius ez a költészet, hogy a kihagyó lélegzetvétel és lépé-
sek ritmusában, a téralakzatokban egymás mellé kerül az evilág és túl-
világ minden lénye és eleme. Csak egyvalaminek nincs helye és tere, a 
transzcendenciának; de hiszen Tolnai hangsúlyozza, hogy költészete 
materialista, s mivel a transzcendensnek nincs konkrét tárgyi felfogha-

7 Forum Könyvkiadó, 1980.
8 Híd, 1980. november.
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tósága, így nem is lehet költészeti tárgy. Állandó zuhanás és emelkedés 
a reális végpontjai – az irreáliák – között, ki- és betekintés nélkül re-
ményre, halhatatlanságra; tökéletesen érzékeltetett kietlenség, tû-
szúrás szerûen fúvó szél árad ezekbôl a versekbôl. Az embernek remény 
és zavar nélkül kell haladnia ebben a szélben, amelyik lassan csontváz-
zá csiszolja; de

„ne zavarjon az üzemanyag-szivárgás
édes-anyukámtól
vékony falú véredényrendszert örököltem
korall kardhala
süllyedünk
karfiol karvalya
emelkedünk.”

A versekhez Becskei Zoltán csontvázakra, szögesdrótokra, kôkés-
állatokra emlékeztetô élettelen alakzatai kapcsolódnak. A könyvet Ka-
pitány László tervezte. Gyönyörû kiadvány, olvasom, hogy az 1980-as 
belgrádi könyvvásáron elnyerte a legszebb szépirodalmi könyvért járó 
díjat.

Utunk, 1981/3. 

A hiányzó Zilahy Lajos

Valamikor a nagyapám könyvtárában én még olvastam a száz éve szü-
letett Zilahy Lajos két regényét, a Halálos tavaszt (1922) meg A földön-
futó várost (1932). De a mai olvasók zöme ôt éppen annyira nem ismeri, 
mint Márai Sándort, a magyar középosztály másik nagy íróját, ami nem 
is csoda, hiszen azokat az értékeket egy fél évszázadon át célszerû volt 
lejáratni, eltüntetni – együtt a szerencsétlen sorsú, történelmi hivatásá-
hoz tulajdonképpen el sem jutható osztállyal, a magyar polgársággal.

Mely értékekrôl lehet szó? Elsôsorban az idô használati értékének 
átütemezésérôl, arról, hogy a termelés és a szellem eszközeivel egy-
aránt gyorsítani kell a magyar társadalmat, gyorsítani az európai civilizá-
ció és annak normái felé. Egyetlen más osztály sem akarta ezt ilyen 
tudatosan, ehhez persze más életmód és más szenvedélyek tartoznak. 
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Gyorsabb, habzsolóbb és fárasztóbb élet a polgáré, és senkinek sem 
szabad ebben lemaradnia. Ami pedig jó lehet a szabad, öntevékeny pol-
gárnak, vallja ez a sajátos erkölcs, az nem lehet rossz a nagyobb közös-
ségeknek sem, a nemzetnek sem. Minden, ami akár a társadalomban, 
vagy a nagypolitikában gátolja a szabad egyéniség anyagi és szellemi 
kibontakozását, vagy akár a saját akaratán kívül meg akarja szabni an-
nak irányát, rossz. A magyar polgárság nagy szellemei idejekorán felis-
merték, hogy merrôl jön a fasizmus, a kommunizmus, a diktatúra. 
(Zilahy Lajos Fatornyok címû színdarabját 1934-ben, tehát Hitler hata-
lomra jutását követôen már betiltják.) Ô maga 1948-ban, a totális állam 
elôl Amerikába emigrál.

És Nagyszalonta szülötte (1891. március 27.) a tankönyvekbôl is 
eltûnik. Vele együtt az az értékrend is, amely nélkül aligha élhet meg a 
posztkommunista társadalom.

Híres regénytrilógiája A Dukay család a magyar és nemzetközi arisz-
tokrácia regénye, furcsa módon restitutio, igazságszolgáltatás annak az 
osztálynak, amelytôl a magyar polgárság többnyire csak a bûneit tanulta 
el. Mégis volt valami a pusztuló arisztokráciában – valami bájos –, ami 
nélkül az élet semmit sem ér. Például az, hogy leginkább Londontól 
Pétervárig jó az egész. Utazni kell. Hogy az utazás egyetemes létforma, 
amely az embert képes lekapcsolni veleszületett magányáról – hori-
zonttal látja el, összeköti más emberekkel. Hogy enélkül földhözkötött, 
jobbágy, sárral mosdó Fegyka – hiába nézi a televíziót. Hogy ehhez 
többnyelvû szellemnek, anyagilag jócskán függetlennek kell lenni.

A Dukay család – amelyben Esterházy, Károlyi és Andrássy a minta 
– mint minden igazi arisztokrácia-regény megmagyarázza nekünk azt a 
különösséget, amely szerint csak egy vérvonal jogosult a föntiekben 
jellemzett életformára, ez a kiválasztás és kiválasztódás feudális törvé-
nye.

Zilahy Lajos éles szemû és éles eszû író volt, rálátott a történelemre, 
mint ügyvéd és független újságíró belátott a mozgatókba, a csavarok 
közé, a kártyák forgatóinak a világába. Bizony, szerinte a nagy hatalmi 
központokból okkult módon is rendezik az egészet.

Újvidéken halt meg, 1974. december elsején. Sokszor elment a ha-
tárra és nézte a hazáját. Gondolom, szemüvege mögül látta azt is, hogy 
mi kavarog odaát, a ködben, az emberek lelkében és a kulisszák mö-
gött.

Családi Tükör, 1991/3.
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Laudatio

Ha csak az utóbbi huszonöt esztendô könyvtörténetére visszagondo-
lok: mily sok felesleges, semmire sem használható nyomtatvány jelent 
meg, hányról írtam és írtunk is, azzal a gonosz reménységgel, hogy hát-
ha soha senki többé el nem olvassa: tûnjön át minél hamarabb az ele-
mek és a feledés salétromán. És milyen nagy öröm, hogy e visszatekin-
tésben akad néhány ellenpélda: olyan munkák, amelyek valóban gon-
dolaton épültek, meg-, el- és tovább voltak gondolva. Szerzôjük az írás 
közben horizontot látott és azt is teremtett, személyként így valakinek 
bizonyult a megosztás halhatatlan láncolatában.

Ilyen volt számomra Nagy Pál 1970–1973 között született munkanap-
lója, a Korszerûség/Kortárs irodalom.9 Eljutott a hetvenes évek végének 
egyre szürkülôdô és szomorodó Kolozsvárjára, nemcsak az én birto-
komban volt és van meg, a Balla Zsófiáéban és a Cselényi Béláéban 
bizonyára igen. Ez az eljutott is érdemel egy kevéske magyarázatot: a 
Magyar Mûhely példányai mellett (azt azért mégsem merném állítani, 
hogy mindet hiánytalanul megkaptam) például 10 darab 1982-ig meg-
jelent kiadványuk van a birtokomban. Késôbb már mindent elkoboztak 
a cenzúrán, de nem került rossz helyre: például a bukaresti Katonai 
Akadémia könyvtárában szinte hiánytalanul olvasható a 70-es, 80-as 
évek magyar irodalma. Példázatnak is szánom mindezt: az a kis csoport 
igenis azt gondolta, hogy a magyar is a szellem egy része, és idôbeli meg 
földrajzi akadályok eme egyenlet érvényesítése céljából leküzdendôk. 
Másoknál sokkal inkább megértették a Borges által megfogalmazott 
parancsot: ha valóban úgy gondoljuk, hogy minden jó csak a szellemi 
világbirodalom bensejében születik, és akik odavalónak vélik magukat, 
azok származtathatják, meg aki azon kívül van: – bármily nevet is adjon 
magának – sipista, kupec, lótolvaj és a többi –, nos tehát ez a kis csoport 
felismerte, és ebbôl például az is származott, hogy másutt az informá-
ciótól elzárt alkotók számukra igen fontos könyvekhez és gondolatok-
hoz juthattak, meg hát a rájuk gondolók révén, az elismerés és a szoli-
daritás okán valamit visszanyerhettek minduntalan kétségbevont mo-
ralitásukból. Ilyen értelemben is erkölcsi tettnek tartom a Magyar 
Mûhely vállalkozását: a szellem elpusztításának minden oldalú törekvé-

9 A hatvanéves költô köszöntésére született.
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sével szemben képviselték az együvé tartozásnak, a dialógusnak, a 
kommunikációnak az abszolút parancsait és értékeit.

Nagy Pál könyve lemérhetôen hasznos és nagy hatású könyv volt, és 
elsôsorban a gyakorló költôk és esztéták számára, hiszen a tipografikus 
variációk szövegképzési lehetôségeit, valamint elveit esztétikai lehe tô-
ségekként, értékképzô móduszként tüntette fel, hibátlan és többoldalú 
argumentációval. Amikor úgy érezte, hogy Derrida, Heidegger és Fou-
cault talán sok lesz, a nagymama örökreceptje szerint egy valahonnan 
elômászó avagy éppen szendergô kismedvét is elôhozott, intve ezzel a 
nehézségbe belebúsult poétát a játékra, az Erószra – ily módon hát si-
keres pedagógusnak is bizonyult. „A költôi játék abbahagyhatatlan!” – 
ebben tudnám most összefoglalni ezt az üzenetet. A megoldás – min-
den játékos számára is az alapvetô kihívás – bizonyára megvan, még 
akkor is, ha mi most pillanatnyilag nem találjuk. Ha Nagy Pál akkori 
gondolatainak a folytatását keresem az idôben, leginkább Petôfi S. Já-
nos kreatív versmegközelítésében vélem felfedezni, abban, amit ô ma-
napság szemiotikai textológiának nevez.

Visszatérvén Nagy Pál érveire: a költészet és a vizualitás összefüg-
gésrendszerén ô annak idején jelentôsen túl is ment, hangsúlyozván, 
hogy ez nem egy kölcsönösen egyértelmû leképezési viszony, hanem 
az olvasás miatt tetszôlegesen felépülô kontingencia-rendszer. A jelfor-
ma felépítésében tehát az olvasó erôteljesen szabad ember. Így implici-
te figyelmeztetett arra a különösen Erdélyben igen fontos szemléleti 
kérésre, miszerint elsô- és talán végsô soron is a líra egyéni tetszéskér-
dés (vagy legalábbis a játszadozó költônek tetsszék – parbleu!), nem 
pedig missziós és felvilágosító ügy: ez utóbbi ugyanis minden kisebb-
ségi irodalom interpretációs zsákutcája. De ezek a versszöveghez csak 
látszólag kapcsolódó felvetések megjelennek magában a textúrában is, 
mint ahogy a figyelmes szem soha nem volt rest észrevenni a képeknek 
az elvárásokból, a kód mechanikus alkalmazásából származó hibáit. „A 
nagy Vörösmarty Mihályon is megesik, hogy a rím kedvéért toldja-fold-
ja a versét, s olyan férceket hagy bent, amilyeneket nem kellene, pél-
dául a Fóti dalban: Fölfelé megy borban a gyöngy; jól teszi./ Tôle senki 
e jogát el nem veszi.” – írja Mikszáth Kálmán. Végeredményben Nagy 
Pál a versírás számos olyan technikai kérdésére figyelmeztetett, amely 
evidencia-probléma volt, vagy hogy az alapok felé tovább menjünk, a 
nyilvánvalóságok kritériumrendszerére kérdezett rá, ily módon meg-
nyilvánítva a filozófiai esztétika felôl is a magyar poétikai gondolkodás 
mulasztásait és hiányait.
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Önnön sorsa jelentôs elégtételének tartom, hogy ma Nagy Pál a poé-
tika tanára egy magyar egyetemen. Meg nem feledkezvén a sipisták, 
lókupecek és fércelôk örök merényérôl –, köszöntöm nagyszerû telje-
sítményét az örök birodalomban.

Magyar Mûhely, 1995/3.

A könyv és ami elôtte van

A Kovásznán élô és alkotó gondolkodó – Fábián Ernô tanár úr – zöld 
könyve, A példaadás erkölcse viszontagságos sorsú könyv, nem az elsô és 
ki tudja, talán az utolsó-e tájainkon, Kelet-Európában, mely különös 
régió jelen pillanatban vélhetôleg ismét Mitteleuropa felé tart, ha akar-
ják a benne élôk, ha nem. E könyvbôl 1984-ben négyezer példány ké-
szült el, Molnár Gusztáv szerkesztette, s amint Bálint Lajos szer-
kesztôtársam meséli (elképesztô emlékezetében három évized minden 
keze alatt megjelent könyvének összes adatait tárolja), e példányokat 
szét is küldték a megyei könyvterjesztôknek, itt-ott el is kezdték árusí-
tani. 

Közben megérkezett a magyarországi megrendelésre szóló jóváha-
gyás (további hatszázötven példány), amelyet már nem nyomtak ki. 
Amikor is, mivel „újraolvasta” a cenzor, a könyvet megállították, a szó 
fizikai és képletes értelmében egyaránt. A cenzornak nem tetszett 
 Széchenyi, Eötvös József és Németh László , meg az egész. Már ellen-
ségesnek tûnt, a magyar reformerek neve veszélyeztette államunk vég-
képpen kibontakozó nemzetiségpolitikáját, A példaadás erkölcsét kivon-
ták a könyvterjesztô hálózatból, a példányok sorsa többnyire ismeret-
len.

De, habent sua fata libelli, a kolozsvári könyvterjesztô annak idején 
késlekedett a forgalmazással, s amikor fény derült a tanár úr könyvének 
rossz sorsára, egyszerûen ottfelejtették a jó sötét raktársarokban, aztán 
1989 decemberében felfedezték és 1990 januárjában – mindannyiunk 
nagy örömére – jegyzôkönyv mellett, piacra bocsátották. E példányok 
hat év múlva tehát eljutottak az olvasóhoz, történetünk vége, hogy a 
könyv van, létezik, csak … csak: még néhány fehér hajtincs, még né-
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hány gyanús pont a szíven. És még hány ilyen példázat ártásról, árta-
lomról, mindarról a könyvek sorsában megtestesült pan demoniális 
fegyvertárról, melynek minden alkatrésze egy célt szolgált: pusztítani 
és megsemmisíteni, többek között azt a példázatrendszert is, amelyrôl 
Fábián Ernô értekezésében olvashatunk.

Egy folyamatos szellemi foglalatosság tanulságai képezik e discours 
szövetét, néhány alapvetô szempont: szerzô és mû köré épül fel az az 
elképzelés és eszmerendszer, amelyrôl a szerzô azt tartja, hogy nekünk 
való. Azon a módszertani állásponton van, hogy a történelmi reform- és 
liberális elképzeléseknek, nemzetpolitikai és -pedagógiai eszméknek 
igenis van tanulsága, hogy például aki az értelmiség helyének és szere-
pének mai koordinátái felôl gondolkodik, az a magyar eszmetörténet 
felôl (jelesül Németh Lászl ó felôl) is indíthat. Hagyományosan törté-
neti módszertani elv ez, amely azonban nem nélkülöz néhány buktatót. 
Ezek egyike éppen a hatástörténet felôl kérdôjelezi meg a kiinduló-
pontokat, hiszen, amint Fábián Ernô is hangsúlyozza: „Az értelmiségi-
nek nem az ’örök törvények’ jegyében kell közelednie a valóság meg-
értése és az értelmes élet megtalálása felé.” (Az ésszerû keresése) (Azért 
vannak „örök törvények”, s ezek egyike éppen az az értékelvûség, 
amelyet a tanulmány írója is az értelmiségi cselekvés konstitutív 
tényezôjének tart.)

A hatástörténet szerint bizonyos eszmék és elképzelések bizonyos 
csoportok, rétegek cselekvési területén érvényesültek. A kérdés min-
dig az, hogy miért ott és miért éppen oly hatásfokkal, mi tehát egy esz-
merendszer ama belsô összefüggésrendszere, amely nagy társadalmi 
csoportok tudata és cselekvési mezôje számára megfoghatatlanná teszi. 
Ha a magyar liberalizmus két évszázados történetével szembenézünk 
– Szabó Miklósnak, a kérdés szakértôjének a visegrádi liberalizmus-
szimpozionon elhangzott véleményére hivatkozom –, meg kell állapíta-
nunk, hogy a megújítási kísérletek és a folyamatos képviselet ellenére 
ez a társadalmi-doktrináris irányzat századunk harmincas éveiben 
egyszerûen eltûnt a magyar társadalomból. Nyilván mint szabályos, 
gondolkodók által képviselt, hatásos irányzat – erre gondolok, és bármi-
lyen fájdalmas, a kérdéssel szembe kell nézni. Mert – és a mai nagy 
megújítási kísérletekre gondolok: SZDSZ, FIDESZ – a liberalizmus 
határai ott húzódnak, ahol a tekintélyelvûségéi. A szabadelvû viszony a 
tekintélyhez – egyértelmû: versenyben kívánja kiválasztani és a politi-
kai mezôben mûködtetni a jó tekintélyeket, de a tekintélyelvû társada-
lom rendszerszerûen képes érvényesíteni minden általa efficiensnek 
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tartott tekintélyt, s ennek egyik magyarázata az, hogy létét sokkal in-
kább a mûködô intézményekre alapozza, cselekvési stratégiáját elsô-
sorban oda koncentrálja. Nem másodsorban, de csak ezek után szem-
besül a társadalom egészével, méghozzá nyerô helyzetbôl: mindig egy 
társadalom teljes hagyomány- és hiedelemrendszerét mozgósítva, és 
nagyon jól kihasználva az alapvetô adottságot, mely szerint az élet maga 
is folyamat, nota bene: a megôrzô folyamat. A konzervativizmus olyan 
eszmerendszer, amelyet szinte meg sem kell teremteni, csak oda kell rá 
figyelni és fel kell használni.

Abszolút igazságot fogalmaz meg Fábián Ernô, amikor hangsúlyoz-
za, hogy az értelmiség történelmi szerepét tekintve mindig az ésszerû 
hordozója – legalábbis ez az imperativus. Ám: „A modern értelmiség 
léthelyzetének kérdése, a világhoz és önmagához való viszonya sokkal 
bonyolultabb annál, semhogy az alkotók és diplomások megkülönböz-
tetésével megoldható volna.” Persze, különösen a válságkorszakokban 
az értelmiségi egzisztenciális, szerep- és hivatásproblémákkal küzd, va-
lamint a fönti kategóriákhoz tapadó kiegészítô jelentésekkel, s két 
irányban keresheti a kibontakozást: a szerep (jelen), valamint a hivatás 
(történelem) felé. Messzemenô leegyszerûsítés ez, de valahogy mindig 
a nevetôgörcs fog el, amikor a szemünkre vetik a válságot. Hát persze, 
Platóntól Dosztojevszkijig az értelmiség állandó harmonia praestabilitá-
ban volt (ez természetesen soha nem volt így) – mert ha abban lett 
volna, bízhatunk benne, soha nem is történt volna semmi. Ezért igen 
fontos Fábián Ernônek ez a gondolata, az ésszerû választás és továbblé-
pés követelménye, mint az értelmiségi egzisztenciát meghatározó mo-
rális parancsé. Ez önmagában nyilván értékhordozó, a buktatók azon-
ban ott vannak, hogy az értelmiségi tudat úgy történeti képzôdmény, 
hogy modelljeit választja, e történeti vagy jelenkori modellek azonban 
nemzeti értékek és ideológiák hordozói is. Szerepválasztásában az ér-
telmiség egy virtuális nemzeti közösség (valamint az ahhoz óhatatlanul 
kapcsolódó elôítéletrendszer) összefüggéseibe is zárja magát. Vannak 
nyílt és zárt vélemény- és hiedelemrendszerek és ideológiák, más-más 
nehézségi fokkal lehet egyikben vagy másikban az értékeket artikulál-
ni. Nyilván egy liberális eszmerendszerben könnyebben, de nehezebb 
elfogadtatni és kivitelezni, és ezeknek, valamint a hordozó garnitúrá-
nak a bukása vehemens és idôálló konzervatív ellenreakcióval jár. „Ko-
runk egyik legfontosabb feladata a kultúra közös nyelvének megterem-
tése, mely törekvéseinket jobban összehangolja, gondolatainkat 
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kicserélhetôvé teszi” – Fábián Ernô e javaslatánál jobbat nehéz elkép-
zelni.

Mindezek a kérdések nagyon is konkrétan és közvetlenül érintenek 
bennünket, mint egy egzisztenciájában megrendített, szerepében 
megroncsolt értelmiséget, és ne tûnjék most frivolnak a megállapítás: a 
tanár úr idejekorán készült és könyvének számos gondolatát illene és 
kellene többünknek végiggondolni. Ezek egyike nyilván az értelmiség 
és a politikai hatalom összefüggésének kérdése, Konrád György és 
Szelényi Iván 1974-es, méltán elhíresült esszéjében (Az értelmiség útja 
az osztályhatalomhoz) a következô tételt fogalmazza meg: „Az értelmisé-
gi strukturális szerepének korábbi történelmi elemzése során azonban 
nem ötlött szemünkbe egyetlen olyan értelmiségi csoportulás sem, 
amelytôl teljesen idegen lett volna a társadalom közvetlen vagy közve-
tett befolyásolására, tehát végeredményben valamilyen hatalomra irá-
nyuló törekvés.” Tanúi vagyunk annak, hogy a kelet-európai értelmi-
ség egy része a közvetlen politikai szerepvállalás útjára lépett. Egzisz-
tenciáján most messze túlmutató érdek- és (reméljük) értékképviselet-
re vállalkozott. Ma még beláthatatlan, hogy a társadalmi kategória 
viszonylatában mi lesz ennek a folyamatnak a végeredménye, nyilván a 
civil társadalom megteremtésének az igényével és az erre vonatkozó 
morális paranccsal áll összefüggésben. Sokak számára ez a harc lesz a 
végsô. Egy varsói találkozón elhangzott elôadásában (1990. március 
1–3.) Ralph Gustav Dahrendorf így fogalmazott: „Természetesen öröm 
látni a nyugati értelmiségiek számára, hogy kelet-közép-európai baráta-
ik ilyen kiemelkedô szerepet játszanak hazájuknak a szabadság felé 
vezetô úton való elindításában. Ki is lehetne megfelelôbb, mint a kö-
zépkori történelem tanára a lengyel parlament vezetôjeként; egy drá-
maíró Csehszlovákia elnökeként, vagy egy karmester, sokak reménye-
ként, az NDK-ban. Nem a »savanyú a szôlô« érzés mondatta velem ezt 
a kis figyelmeztetô megjegyzést.

A független értelmiségiek nélkülözhetetlen tényezôi a civil társada-
lomnak. A szabad országoknak mûködésükhöz szükségük van olyan 
kritikusokra, akik nincsenek odakötve a hatalom struktúráihoz. Az át-
meneti idôszak alatt az értelmiségiek megtarthatják hivatalukat, de 
csak akkor vonhatjuk le a következtetést: a polgári társadalom intézmé-
nyei biztosan megteremtôdtek, amikor ôk is visszatértek saját íróaszta-
lukhoz.” Világos, hogy ebben a helyzetben nem elégséges az értelmisé-
gi és politikus szerep hivatásrendi jellegû szétválasztása (Max Weber ), 
ismét végig kellene gondolni mindezt a nemzet, nacionalizmus, politi-
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kai mezô összefüggésrendszerében. Ezt teszi Fábián Ernô is, különös-
képpen A »józan theoriák« apostola; Az eötvösi állammodell; A templom 
felépítése; Egy korszak regénye – »mely abból állt, amit elmulasztott«; A hitvi-
tázó ideológiája; valamint Az ígéret iskolája címû tanulmányaiban. Szé-
chenyi, Eötvös, Ady , majd Szabó Dezsô  és Németh László  munkássá-
gának egymásra is vonatkoztatható középponti elemeként a szerzô azt 
emeli ki, hogy hivatkozott gondolkodói alapvetô összefüggést állapítot-
tak meg civil-polgári társadalom, pozitív nemzettudat és magyarság-
kép, valamint a többi kelet-európai nemzettel való békés koegziszten-
cia és kulturális együttmûködés között, a magyar politikát ebben a fel-
tételrendszerben, és nem egy geopolitikai adottságban képzelték el. 
Durván egyszerûsítek, de végül is annak az exponálásáról van szó, hogy 
bizony az utóbbi terminus az elôbbiekkel feloldhatatlan ellentmondás-
ban van. Hadd ne folytassuk a gondolatmenetet a konkrét politika és 
Teleki Pál következtetése felé.

Nyilván, e kimondottan értékfogalmakat középpontba állító tanul-
mányok gondolatmenetével, szillogizmusaival és érvelési rendszerével 
messzemenôen egyetérthetünk. Néhány olyan megjegyzést fûzök hoz-
zájuk, amelyek organikusan elmaradó szempontokra hívják fel a figyel-
met. 

Ezek egyike a francia etatizmus, valamint a civil társadalom viszo-
nyára vonatkozik.

A probléma formája egy ellentmondás: nem létezhet civil társadalom 
(az angolszász, ún. „Westminster”-modell) bizonyos erények, civil ér-
tékek nélkül, melyeket elôször Cromwell puritánjai, majd pontosabban 
a francia jakobinizmus fogalmazott meg, mely erények – az államhatal-
mi intézményekben – össztársadalmi szinten tárgyiasítva elpusztítják a 
civil társadalmat. Robespierre felsorolásában a következô közéleti 
értékekrôl van szó: erkölcs, polgári tisztesség, elvek, kötelesség, érte-
lem uralma, bûn megvetése, büszkeség, lelki nagyság, dicsôség szere-
tete, a jó emberek társaságának kívánása, érdem, tehetség, igazság – a 
republikánus erények. A politikai republikanizmus nagy tévedése az 
volt, hogy mindezeket nem az állam és hatalmi szervezetei, hanem a 
társadalom intézményei kellene hogy képviseljék, mert ha nem – és ez 
is olyan történelmi tapasztalat, amelynek kínzó jelenvalóságára éppen 
mostanság fogunk rádöbbenni –, a magánszféra nagyon is jól együtt tud 
mûködni a létezô állami bürokráciával és az elvtelen összefonódások 
legfontosabb köztes intézményével, a korrupcióval. A republikanizmus 
tehát nem összeegyeztethetetlen a civil társadalommal, és a szabadság-
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ra törekvô individuumnak, valamint a civil társadalmat (is) képviselô 
államnak vannak olyan elemi érdekeltségei, közös érdekei, amelyeket 
csak ezeket az értékeket elfogadva lehet érvényesíteni. Mert ha a kor-
rupció és a hiányt folyamatosan érvényesítô állami bürokrácia marad 
fenn, akkor ez épp úgy gátat vet az egyéni szabadság kibontakozásá-
nak, mint a modern állami szervezet mûködésének.

Következô megjegyzésem a nemzetfogalomra és implikációira vo-
natkozik.

Sztálin nemzetfogalmát (valamint annak bôvített változatát) használ-
ták és oktatták a térségben, s ennek az ideológiai nivelláláson túl, tud-
juk, a konkrét nivellálás is célja volt. De ez a bornírtság fel kell hívja a 
figyelmünket arra, hogy igenis nem lehet a nemzetnek pusztán formá-
lis meghatározást adni, valamiképpen figyelembe kell venni azt is, 
hogy miként határozza meg önmagát, tehát a tartalmi elemeket. Babit s 
és Prohászka Ottokár igenis figyelembe veendô, még ha nem is fogad-
juk el, és ha itt tartunk, nem tekinthetünk el, ellenkezôleg, attól, hogy 
nemzetfogalmunk de facto kölcsönös implikatív viszonyban van más 
nemzetfogalmakkal, ha úgy tetszik latens ellenségképek formájában is. 
(Miért tartalmaz például a román nemzetdefiníció annyi eredetre, ar-
chaikus-törzsi valóságra utaló elemet?)

A nemzet lehet értékelvû eszmény és realitás, és lehet agresszív ál-
lamideológia – milyen garanciák vannak arra, hogy megmaradjon elôb-
bi nek és ne menjen át utóbbiba? Fábián Ernô klasszikus válasza szerint 
a társadalom értékelvûsége biztosíthatja ezt, a kimûvelt emberfôket 
eredményezô korszerû oktatási intézmények. Itt azonban másról is szó 
van, nevezetesen arról, hogy a nemzetfogalom nem elvont realitás, ha-
nem igenis a politikai mezô ténye. A politikai nemzet ideológusainak 
egyik alkati tévedése az, hogy nem számolnak a más nemzeti ideológi-
ákkal, azok lehetséges ellenképzeteivel, azzal a latens ellenségképpel, 
amely évszázadokon át kiforrott (és miért ne tennénk hozzá: kiforralt) 
elôítéletekben, nyelvi klisékben rögzült, mint ahogy azzal sem, hogy a 
nemzeti ébredés ideológiái közvetlenül legitimálják egyéb nemzetek 
ébredését (emitt nagy szél, amott nagyobb vihar), és nyilván mindig 
akad olyan politikus és politikai lobbi, aki és amely a már említett év-
százados elôítéletrendszer megmozgatásával napi célokat ad a politikai 
szenvedélyeknek. Mert ahogy igaz az, hogy a politika lehet hivatás, le-
het az intranzigenciák tudománya, célcselekvés, ugyanúgy igaz az is, 
hogy hordozója és motorja a tömeges politikai szenvedély, az érzések-
nek, hiedelmeknek az az amorf szövevénye, amely végsô soron a töme-
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get az utcára lódítja. A politikusi szándék és a történelmi végeredmény 
közötti nagy distancia áthidalhatatlan a kalkulussal, mivel átvezet az 
egzisztenciába.

Amikor tömeges félelmek és remények ébrednek, amikor egziszten-
ciális érdekek kerülnek az egyesek gondolkodásában elôtérbe, akkor és 
ott megszûnnek a vezetôk performatív lehetôségei, hiszen ôk nem eg-
zisztenciában, hanem politikai, hatalmi, állami viszonyokban gondol-
kodnak. Ezért kockáztathatjuk meg azt a feltevést, hogy az az értékelvû 
nemzetpolitikai gondolat, amely mellett Fábián Ernô is hitet tesz, az 
logikailag is performatívabb, mint a csupán geopolitikai képletekben 
mozgó politika. Nem hallgatható el, hogy bizonyos értékrendszerek és 
az ahhoz kapcsolódó politizálás, a társadalom nagy szektoraihoz kötöt-
tek, ezért elsôdleges területe a demokratikus politikának a társadalom, 
a liberálisnak a gazdaság, mint ahogy a tekintélyelvûnek a történelmi 
folytonosság intézményrendszerei, illetve az egalitarizmusnak, az el-
vont értékeknek a közvetlen, nem az intézményekben megvalósuló, 
össztársadalmi-állami képviselete.

Igen fontos Fábián Ernô konkretizációja is: az értékek vagy álérté-
kek képviselete konkrét politikai szereprendszerhez, szerephagyomá-
nyokhoz kötôdik: „A kelet-európai országokban a politikusok áljelsza-
vakkal szerezték meg politikai megbízatásukat, a demokratizmus lát-
szatával kormányozták az illuzórikus politikai nemzetet. A politikus 
személye köré mítoszt szôttek, tôle várták az állam megmentését, az ôsi 
erények beteljesedését. Döntô szerephez jutottak az arisztokraták, 
dzsentrik, katonák, bojárok, a tevékeny polgári morállal szemben a ne-
mesi-katonai szokásokat és ezt a magatartást fogadták el a közéleti és 
társas viselkedés erkölcsi mértékéül. Az úgynevezett nemzeti intelli-
gencia az egység, rend, fegyelem, tekintélytisztelet, forradalomellenes-
ség téveszméihez szegôdött, a hivatalos kultúra alárendelôdött a politi-
ka érdekeinek. (A politika táplálta nemzeti hiúság teljesen háttérbe 
szorította a nemzetek valóságos értékrendjét.)” Bizony jó lenne mind-
ezt szociológiai eszközökkel lebontani, konkretizálni és elemezni, bizo-
nyára a finomszerkezetre vonatkozó válaszok származhatnának arra vo-
natkozóan is, hogy a szóban forgó értékelvû nemzetpolitikai koncepció 
érdekképviseletére miért csak korlátozott mértékben volt képes egy-
egy politikai garnitúra, illetve az a mögött levô (vagy hiányzó) uralmi 
csoport. A forradalmár persze külön kategória. Fábián Ernô idézi Szabó 
Dezsô  kifejezését: a forradalom a levésben levô jogrend, a politikai ra-
dikalizmus az egész szinkron változtatásának esélye. Hozzátehetjük, 
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hogy óriási kockázatú esélye, mert ha olyan alapintézményekkel, mint 
a földmagántulajdon, a társadalmi munkaszervezet, jog- és igazságszol-
gáltatás nem tud mit kezdeni, történelmi perifériára juttathat egész ré-
giókat, társadalmakat.

A szerzô az agresszív nacionalizmus példájaként idézi Barrés irány-
vonalát: „Barrésék nacionalizmusa más fogantatású, a politikai nemzet 
belsô egységesítését a külsô terjeszkedés és hegemónia alapfeltételé-
nek tekintették. A közhangulat nemzeti önimádattal és türelmetlen-
séggel telítôdött.” Itt meg kell jegyeznünk azt, hogy nem lehet biztos 
egyirányú implikációt megállapítani, gyakorta igenis a külsô hegemó-
nia és terjeszkedés az a politikai mákony, amely a politikai nemzet 
belsô egységesítését célozza. Hogy aztán ez az egység milyen civilizáci-
ós és kulturális értékrendet testesít meg, az effajta nacionalizmus szá-
mára, nyilván, lényegtelen kérdés.

Az európai hegemonizmus történetében e képlet alól paradox kivé-
telek adódnak, elsôsorban a vallásháborúk, amelyek esetében a kiala-
kult geopolitikai realitásnál fontosabb az az értékrendi változás, amely 
– többek között – a tolerancia olyannyira polgári értékét vezeti be las-
san a kontinensen, s ebben a vonatkozásban nem tûnhet furcsának az a 
megalapítás, hogy a protestáns német választófejedelmek többet tettek 
a térség evolúciója szempontjából, mint akárhány parasztvezér.

Végezetül meg kell említenem azt is, hogy egy pusztán értékelvû 
elképzelés a társadalmi-történelmi folyamatokról nem lehetséges. Az 
axiológiai és morális szempontokat csak bizonyos határig lehet érvé-
nyesíteni a realista társadalomszemléletben, és ha ezeken a határokon 
túlmerészkedik, a társadalomtudós, a gondolkodó utópiát ír, doktriner-
ré válik, de akár teológus is lehet. Éppen a tolerancia példája bizonyítja 
ezt a leginkább, egyfelôl abszolút erkölcsi érték, másfelôl, amint a tár-
sadalomlélektan felhívja rá a figyelmet, ha a tolerancia, mint magatartá-
si modell, kizárólagosan érvényesül, akkor ez a társadalmi csoport, kö-
zösség alapérdekei ellen hathat, pusztulását idézheti elô. Nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy nemcsak társadalmi-történelmi, hanem po-
pulációs törvényszerûségek is meghatározzák életünket és cselekvé-
sünket, és hogy nemcsak nemzeti keretekben elgondolkodtató a tole-
rancia és agresszió, hanem az erôforrások megléte és hiánya, a frusztrá-
ció, a sikerre vezetô viselkedési stratégiák, az idegenek megjelenése 
stb. vonatkozásában is.

E minden szempontból élô és példázatos könyv újraolvasása közben 
(mert azért már 1985-ben a nyomdai Hermész csak eljuttatott nekem 
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egyet) fokozódó érdeklôdéssel követtem néhány rövid Fábián Ernô-
írást: bûnösségünk/moralitásunk határairól, arról a privációról, ami ab-
ból származott, hogy kötelezôen a marxista kánonok közé szorítva, mi-
ként semmisült meg számára a (filozófiából is adódó) transzcendens 
dimenzió. Meg kell értenünk, hogy itt egy olyan újraértékelésrôl, való-
ságos szellemi harcról van szó, amely döntôen meghatározza egy gon-
dolkodás belsô rendszerét, jövendô irányait és profilját.

Az erdélyi gondolkodási hagyományt sikerült szinte teljesen meg-
semmisíteni, Fábián Ernô egyike azoknak, akik írmagul maradtak. De 
ez csak egyik indoka lehet a gondolatainak kibontakozási irányát 
követô figyelmünknek. A másik, nem kevésbé fontos, a közös: az a fi-
lozófiai-eszmetörténeti érvrendszer, amely felôl ô a mai nap és a 
jövendô kérdéseit megközelíti, mintegy prefigurálja (és itt egyáltalán 
nem példákról és tanulságokról van szó) azt az alternatívát, amely a ro-
mániai magyar értelmiség egy része elôtt áll – ki akar ismét Széchenyi-
vel, Eötvössel, Adyval, és Szabó Dezsôvel, Németh Lászlóval bukni? 
Hát akkor, kedves reform-liberális olvasók, hívek és barátaink, figye-
lem.

A Hét, 1990/10.

Egy elektromos könyv*

Mivel *-ben(ne)10 érintett is vagyok, csak fél kritikát tudok róla írni: 
az egyik fele személyes, a másik meg a kritikus. De nagy kérdés, hogy 
hol és mikor találkoznak, és egyáltalán, találkozhatnak-e, mármint a 
személyes felem és a kritikus felem; íme, milyen csapdák elé állít 
Dippold Pál és könyve legalább egy embert: tessék megnyilvánítani 
mindenkinek a dédelgetett paranoiáit, a személyiségét összetartó rög-
eszméit. 1. Ugyanis ez a könyv késôbb kifejtendô módon errôl is szól: a 
lélek két felének és a köztesnek – hiszen ki ne ismerné el, hogy az 
egyházatyák fáradozása nyomán a pokol, a purgatórium és a paradicsom 

10 Dippold Pál: Schwarzenegger el volt utazva. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1993.
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bennünk bizonyosan megvan – megfeleltet egy hármas nyelvi állapo-
tot. 2. Ugyanúgy: a lélek két végpontjának – sárkány és a galamb között 
– megfeleltet egy több madárral is bejelzett tartományt. Ki mondaná, 
hogy az emberben nem történik meg a folyamatos állapot-átlépés? 
3. Valami az agresszivitásról, így sorjáznának a könyvvel kapcsolatos is-
meret-feltételek, merthogy Dippold Pál lakos dokumentumeposza 
szerzô, olvasó, társadalmi lény pszichohármas elôzetes végiggondolását 
kéri, az számomra nem kétséges. Ez írott mû filozófiáját jobban meg 
kell ragadnunk.

A szerzô abból az emberfajtából való, aki a bôre vásárra vitele céljá-
ból soha nem ódzkodott megtenni a szükséges lépéseket, sôt ezt az írói 
munka egyik feltételének tekintette. Eszembe jut például egy, a ’80-as 
évek végének Kolozsvárán tett látogatása; a lakos akkori A. K. barátjá-
val érkezett ide, narancsszínû Škodáján egy fekete sas ármánykodott. 
(Társaságban többször ki is jelentette: Sas vagyok.) Ezekben az évek-
ben meglehetôsen ingerültek voltak itt nálunk az ilyen demonstrációk-
ra, no de semmi baj: barátaink vígan alukáltak a Sport Szállóban, és 
reggelre kelve azt vették észre, hogy gépkocsijuk mögött egy zöld (!) 
Trabant nyomul, miközben különbözô fô- és szerkesztô és egyéb bará-
taikat látogatják. De valahogyan: ennek a bûzszekérnek kitûnô és zaj-
talan motorja van, gyorsul, néha el is hagyja ôket – feltehetôen képek 
készítése céljából –, majd komótosan visszasorol mögéjük. És így megy 
ez két napon át: egy narancssárga Skoda sassal, majd egy gyorszöld Tra-
bant – ez is elég ritka szín, valljuk be (nem is nagyon vannak ekkor már 
idegen rendszámtáblájú kocsik Kolozsváron). Aztán egyik reggelen 
együtt ülünk mindannyian K. L. szerkesztônél, reggelizünk, amikor 
félrevon K. L. barátunk, és azt mondja: nézd csak, ilyet még te sem 
láttál, és valóban, a sasos kocsi mögött ott pompázatoskodik egy mély-
vörös tûzoltósági terepjáró. Mondom ekkor nekik: na jól van, kedvese-
ink, én most elkísérlek benneteket a város határáig, de semmi tûz, mert 
ha lesz valami, ez eloltja nektek. (Mi tagadás, néha a szekuritáténak 
kimondott érzéke volt a szimbolikus üzenetek megfogalmazásához.) 
Fôhôsünk, a polgári életben Barsi Tamás azonban nem csupán a mind-
annyiunk számára mitikus Traiskirchenbe kalandozott, indult ô Kelet 
felé is gépkocsijával 1989 emlékezetes romániai decemberében, csak-
hogy Nagyvárad határában a sorozattûz kellôképpen nem méltányolha-
tó módon visszafordította: méltányolható, pedagogikus visszafordítás 
ez, hiszen lakosunkat otthon várta a családja. És még hány történet, 
melyrôl nem vagyok hivatott nyilatkozni, azonban verset írtam róla 
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(nem a Dippold Pál kötetében szereplôt). Egyszóval különbözô min-
dennapi és elég extrém helyzetekben alkalmam volt megtapasztalni, 
hogy olyan fajta szerzôrôl van szó, aki valamilyen humán higanyként 
barométerezi a környezetét, olyasmiket tesz, avagy olyasvalaki, ami és 
aki nem tud lenni az emberek többsége, mert belefagy a bôrébe, avagy 
túlfut magán. Kéretik mindezt figyelembe venni a könyv olvasásakor: 
ennek az embernek aztán igazán nem volt könnyû a bôrében maradni 
(lehet, azért is bukkan föl oly sokszor könyvében a nyúzás motívuma)! 
Figyelmeztetô jelek és érvek az integritás megtartása mellett.

Próbáljunk meg mármost néhány tudósabb szót ejteni arról, hogy 
mégis, miként foglal állást hôsünk a szabadság kérdésében, hiszen lát-
nivaló, hogy mámorosan szabadnak születik, és számára nincs sem 
iniciáció, sem betörés – hisz tudvalevôleg, kamasz- és ifjúkora között a 
leggyakrabban, az embert egyszer úgy elintézik – sok intézménye van 
erre a társadalomnak, hogy aztán egész életén át minden szabad cselek-
véslehetôsége elôtt visszaemlékezik erre az alapeseményre és alkal-
mazkodik. Tehát a pozitív szabadság elmélete voltaképpen egy mítosz 
csupán, amelyet a negatív szabadság könyörtelen mezeje jelenít meg. 
Barsi Tamás sem mindennapjaiban, sem felfogásmódjában nem esik 
azonban e könyörületes szemléleti csapdába, korán ráébred arra, hogy 
célszerûbb a szabadság reális antipódusa, a kényszer, esetenként pedig 
a nyílt erôszak felôl megközelíteni a kérdéseket ahhoz, hogy folyama-
tos kinyíratásaink lehetôségét legalábbis elkerüljük. E felismeréseihez 
Barsi Tamást szorosan hozzásegíti a Kádár–Csermanek-korszak Ma-
gyarországának szürke és bunkó magánvalósága: Komócsin Zoltán-rea-
litás, Biszku Béla-realitás. (Ezt azért érzékelni lehetett; anélkül, hogy 
különösen belebocsátkoznék, hadd említsem meg, hogy mindig is fur-
csa volt „hamvas erdélyiségem” számára az a különös belsô befalazott-
ság, ami a Kádár-korszak átlagemberét jellemezte. Megkockáztatnám 
azt a kijelentést, hogy ez volt az a legnagyobb hatás, amelynek követ-
keztében egyre inkább és érezhetôbben elvált az anyaországbeli és 
utódállamokban rekedt magyarság pszichéje: számos összetevôben.) 
Hôsünk tehát úgy veti bele magát a szabadságba, hogy folyamatos 
kényszerhelyzetben van. Ebben a horzsolóan éles viszonyban, amelyre 
valóban a bevetettséget tarthatjuk a legalkalmasabb kifejezésnek, ma-
gamagán sok olyasmit lemér, amit egy szabadságszeretô állatnak való-
ban le kell mérnie ahhoz, hogy a társadalomban létezô valóságos sza-
badságfokokat érzékelhesse. Iszonyú vadság kell ehhez és romboló 
élet, a másik végleten pedig a leírhatatlan érzékenység és a vele páro-
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suló gyengédség. Ennélfogva Barsi erôteljesen hermeneutikai, lét-
megértô viszonyban is van emberi környezetével. Aligha írnak le ôszin-
tébben szavakat egy férj-feleség viszonyról: Kati itt valóban az ember-
ség és emberiség olyan tüköre, amibe bele kell olvadni. (Néhol bizony 
eszembe jutott Füst Milán világhíres regénye, a Feleségem története.)

A Szalutálás az olvasónak ironikus elôszóként és elég érzelmesen 
megvallja, hogy itt rock-regényrôl lesz szó, egyébként tartalomról és 
formáról, másrészt kétségbe nem vonható módon egy Magyarországhoz 
és annak szimbólumaihoz fûzô ragaszkodásról, ami csak azt illetheti 
meg, aki a maga számára meghódította: azé ez a tér, aki visszaveszi 
azoktól, akik eldobták (lásd A Párt), és házakat épít a tájba, megszámol-
ja és számon tartja szeretett túzokait. A szabadság-felfogás ennélfogva a 
cselekvés középponti eleme, zsigeri kényszer, ámde nem romantikus 
eszménymonolit, hanem nagyon is duális jellegû, mértékelvû 
képzôdmény: „Társadalmi-emberi lényegen az emberi szabadság és 
alávetettség-kiszolgáltatottság dialektikus egységét értik. A szabadság 
az ember megkülönböztetô jegye, minthogy csak az ember képes arra, 
hogy a szükségességet felismerve céltudatosan, szabadon tevékeny-
kedjék. Történelmi fejlôdésének egységes irányát, fô tendenciáját is az 
határozza meg, hogy céltudatos tevékenységével úrrá akar lenni azokon 
az erôkön, amelyekkel szemben alávetetten-kiszolgáltatottan áll, vagy-
is hogy fokozatosan kiteljesítse szabadságát. Az abszolút szabadságot 
azonban sohasem tudja elérni, hiszen mindig lesznek olyan törvény-
szerûségek, amelyeket még nem ismer, s mindig lesznek olyan isme-
retlen erôk, amelyekkel szembekerül. Az emberi lényeg ezért a szabad-
ság és alávetettség-kiszolgáltatottság történelmileg változó, fejlôdô 
egysége. A szabadság azonban nemcsak lehetôségként jelentkezik a 
történelem folyamán, hanem szükségletként is. Az embernek ezért van 
hiányérzete, ha célkitûzô és megvalósító tevékenységében korlátozott, 
s ezért keletkeznek benne pozitív érzelmek, ha szabadságszükséglete 
kielégül.” Félretéve most a szabadságpólust, amely eszményként mint 
az alávetettség-kiszolgáltatottság-pólus nagyon is érzékelhetô realitásá-
nak antipólusa szerepel, az utóbbi úgy mûködik, mint egy, az ember 
lehetôségeit megmutató indícium, INDEX, a valóság-filozófiáknak is 
egyik legkeményebb kategóriája. Ahhoz azonban, hogy praktikusan va-
lóban mûködjék, tapasztalati tényként nagyon is pontos érzékelésének 
és tudatának a birtokában kell lenni: márpedig az ôrültséggel határos 
opció a kiszolgáltatottság és alávetettség folyamatos választása. Ámde a 
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szabadság reális érzékelése számára – e filozófia számára – nélkülözhe-
tetlen.

A szocialista Magyarország szürke szabadságpótlékaival szemben az 
egyik lehetôség a Rock volt. Persze kellékrendszere is nélkülözhetet-
len volt: maga a ZENE – amibôl hôsünk leggyakrabban az ARÁNY ôsi 
püthagorikus, kozmikus, létre tartó vonzatát emeli ki, szemben a nem-
lét akoszmiájával –, a csoportos együttlét, annak összes pusztító pólusai-
val, a teljes egybeolvadással és a végletes konfliktusokkal; egy, a jobbá-
gyi röghöz kötöttséget tartózkodási modellként vállaló társadalmi be-
rendezkedési móddal szemben a mozgékonyság, az örökös vonulás, 
végül pedig az öltözködési normák, a gesztusviselkedés elvetése, a 
kaszt saját szimbolizációja. Mi származott a ROCK-ból? Egy, a korláto-
zott és folyamatosan szûkített szabadságban létrejövô, ellentétes folya-
matot megtestesítô táguló szabadság, a zsigerek eltüntetésével szem-
ben a szív és az érosz zaklató jelenléte, egyszóval a bôvülô szabadság. 
Olyan ellentmondás vállalása, amely helybôl deviánssá tette és 
halálközelbe sodorta a rockereket, és sokakat ki is végzett közülük, de 
ugyanúgy lassan ölô méreggel oltotta be a politikai eliteket és a hatal-
mat, mert kívül helyezte ôket egy mûködô valóságon. Aki nem élte, 
nem tudja: ezért Dippold Pál rocker nemzedéke a szó metafizikai értel-
mében túlélô és magányos, és most már, mivel mást többé nem tehet, 
kénytelen az utánuk jövôkkel könyvben is megosztani tapasztalatát. 
(Ilyen értelemben nemzedéki kulcsregény is.) Elérkezik persze az az 
idô is, amikor a maszk messzemenôen elégtelen: a kiszolgáltatottság és 
a pária-lét egyetemes játékszabályait elfogadó alávetettek és urak szá-
mára egyaránt. Ekkor a rocker, aki túlélte saját élet- és halállehetôségeit, 
kénytelen megnyilvánítani azt, tehát magasabb szinten fellépni; az 
egyetemes mozgásmûvész-ego a lehetôségek teljes skálájával ruházza 
fel és képesíti az alanyt. Schwarzenegger mindenható. A könyv egyik 
legszebb dokumentuma ezért az Arnold Schwarzeneggerhez címzett 
levél, a mítoszi ego felvételének valóban költôi erejû dokumentuma, 
ugyanakkor szerkezetének is egyik kulcsa: „Arnold Schwarzenegger 
Úrnak. Tájékoztatom, hogy életem 1988-tól 1990-ig folyó szakaszára 
felvettem az Ön nevét. Kelet-európai léthelyzetem legfontosabb kife-
je zôje e név, bealkalmazása külsô és belsô adottságaimnak megfelel. Az 
elkövetkezendô két évben tehát Schwarzenegger Pál mozgás mûvész 
mûvésznéven tevékenykedem. Üdvözlettel Schwarze negger Pál. 
Dippold Pál. Magyar Népköztársaság. Budapest, 1988. november 15.”
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Ez az idôpont is következményjellegû, ugyanis Barsi 1983-ban kilép 
a Magyar Szocialista Munkáspártból, és a következô öt év elhasználó-
dással, de ugyanakkor épüléssel telik, egyrészt kimerí tôdnek a magyar-
országi dolgos mindennapok szereplehetôségei, másrészt fel lehet ké-
szülni Schwarzeneggerre. Mindezt tartalmazza a Narancs-realizmus cik-
lus (ámbár a ciklus megjelöléssel csínján kell bánnunk, hiszen a ciklu-
sok is egymásból és egymásba épülnek, van olyan, amely mintegy 
nyomaték kedvéért megismétel egy másikat – persze más arányok más 
szerkezetet is jelentenek). Dippold világa (leképezése a dokumentum-
eposz szerkezete) különös alakú; engem leginkább egy filmekbôl is-
mert, mechanikus és mágneses gyújtóberendezéssel egyaránt ellátott 
gömbakna-csoportra emlékeztet, amint hol emelkedve, hol süllyedve 
libeg a tengerben. Van egy különös szerkezetismétlési szabálya, ameny-
nyiben a megszûnô Barsi Tamás helyét átveszi a minden szempontból 
univerzális és teljhatalmú Schwarzenegger, akivel azonban – ez a ma-
gyar rögvalóságban gyökerezô furcsa paranoia – furcsa módon, minden 
ugyanúgy esik meg, mint Barsival – persze, ô másként beszél róla. A 
történet tehát aszimmetrikusan visszafele is megismétlôdik az idôben, 
azonban biztató, hogy a jelenben mindig van egy találkozási pont két 
ego, két identitás, két fôszereplô, két beszéd között. A találkozási pont 
egy örök asszony, meg egy nyelvi referenciális rendszer. Barsi alakvál-
tozása azt jelenti, hogy a dokumentumeposz alanya is átlép a szürke 
pokolból a purgatóriumba és alapjában véve megváltozik a beszédmód-
ja is. Egy dokumentáris pontosságú tárgynyelv helyett egy több szinten 
képviselt nyelvi normát megvalósító rendszer jelenik meg. Ennek kö-
zéppontjában egy, az indexeket meglehetôsen nagy statisztikai elô-
fordulási valószínûséggel használó rétegnyelv áll (az agresszivitásig tü-
relmetlen rockerargó), amelyet Dippold stilárisan egy maga által is 
gyártott fordulatrendszer, egy saját normát képviselô mondatperiódus 
segítségével egyénít.

Egy következô szint az interpunkció nélküli folyamatos írásé, amely-
ben látomásos módon felbomlanak a mindennapok képi rendszerei, és 
a látás lecsupaszítja a szereplôket nem sajátos testi és viselkedésbeli 
funkcióikra. Ez a felbomlás valaminô visszaléptetés az emberi társada-
lomból, eltüntetés az elemek pokolbeli rendszerében. Az álcák és az 
álságok leképezésében, átvilágításában savas perspektívák alkalmazá-
sával Dippold a mindennapok valóságának, ebben pedig egy elnyomó 
rendszernek az efemer, de zsigeri voltában pokolbéli mivoltára fényké-
pez rá. Ezzel a fenyegetô, majd feloldódó valósággal szemben (van va-
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lami kétségtelen rémlátomás jellege) szükség szerûen felerôsödik a nar-
rátor szerepe, erôs, kiemelt szövegek is jellemzik a personát, a proszo-
phónt, az egyre karakteresebb körvonalakat kapó arcot.

A személyessé váló beszéd következô megvalósulási módja a rock 
mint mûforma, amelyben az avantgárd klasszikus automatikus írás-
módjának a segítségével egy látványforma keretében élményalakzatok 
rögzítôdnek; politikai alapformák is ezek egyben a nyolcvanas-kilenc-
venes évekbôl. Néhol a katonai lexika jelenléte túlsúlyos: ezzel is jelzi 
Dippold, hogy valahol azért ezt a századvéget is a nagyhatalmak írták, 
bölcsen lemondva a világháborúk hátrányairól a helyi háborúk elô-
nyeiért. Egyes rockokban a nyelvezet – fôleg az ismétlés és a képhasz-
nálat, bizonyos ritmikai elemek – a poétikai megszerkesztettség felé 
mozdul el, amelyet a slágerekbôl származó vagy azokra emlékeztetô 
betétek valamilyen szabálytalan dalhatással is felruháznak. Jambus per-
sze elkerülve. Végeredményben ezek a különbözô periódus-szabályok 
szerint megszerkesztett prózamondatokból felépített, egységes marke-
rekkel jellemezhetô szintek avagy szövegtípusok a megszerkesztésben 
három vagy akár több nyelvi diszpozíciót is megcéloznak, mindez pe-
dig az olvasónak, a befogadónak egy erôteljes feszültségi állapotát te-
remti meg. Szerintem megfelelô gyorsaságú olvasás nyomán az ember 
mikroamperekben kifejezhetô töltése folyamatosan nô (van ilyen: egy 
virtuális kondenzátor egyik pólusa leszünk, és ez akár fájdalmas is lehet 
ránk vagy partnerünkre a kisüléskor) – ezért állítom, hogy Dippold Pál 
könyve elektromos könyv. Nyelvi eszközeivel ugyanakkor közli a het-
venes-nyolcvanas évek egyik magyar idegtípusát is. Ilyen összefüggés-
ben kétségtelenül nyelvteremtô, hiszen egy sajátosan értelmezett 
mediatikus funkció számára hoz létre adekvát nyelvi eszközöket. Per-
sze a dolognak van egy sajátos következménye is: ahány a formálisan 
elkülöníthetô szövegtípus, tehát beszédmód, annyi valóságszint is fel-
bukkan a maga jellemzô érzékelhetôségi karakterisztikáival és struktú-
rájával. Több létszintû világ alakul így ki, amely szintek között megint 
a viszonyok egész sokasága bomlik ki. Ez a belsô gazdagság figyelemre 
méltó következménye a nyelvi szintezésnek. Egy példa.

A purgatóriumban elvesznek a célszerû viselkedés bizonyos földi és 
világi szempontjai, ami azzal jár, hogy a színélmények egész rendszerét 
is át kell hangolni. A III., Lila realizmus-ciklus az implicit Csermanek-
szürkével szemben elôtérbe emeli Schwarzenegger/Barsi iniciatórikus 
élményét: a Mama bordó dzsörzékabátban indul el Székesfehérvárra 
szülni. Péter, az öccs erôlködéstôl lila fejét tolja világra. Ezért: „Ked-



365

venc színe valami lilás-bordós-vöröses-féle szín lett, amit csak ritkán 
észlel.” Az élhetô szín virtuális középpont, a plasztikus élmény, a kro-
matika alakítója. Egyébként is: a szem, a tekintet, a pupilla igen fontos 
gyúpont, az igazság, az adekváció helye. Színbiózis – mondja játékosan 
a Katolikus rockban, bevilágít az évek tömbjei, bütei, a játéktér sarkai 
közé. De nemcsak a tekintet módosító szögeivel és fény-hullomásaival 
bíbelôdik, hanem a sas nemzetségbe tartozó különbözô madarak röpté-
vel is. (Áruljuk el, hogy önéletrajzában szerepel az öntöttbronz turul 
rituális megmászása, a korszak mitológiájának kiemelkedô eseménye, 
mettôl kezdve a magyar táj mondjuk halászsas-, parlagisas-, keselyû-, 
rétisas- és karvalyszemmel lesz nézve?!) Persze, ha valaki járatlan a sas-
szemben, azt sem tudhatja, hogy van annak egy ijesztôen meggondol-
koztató égô sötétnarancs gyûrûje, lila szegéllyel… Meg hogy ez a szem 
a legerôsebb, egy 300-as Zoom-objektív tulajdonságaival rendelkezik. 
Másfél kilométer magasságból veszi észre a nyuszkót, és 4500 méterrôl 
egy 30 000 hektáros területet fog át. És hátra is lát!

Schwarzenegger karbantartó véleménye szerint az esztétikum egy 
bizonyos belsô látás eredménye is, ebben megint ellentmond az Elôszó-
beli cenzor látleletének. Felfogását, amely egyben Schwarzenegger re-
daktor elképzelését is minôsíti, szinte pedánsan fejti ki szabadság-el-
képzelése elôtt, imigyen igazolván azt a Montesquieu által a francia 
Nagy Enciklopédiában kifejtett és G. W. F. Hegel által is megerôsített 
gondolatot, amely szerint ízlésünk mintegy szabadságunk szerve, és 
mint ilyen, megengedi azt, hogy a zsigerekkel és az érzékekkel valóban 
valami lényeges kezdôdik: „Esztétikumon azokat a jelenségeket ért-
jük, amelyekben társadalmi-emberi lényeg fejezôdik ki érzéki-szemlé-
letes formában: láthatóan, hallhatóan vagy a belsô látás segítségével 
elképzelhetôen. Az esztétikum szférájába tartozó dolognak tehát elen-
gedhetetlen feltétele, hogy valamilyen módon érzékelhetô legyen, 
vagy is tartalmát, jelentését ne fogalmilag, ne elvontan tárja elénk, ha-
nem jelenségszerûen, konkrét, egyedi jelenségek formájában. Ennek 
meg felelôen a megismerô mindig az élményszerûen megragadható je-
lenséget szemléli, s attól jut el a lényegig: az általános emberi tartalo-
mig, az ismeretig.” Bajunk csak ezzel a sok általános emberivel meg 
társadalommal van: egyébiránt Arnold karbantartó velôsen megfogal-
mazza a kódot. Végül is a dokumentumeposz legnagyobb erénye pon-
tosan az, hogy képes megragadni a létezôt, azt, hogy kik vannak és mi 
van: van a traiskircheni rendôr, az Ost-függelék Péter, meg sasok, fele-
ség, gyerekek. Ebben a világban minden valamitôl vagy valakiktôl van 
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– és legkevésbé egy állammonopólium-esztétikai kódtól, amely, vall-
juk be, nem egy magyar alkotásban keményen visszakísért –, és ponto-
san ez volt a mi világunk lényege: a léttel való feltételezettsége és köl-
csönösségei, a tiszta individuáció hiányai. A szocializmus gyermekei 
valóban gyermekek, még ha a tárgy, amely mondjuk meghatározta 
ôket, el is tûnt.

Valami azonban soha nem fog eltûnni: az a hihetetlen agresszivitás-
mennyiség, amit a létezett szocializmus képes volt az emberi viselke-
désbe bekódolni. Akik felismerték, képesek voltak egy kezelési straté-
giát is kidolgozni, a kemény foszfor betokosítva azonban ott szunnyad 
az avar alatt. Errôl is szól Dippold Pál könyve; ne gondoljuk, hogy vala-
mi végképp le lenne zárva. Schwarzenegger mélyhûtött, és bármikor 
énekelni kezdheti, hogy: „Repülök, elrepülök…” Vagy valami mást.

Kalligram, 1994/10.

Kép, látvány, képesülés.
Podmaniczky Szilárd: Képlapok a barlangszájból

A jelenkori próza olvasása – gondolom, mindenkinek van erre vonat-
kozó tapasztalata – egyáltalán nem automatikus dolog: bizonyos prózai 
alkotások fölött (hiába tudjuk, hogy tetszenie kellene nekünk) a néhai 
Palotás Dezsô kifejezésével „lankadtan söpör el tekintetünk”. Nem 
jön létre a találkozás, képtelenek vagyunk a recepcióra, ízlésünk nem 
mozdul rá – ismétlem, annak ellenére, hogy egy egész (kritikának álcá-
zott) marketingrendszer „veri belénk”.

Az ízlés nem mûködik automatikusan, s a mai olvasónak alkalmasint 
nehéz munkával kell felépítenie a saját belsô kánonrendszerét, kimun-
kálnia a döntést afelôl, hogy mi szólítja meg az értelmét (irodalomról 
lévén szó: „megértô módját”).

E problémarendszer nagy vagy éppenséggel döntô része szerintem 
abból származik, hogy az, amit a realista próza kapcsán valóságnak ne-
veztünk, egyszerûen eltûnt, megszûnt létezni – abban a formában, 
hogy valami egyértelmû(síthetô), s léteznek a rá vonatkozó, mindenki 
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által elfogadott igazságkonvenciók. Az információs-hálózati társadalom-
ban, a vizualitás és a vizualizáció korában a valóság egyike az elfogad-
tatható lehetséges látszatoknak, nincsenek elôre megállapított fontos-
sági sorrendek, csupán kitüntethetô látszatok.

A hagyományos valóság eltûnését én akkortól számítom, amikor a 
prózában abszolút fontossá vált a leírás, a megjeleníthetôség, egyfajta 
hiperrealista láttatás: fotórealizmus. Persze a fotórealizmus kifejezés 
rossz… kénytelen vagyok felidézni a minden esztétikából vizsgáztató 
tanár számára oly kedves paradoxont, hogy ti. mi különbözteti meg a 
képet a fotótól, a festményt létrehozó láttató szemet a Kodak objek-
tívjétôl?! A rész és egész, egész és rész viszonyának festôi létrehozása, a 
nagyítás megkerülhetetlenül fontos a modern próza leírástechnikái szá-
mára is: kiszigetelni valamit a pillanatból, fontossá tenni, felhívó jelle-
gét hangsúlyozni azt jelenti, hogy felnagyítom, kinagyítom, leírom. (Ez 
persze egy idôszerkesztési technikát is jelent, de ebbe most nincs te-
rünk belebocsátkozni.) Egy kutyaól egy fényképen egy elmosódott 
folt, de egy festményen a kutyaól. Ezeket a prózatechnikai problémá-
kat a magyar elbeszélésmódban Mészöly Miklós és Nádas Péter képvi-
selték kristálytisztán a hetvenes-nyolcvanas években. A kérdés szerin-
tem megmaradt, jóllehet azóta az esztétika szempontjából minden 
alapvetôen megváltozott.

Mindez a minimuma annak, amit végig kellett gondolnom – elô ze-
tesen – Podmaniczky Szilárd könyvének olvastán. Mindjárt helyesbíte-
nem is kell magamat: ez nem olyan könyv, amit olvasni lehet a hagyo-
mányos módon, folyóméterszámra lapozva. Itt minden három-négy-öt 
sor után meg kell állni, felfogni a képet, és valamilyen módon értelme-
síteni. Podmaniczky Szilárd könyvét nem ajánlhatom a sietôs olvasó-
nak, a habzsolónak, hanem sokkal inkább az elmélkedôknek, azoknak, 
akiknek problémáik vannak egyébként is azzal, hogy amit látnak, az 
valóban azonos-e azzal, amit látnak. Azaz az alkatilag káprázó szemû-
eknek, akiknek némi fáradságába kerül beazonosítani a képet és meg-
feleltetni neki a látványt.

Ezek a minimálprózák (amelyek sohasem rögtönzések, impromtük) 
annyiban hasonlítanak a haikuhoz, hogy mindegyiküknek megvan a 
maga saját logikája, amelynek megfelel a megszerkesztés technikája. 
(Ezt a közhiedelemmel ellentétben bizony roppant nehéz megtanulni, 
ha emlékeznek, A Vörös Szoba álma címû klasszikus kínai regény egész 
fejezetei szólnak errôl.)
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Példa egy minimálra, amely kép és képzeleti kép montázsából jön 
létre: „A napfényben úszó város látképe a távoli bokrokon és fákon, 
learatott búzatáblákon túl úgy tûnt, mint valami pompás csoda, amely a 
hajnali párával együtt fölszáll majd, s talán hetven év múlva, mikor már 
senki nem hiszi el, újra visszaereszkedik.” Elmúlás és tûnékenység 
egyben. A rögtön következô darab vélelmem szerint a gyöngédségé: „A 
férfi magához szorította a nô arcát, finoman, mintha a két bôr érintkezé-
sekor eddig soha nem látott levegôalakok rajzolódnának köréjük.” Két 
megjegyzésem van itt: általában jobban megképzik az értelem egy 
férfi-nô viszonyban vagy akár férfi és nô önmagához való viszonyában 
– az emberi állapot furcsaságának, megmagyarázhatatlanságának meg-
jelenítésében Podmaniczky Szilárd mintha jobb találati arányt érne el, 
mint egyébképpen. Másodsorban: jobban megértjük itt a szerkesztés 
logikáját – körülrajzolódó levegôalakok –, ha arra gondolunk, hogy a 
filmben egy hasonló hatást milyen hosszú képsorral lehet elérni, és mi-
lyen fokú sûrítés, töményítés van benne. Egy másik, mulatságosabb 
típust is idéznék, amit mondjuk a freudi Mindennapi életpszichopatoló giá-
ján a szófelejtés logikájával lehet leírni: „A hölgy hosszasan gondolko-
zott a kezelôorvosa nevén, de nem jutott eszébe. Keressen valami tám-
pontot, tanácsolták neki többen. Igen, mondta, arra emlékszem, hogy 
egy temetô nevérôl szokott beugrani.” De a megfejtés itt, gondolom, 
nem Kerepesi Jocó vagy Házsongárdi Gyula, hanem a halál maga. 
Mindezzel azonban korántsem kívánom azt sugalmazni, hogy a szerzô 
minden alkalommal ilyen szerkesztett értelmi feladványokat közölne 
velünk, nem; csupán azt, hogy egyes darabjaiban kétségtelenül igen 
szabály szerû, tipo-logikusan megragadható szerkesztésmód van jelen. 
Van persze mulatságos jelzés is arról, hogy másfajta látványokban mi-
képpen vagyunk jelen: „A tehén az árokparton felkapaszkodva meg-
állt, és figyelte az autóforgalmat. Bal szemével a közeledô autókat, job-
bal a távolodókat figyelte. Különös élmény az ember számára egy tehén 
agyában látvánnyá változni.” Természettudományos–tudós magyaráza-
tokat lehetne fûzni ahhoz, hogy miként is van ez – de bizonyára vannak 
olyan emberek is, akiknek az agyában pontosan ilyen látvánnyá válto-
zunk. Ezzel pedig elérkeztünk a groteszk-abszurd problematikához, 
mely esztétikai kategóriák szintén kép/értelem-szervezôek.

Különbözô elegyes változataival találkozunk Podmaniczky Szilárd 
prózájában, de ezzel itt most nem célom foglalkozni, mert fontosabb-
nak tartom a lehetséges-lehetetlen ellentétpárnak a mûködését egy 
olyan forma szervezô oppozícióként, amely nem kínál döntési lehetô-
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séget, eredménye egyfajta bizarrság, furcsaság – léttartozék, lételem. 
Tiszta példái ennek a XXXV. „fejezetbe”-csokorba szedett darabok: 
„Este nyolc után a sétálóutca alig néhány perc alatt jégpáncéllá válto-
zott, még a legvízszintesebbnek gondolt felületek is lejtettek valamer-
re. Másnap reggel betört kirakatüvegek jelezték, hol a leglejtôsebb az 
utca.” És mintegy folytatja egy másik: „A lejtôs mellékutcából egyszer 
csak gazdátlan, üres szánkó siklott a havas keresztutcára. Egy lámpa-
oszlopnak koppanva megállt. Az ülôrészre terített plédbôl sokáig illatos 
gôz párolgott.” Lehetséges? – lehetetlen?… igen is, meg nem is. Ahogy 
vesszük. Az ebbe a típusba tartozó rövidprózák „rizikósabbak”, mint a 
többi: Podmaniczky Szilárd túl sokat bíz bennük az olvasóra. Ha aka-
rom, igen, ha akarom, nem – de az is lehet, hogy nem voltam eléggé 
„kap tiválva”, az olvasó nem ejtheti foglyul saját magát, nem lehet az ô 
feladata valaminek a valószínûsítése a maga számára. Nincs tehát min-
den megoldva ebben a láttatási technében.

Podmaniczky Szilárd szemléletmódjában van egy igen szimpatikus 
átjárhatóság a különbözô regnumok között, ez gyakran jár egy átválto-
zási formával, metamorfózissal, transzformációval. Felesleges is figyel-
meztetnem erre – régi, hálás irodalmi toposz, írónknál persze itt is van 
újítás, a metamorfózis nála egy bizonyos áttétel, nem teljes, a növényi 
és állati regnum jellemzô tulajdonságai áttevôdnek az emberre. Persze 
mindennapi megfigyelés, hogy a gazdik hasonulnak kutyusaikhoz 
(bestiáikhoz), vagy már eleve egymást választották. Podmaniczky Szi-
lárd kérdése az, hogy mi, melyik rész hasonul, vagy melyik funkció azo-
nosul: „A malacok éhesen visítottak az ólban, amikor a gazda megin-
dult feléjük a moslékosvödörrel. Amint a vályúba került a moslék, a 
malacok elhallgattak, lökdösôdve lefetyeltek, mint a kutyák. A gazda az 
ólajtóra támaszkodva nézte ôket, s megindult szájában a nyál.” „Egy 
férfi azzal szédítette az útjába kerülô macskákat, hogy két mutatóujját 
a macska szemei elé tartotta, majd szétrántotta ôket. A macskák hamar 
elszédültek, de a férfi csak évek múlva vette észre, hogy ô is megpró-
bálja mindkét ujját követni.”

Tudja persze Podmaniczky Szilárd a klasszikus szépet is, íme, egy 
ilyen remek erotikus embléma az egybeolvadásról: „Egy nô két csere-
pet szorított a melleihez, a cserepekbôl két imbolygó fejû virág szökött 
a magasba, közöttük a nô feje, pirossal és feketével erôsen sminkelve, 
szemben a nappal, körötte illatfelhô gomolygott, a virágok árnyéka vé-
gigfolyt a hátán, le hûvösen a harisnyás bokáig.”
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Korántsem állítom, hogy kimerítettem a tipológia lehetôségeit, több 
türelemmel, aprólékossággal biztosan folytatni lehetne. Arra azonban 
bizonyosan elégséges volt demonstrációm, hogy jelezze: igenis, itt egy 
erôteljes alkotói/esztétikai tudatosság is munkál, amely messzemenôen 
tágítani akarja a prózai kép formai lehetôségeit, kultúráját; metaforáját 
pedig nem is oly talányosan alkotja meg: „A barlangfotós egy fotocellás 
exponáló segítségével lefotózta a képtéren átröppenô denevért, amely 
így, a képen olyan lassúnak tûnt, hogy akár kézi vezérléssel is lehetne 
fotózni.” Csak emlékeztetek: a klasszikus vizuális kultúra is ismeri az 
egymásban tükrözôdô tükörképek és a végtelenben elveszô véges terek 
paradoxonát – persze ezt is újra kell fogalmazni a fotográfia után.

Végül tehát idôkérdéssé is változik a képbe/képrendszerekbe foglal-
ható élet(ecske), végesség és végtelenség, mulandóság és maradandó-
ság oppozícióiban is megfogalmazódik az üzenet. Podmaniczky Szilárd 
álláspontja szerint nyilván csak a leginkább efemer, mulandó bírja kép-
viselni a maradandóságot, csak a végtelenített pillanatnak van értéke 
tehát.

Tudatosan nem választottam az Örkény-prózával való összehasonlí-
tás lehetôségét (de Italo Calvinónak is vannak ilyen jellegû nagyon rö-
vid prózái). Ez is egy lehetôség azonban, de Örkény végtelenül, éterien 
tiszta groteszk formát használt, s az egyperces megnevezés annyiban 
félrevezetô, hogy ugyan egy perc alatt írható és olvasható ez a próza, de 
az emberiség abszolút idejében játszódik. Podmaniczky nem ilyenfajta 
humanista.

Módszertani útmutatást tartalmaz maga a cím is: Képlapok a barlang-
szájból. Ha most nem az író által említett barlangfotósra gondolok, ha-
nem egy másféle gondolkodói hagyományra, amely a képet létértelme-
zési viszonyban használja, konklúzióimat – az elméletibb bevezetésre 
utalva – két illusztris szerzô megfogalmazásait idézve jelzem:

1. „Megérzékítésnek általánosan azt a módot nevezzük, ahogy egy 
véges lény valamit szemléletivé tud tenni a maga számára, azaz 
valamirôl látványt (képet) tud nyerni magának. Aszerint, hogy mi és 
hogyan kerül tekintetünk elé, látvány és kép mást és mást jelent.

A kép jelentheti elôször egy meghatározott létezô látványát, ameny-
nyiben az kézzelfoghatóként látható. Ez nyújtja a látványt. Ebbôl a 
jelentésbôl levezetve jelentheti továbbá a kép egy kézzelfoghatóan 
jelenlevônek a leképezô látványát (képmás), illetve egy többé már nem 
kézzelfogható létezônek az utólag megképzô vagy pedig egy még csak 
most elôállítandó létezônek az elôre megképzô látványát.
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Így azonban a »kép« egészen széles értelemben jelentheti a látványt 
általában véve, miközben nem mondjuk meg, hogy ebben a látványban 
valami létezônek vagy nem létezônek a látványa válik szemlélhetôvé.”11 

2. „Az elbeszéléseket generáló képek két nagy kategóriájáról beszél-
hetünk: az elsô abból születik, amire az ember az ôt körülvevô valóság-
ban figyel fel, a második ezeknek az észrevételeknek a visszahatása, 
mely azért születik, mivel az ember lecsukja a szemét. Az utóbbi eset-
ben a kognitív pszichológia mentális képekrôl beszél, és hangsúlyozza 
ennek szubjektív és emocionális természetét, valamint analogikus, 
mondhatni, narrativizáló jellegét. [.. .] Érdekes megállapítanunk, hogy 
az a négy jellemzô vonás, amelyet az ember szokás szerint a képnek 
tulajdonít, érvényes a mentális elbeszélésekre is. Íme e négy vonás:

a. A kép nem fejezheti ki a tagadást, nem mutathatja meg a hiányt. 
Például mondhatja valaki: – Ezek az emberek kövérek, de azt nem, 
hogy Ezek az emberek nem mozognak.

b. A kép nem ismeri az általánost, mindig konkrét tárgyakra vagy 
egyedi szereplôkre/alakokra utal (mondhatjuk: X úr halott, de azt nem, 
hogy Minden ember halandó).

c. A kép nem ábrázolhatja a gondolkodás olyan elemi formáit, mint a 
diszjunkció vagy a hipotézis (X úr marad vagy távozik; X úr maradhat-
na).

d. A kép magában foglalja, implikálja a mozgást, egy – kontextuali-
zált –, saját jövôje és múltja által behatárolt jelent mutat még akkor is, 
ha a sablonos, konvencionális kezdettôl és befejezéstôl meg van foszt-
va.”12

A kép tehát egy létesítés- és elfogadtatásmód (ez az és így az). Ez 
egyáltalán nem magától értetôdô, „automatikus” valami, hanem egy 
avantgárd képteremtési és használati mód, önmagában narráció, persze 
néma (teljes) narráció; a szó nemes értelmében kísérleti próza. Afelôl, 
hogy „hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère” hogyan olvassa, 
megvallom, fogalmam sem lehet.

Podmaniczky Szilárd tenyérbe való és türelemre buzdító jelentôs 
könyve nem egyedülálló kísérlet, Romániában például a jelenleg Ko-
lozsváron élô Vasile Gogea írja ugyanazt, ugyanúgy (Palatinus, 1999).

Kortárs, 2000/9.

11 Martin Heidegger : Kant  és a metafizika problémája. Osiris, Budapest, 2000. 125.
12 Kibédi Varga Áron: Azonosulás és távolságteremtés az irodalomban. Kellék, 2000. 14. 8–9.
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Martos Gábor leveleit megírta

Martos Gábor: Budapesti levelek. Papirusz Book, 1999. 
197 oldal, 998 Ft

…egészen pontosan 1992. június 25-én keltezte az elsôt, az utolsót 
pedig 1997. június 28-án küldte el Budapestrôl Bukarestbe (az ottani 
A Hét címû hetilap közölvén azokat). Mint Romániában (is) élô ember, 
most hirtelen arra gondolok: mit jelentett ez az öt év a romániai politi-
kában?! A választ ne a levelek szerzôjénél keressük – istennek hála – 
azt elég volt néha megélni, szerepelni benne. Ezek a levelek – enyhe 
szuggesztióval – a normalitásról szólnak: azaz fôleg arról, hogy mi törté-
nik a budapesti kultúrában és nem utolsósorban a korrespondeáló em-
ber családjában. Mivelhogy a korrespondeáló az, aki valaminek megfe-
lel, hadd jelezzük itt, hogy igen nehéz még mindig a normalitás kritéri-
umainak megfelelni, annak, hogy valaki a kultúra eseményeivel vagy 
még elôbb a családjával törôdik – mivelhogy más nem, vagy esetleg 
csak részlegesen érdekli.

E sorok szerzôje nagyon sok év óta nem tud például rátekinteni a 
magyar focibajnokság válogatott eredményeire, ámde Martos Gábor 
egy datálatlan levelében (valamikor 1995. október 6. és október 27. kö-
zött; a címe Egy igazi csoda és a fiam nadrágja) azt írja, hogy: „…ami pe-
dig ebben a másfél órában történt, úgyis mint csoda, az tényszerûen az 
volt, hogy a Ferencváros (a Fradi, a Fradika) a Bajnokok Ligájának 
(ahová, az se semmi, a belga bajnok Anderlecht legyôzésével jutott be) 
elsô mérkôzésén, Zürichben, tehát idegenben null nullás félidô után 
három nullra megverte, mit megverte, legázolta a tavalyi bajnok Gras-
hoppers csapatát, amivel 900 000, nem tévedés, kilencszázezer svájci 
frankot kaszált az UEFA-tól…” stb. A helyzet efemer volta mily’ szé-
pen szembeötlik: lévén én e levél olvasója 1999. december közepén. A 
Fradika most éppen messze alulteljesít, s ez persze a bukaresti olvasót 
is érdekli, hiszen a – túlzás nélkül klasszis – román foci rajongói, a ma-
gyar fociról lévén szó, ma egyszerûen és valóban együttérzéssel emlé-
keznek az elhunytra (magyar foci), jelezvén, hogy – s ez is a normalitás 
igénye – legjobb talán mégis az lenne, hogyha a két ország csapatai és 
válogatottjai valóban élményszerûen fociznának a pályán, s ez esetben 
kevesebb tere lenne talán a nézôtéri nyílt kutyap-i-á-i-á-zásnak.
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Persze bármily „kultúremberesre” veszi is M. G. a leveleit, a politi-
kai értelmezési közegtôl csak nem tudja megfosztani magát – és 
lehetôségképpeni olvasóit. És ez így van a rendszerváltás után tíz év-
vel, és így lesz mindaddig, amíg a kelet-európai régió egy részének tar-
tós állapota az abnormalitás. Ennek a jelenségnek az a következménye 
az írás mûvelôi számára, hogy az a bizonyos kontextuális többlet, 
értelmezhetôségi excedens, utaló tényezô meglesz és megmarad. Vég-
eredményben tehát a politikai erôtér továbbra is benne marad az értel-
mezési térben. És hát persze, hogy élményekben továbbra se legyen 
hiány, az új vb-selejtezôkön újra együtt a két csapat. „Lesz itt bunyó, 
testvér” – ahogy kolozsvári magyar szomszédom szokta mondogatni, 
rámcsippentve hamiskás mosolyával.

Persze az sem véletlen, hogy éppen Martos Gábor vállalta ezt a 
kultúraközvetítô kalandot a romániai magyar olvasók felé: ô valóban 
hivatott és avatott értôje a magyar–magyar kommunikációs kérdéskör-
nek, s nagyon jól tudja, hogy néha fordítani kell. (Csak emlékeztetek 
arra, hogy a romániai magyar irodalom egyik szegmensének, a Forrás-
kérdéskörnek alighanem a legjobb jelenlegi ismerôje ô, mint ahogy az 
Echinox és az Igazság-melléklet Fellegvár problémakörét is monografi-
kus igénnyel dolgozta fel.) Ezek a levelek nemes missziós szándékot is 
jeleztek: hírt adni, egyszerûen és elfogultan – fôleg – a magyar fôváros 
kulturális jelenségeirôl (persze egy szellemi-lelki, közérzeti viszony-
rendszerben –, és persze mi erre is kíváncsiak vagyunk, arra, hogy mi-
lyen ez az érzés és az abban is lecsapódó társadalmi fenomén). De azért 
ír Martos „budapesti leveleket” Bukarestbôl és Szatmárból is, Velen-
cébôl is, amit akár úgy is fordíthatunk, hogy akár a normalitás felé for-
dulás jele, hogy ha valaki magyar szerkesztô úrnak egyszerûen ilyen-
olyan dolga akad a magyar (vagy nem magyar) nyelvterület városaiban, 
hát odamozdul – így határozván meg nagyon rokonszenvesen az énleges 
budapestiséget, vagyis a budapesti énlegességet. (Mellesleg a szatmári 
levélben a romániai magyar színházi jelenségrôl van szó, a bukarestiben 
meg a román fôváros szebbik arculatáról – hát igen, mormogom magam-
ban, aztán mégiscsak arra gondolok, hogy ballagtam én is felszabadul-
tabban a bukaresti fák alatt a Bãlescu utcai ház felé, ahol Méliusz József 
és Anna vártak. Ma már üres az a ház.)

Persze nemcsak kulturális jelenségekrôl szólnak a levelek, messze 
nemcsak egy avatott kultúraélvezô fenomenológiájáról van itt szó; szó 
van itt egy értékrendrôl is: irodalomban, színházban, zenében. Például 
az 1995. február 17-i levélben: Szôcs Géza, Jordán Tamás, Selmeczi 
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György. Mondd meg, kik tetszenek neked, és megmondom, ki vagy. 
Az ízlés persze, ahogy Montesquieu hangsúlyozta: szabadságunk szer-
ve. Persze az is elôfordul a magyar(országi) kulturális közegben, hogy 
valakivel – ilyenfajta értékpreferenciái miatt – már szóba sem állanak, 
avagy hogy az értékek nem egymás felé tartanak (mivelhogy az értékek 
éppen azért értékek, mert nem zárhatják ki egymást), hanem az érték-
választások elzárhatják egymástól az embereket, sôt heves vitára és 
konfrontációkra adnak alkalmat: X-párti akár nem is köszönhet Y-párti-
nak, ami azért – valljuk be – nem egy parti, de ez most így van. (Néha 
gondoltam is, hogy biztos majd Martos is szorul egyes preferenciái mi-
att.) És végeredményben persze az egymást kizáró értékpreferenciák 
nem hoznak létre egy egységes értékhorizontot, értékvilágot, ami azért 
elég megfontolandó dolog lehet azok számára, akik mondjuk magyar 
kultúrmorfológiával foglalkoznak…

Jeleztem már, hogy Martos Gábor nemes szándéka szerint a kommu-
nikáció normalitását is megcélozta budapesti levelezôi szándékával. 
Folyamatosan tapasztaljuk ugyanis, hogy e téren milyen problematikus 
akár a magyar–magyar viszony is. Szívszorítóan szép példája e jelenség-
tannak az 1993. október 22-én kelt levél három jellegzetesen mai prob-
lémáról: Magyarországon kívüli magyarok kalandja a bürokráciával, a 
kulturális szokások létezô különbségeivel; mivel a székelyeknél a ham-
vasztás ugyebár még nem számít típusosan elfogadható temetkezési 
módnak, az erdélyi házaspár tiltakozik az ellen, hogy Budapesten el-
hunyt gyermekét egy „bödönben” kelljen falujában eltemetnie, és ko-
nokul kitartanak igazuk mellett, jóllehet leforrasztott koporsóban haza-
küldeni valakit igen bonyolultnak tûnik, stb., a példák hosszasan sorol-
hatók. A demokráciáról szól mindez, akár nem is a magyar–magyar 
párbeszédrôl. Én magam hosszabb nyugati életmód-tapasztalatok nyo-
mán gondoltam végig azt, hogy minálunk a kommunikáció és – ami 
ezzel összefügg – az együttmûködés kultúrája (ami egyébként gyakor-
lati, hatékonysági kérdés is) bizony csökött, hiányzik valami centripetá-
lis mozgástöbblet az emberek között (egyszerûség, közvetlenség, spon-
taneitás-szabadság).

A levelek még szólnak persze könyvvásárokról, -hetekrôl, sok-sok 
könyvrôl; Martos Gábor a '90-es évek – hogy úgy mondjuk – magyar 
könyvpiaci jelenségének is jó krónikása, de hát szerkesztôként, íróként 
ezt szakmailag is kellett követnie. Maga ez a levélgyûjtemény pedig 
több, mint levelek egyszerû foglalata: a '90-es évek magyar mûvelôdési 
terének fotográfiája is, olyan leveleskönyv, amely arra készteti olvasó-
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ját, hogy a látlelet uralkodó tematikáját a mába is kövesse; hát mit 
mondjunk: a változás (ez persze tényítélet) sekély. Martos Gábor sem 
írja már budapesti leveleit. Sejtjük azonban, hogy új lakóhelyén, ked-
ves családja körében azért tovább ápolja – legalább '48-as honvédbaká-
kéra emlékeztetô hatalmas bajuszát.

Élet és Irodalom, 2000. január 14. 

Mely idôk és melyebb erkölcsök

Úgy tûnik, Háromszék s azon belül is, Erdôvidék igen sok jeles 
nemzetkritikus elmét adott a magyar irodalomnak, filozófiai-erkölcsi 
gondolkodásnak. A programot 1653-ban Ultrajectumban megjelent 
Magyar Encyclopaediajában Apátzai Tseri János teremtette meg, iskolák 
és rendes iskolai rendtartás nélkül nem tudnánk lerázni magunkról 
„ama megmondhatatlan gyalázatot, mely miatt más nemzetségeknek 
csudáivá és csúfjává lettünk volt”, íme, hogyan írja le Hermányi Dienes 
József édesapjának, Péternek kalandját a derék iskolamesterrel, 
Bibarczfalvi Zsigmonddal: „De lôn nem sokkal ezután, harmad napig 
oda való járása s részegeskedése után, hogy hazajönne és kezébe akad-
ván egy nagy fazék, amelyben valami szôröske, vakaratlan disznóláb 
vala kaszás lével fôve, melyrôl már azelôtt meghagyta volt, hogy az 
atyám ne tartaná ott, hanem enné meg, az atyám pedig utálná megenni, 
s annyi eszecskéje sem lévén, hogy annyi idô alatt az ebnek kiöntötte 
volna: úgy ütné a kaján atyafi s mester az atyámnak fejéhez a disznóhú-
sos fazekat, hogy hátul az atyámnak feje in occipitio hosszan keresztül 
hasadna és a vére bôvön kiomlana; mely miatt az édes atyám annyira 
magánkívül lôn, hogy magát sem tudná.” (Nagyenyedi síró Heráklitus és 
hol mosolygó’s hol kacagó Demokritus, 1759.)

Van egy másik erdélyi történet is, amelyet annyira nem szeretünk 
látni, hallani: a borgesi ellentörténet, amelyben eleink egy része igenis 
hazaáruló, kurvás lator, erôszakos, tudatlan gonosztevô. A Tündérkert-
ben persze minden volt, Móricz Zsigmond halhatatlan érdeme, hogy az 
Erdély-trilógiában egyáltalán nem idealizálta azt, amit nehezen is lehe-
tett volna.
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Önmagunk kritikája, a görbe tükör is igenis hagyományunk, a közel-
múltra vetítve azonban nem olyan könnyû elfogadni, hogy igenis nem 
mindig a románok meg a szovjetek tették meg velünk, hanem szeretett 
véreink, atyafiaink – legyek mégis enyhe, Bogdán László egyik ked-
venc figurájával élve – mint agitátorok. (Agitátorok éjszaka. Bon Ami Ki-
adó, Sepsiszentgyörgy, 1995) Az a gyûjtônév, e regény fôszereplôjének, 
Szikszainak a szavaival: ôk azok, akik együtt élnek a rendszerrel, ôk a 
rendszer hû támaszai stb. (De a rendszer is tisztában volt ennek az ele-
mentumnak a fontosságával, emlékszem, boldogult Kriterion-szer-
kesztô koromban, a legsötétebb nyolcvanas évek végén a pártutasításos 
cenzúra már azt erôltette, hogy a prózai írások fôhôse immár ne mun-
kás, paraszt, bányász stb. legyen, hanem a – pártfunkcionárius (aki ak-
kor már nem agitátor volt, hanem kékszemû frontember. Tudtommal 
ezt az értékes útmutatást a romániai magyar irodalom képtelen volt kö-
vetni, ideje sem maradt már hozzá, gyakorlatilag írója sem). Persze nem 
magyar tulajdonság, hogy egy akármilyen rendszeren belül a nép egyik 
része elintézi a nép másik részét (lásd rendszerhûség és rendszeride-
genség).

A Szentgyörgyi Demokritus (Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, 1999) 
nem pusztán egy újabb állomás e gazdag és izgalmas életmûvû szerzô 
pályáján, egy a sok könyv között. Ebben az anekdota- és történet-
gyûjteményben Bogdán vállalja a rendszer- és nemzetkritikus moralista 
helyzetét és szerepét. Több ok miatt alkalmas erre, de itt és most azt 
látom a legfontosabbnak kiemelni, hogy – ez a híres, sokat emlegetett 
sepsiszentgyörgyisége, a provincia abszolút nézôpontja – az író valóban, 
zsigerileg ismeri a fajtáját: elevenen tanulmányozta és tanulmányozza, 
le tudja képezni érzésmódját és cselekedeteinek mozgatórugóit, ezek 
vagyunk.

Mindemellett a Szentgyörgyi Demokritus a Bogdán-életmûben is 
kulcshelyzetben van: ennek és az agitátor-történeteknek a fényében 
másként olvassuk a regénytrilógiabeli epizódokat is. Bogdán László – 
sok más pályatársával ellentétben – nem tud és nem akar felejteni: a 
Ceaušescu-korszak mint a kommunista totalitarizmus helyi változata – 
nincsenek illúziói – semmilyen esélyt sem hagyott nekünk, és aki ezt 
ilyen intenzíven átélte és átéli – ebben szinte egyedülálló pályatársai 
között –, az természetesen valamilyen formát is kell találjon ennek a 
víziónak. Ezért a Szentgyörgyi Demokritus anekdotái-történetei egyben 
halálos ítéletünk metaforái is. Terminátor, Predátor, Agitátor – nevess 
csak, halálraítélt. (De írt Bogdán más mûfajban is szépséges pusztulás-
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metaforákat, ilyen a színpompás, gyönyörûséges Nárcisz, avagy bálvá-
nyosi ôsz.)

Ehhez hasonlóan, a Szentgyörgyi Demokritusban is van legalább egy 
olyan írás, amit én is mindig meg szerettem volna írni. Címe Az út, alcí-
me Mintamondatok, van egy mottószerû magyarázata: Egy felháborító, 
egyelôre figyelmen kívül hagyott gyakorlat emlékére. (A gyakorlat az volt, 
hogy 1984-tôl kezdve a romániai magyar kiadványokban át kellett térni 
a román helységnevek használatára, írók-szerkesztôk ideig-óráig siker-
rel alkalmazták a körülírást, a kincses város, Pece-parti Párizs, Zazar 
menti város, Erdôvidék központja, a Meszes kapujánál fekvô város stb. 
– tanulságos olvasmány lenne ma is: egyrészt sajátos memóriazavarnak 
tarthatná az avatatlan szem, másrészt kibontakozna belôle egy teljesen 
új kartográfiai szemlélet, melyben nincsenek abszolút tereppontok, 
csak viszonymeghatározások, költôi dolog, mindenféleképpen.)

Az írónak látszólag nincs története, abban az értelemben, hogy a 
Sfântu Gheorghétól Miercurea Ciucig vezetô úton, a vonaton nem esik 
meg semmi utazónkkal – leszámítva például magát a vonatot: „váróter-
mekre hasonlító, hodályszerû fülkék”, „a vagonok ablakai ki vannak 
törve, vagy rosszul, vagy egyáltalán nem csukódnak, ezért huzat van”, 
lehetséges „okádékhalmaz az ülésen avagy az ülés alatt”, „részeg, 
dülön gélô utasok haladnak végig a hodályon…” Mennyit utaztunk 
(-unk) ezeken a vonatokon, hány ember töltötte rajtuk fél életét – ez 
volt a hazánk. Még annyi esik meg, hogy megjelenik egy hölgy, aki 
természetesen melléje ül le és bôröndjét utazónkkal téteti fel a cso-
magtartóba, a hölgy még valami gügye történetet is elmesél, de (ez a 
nélkülözhetetlen kor-elem) hôsünk valamilyen irányban csak felgya-
nakszik: „Lehet a személy egy idegen, de magát testvérinek álcázó külföl-
di hatalom ügynöke…” Végül, micsoda pompás befejezés, igazi slussz-
poén, utazónk megérkezik az usque egyórányira fekvô szomszédos 
kisvárosba: „Akkor utazónk, búcsút véve a vicceket kedvelô és hál' is-
tennek tovább utazó hölgytôl, leszáll és kisétál az állomás elôtti sötét 
térre. Itt újabb dilemma elé kerül, gondolkozhat azon, hogy melyik 
úton is jut el hamarabb a Miercurea Ciuc-i új fôtérre (értjük, milyen 
elképesztô nagyságrendû egzisztenciális dilemma elôtt áll hôsünk?!), 
ahol ismét útkeresztezôdésekkel találhatja szembe magát – MIKOR 
ÉS HOL NEM?!? –, és tovább töprenghet azon, hogy hova, merre, és 
azon is, hogy most már esetleges célját elérve mihez is kezd magával és 
idejével, amelybôl, lám-lám, Kelet-Európában, a boldog és szép Romá-
nia Szocialista Köztársaságban is fölösen jut egy személynek…” Persze 
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itt nemcsak arról van szó, hogy idô van, hanem és fôleg arról, hogy tel-
jesen feleslegesen van, és mi is teljesen feleslegesek vagyunk benne. A 
tömegességérzésnek igenis volt egy ilyen szörnyûséges fenomenológi-
ája –, másfelôl, valahova megérkezni: egy kunszt volt!

Az út – kínos vonszolódás. Még nem múlt el egészen, azok számára, 
akik akkor nem éltek vele, még mindig adott a lehetôség – ott helyben, 
szeretett székely kisvárosaink között is, nem kell éppen a Temesvár–
Pašcani járatra felmerészkedni. Az útnak a pokoli szállítójármûvön 
megvolt (?) a maga politikai szimbolikája a román helységnevekben, és 
megvolt a maga utolérhetetlen, rémálomszerû valósága, élménye, átélt-
sége, hangulata, memóriája. Fôleg az érzékszervek sikolyában volt 
hang+szagok+alapsötét, de emberi létünk filozófiai alaphatároltságá-
ban is, amely viszont számtalan szinesztéziás átcsapás lehetôségét je-
lentette. Csikorgó bûz, okádéklobbanás, görénymély sóhajtás – hát 
nem a Sátán viszen itt valahova?!

Nagyon fontos az írás tempós szakaszolása, lassítása ez a kínlódás 
elvonttá, végtelenné, testetlenné teszi vonatozásunk idejét, mondatról 
mondatra rángunk. Malnaš-Bãi-en „az utazó végre kitekinthet a jégvi-
rágos ablakon, és észreveheti, hogy a valaha országos hírû fürdôhelyen 
mindenütt megbízhatóan sötétek az ablakok”. (De miért kellene az ab-
lakoknak megbízhatóan sötéteknek lenniük? Ez az a bizonyos totálsötét 
– lásd totalitarizmus –, testes, tudatos, nincs benne semmilyen irány, 
sem múlt, sem jövô nem képzik meg. Régen elszállt Málnásfürdôn is, 
mint ahogy Bálványoson is, Avas bükszádon is, Herkulesfürdôn is az 
utolsó fürdôi életet élt párok önfeledt sóhaja. Jöttek pártunk asszimilá-
ciós és demográfiai politikáját biztosítani kívánó pionír- és KISZ-tábo-
rok, jelen itt Málnásfürdôn azoké a tömbházlakóké, és az csupán, akik 
csirkéiket a szoba sarkába tartják. Ebben a sötétségben nincs szövét-
nek, nincs Isten.) De menjünk tovább az ezerszer megtett úton: „ha 
elmarad mögöttünk a fenyegetôen komor bicsadi kôbánya…”, „jól sejt-
heti, már Tušnad-Bãi-en vagyunk (egykor Erdély gyöngyének nevezték, Iste-
nem. – E. P.). Fél kettô kettô között ezen a téli éjszakákon olyan kihal-
tak a strandok, hogy az utazó beleborzong, és bizonyos érzelmeit – 
amelyek a Lacul Ciucašsal s egykori lubickolásaival vannak összefüg-
gésben – fel sem tudná idézni” – belebukunk az obligát sötétségbe.

Itt álljunk meg egy pillanatra: ez a létvonal a maga önfeledt szépsé-
gében a mai egzisztenciában folytatódik: ha kipillantunk a Ciucaš-tóra 
egy mai téli éjszakán, ugyanabból a vonatból, konstatálhatjuk, hogy 
Csukás-tó nincs is. Eltûnt. Megkérdeztem: állítólag a szúnyogveszély 
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miatt engedték le. Egyetlen érvényes szerelmes versem alanya – az 
örök értelmében –, a Szamos, meghalt; a Tisza a napokban. A rendszer 
él.

(Itt most engedjünk meg magunknak egy kis stiláris játékot: ne foly-
tassuk utunkat Miercurea Ciuc felé. Hanem, mivel implikálva lettünk, 
merthogy velünk történt meg, azaz Bogdán László íróval és alulírottal a 
Törött kriglik címû sztoriban, eseményben, történelmi és erénypéldá-
zatban, szálljunk be a történetbe egy másik történettel, annak példájá-
ul, hogy mégis mi történt az emberrel, ha leszállt 1989 januárjának 
egyik éjszakáján Tusnád-Bãi-en és nem ment tovább Miercurea Ciuc 
felé. Alszik egyet valamelyik szállóban, gondolta a kis botor. Mellesleg: 
épp B. L. barátjánál vala, persze az állomási sörözô akkoriban pontban 
kilenckor bezárt. De ha nem zárt volna be, sört úgysem ihatott volna 
benne, esetleg Bolta rece likôrt, Ovidiu konyakot, valamint Crišana 
vodkát – kôolajszármazékok+némi metil, ízesítésképpen. Bizonyos ön-
tudatosodás és rendszerellenesség azzal kezdôdött, amikor az emberek 
ezeket már nem itták meg.

Nos, akkor éjjel mégis pislogott a fény a benzinkút melletti szálloda 
vastag ablakfüggönyei alatt, s én Erdély egykori gyöngyének eme foga-
dója felé irányoztam lépteimet. Odabent jó világ van; magas, atléta 
termetû, elegáns tréningruhákban iszogató – hm – sportolók, ügyet sem 
vetnek rám. Látszólag. A bárpultnál álló hölgy – egyben recepció is, 
akkoriban így volt – szúrósan néz rám. Hirtelen kérek valami italt, és 
gondolkozni kezdek. Ekkor valahonnan elôlép, hozzám nyomul egy 
testes rendôr (milicista) s utánozhatatlan hangsúllyal nekem szegzi a 
kérdést „Bã… flãcãule… ce cauøi aici… Ia dã buletinu', bã!” Odaadtam 
neki, meg nem feledkezvén arról, hogy ámbár 1978 óta úgynevezett 
fogadalmi szakállat viselek, a személyi igazolványomon mégis csupasz 
képem van. Mondom, szállást keresek, itt szeretnék aludni. „Vrei sã 
dormi aici, he… aša deodatã… sunt frumoši munøii noštri… te-ai rãtãcit 
ši chiar aici… aša deodatã… na ia sã…” Erre odalépett az egyik tréning-
ruhás: „Lasã-l, bã, nu vezi cã-i artist? Ha?” Erre a milicista, amekkora 
volt, akkorát lépett is le. Kérdésemre, melyet újdonsült pártfogómnak 
irányoztam, hogy tulajdonképpen kicsoda is lenne ô, nevetett, majd az 
asztalukhoz invitált: „Sînt de la Echipa de Baschet F. C. Bihor, sau mã 
rog, Armãtura Zalãu, cum vrei tu…” A hegyes orrú, barnás arcbôrû, 
kékszemû fiatalember porcelánfogai fölé húzta ínyét, hangtalanul ne-
vetett. Ekkor az ormótlan mûbôrfotel karfájára libbent egy szintén 
edzôruhás Delilah, alatta nem volt semmi, látnivalóan, benne azonban 
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több adag igen, csillogott a szeme. „Simpaticule, te-ai rãtãcit – ce 
vorbesc, artistule, ce drãguø bãiat…” A történet több irányban evoluált, 
most azonban – a szerzô iránti tiszteletbôl – mégis csak a tiszta igazsá-
got, a szépséges kezdetet írtam ide. A tapasztalatlanabb olvasók kedvé-
ért mégis csak ideírom, hogy ezek a fiatalemberek és úrhölgyek egy 
teljesen más vállalatnál sportoltak akkoriban.

A vonatnak ama bizonyos észvesztô sötétsége mellett akár lüktethe-
tett is az élet, kérem. Az úttal példázni kívántam a Szentgyörgyi 
Demokritus anekdotáinak szinekdochikus-szimbolikus természetét is: 
részben az egész. De nemcsak stiláris értelemben van benne a rend-
szer, az egész, akár a legparányibb, látszatra jelentés nélküli történet-
ben, részben, hanem politikailag, azaz egzisztencálisan is. A totalitariz-
mus éppen az, hogy minden kontextuális, csakhogy ez a kontextus a 
totálbrutál.

Akkoriban Sepsiszentgyörgyön – meg talán Székelyföld más részein 
is – ez a nem éppen önkritika nélkül való versezet terjengett: „Hol 
vattok, székelyek/ Erdélyt bíztam rátok!/ S az IFET-tel mind elhúzat-
tátok.” (IFET a korszak Erdôkitermelési és Feldolgozási Vállalata.)

Szóval a Törött krigli is a fentihez hasonló édes-bús, sírós-nevetôs 
mintadarab. Arról van ugyanis szó, hogy az író a barátjával a híres állo-
más melletti becsületsüllyesztôben sörözik 1998. július l-jén. A helyzet: 
„Mint köztudott, a csapolt sert edénybe szokás leengedni, ezeket hív-
ják mindközönségesen kriglinek. Ebben a kocsmában ez most hiány-
cikk, ezért azután a szomjúhozó, serezni vágyó, szorgalmas dolgozók 
jelentôs része csupán várakozik. Azokra, akik épp isznak azokra, akik 
épp isznak, a franc a belikbe, hogy adják le már a törött krigliket, hogy 
egy álmos, unott, mocskos kezû és büdös leányzó vízsugár alá tartva 
mossa ki ôket, s lökje elénk, hogy próbálkozzunk… S nem kaptatok 
kriglit? – Végül természetesen kaptunk volna, de akkor következett 
egy újabb tortúra: sorban állni kriglivel a sörért.” Nos, a sörözés azért 
megfontoláshoz is vezetett: 1. Ülhetnénk a Pilvaxban is. 2. De nekünk 
a Pilvaxban sem lenne jó, mert a Pilvax is Kelet-Európában van.

De a Törött krigli Odüsszeusza akkor már Szentgyörgyi Demokri-
tusnak készült, megvolt az ötéves terv. A két jó barát azért egy-egy 
csököttel (negyedes rum) a kezében nemzete, illetve szeretett székely 
atyjafiai morális állapotának felmérésére is vállalkozott, „…mindég így 
meg voltak itt indulva a sörért? Amikor még lencsét termesztettek, ak-
kor is szerették. Voltak itt serfôzdék is szép számmal. Szabad aszalóhe-
lyek. Akkor a nemzeti jellemmel van baj – így a barát, nézve a sörükért 
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vagy poharukért rendíthetetlenül várakozó székelyeket. Ôseikrôl, apja, 
Háromszék önvédelmi harcáról dicsérôleg szólott, kidomborítván 
hôsiességüket. Úgy várakoznak, mint a barmok. Egészen úgy – sóhaj-
tott O. Ahelyett, hogy összetörnék a berendezést. Ahelyett, hogy köve-
telôznének – tódított a barát. Ki érti ezt?” A lábjegyzet szerint „Ezt is 
másként látja ma már a tévelygô Odüsszeusz. Egyszerûen szomjasak 
voltak, sört akartak inni.”

A szépséges metafizikai kérdés azonban nem ez. E dátum neveze-
tes: hazánk akkor legszeretettebb fia megindította az emberarcú buldó-
zereket a védtelen erdélyi falvak felé. Mindenki tudott errôl, a térké-
peket kicsempészték, például e sorok írója is tudta, hogy az erdôvidéki 
esperesség székházául szolgáló Kós Károly tervezte épületet is össze 
fogják duvasztani, a templommal együtt, ahol nagyapja szolgált, s mely 
gyönyörûséges tagban életének boldogabbik részét ô is töltötte. „Hol 
vattok székelyek?” – gondolkoztam akkor is és ma is, követelôzô kér-
déseim nyomán elrévedô tekintetük után nézve.

Végül azokról a lázas (sepsiszentgyörgyi) hetvenes évekrôl sokan ír-
tak elképesztôen nosztalgikus verseket. Hogyan volt mégis lehetséges 
így felfogni azt az akkori életet? Bogdán László példás választ ad erre; 
ez azért is fontos számomra, számunkra, mert magam (magunk) is így 
éltük meg, több ok miatt. Egyrészt, mert a hetvenes évek elejétôl igen 
gyakran „utaztunk le” Sepsiszentgyörgyre, s forogtunk különbözô kö-
rökben, másrészt, mert a kolozsváriak és a szentgyörgyiek valamely ok-
nál fogva igen jól egyeztek, megértették egymást (lévén hogy egy rész 
kolozsvári onnan jött, másrészt mert oda ment). A Súgás valóban egy 
hely volt (számunkra is): „Az asztalfôn doktor Darkó Zsigmond sebész 
fôorvos ült, és épp pirított kenyérre kente a sárgán és puhán elomló 
velôt. Körülötte ismerôs alakok ültek.” (Mindnyájunk nagyszerû barát-
ja is immár az angyalokat operálja.) A Megyei Tükörre emlékezve írja 
aztán le Bogdán az illuzív valóságra utaló szépséges és borzongató meg-
állapítást az RKP fénykorában (!): „Alap olyan izgalmas volt akkoriban, 
az »elôidôkben«, mintha munkatársai nem is Szentgyörgyön élték vol-
na (ön)tevékeny életüket, hanem valahol máshol, egy Szentgyörgyhöz 
hasonló, csak éppen mûködô városban. Mindent az ideálishoz mértek, 
ezért véleményük néha lesújtó volt!… Amellett felfedezték maguknak 
a vidéket: a háromszéki falvakat. Ehhez tudni kell, hogy ezen a vidé-
ken évtizedekig nem volt újság. Szûzföld volt ez, költôknek való terep. 
Átélhették mindennap a valóság és az igazság összeegyeztethetôségének 
nem mindennapi nehézségeit (Griffmadarak a Besenyôi-tó felett).
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Tehát életünk legjobb pillanataiban – azok a lázas hetvenes évek – 
tulajdonképpen egy illúziót éltünk meg: „Milyen lehetett volna az, 
amit leginkább magunkénak éreztünk?” – az volt a legtávolabb a való-
ságtól (az RKP legjobb pillanatai), de hogy voltaképpen mi is ez a való-
ság, azt csak azok értik és értették meg, akik nem haltak el és nem 
menekültek elôle. Ez a valóság az emberarcú buldózerek valósága volt. 
Nosztalgiát csak valami megélt után lehet érezni, a hetvenes évek 
nemzedékének így sajátságosan sem múltja, sem nosztalgiája nem le-
het, a valóságuk az, amit nem élhettek meg, amit elraboltak tôlük. Szi-
várványos viszony ez, bódító, lehet ebbe a térben bolyongani. A vár 
zászlórúdja címû részbe egyéb adalékokat is olvashatunk, ami az MT 
érzésvilágát és memóriáját illeti, ama voltaképpeni formáját, behatá-
roltságát: „Történt egyszer, hogy egy kacifántos, kék szemû ezredes –
épp az állam biztonságát védve tôlünk – megkérdezte, hogy mit mind 
beszélek mellé, amikor itt, ragadta fel egy írásunkat, az hogy néztük a 
holdat, és hazudtunk. Kik azok, akik mind? – kérdezte vészjósló han-
gon. Azt akarja, hogy kiverjük magából? Kik azok, akikrôl ír, a többi-
ek?!” Hát az, ilyenek voltak a mi legszebb éveink. És valóban – tesszük 
hozzá – a normális gimnazista kort, mondjuk Apa-élmények, lelkibeteg 
tanárok gyötrô élményei, majdnem atyának – akarom mondani leány-
anyának maradni –, de ettôl addig, hogy állambiztonsági ezredesek 
(vagy hadnagyok) járjanak az ember után és tanítsák meg szükség-
szerûségre?! „Volt még egy-két szeretô nô, egy-két görbe este, egy-két 
napfelkelte a tengeren, és egyszer az asztal is kopogott nekünk. Ezzel 
a memóriával nem nagyon lehet dicsekedni, Bogdán László egész esz-
tétikája viszont egy hosszú memória-idôben mûködik, egy század ese-
ményeit vetíti erdélyi kertmozijában, és különösen érzékeny az átme-
netekre, amelyekben az idô irányát próbálja megragadni, „így minden 
elôre lehet”. „…most megint minden áttetszô minden létezik…” Ennek a 
vizionárius szerkesztési technikának igen szép megvalósulása a regény-
trilógia utolsó darabjának, az Eltûnésnek a zárlata.

A kedélyes Sugást felváltotta a Golgota, ez az immár sokkal veszé-
lyesebb becsületsüllyesztô, amely a jelen erôvonalainak a leképezésére 
szolgál, mellesleg folyik benne a sör, bor, pálinka (az erdélyi részeges-
kedés, amelyrôl már Diószegi Bónis Mátyásnak is megvolt a maga véle-
ménye). Az Agitátorok éjszaka céloz egy bizonyos megfejtési irányra, de 
ez csak az egyik: „Ha egy ilyen feleségem lenne, mint maga – mondja 
a borbély –, akivel otthon is koccinthatnék, akivel mindig koccinthat-
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nék, ahányszor csak eszembe jut, ahányszor csak koccintani támad ked-
vem, az életbe többé be nem tenném a lábam a Golgotába.”

A Golgota persze az a hely is, ahol megfordulhatnak a dolgok, össze-
mérôdnek események és emberek. Boticselli Lajos, magánzó, Bogdán 
írásainak egyik fôhôse megadja a definíciót és problematizálja a kér-
dést: „A Ceaušescu-féle kontraszelekció kitermelte a nómenklatúrát, a 
világ legostobább, legszûklátókörûbb és legravaszabb balkáni embertí-
pusát. Nem, ôket azonnal meg lehet különböztetni a többi embertôl, 
önteltebbek, beképzeltebbek, mindég igazuk van!” Amint a másik 
Bogdán fôhôs, Hutera megállapítja, egy alapvetô különbség mindig 
marad: „ha egy aktivista berúg, akkor egy részeg aktivista lesz, én pedig 
egy részeg ember”. A Golgota az agora, ahol minden lezajlik (avagy itt 
is), kitapintható az idô új iránya, a Riporter levonja a konklúziót: „Itt 
vagyunk a Golgota nevû becsületsüllyesztôben, ahol a december 22-i 
forradalom is megkezdôdött és be is fejezôdött. Megjött a sör. Az akti-
visták és az emberek összekeverednek. Hangzavar.” Megvalósulni lát-
szik az egyenlôség örök ideálja.

A milyenek vagyunk kérdésére Bogdán László nem részleges válaszo-
kat ad. A Szentgyörgyi Demokritus érzelmes természetétôl és írásmódjától 
eltérô feleleteket nyújt, szikárak, szarkasztikusak, jól formáltak ezek az 
anekdotikus történetek, mert rajtunk csattannak.

Helikon, 2001/9.





KÖNYVEK AZ EZÜSTKORBÓL
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Az elveszett nap helyett Ábel füstje

Hogy minden versbéli zeneiség a természetbeninek utánzása csu-
pán, olyan, mintha szubjektivitásunk barlangjának ködharangjain át 
hallanánk az Adonis vernalis nyílását, a forrástajtékzást és a varjúfelhôk 
csapkodását, tehát hogy a vers zeneisége nem tévesztendô össze a ter-
mészet zeneiségével, minthogy ennek nincs zenéje, csak esetleg az 
emberi fül számára harmonikusnak tûnô zörejei – ez az az alap, ez az a 
leküzdhetetlen igazság, amely minden természettárgyú líra számára 
közös. A természeti kelléktár felhasználásában, a természet zörejeinek 
jambusokba, trocheusokba és daktilusokba kényszerítésében, a poéti-
kai retorika eszközeinek használatában is jóval kisebb a különbség 
költô és költô között, mint a líra többi, alkathoz, korhoz, világnézethez 
közvetlenebbül kötôdô birodalmaiban. Amikor az akkád naphimnusz 
„föld peremén kibomló égi máglyáját” képzeljük el, amikor Apollinaire 
versét olvassuk a rétrôl, amely „most mérget hajt” és „virágzik késô 
ôszig”, ahol „legelget a tehén/ s lassan megmérgezôdik”, vagy akár 
Radnóti Gyermekkorának strófáit (van közös motívum: a Hallali „aranyos 
bôrû indiánjai” és a prairie!), vagy Áprily halhatatlan Márciusának diák-
jaival kiáltjuk az „ôs evoét a fénybe” –, a természetmisztika ugyanazon 
differenciálatlan ôséletérzése kerít hatalmába.

A különbség természetlíra és természetlíra között ezen túl támad, 
mivel a természetmisztika poézissé zenésített ôséletérzése éppen a 
költôi alkatra, korra, társadalomra, világnézetre, a reprezentatív nyelv-
használatra, történelmi kataklizmákra utaló metaforákkal és allegóriák-
kal telítôdik, és így a természetmisztika egyazon hatást kiváltó ôs-
életérzésén túl az emberközpontúság más és más minôségei alakulnak 
a természetlíra belsô moráljává. Áprily exegétái gyakran elkövetik azt a 
hibát, hogy ezt a morált (amelynek a költôi elkötelezettséghez, a költôi 
voluntarizmushoz és az úgynevezett aktivizmushoz valójában nem ke-
vés köze van!) fôként a közvetlenül társadalmi-történelmi utalásokat 
hordozó versekben keresik, tartalomelemzéssel, holott…

Holott Áprily tragikus morálja elsôsorban természetlírájában lelhetô 
fel. Elég csak a múlt évben megjelent válogatásba felvett verseket 
(Áprily Lajos: Ôszi muzsika. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 
1976) átolvasni, hogy meggyôzôdjünk arról: reprezentatív költônk he-
lyének kijelölése az erdélyi magyar líra vezércsillagai között éppen a 
verseiben fellelhetô tragikus morálnak nem egyoldalúan, hanem a líra 
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egészében történô kimutatásától függ. Elsôsorban az elmúlásra, a halál-
ra vonatkozó motívumok, a polgári világnézet tipikus ressentiment-jai 
(hervadás, pálmakövület stb.) vannak túlsúlyban. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy e motívumok korántsem holmi spleeneket, talmi szomo-
rúságokat, impressziókat takarnak: a tragikum szinoptikus felfogásáról 
van itt szó, amely egységes világnézetet és morált alapoz meg, és mivel 
maga van, meg is teremti legyôzésének szubjektív eszközeit. Ezeket az 
eszközöket Áprily a forradalomra utaló allegóriákban ragadja meg, ezért 
van az elsô kötetekbeli versek természeti képeinek szenvedélyes moz-
galmassága. A „páncélos, szárnyas ütközet” (Ôszi monológ), a lobogva 
lázadó „lángszôke nád” (Hallali), a „végsô lázadás”, amikor a nyár, „ez 
a kilobbant forradalmár,/ vérpadra hajtja szôke, szép fejét” (Októberi 
séta) egy világnézet kezdeti pillanatai is, amit változásának természetes 
állomásaiként váltanak fel a „tetô”, a „völgy” és az egyedüllét jóval 
szenvedélytelenebb (értsd: kevesebb poétikai mozgalmasságot meg-
engedô), az elvont morál felé mutató motívumai. (Késôbb, Hídon címû 
versében Áprily reflektál szemléletének e korábbi meghatározottságá-
ra, hajdani önmagát, mint „gyúló gyereket” jellemzi, „akit elfog a cso-
dás,/ részeg és forradalmas áradás”. Kétségtelenül: a természetlíra forra-
dalmárképe a forradalmár naiv-romantikus felfogására enged következ-
tetni.)

Ám ha ez így van, elmaradhatatlan eme elvont morál mélységbeni 
megalapozása is. Áprilynak kiváló érzéke van a nagy kultúrtörténeti to-
poszok drámai magvának megtalálására, e drámai mag lírai kifejezésére: 
az Antigoné halálkiáltása, a Patroklos alszik mozgalmas, vérzivataros csa-
taképekbe foglalt Ady-allegóriája, az Ikaros gémtravesztiája, a Marathon 
történetfilozófiai indítása stb., mind arra utalnak, hogy – a sikeres alle-
góriákon túl – Áprily a drámai konfliktusok történeti folytonosságának 
és formaváltozásának tudatával rendelkezett, és ezeket világnézetének 
szolid megalapozásában is felhasználta. Mindennek természetesen 
elôfeltétele és következménye, hogy jó értelmezô is: a „bihari remete” 
sorstragédiáját és az azt megalapozó történelmi és kulturális állapotot a 
lírai jelenségtan szintjén aligha fejezték ki az Áprilyénál nyomasztóbb 
ellentéttel: „esték, amikor költô volt s király –/ Künn megszólalt a mé-
labús tilinkó:/ S lassan beballagott az esti nyáj” (Bessenyei). Persze, 
jellemzô Áprily világnézetére az, ahogyan megérti Bessenyeit, mint ti-
pikus életpályát (s hogy éppen ôt), de ugyanígy jellemzô elpogány-
áldozatosított, elwallhallásított Petôfi-képe, ugyanis a „tetô-völgy” mo-
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rális elvvé tágított ellentéte Petôfi értelmezésére, idézésére nemcsak 
egyoldalú szemléleti keret, hanem elégtelen is. 

Természetes, hogy Áprily világszemlélete erôvonalainak és morális 
elveinek megfelelôen szûri ki a társadalmi folyamat általa relevánsnak 
tekintett tényeit, illetve azok alapján építi fel ôket. E közhelyre azért 
célszerû emlékeztetni, mert társadalomszemléletének konkrétumai (és 
itt nem a korproblémákhoz közvetlenül kapcsolódó, untig és tenden-
ciózusan idézett sorokra gondolunk) éppen világnézetének és morális 
elveinek egyik kulcsát adják. A kulcsok (képek) pedig egy értelmûen 
és nem szépíthetôen sötétek. A tutajosok válaszát jellemzô hasonlat: „a 
válasz tompa és komor/ s mélységes, mint a munka és nyomor” (Tuta-
jok), vagy a Vadludak nyomasztóan állóvízszerû képe: „mindig ilyen 
volt erre a világ:/ a Holt-Marosból puszta ködbe nézett/ vadlúd szavára 
a tógás diák”, vagy A hegyek-beli párbeszéd: „Láttad? – vetettek./ Hol-
nap újra vetnek./ Temetnek./ Vetnek./ És megint temetnek” – egy ép-
penséggel pesszimista jelentésû társadalomképet rajzolnak elénk (és 
itt a fogalom társadalomontológiai értelmére gondolunk). Persze szó 
sincs arról, hogy a saját sorsával is oly keservesen küzdô költôtôl pozitív 
utópiát, társadalmi programot, miegyebet kérhetnénk számon, a fontos 
az, és ezt kell eldöntenünk, hogy vajon világszemléletének összefüggé-
sében a közvetlenül a társadalmira utaló motívumok felfogása mennyi-
re egységes. De nem történetietlen kérdés az sem, hogy a szövegszin-
ten rendszertelen és fôként a stilémák mélyrétegeiben összefüggô uta-
lások – egyszerûen – igazak-e? Tehát elkép zelhetô-e a társadalmi való-
ságnak olyan szintje, amelyet ezek a képek költôileg jelentenek?

Kérdéseinkre szintetikus válasz adható, éspedig igenlô. E motívu-
mok a versekben csak utalásszerû és esetleges, de az alkotói folyamatot 
rendszeregysége által meghatározó jelenléte Áprilyt olyan mûvészileg 
letagadhatatlanul érvényes életpályák megragadásához vezeti, mint 
amilyeneket a Találkozásom Farkas Gábriellel vagy az Apám emléke címû 
versei tartalmaznak. A pálya pedig – a szociológiából tudjuk – szinteti-
kus mutató, a társadalmi és egyéni konfliktusok sûrített foglalata. Mi-
kor Áprily a tragikum és a feloldhatatlan ellentmondások oly torokszo-
rítóan tipikussá tett érvényével rajzolja meg apja pályáját, azét az apáét, 
aki „a hó-tengerben – szürke kis sziget” és „döbbenve gondolt furcsa 
életére”, akkor közvetetten az e pályát meghatározó tényezôk meg-
lehetôsen pontos (értsd: átfogó) ismeretérôl is tanúságot tesz. Ha a kér-
déseink létjogát megalapozó motívumok közül nem felejtjük ki a sor-
rendben idekívánkozó Utcák-belit („és minden reggel fojtó nyomo-
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runkba/ belerivallt tompán a gyári kürt”), a válaszok megfogalmazása-
kor elkerülhetetlenül az irodalomtörténeti folytonosságra (és különö-
sen Salamon Ernôre) is gondolnunk kell.

A Város (Áprilyról szólva bízvást nagy betûvel írhatjuk) mindenki-
nek valamilyen módon része, de nem mindegy az, hogy milyen ez a 
belsô város! Mert figyeljük csak meg: középkori levegô, bürgernyugalom 
honol költônk díszletvárosaiban – úgy, ahogy a tizenhatodik századi er-
délyi céhes várost a huszadik század elejének lakója elképzeli, akkor, 
amikor a Város a kapitalizmus vezetô országaiban már agglomeráció és 
tisztán elméleti uralásához is városszociológia és a chicagói iskola hu-
mánökológiája kell. Áprily ekkor építi a maga Városideáltípusát, a 
„Házsongárd alatt” szempontjából, egybeszerkeszti Kolozsvár, Enyed, 
Brassó fáit, falait, utcáit, úgy épül fel ez a város, akár a hollywoodi 
„amerikai kisváros”, a „Hotel”, Saloon” ésatöbbi van mintája szerint. 
Gyár nincs, és az Áprily-féle díszletek csodálatos, egyszemélyes néma-
ságát nem tompítja más, csak az emlékezés, az emlékezés, ami meg-
kettôzi az Én-t, úgy, hogy a sokszorozott Én-ek, az egyetemesek érkez-
nek, búcsúznak, sétálnak az így egyetemessé vált városokban. (De így 
csak ô tudott a városról beszélni: nem teremtett reprezentatív, új és 
utánozható költôi nyelvhasználatot.) A Város a névtelen, tehát nagy 
kultúra pillanata itt (Tavasz a Házsongárdi temetôben) csak benne válik 
kôvé, várfallá és könyvvé – és öröklôdik – a rossz, a bûn, a gyávaság épp 
úgy, mint a bûnbánat, a bátorság és a szenvedély. Másutt elillan, mint a 
füst, de itt a kô és könyv egyetemes öröklétében, e megnyugtató egye-
temességben találkozik a természet szintén örök egyetemességével. 
Mindkettô fölött pedig ott leng Ábel füstje, a „selymes, szôke felleg”, 
a humanista ôsmítosz testté válása, amit Áprily ugyancsak gyakran idéz, 
nem a benne való hit hiánya miatt, hanem mert azt gondolja: ezzel, 
mint egy varázspálcával, egyszerre rá tud mutatni Káin füstjére, a 
„szenny és korom” szülôanyjára.

Rá tudott-e mutatni? Az ábeli hitvallás lényege nem a konkrét meg-
nevezés, nem a „lobbanó vita”, hanem maga a rámutatás gesztusa, 
amely így örökké, abszolúttá, ha úgy tetszik, transzcendenssé válik. Ez 
humanizmus, ezt (a legkevesebbet és legtöbbet) tehetik azok a költôk, 
akik, mint Áprily is, bátorságukat nem a félelembôl merítik és nem is a 
félelem ellen, hanem az egymáshoz tartozó erdôk és falak elemeként 
írnak egy „kissé halk és hideg” muzsikát.

Utunk, 1977. július 29.
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A lázadás és egyetemesség lehetetlensége

Korvin Sándor harminckét éves korában1 munkaszolgálatban szer-
zett betegségben halt meg, Munkát keresek címû verseskötetét a 
sziguranca elkobozta, többé elô sem került. És bár egy költô életének 
jellemzésére ez alighanem elég is, ne álljunk meg itt; Korvin Sándor 
sem állt meg, ugyanis az irodalompolitikai tényeket ô többnyire sza-
badságproblémaként is elemezte. Ezért, ha a költô száját befogták, 
Korvin, a teoretikus megnyugvást lelhetett kultúrdogmatikájában. Per-
sze a megnyugvást, mint tisztánlátást kell értenünk, hiszen a tények 
felfogásának szabatossága egy olyan típusú racionalista bizonyossággal 
vértezi fel az alanyt, amely a cselekvés célszerûségét is megalapozza. 
Azért viselhette el Korvin, a költô, hogy lázító versei pincébe vagy zúz-
dába kerüljenek, mert a gondolkodó igazsága ezzel is bizonyságot nyert: 
a verseket nyaktiló alá küldô rendszer nem köthet kompromisszumot, 
és a teoretikus sem. Meggyilkolni a verseket – ez az offenzíva a negye-
dik rend féken tartására berendezkedett állam hitvallása, az offenzíva a 
létfenntartás alapja és gesztusa. A költô, aki egy-egy osztályharcos halá-
lát látja verseinek pusztulásában, a jelenséget általánosként fogja fel 
(„Hej, jogos lázongás – harag – harag/ Súlyos törvény és sötét ég alatt” 
– Erdélyi ôsz), olyan szabadságproblémának tekinti, amelybôl erkölcsi 
következtetések adódnak.

A helyesen és szabatosan gondolkodó Korvin teoretikus nyugalma az 
igazságismeret tudatának privilégiuma, nem kompromisszum. Íme, ho-
gyan ragadja meg Korvin elméletileg az adott irodalompolitikai gyakor-
latból származtatható morális elveket: „A fenti megjelölés alatt [az euró-
pai értelemben vett baloldali kultúrélet kifejezésrôl van szó – E. P.] (jobb 
megjelölés híján!) a negyedik rend s a vele rokon törekvésû rétegek 
kulturális életének nyilvános lehetôségeit értem, melyek ma sajnos 
mostohábbak, mint valaha. S e nyilvános lehetôségek idézgetése cik-
kemben [A Mihez kezdjen az erdélyi fiatal lírikus címû cikkrôl van szó – 
E. P.] már csak azért se lebecsülendô, mert tény, hogy az erdélyrészi 
negyedik rend számottevô kulturális megnyilvánulásai abból az idôbôl 

1 A néma számvetô címmel megjelent összegyûjtött írásait (Kriterion Könykiadó, Bu-
karest, 1977) bevezetô Jordáky-tanulmány élére írt születési évszám (1915) hibás. Korvin 
Sándor 1912. december 24-én született Nagysomkúton. 
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származnak, amikor közjogilag szabadabban lélegzett. Közszabadságok 
hiánya azonban nem jogosítja fel az írót se megtorpanásra, se csügge-
désre, sem megfutamodásra, nincs is köztünk senki, aki ilyesminek 
hangulatot akarna teremteni.” (A haladó író olvasója. Viszontválasz Er-
dei Ferencnek – 1935.)

Korvin Sándor nem torpan, nem futamodik meg, nem csügged – to-
vábbra is vállalja a negyedik rend esztétikai érdekképviseletét. Ez az 
érdekképviseleti forma, a kritika azonban súlyos ellentmondásokkal 
terhelt. Az ellentmondások elsôsorban Korvin mércéje: Ady, Romain 
Rolland européer humanizmusa, Aragon realizmusa, a „szociális tény-
irodalom” követelménye és az erdélyi író helyzete között feszülnek. 
Bár ô felismeri – amint az elôbbiekbôl kiderül –, hogy a „közszabadsá-
gok hiánya”, tehát a társadalom által az egyénre kényszerített védekezô 
individualizmus mit nem tesz lehetôvé (elsôsorban a közösségi tudatok 
mûködésének közegét, a nyilvánosságot), továbbra is egy polgári társa-
dalom nyilvánosságában létrejött – ezt a nyilvánosságot egyetemesen 
jelentô – irodalom humanizmustípusát, realizmusformáját kéri számon 
az erdélyi alkotóktól. (Emlékezzünk: hasonló meggondolásokból bírál-
ta Brecht a lukácsi realizmuskoncepciót a harmincas évek végén.) Ezért 
természetes, hogy elvárásainak szûrôjén szinte alig marad fenn valaki, 
ha esztétikai és kritikai elveit következetesen alkalmazza. Ám – és ez 
nem meglepô, hanem az alapviszonyból következik – kritériumait er-
délyi alkotókra a legtöbbször nem is alkalmazza, ezért az erdélyi alko-
tók jelentkezését kísérô recenziói, kritikái saját szempontjainak rend-
szerében elvontak, ítéletei esetlegesek. Vajon mibôl származik az a 
cezúra, amely a francia irodalom adott típusú értékelésének magabiz-
tossága és színvonala, illetve az erdélyi teljesítmények partikuláris és a 
szubjektivizmusnak ezért jobban kiszolgáltatott módja között van? 

Kétségtelen, hogy a válasszal Korvin gondolkodásának korlátait is 
érinthetjük – bár nem szabad igazságtalannak lennünk: fiatal, impulzív, 
türelmetlen és olykor követelôzô alkat volt ô, aki sokkal inkább az iro-
dalom és élet, semmint az irodalom és reflexió kategóriapárjaiban gon-
dolkodott. Nos, a válasz annak felismerése, hogy az egyetemesség meg-
határozottságait és formaszerûségét is meg kell ragadni, ugyanis csak 
így tudjuk alkalmazni az egyetemesség kritériumait. Formaszerûség: e 
különös mozzanatban megragadható a partikularitás társadalmi és esz-
tétikai lényege. Gaál Gábor 1927-ben így kérdezett: „Igen: a kisebbsé-
gi formák – sub specie aeternitatis – másodrangú és mesterséges for-
mák, de mert függvényei egy súlyos sorshelyzetnek, vajon nem volna-e 
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vakság ezekre a kisebbségi formákra a sub specie aeternitatis elvû bírá-
latot alkalmazni?…” (Vö. Gaál Gábor: Vidéki történet. Kriterion Könyvki-
adó, Bukarest, 1977. 58.)

1958-ban írott (e kötetet bevezetô) tanulmányában Korvin utóéleté-
re gondolva, Jordáky Lajos „az utókor napról napra késô elismerésérôl” 
írt. Súlyos a kérdés: azt kell megvizsgálnunk, hogy vajon találhatunk-e 
Korvin kritikai naplójában olyan eszmékre, szempontokra vagy gondo-
latokra, amelyeket sajátosnak tarthatunk? Többek-e ezek az írások, 
mint a harcos szocialista világnézet esztétikai illusztrációi, és ha igen, 
mi által többek? Egyszóval létezik-e olyasvalami, amit sajátosan 
korviniként kellene számon tartanunk?

E kérdésekre legkönnyebben úgy válaszolhatunk, ha tematikus írá-
sait vizsgáljuk. A humanizmus kérdéséhez (1934), Romain Rolland útja 
(1935), André Malraux és az egyéniség kérdése (1935), Aragon küzdelme a 
realizmusért (1935) címû írásai leginkább megfelelnek e célnak. Az elsô 
következtetés Stefan Zweig Rotterdami Erasmus diadala és bukása címû 
regényének humanizmuskoncepciójából adódik. Korvin a harcos, leg-
alább a közéleti, de inkább mozgalmi humanizmust tekinti csak elfo-
gadhatónak, Zweigot – teljes joggal – elmarasztalja abban, hogy túl ál-
talánosított humanizmusfelfogása érdekében „egynek veszi az osztály-, 
vallás- és faji ellentéteket”. Romain Rolland útja példává válik: miként 
jut el a nagy mûvész annak felismeréséig, hogy a humanizmus és a kul-
túra értékei a polgári társadalmakban elvileg sem védhetôk teljessé-
gükben. Korvin következtetése: „Amilyen mértékben a polgári rend 
távolodik: az emberi történet s a maga erkölcsi hagyományaitól és kul-
turális viszonyaitól, olyan mértékben távolodik el Rolland a polgári 
rendtôl.” Ugyanitt Zweig is példa lesz, az egyeztetô meghátrálás, a 
„kuckójában szabad szellem” példájává.

Az elôfeltétel vagy burkolt következtetés itt az, hogy az erkölcsi ér-
tékek konzervatív felfogása a mûalkotás minôségét is meghatározza. 
Lukács György 1936–1937 telén írott munkájában, A történelmi regény-
ben ugyanezt az ellentétet használja, kimondottan esztétikai következ-
tetéseket vonván le belôle: „Ott [ti. Zweig Erasmusában]: egy valaha 
forradalmi polgári értelmiségi réteg liberális dekadenciájának rafinált 
és finom keveréke. Itt [ti. Rolland Colas Breugnonában]: egy, a demok-
ratikus forradalom tudatos aktivitásáig még nem érett, ôsplebejusi lá-
zongás. Zweig mûvészi sápadtsága és törékenysége, Rolland színeinek 
virágzó bôsége tisztán és pontosan tükrözik ezt az ellentétet.” (467.) A 
hasonlítások hasonlósága példázza: a kor marxista gondolkodásmódjá-
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nak válaszai adott kérdésekre – a megoldás típusát tekintve – nem kü-
lönböznek jelentôsen. Ezek a hasonlatok is kézenfekvôek.

Nagyfokú érzékenységgel elemzi Korvin Malraux regényeinek (Ki-
rályi út, Hódítók, Az emberi sors, Gyûlölet ideje) egyéniségtípusát, a fron-
deur értelmiségit, a lázadót, aki többnyire eljut a leginkább emfatiku-
san megokolt szolidaritás igenléséig, az új közösség szükségességének 
felismeréséig. Az elemzés képlékenysége és feszültsége – mint általá-
ban minden hosszabb írásában – itt is furcsa ellentétben áll a következ-
tetés szinte érthetetlen laposságával: „Az egész ember megvalósulása 
Malraux és valamennyiünk számára csak az új közösségben, az osztat-
lan, egész emberiségben lehetséges” – mondja, és ez a furcsa stílus-
cezúra gondolkodásának szerkezetére is árulkodó. Korvin elemzései-
nek fôleg irodalmi szempontjai és a keretül szolgáló világnézeti szem-
pontok kizárólagossága, illetve az irodalmi értelmezésekhez fûzött 
tisztán ideológiai következtetések és elôírások között bizony meg-
lehetôs szakadék van. Ezeket az írásokat olvasva többnyire Brecht 
Lukács-bírálatának egyik mondata jut eszünkbe: „És a végrehajtási 
utasítások mormogásba mennek át.”

A kritikus Korvin gondolkodásának alapvetô ellentmondásossága 
abból származik, hogy az irodalmi értékszempontok (amelyek többnyi-
re polgári csúcsteljesítmények) és az ideológiai értékek (többnyire tár-
sadalmi eszmények átlényegítései irodalmi formakövetelményekké) 
nála is szétválnak. Egy alapvetô diszjunkció érvényesül: az esztétikai és 
ideológiai szempontok vagy–vagy-szerûen váltják egymást, a különbözô 
típusú értékek nem szervesek, illetve nincs közöttük semmilyen folya-
matosság. A korszak marxista esztétikai gondolkodásának föltûnô je-
lensége ez, magyarázata igen messzire vezetne, ezért itt most meg kell 
elégednünk annak megjegyzésével, hogy mivel a mûalkotás mindig a 
hatalmi mezôben adott helyet elfoglaló értelmiségi terméke, minden 
mûalkotás egyben e pozíció választása vagy elutasítása is, azaz minden-
képpen kifejez egy, a pozícióval kapcsolatos viszonyt. Az alkotó, ha tár-
sadalmi eszményei haladóak, tartalmilag elutasítja az adott rendet, 
maga a mûalkotás azonban ama rend formájának transzcenzusa, és mint 
ilyen, elválaszthatatlanul kapcsolódik az adott rendhez, mintegy létre-
jöttének körülményeiként igenli azt. Ha ezt az alapvetô dualizmust 
felszámoljuk, és egyes vonatkozásaira külön alkalmazunk szemponto-
kat, pontosan az esztétikait az ideológiaitól mereven elválasztó anti-
nomikus értékelési módhoz jutunk.

Noha Mehring irodalompolitikailag a kérdést már 1896-ban megol-
dani vélte, amikor úgy vélekedett, hogy „egyelôre még ebben a társa-
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dalomban élünk, és méltánytalan lenne tôle többet követelni, mint 
amit adni tud” a kulturális termékek területén. (A mûvészet és a proleta-
riátus. In: Esztétikai olvasókönyv. Kossuth Könyvkiadó, 1970, 472.) A fia-
tal Lukács (és József Attila) a formaelmélet szempontjából alapvetô 
teoretikus elképzeléseket fejtettek ki az irodalmi és társadalmi érték-
szférák dialektikájára vonatkozólag, az objektíve fennálló akadályok 
(például a Szovjetunióban a szocialista realizmus körül zajló viták) vé-
gül is olyan normatív esztétikai szemlélet kialakulásához vezettek, 
amelynek – egy alapvetôen jó teoretikus kezdet ismeretlensége miatt 
is – a korszak sok marxista kritikusa behódolt. Különösen azokat fenye-
gette ez a veszély, akiktôl az elmélet alkatilag távol állt, vagy a penzum-
munka velejárója, a krónikus idô- és kedvhiány tette lehetetlenné a 
használt szempontok felülvizsgálatát.

Aragon küzdelme a realizmusért címû írásában – Aragon szempontjaival 
azonosulva – Korvin fôként programnak tekinti a realizmust, a feltörekvô 
osztályok társadalom- és önismerete esztétikai módjának, ez pedig bi-
zonyos eltávolodásra utal a fent jelzett normatív szempontoktól.

Keserûség, a francia irodalmon nevelkedett elemzô érzékenység, az 
„európai értelemben vett baloldali kultúrélet” követelése, (balos) tü-
relmetlenség, szocialista világnézete szempontjainak következetes (bár 
esztétikailag ellentmondásos) alkalmazása, borzasztó sors – igen, Kor-
vin Sándor szocialista erdélyi értelmiségi proletár volt. Gondolkodásá-
nak színei és ellentmondásai a kortudat, a történelem és az erdélyi lét 
konfliktusaiban alakultak, olyan konfliktusokban, amelyekkel a költô 
alig néhány sorát tudta csak szembefordítani. De a „Hát csürhe va-
gyunk?” (Favágók) egyetemes kérdésétôl húsz versen át alig lehet el-
jutni az egyetemes érvényû és formájú válaszig. Korvinnak sokkal több 
esélye volt arra, hogy mint költô jusson el az egyetemes válaszig, ahova 
– mivel gondolkodása antinómiáinak meghaladására ideje nem volt – 
kritikai töredékeinek tanúsága szerint aligha érhetett volna el. Így, 
noha életét e két elvnek rendelte alá, lázadása befejezetlen, tehát nem 
lázadás, egyetemességigénye teljesületlen, tehát nem egyetemesség. 
Ami Korvin Sándortól maradt: torzó. A torzó természete az, hogy nem 
az egyetemesség, hanem az ôt létrehozó szükségszerûség szempontjá-
ból kell megítélnünk. A szükségszerû torzót a körülmények természet-
rajza magyarázza. Használati értéke ehhez az alapösszefüggéshez kap-
csolódik. 

Korunk, 1978/5. 
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Babits a „gyúlékony Európa” közepén

Az európai szellem kérdéseiben eligazodni Babits tudott a legjobban 
kortársai közül, a jövôbe látáshoz ez viszont nem volt elég (az elsô világ-
háború apokaliptikus allegóriaként oltotta be magát költészetébe és 
gondolkodásába). De aki birtokolja a szellem számos fakultását, az tud-
ja, hogy a szellem összetevôje a jövô racionális választásképessége: el-
képzelés, jóslat, utópia vagy más természetû képzetek formájában. In-
nen a babitsi életmûvet átható kusza érzés, meghátrálás, a jövôféltés 
racionális tudatát aláaknázó jövôfélelem. „Megvonva tôlem jövôk jósa 
lenni,/ barbár korok vátesse visszavágy,/ mikor még Róma állt s az ôsi 
vallás” – írja A jobbak elmaradnak címû versében. (Babits Mihály: A gaz-
da bekeríti házát. Versek és mûfordítások. Válogatta, az elôszót írta és a füg-
geléket összeállította Szôcs István. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-
Napoca, 1980.) Tudta ô nagyon jól, hogy világnézete szerkezetileg tra-
gikus s a „barbár korok váteszének” visszavágyása az elíziumi mezôkre 
pihenés csupán, sóvárgott esztétika, magánálom. Defenzív értéketika, 
visszavonulás, utóvédharc: „Tragikus harc, héroszi irodalom: szemben 
a korral, s felülrôl bírálva az elboruló, barbár életet! Ó, elégedett, ó be-
telt Horáczok, századukkal úszók és csillogók, császárok glorifikátorai: 
mily más ez! Az ezüstkor hôsibb az aranynál, ezüstbôl és elefántcsont-
ból királyok pajzsai s istenek szobrai készültek. S ha kardcsapás hull az 
ezüstre: zenét ad” – így látta az értékes irodalom aktuális magatartását 
híres tanulmányában, az Ezüstkorban.

A közeledô barbárságot el kell utasítani, ekképpen szól a szellem 
parancsa, de az elutasítás tragikus pátoszából hiányzik a jövôre szánás 
szemlélete és poétikája. Szeretne ugyan olyan hazát, mely bár kicsi, de 
nem börtön – ez azonban csak kívánás, nem meggyôzôdés.

Babits, a gondolkodó és irodalomtudós viszont nagyon is érzi, hogy a 
jövôre szánás gesztusa folyamatos a magyar irodalomban, s kortársai kö-
zül leginkább Ady mutat példát a forradalmi demokratizmus magyar 
viszonyok között is egetverô lehetôségeibôl. Az újabb válogatás címadó 
versében klasszikus ellentétként – szinte a romantikára jellemzô mó-
don – jelenik meg a jövô és a múlt viszonya:

„… s ha a jövevény/ lenézve így szól: »Én vagyok az Új!” – feleld:/ 
»A Régi jobb volt!«”
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Legvilágosabban Paul Valéry fogalmazta meg ezt a modern iroda-
lomban sokszor felbukkanó motívumot, de Eliot, Pound és Füst Milán 
mûveit is áthatja.

Babits elsôsorban a múlt felé nyitott, nem a jövô felé (mert az alkat a 
kulturális múltra épül, hiszen az tartotta a lelket benne Baján és 
Fogarason – egészen az akkori jelenig), de tudja, érzi, hogy – valami-
lyen szempontból – ez a választás nem korszerû, mert nem jelen idejû, 
mert a jelen többet kíván. Választását tehát rejtegetnie kell, tehát titok. 
S rejtegetni is fogja egész életmûvén s egész életén át, de nagyon külö-
nös és zseniális eszközökkel: az igazsággal és a tökéletességgel. Szel-
lemre, múltra, igazságra és tökélyre fogadni természetesen tökéletes 
koherenciájú erkölcsi és esztétikai magatartást jelent, s e magatartás 
meg nem alkuvó kivitelezése az a legfôbb eszköz, amellyel Babits tit-
kát rejtegeti. S e magatartásnak másik jellemzô tulajdonsága a követke-
zetesség: a múltat játszani abban, amiben lehetetlenség, például a poli-
tikában. Ebben Babits mindig „rossz lóra” tesz, tehát arra, amelyik a 
jövôben nem lesz nyerô (mivel egy tisztán kulturális attitûd biztosan 
nem nyerô).

Ám a „rossz ló” választásának különös tartalma van, s ennek magya-
rázatáért forduljunk Thomas Mannhoz –, nem feledve, hogy Babitstól 
József Attiláig magatartása fontos szerepet játszott a magyar írástudók 
etikai világképében. Európa vigyázz! címû kis könyvecskéjének 1938-
ban kelt elôszavában Thomas Mann a következôképpen indokolja a 
„rossz ló” választását: „Ki nem mondhatom, milyen idegenül és 
elképesztôen hatott rám ezekben az években azon emberek gondolko-
zásmódja, akik az erkölcsi-politikai kor- és lelkiismereti kérdésekben 
elfoglalt álláspontom fölött azért – belsôleg közömbös naivitással csak 
épp azért – csóválták a fejüket, mert nem tudták felfogni, hogyan lehet 
ilyen következetesen és makacsul rossz lóra tenni”. „A rossz lóra, vagy-
is: az elôreláthatóan vesztô lóra – hogy erre egyáltalán 'tehet' valaki –, 
ez az ilyen emberek szemében merô bolondság. Nekik a politika a leg-
személyesebb 'okosság' dolga, a leendô vagy legfeljebb a már meg levô 
hatalommal idején való megegyezés dolga –, nem is csupán a külsô 
elônyök, hanem a'lelki békéjük' érdekében is, abból a szükség letbôl, 
hogy belsô összhangban élhessenek a tényekkel. Hogy lehetnek embe-
rek, akiknek nem ez a fontos, hanem sokkal, de sokkal inkább az, hogy 
teljesítsék kötelességüket az emberiséggel szemben, azt képtelenek 
felfogni.” Babits sem a jelenben, sem a jövendôben nem látott olyan 
tényeket, amelyekkel összhangban élhetett volna; az emberiségnek, a 
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„rossz lónak” a választása tehát szükségszerûség volt, aktusa, bár nem 
tartalma, a szabadságnak.

Mert az egzisztencia-elgondolásnak egyik legfontosabb kategóriája 
az élet, s Babits e tekintetben fôképpen Adynak, de nem kevésbé Or-
tegának is tanítványa. Csakhogy az élet nála nem az örök vagy az általá-
nos szinonimája, hanem sokkal inkább a hiány jelentôje. „Ki mondja 
meg, mi az élet? Mi élünk-e vagy ôk élnek?” – szól az egyik kérdés 
(Vasárnapi impresszió, autón). Az élet inkább hiánycikk a babitsi motívu-
mokból összeálló egzisztenciálfilozófiában, s ami up to date a meglevô-
ben, az is negatívum: „Oh nem vagyunk mi boldogok, se tiszták, se jók, 
se bölcsek./ Életünk a kócos erdôk ágainál kuszább és törtebb,/ ezer 
rosszaságtól sötét és könnyektôl nedves…” (Álmok kusza kertjeibôl).

Rendkívüli, szinte ezoterikus következetességgel mélyíti el használt 
motívumait Babits, mígnem Olyan az életünk címû versében össze is köti 
az életet a jövendôvel, mintegy azt hangsúlyozván, hogy a pozitív 
értékû élet elválaszthatatlan a jövôkép pozitivitásától; a negatív formá-
ban: az arctalan jövô az élet kínos, elviselhetetlen tudatához vezeti az 
embert: „Olyan az életünk, mint öregek szeme./ S mint a köd az elôtt, 
aki ködben járkál,/ úgy száll elôttünk a holnapok függönye:/ sohse lib-
ben föl, csak hátrál, egyre hátrál./ Mint makacs ellenség, a ravasz 
jövendô/ fölégett mezôkön lassan vonul vissza…” A visszavonuló 
jövendô allegóriájánál jobbat a múltra utaló szükségszerûségre aligha 
lehet találni, s hasonló allegóriák szinte a korai barokk világszemléleté-
nek megváltoztathatatlan valóságaiként merevítik ezt a gondolati-poé-
tikai motívumrendszert. Ugyanebben a versben az egyénített szükség-
szerûség a Sors víziójaként jelenik meg, antik mezben, de a német 
misztika feloldhatatlan módján: „A Takács a napok mögött ül, amik 
során élve túl nem látsz./ Durva cselédei tépik álmaink kócát, a Sorsot,/ 
mely gubancban hever elôtte s nagy kezeik szelében borzong”. Mert a 
fenyegetô sors Babitscsal tör be a magyar irodalomba, odáig az ésszel 
felfogható és követhetô cselekedetek során vesznek és születnek az 
emberek és folyik a történelem, sem az epika, sem a líra nem ismeri a 
fel nem deríthetetlen okokat, nem ismeri a misztikát. Ebben a tekin-
tetben oknyomozóan realista epika és líra egyaránt: minden megérthetô 
a történelembôl.

Babits szerint a barbárság már nem érthetô meg csak a történelembôl, 
olyan ôrült erôk játékának eredménye ez, amely – s a Jónás-allegória 
választása is ezt igazolja – már transzcendentális jellegû. Hiszen nem 
pestis és háború ôrli az emberiséget, mint a vallásháborúk korában, ha-
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nem az esztelenség, amely – eléggé meg nem közelíthetô módon – 
berendezkedésébôl fakad. (Mintegy ennek ellentett világát kívánja 
létrehozni Babits azzal a természettel, amelynek bôsége; és ritmikája 
utolérhetetlen, s az Új leoninusok a magyar líra egyik legszebb tüntetése 
az emberi természet mellett.)

A babitsi sorsfelfogás más oldalról, a szabadság rendszerében a hu-
manizmus és szeretetfilozófia alapján áll, Széchenyi módján számít 
minden emberre, a nemzet minden erejére. Ha Ady kurucverseiben (a 
szélsôséges helyzetet idézô történelmi szerepben) van végsô gesztus, 
hogy mindenképpen megesznek, de nem pityergünk, Babitsnál lehe-
tetlen az emberi veszteség, az egykor huncut kurucért a „legnagyobb 
kár”. Nem hiába élt Erdélyben is, az áldozatot nem virtusnak s gesztus-
nak tartotta, hanem a sors szükségszerûségének, s többnyire önkényé-
nek.

Az idô szükségszerûségét – titkának értelmében – Babits nem tudta, 
nem tudhatta. Tudta viszont a kultúra szükségszerûségét s a „magunk-
ba szállás” célkitûzésében eredetünket teremtô erôvé igyekezett vál-
toztatni. Ebbéli felismerésével elárulta s meghaladta titkát: elefánt-
csonttornyából hadakozva, „az ördögök ostromtornyai” ellen legna-
gyobb alkotóink módján vágott utat a jövôbe.

Utunk, 1980/51. 

Ne mondj le semmirôl

Babits híres verseskötetének (Herceg, hátha megjön a tél is!) a Szimbó-
lumok (Stanzák) címû, öt rövidebb versbôl álló sorozatának elsô darabja 
a Ne mondj le semmirôl. Miért szimbólum? Miért ilyen erôs a maxima 
töltete? Honnan származik fennkölt pogánysága? Csupán néhány kér-
dés a lehetséges mindannyiszor fölmerülôk közül.

1. A babitsi magyarázatot megelôzve, az ember élete (ha a racionális 
életberendezés valamilyen válfaját választja, természetesen amennyi-
ben ez lehetséges) nem egyéb lemondások mértékszerû rendjénél. Az 
evilági aszkézis részben arra is irányul, hogy bizonyos fô értékek és ja-
vak köré szervezve életünket, lemondjunk mindazon értékek köve-
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tésérôl és javak megszerzésérôl, amelyek belátásunk szerint – tehetsé-
günk és képességeink korlátozott volta miatt – elérhetetlenek, vagy 
annak tûnnek. A lemondások folytonosságát akár úgy is lehetne tekin-
teni, mint valamiféle társadalmi szerzôdést önmagunkkal.

Az emberek különbözôek: van, akinél a családi élet, van, akinél a 
szerzés, másiknál a politikai küzdelem, ismét másiknál a szellemi érté-
kek kerülnek a fô helyre. Adott esetekben vagy helyzetekben az érté-
kek fontossági sorrendjükben kizárják egymást, s akkor egyik vagy má-
sik végképp betölti vagy áthatja az ember életét – lehet, hogy véglege-
sen, lehet, hogy ideig-óráig. Leírni talán leírhatnánk az értékválasztá-
sok folyamatát, megmagyarázni nehezebben tudnánk. Elsôsorban 
azért, mert bár úgy tûnik, hogy ezeket a választásokat gondolkodási 
mûveletek segítségével ésszerûségi kritériumok alapján végezzük, va-
lójában életünk idejének döntô részében ezek ösztöncselekvések, és 
mozgatórugóik, motívumaik a tudatalattiból hatnak.

Az ösztönös ember tudatalattijában elrejtett egyik legfontosabb 
hatóerô a „ne mondj le semmirôl” – cselekvéseinknek ennélfogva 
egyik legalapvetôbb elve. Vagy az lenne, mivel agyunk erôinek és gát-
lásainak segítségével el tudjuk érni a folytonos lemondást. S az agynak 
ezekrôl az erôirôl tudjuk, hogy szerzett, hogy tanult erôk, az ember má-
sodik természetébôl származnak, tehát a világnézetek, vallások, kultú-
rák által kialakított természetbôl, amelyeknek parancsai és tiltásai mind 
a lemondások különbözô rendszereit jelentik, attól függôen, hogy mi-
lyen értékeket állítanak a Tan, a Hit, a tapasztalat középpontjába.

A „ne mondj le semmirôl” létige Babits  számára, s mint létigének 
bizonyos kiterjedése van a térben és idôben: ebben az életedben és 
életvilágodban ne mondj le semmirôl, ami a tied volt, ami most a tied, 
vagy az lehet. Az embernek tehát önmaga teljességét kellene birtokol-
nia minden idôben – ami a számunkra leginkább érvényes gondolkodá-
si rendszerben a lényegi erôk, a szerelem, a munka, a játék, a mûvészet 
erôit jelenti (és természetesen az ezek közötti valamiféle sorrend nél-
kül); Hegel meghatározásával legmagasabb rendû szubsztanciáját, a 
szabadságot. (A filozófia Rousseau-tól Sartre -ig húzódó megfogalmazá-
sainak rendjében a babitsi létige azzal a megfogalmazással egyenértékû, 
hogy nem áll módunkban lemondani szabadságunkról, s ez a legmaga-
sabb rendû logikai érv s egyben etikai igazolás, amely a babitsi filozo-
féma mellett szól.)

A létige logikai megfordítása az „akarj mindent”. Persze, az akaratot 
korlátozzák az akaró képességei, és etikailag minôsítik az akart célok. 
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Nyilván célul tûzhetem ki a hét fôbûn s ezen belül a négy alapbûn kö-
vetését, és akarhatok minden bûnt. Ámde Babits  hangsúlyozza, hogy 
nem a farkastörvények által irányított vágyakra, hanem a transzcendens 
törvények által létesített vágyakra vonatkozik a „ne mondj le semmirôl”. 
A transzcendens törvény korlátozza a vágyakra és az akaratra vonatkozó 
létigét.

Babits  megfogalmazása egzisztenciális jellegû: „Ne mondj le semmi-
rôl. Minden lemondás egy kis halál./ Ne mondj le semmirôl”. A címmel 
együtt tehát összesen három sorban háromszor ismétli a kifejezést, 
mintegy axiomatikus nyomatékot adva gondolati tartalmának – ez meg-
dönthetetlen létigazság, plótinoszi gondolati gömb, melynek számos 
irányban van kisugárzása, minden szempontból egyedi csillogással állít-
ja magát, szinte misztikus öntételezés. Metafizikai értéke abszolút, hi-
szen minden egyéb ítélet csupán körülveheti, csupán magyarázhatja, új 
fényeket, új kisugárzásokat adhat neki, de ôt magát nem változtatja 
meg. A tiltással – „Ne mondj le” – szembeállított ítélet alanya – „Min-
den lemondás” – logikai szigorral vezeti le a lemondásból fakadó követ-
kezményt, hogy ti. a lemondás és minden lemondás – halál, „egy kis 
halál”. A kis halálok sorozatai, a kis lemondások vezetnek az ember 
Nagy Halálához, az emberi lény és eszmélyiség erkölcsi pusztulásához. 
A „lemondó ember”, az értékeirôl lemondott ember lényegiségében 
megsemmisült, erkölcsileg elpusztult ember, s az erkölcsi pusztulás 
elôrevetíti a fizikait is. Hiszen a lemondások sorozataiban elsorvadnak, 
majd elvesznek az ember legfontosabb értékei, következésképpen leg-
fontosabb mozgatórugói is. Olyan lesz, amilyennek a klasszikus értékû 
jellemzés lefesti: „árboc és vitorla megtörve, tépve lóg”. Az ily módon 
sodródó ember többé nem önmeghatározó akarat, s a test és lélek ösz-
szefüggésének törvényei miatt a legfôbb motívumok és mozgatórugók 
elvesztésével lassan életének testi eresztékei is szétválnak.

Vajon valaminô erkölcsi maximalizmust kell látnunk ebben? Azt is. 
Babit s emberideálja nem a hétköznapi-praktikus ember etikájához, er-
kölcsi habitusához kapcsolódott, hanem a heroikus, a magas rendû erô-
feszítésre képes emberéhez. Részben a mûvészt (a költôt) tekintette az 
ember prototípusának, a teremtô géniuszt pedig az egyik legfontosabb 
emberi értéknek. „Mi izgathatná a mûvészt, ha a lehetetlenség nem?” 
– kérdez Dante-tanulmányában. A lehetetlennek pedig ô szabja meg a 
határait: a lehetetlen ebben a koncepcióban valahol azon a határon túl 
van, ameddig a mûvész teremtô ereje terjed, aki – lényegébôl követ-
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kezôen – a végletekig kívánja tágítani a határokat s ezáltal lehetôségeit. 
Babits  kezdettôl fogva igencsak végtelenbe veszônek képzelte a határt.

2. Minden költészet számos önmeghatározó elemet tartalmaz, s a 
„Ne mondj le semmirôl” kétségtelenül az önmeghatározó mondatok 
közé tartozik. Olyan szerepe és súlya van Babits  költészetében, mint a 
híres Ady -sornak a nagy költôtárs poétikájában: „Én nem bûvésznek, 
de mindennek jöttem./ A Minden kellett, s megillet a Semmisem.” 
(Hunn, új legenda). De tovább is mehetünk, József Attiláig, „a minden-
séggel mérd magad” elve kiegészíti költôi önmeghatározásaink e típu-
sának körét, amennyiben világosan kijelenti, hogy ez az elv: mértékelv. 
Görög(ös) elv, pogány elv.

(Hiszen a keresztény-keresztyén életviteli elvek lényegében az ön-
korlátozás elvei, bár az etika itt nem használja a „lemondás” fogalmát, 
hanem az alázatét, amelyet a hiúsággal és gôggel mint fôbûnnel állít 
szembe. Kempis Tamás  viszonylag „kiegyezô” etikai rendszere is bizo-
nyos bûnök elismerésének talaján jelöli ki a követhetô – de már nem 
abszolút – erények értékrendjét. Költôink föntebb idézett önmeghatá-
rozó mondatai – „mindenség-morálja” – és az életviteli elvek között 
lényegi kapcsolatok nincsenek, mert a két elvtípusban megtestesülô 
etika egyben két világot is meghatároz. Az önmeghatározás költôi 
ethosza és az életviteli elvek célzatosan korlátozó-racionalizáló szabály-
rendszere között világnyi különbség van.)

Mind az Ady , mind a Babits  mondataiban oly hangsúlyos a Minden – 
Semmi ellentétezés, a logikában és a matematikában mûveleti elemnek 
számító kvantorok a filozófiában nem kevésbé fontos – bár a lehetô 
legüresebb – fogalmak. A mondatok logikai-filozófiai formája részben a 
kor szóhasználatára és filozófiai beállítódására jellemzô, bizonyára nem 
független a mindkettôjüket ért Nietzsche-hatástól. De ennél sokkal 
fontosabbak az apodiktikus logikai ítéleteket takaró mondatformák 
szerkezeti viszonyai. A Minden és Semmi ebben szimbolikusakká vál-
nak, és nem véletlen Ady  nagybetûje, mint ahogy az sem véletlen, 
hogy Babits  a Szimbólumok-sorozat elsô darabjául választja immár sokat 
idézett stanzáját. Bizonyára mindketten pontosan tudták, hogy kifeje-
zésük formája alapjaiban szimbolikus is.

3. Babits  szimbólumértelmezése természetesen külön tanulmányt 
érdemelne, de hadd idézzük ezúttal csupán Bajza-tanulmányának 
szimbólum-definícióját: „Tévednek, akik azt hiszik – írja –, hogy a 
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szimbólum csak valamely gondolat kifejezése: ellenkezôleg, a szimbó-
lum az elsôdleges lelki tény, és a gondolat csak gyenge kifejezése a 
szimbólumnak.” A szimbólum elôtérbe helyezése annak a szimbolista 
álláspontnak az értelmében történik, melyet leginkább Baudelaire  gon-
dolatával jellemezhetünk: a szimbólum poétikai és ismeretelméleti 
eszköz az univerzum meghódításában, a természet temploma, ugyan-
akkor hasonmása – szemben a klasszikus poétikai értelmezéssel, mely 
szerint a szimbólum, mint a gondolat érzéki megjelenítése, puszta ékít-
mény.

A lélekben meglevô szimbólumok – ezek az elsôdleges lelki tények 
– mintegy benépesítik a tudatot, és állandóan sarkallják a (szimbolikus) 
teremtést, hiszen közöttük állandóan újabbnál újabb kapcsolatok 
terem tôdnek, amelyek mintegy lefordítják (misztikusan) a világ elemei 
közötti korrespondanciákat. Azért misztikusan, mert a világra vonatko-
zó ténytudással szemben a költô szimbólumai preegzisztensek, gondo-
latot csupán új szerepük, teremtô töltetük alapján kapnak.

Ady -tanulmányában Babits  még mélyebbre hatol a szimbólum és vi-
lág összefüggéseinek elgondolásában (amelyek a teremtô szimbolika e 
felfogásában nem a formák és eszmék közötti konvencionális-analógiás 
viszonyokat jelentik!). Fejtegetéseinek kulcsa az, hogy a gyakran „ho-
mályosnak” minôsülô versek vagy a mögöttük álló világkép csupán a 
Titok elôtti Homály, amelyben a szimbólumok – feltárandó jelentéseik 
vonzóereje révén – eligazító indítékokat szolgáltatnak. Babits  maga is 
mélységesen hitt abban, hogy költôi eszközeivel, költészetével – de 
egyéb íráshoz kapcsolt tevékenységeivel is –, közeledik a Titokhoz. 
Olvasója gyakran úgy is érzi, hogy a kifejezés célja mögött (amit az iro-
dalom feladatának tartott) mindig egy sokkal elvontabban és nehezeb-
ben körvonalazható sejtelem áll. Természetes, hogy e sejtelem – 
amennyiben a vers is a Titok megragadásának eszköze – átszüremlik a 
versbe. De a Sejtelem mint önálló erô, kategorikus irányító, mindvégig 
a Világ és a Titok közötti egyik alapviszony is Babitsnál. A „ne mondj 
le semmirôl” szimbolikus létige is, és a költô számára azt jelenti, hogy a 
Világ és a Titok rendszerében minden sejtelmi elem egy igen fontos, 
esetleg az Egész természetére utaló relatív tényezô.

A szimbolikus világ és teremtés filozófiáját így foglalja össze Ady  és 
Dante kapcsán:

„…mert Adynál is, mint Dantéban, az egész világ szimbólumok óri-
ási láncolata, szimbólumoké, melyek szigorú egymásba illeszkedésük-
kel szinte a valósággal egyértékû szövetet alkotnak.” „Danténál a költô 



404

saját élete is szimbólum lesz, sôt minden szimbólumok tengelyévé vá-
lik; egy jelentôségekkel telezsúfolt élet, ahol minden emlék, minden 
titkos kis mozzanat nagy, titkos értelmû. Valahogy így van Adynál is. 
Élete az örökkévalóság számára alárendelt szimbolikus élet, melyet 
maga is mint egy csodát él át, és ad tovább az embereknek, mint egy 
kinyilatkoztatást… Minden szimbólumok kerete és foglalata ez az élet. 
Adynak a maga csodálva és lelkesen élvezett életében nyilatkoznak ki 
a Minden Titkok, s e körül jegecesedik ki a páratlanul gazdag szimbó-
lumnyelv, amelyen ôket el tudja mondani.” „Az ilyen költô nyilván 
nem úgy ír, hogy azonnal és teljesen megértsék. A szimbólumokat 
mintegy bányászni kell, s teljes kibányászásuk gyakran nagy idôk 
mûve. […] A Próza, földön lépô lábaival, messzirôl tud csak utánafutni 
a Szimbólum föleresztett sárkányának; de utána kell futnia, hacsak el 
nem akarja ereszteni a megértés zsinórját. […] A bányászó mindig mé-
lyebb és mélyebb szimbólumrétegekre akad, olyanokra, melyeket 
elôbb jelentékteleneknek vagy értelmetleneknek hirdetett, s föltárul 
annak, aki ismeri az erek irányát: elôször a költô élete, belsô élete káp-
rázatos gazdagságában, a gazdag szimbólumok mögött; s aztán e mögött 
az élet mögött, mely maga is szimbólummá válik, fölsejlik valami nagy 
titok, ami másképp el nem mondható, mint éppen evvel a szimbólum-
mal…”

A szimbolikus viszony a világhoz persze nem csupán metafizikai vi-
szony, nem csupán olyasvalami, amelyben a jelentések mintegy önma-
guktól szervezôdnek és utalnak. Ellenkezôleg: a szimbolikus világné-
zet alapja a világ több oldalú, komplex ismerete is; a költô olyan isme-
retek birtokában van, amelyek igen komplex módon foglalhatók össze 
egy szimbólumban vagy egy szimbolikus szerkezetben. Gyakran onnan 
származik az olvasó sejtelmi képzete, hogy az olvasás rövid ideje alatt 
képtelen lebontani a szimbólumokba foglalt ismeretek láncolatának 
egyes szemeit. De természetesen az ismeretelméleti oldal nem az 
egyetlen: érzelmek, etikai ítéletek, a személyiség élményeit tudatalat-
tiban érintô erôk szervezôdnek komplex módon benne. A szimbólum 
rámutat a világ bizonyos elemeire, szerves összefüggésbe rendeli azo-
kat, ugyanakkor bevezeti az olvasó tudatának pillanatnyi konstelláció-
jába, felhívja a figyelmet a világ egy jellegzetes elrendezôdési képének 
bizonyosságaira, valamint az ezekhez kapcsolódó kételyekre. Jó szim-
bólumot találni igen nehéz, teremteni még nehezebb, mert feltételezi 
a világ rejtett összefüggéseinek szerves ismeretét és az azokkal való 
alanyi communió folytonosságát, végeredményben pedig a kifejezést, 
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amely mindig ki is szakítja az összefüggést a világból, tehát hódítása 
aktus – természetesen a már idézett teremtô szimbolika esetében. Szá-
zadunk több nagy alkotója ugyanakkor a konvencionalizálódott szim-
bólumok újrateremtésével igyekezett az embertôl egyre távolabb ke-
rülô, rejtôzködô összefüggésekre rámutatni (ahogyan például Thomas 
Stearns Eliot  tette a láng és rózsa jelképeivel).

Roland Barthes  hívja fel a figyelmet arra, hogy a szimbolikus össze-
függések ugyanakkor igen mozgékony világot jelentenek az alkotó szá-
mára: „A szimbolikus tudat a mélység képzetét implikálja: a világot egy 
felszíni forma és egy sokalakú, tömör, hatalmas Abgrund viszonyaként 
éli meg, és a képet igen erôs dinamika járja át: forma és tartalom viszo-
nyát szüntelenül felkavarja az idô (a történelemi), a felépítményt szét-
feszíti az alap, anélkül, hogy a struktúrát magát valaha is meg lehetne 
ragadni.”

4. Babits  mondataiból kiolvasható alig leplezett csodálata a szimboli-
kus teremtés, a szimbolikus világértelmezés iránt. Benne is megvolt a 
szimbolikus költészeti teremtés becsvágya, több értelemben is. Elôször 
a saját költôi mûvében, amely – jóllehet vannak mélyen szimbolikus 
rétegei és alakzatai – egészében mégsem tekinthetô szimbolikus költé-
szetnek, sem belsô, sem külsô-alaki formája miatt. (Különösen az ezer-
kilencszázhúszas évekig erôs szecessziós formajegyeket mutató költé-
szet, az erôs retorizáltság, a mindenekfölötti törekvés a tiszta lírára, a 
gondolati elem sajátos jelenléte egyetlen kifejezésalakzatban – nehe-
zen megragadható irodalomtörténeti helyre utalnak.) A becsvágy má-
sodsorban ama hatalmas filológusi teljesítményben konkretizálódik – 
fô ként fordításaira, esszé- és tanulmányírói tevékenységére gondolok –, 
amely páratlanul tudatos – szinte tudományos – teljesítményként ala-
pozza meg és övezi líráját.

Mindezek miatt csak részben pontos Gyergyai Albert  jellemzése: 
„Egy másik nem ismeretlen, de szintén ritkán vitatott tulajdonsága Ba-
bitsnak, mint költônek és mint embernek is, bámulatos, eltökélt, halá-
láig töretlen becsvágya. Mint ahogy szeretetéhsége sem magyarázható 
puszta hiúsággal, becsvágya sem közönséges érvényesülni akarás a si-
ker, a hatalom, a jólét vagy a dicsôség érdekében, hanem a kezdettôl 
benne rejlô képességek felajzása, a mi század eleji gôgös individualiz-
musunk egy véglete […]. Ez a becsvágya hajtotta annyi nálunk isme-
retlen költôi szépség meghonosítására, viszont ez is okozta nagyrészt a 
költészete körül támadt, s nemegyszer szívós félreértéseket…”
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Babits  becsvágya tehát abból a felismerésbôl fakad, hogy az élet – 
annak szimbolikus megjelenési módjaiban, egészében és legapróbb 
részleteiben is – csoda, ennélfogva nem lehet róla semmilyen vonatko-
zásban lemondani. Ezt kiegészíti a költészetrôl vallott felfogása, mely-
nek értelmében a világ szimbolikus rendjéhez és e rend titkához csak a 
költészet képes elvezetni… Mindezek miatt páratlanul magasra érté-
kelte a Költészetet, s a lemondás egy szimbólumról (abban az értelem-
ben, hogy nem keressük meg az egy szimbólumot, avagy az Ady -tanul-
mány egyik lábjegyzetének kifejezésével: nem változtatjuk világunkat 
a „folytonos hasonlatok” szimbolikus rendjévé, a lemondás az egész 
egy láncszemének, következésképpen az Egésznek az elvesztését je-
lentette volna.

Két fontos következtetés származik a fenti gondolatmenetekbôl: az 
egyik szerint (amennyiben a költészet tekintetében gondoljuk el) a le-
mondás egyik formája a szimbolikus teremtésrôl, a költészetrôl való 
lemondás. Ebben az esetben megsemmisül a világ, mert megsemmisül 
jelentéses, tehát szubjektív-emberi viszonylataiban, többé nincs benne 
fontos vagy kevésbé fontos; a hallgatást a csend formájában végképp 
magába zárta. Továbbá (az orfikus gondolatmenet értelmében) a líra 
nélküli kínos egyedüllét megszünteti az ember ontologikus jelenlétét a 
világban.

A babitsi létige a tiszta pozitivitás, a tiszta állítás – és Gyergyai Al-
bertnek abban igaza van, hogy a babitsi állítás az Én viszonylat-
rendszereibôl indul ki. Mert a „ne mondj le semmirôl” létigében a szá-
zad uralkodó egzisztenciális gondolkodása a semmit senkivel helyette-
sítené, értelemszerûen azzal, hogy ne mondj le a Másikról, a Te-rôl, 
kisebb és nagyobb közösségeidrôl. Babits  kétségtelenül másként gon-
dolkozott, a Jónás könyvében is csak a próféta és az Úr között zajlik a 
dialógus. A hátrahagyott versek között található Tizenhárom párversben 
azonban a többiekre is gondol: „…aki nem szeret, annak jó lesz így is,/ 
és aki szeret, annak jó lesz így is…” A „ne mondj le semmirôl” létige 
semmije is átalakítható. Ez az átalakítás a mai líra egyik útja.

Montaigne  az Esszék Harmadik könyve Az akarat irányításáról szóló 
(X.) fejezetében megjegyzi, hogy az ember képességei nem az embe-
rért, hanem a képességek használóiért valók.

Ezen az úton nem teremnek szimbólumok.
Ez nem az ember útja.

Igaz Szó, 1983/10.
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Jelszó: buborékharc, avagy tisztesség és tehetség

Buborékharc címen jelentetett meg a Kriterion 1980-ban válogatást 
Molter Károlynak a marosvásárhelyi Tükörben 1918 és 1926 között 
publikált írásaiból. A kötet elsô jegyzete – többek között – a háború 
haláltáncára figyel, az utolsó az induló Korunk szerkezetét ismerteti; a 
közbeesô nyolc év a buborékharc jegyében telik, a fegyveres béke körül-
ményei között. Ennek a radikális metaforának a tartalmát megtaláljuk 
az 1925. október 11-i jegyzetben: „S fôként érdemes e partikuláris szo-
morúságban, liliputi nagyképûek és szunnyadó néperôk idején nagyot 
álmodni, transzilvanizmust és Duna-medencét kiáltozni, holott az el-
öregedett hajhuj-szellemet mindenütt a rászedett milliók föld alatti 
dühe fenyegeti, míg a földszínen buborékok, jelszavak szappanszaga 
émelyít; és tombolva ünnepelteti magát az emberanyag jelentéktele-
nebb és erkölcstelenebb legkisebbsége. Buborékok harca folyik itt, 
érdemes-e részt venni benne? Hohó, de mennyire érdemes! Nem bu-
boréknak állni és szállni üresen és szagosan, önmagának és a gondtalan-
ságnak tetszetôsen. Hanem kétpofára belefújni a buborékok sorába egy 
szájjal, kettôvel, tízzel, millióval, hadd legyen szellô, szél, sôt vihar e 
fúvásból, és hadd takarodjék e szagos sereg a tisztaság és tisztesség vi-
harától a semmiségbe, s legyen vége a gyerekjátéknak, melyet reakció 
és rémület, munkakerülés és gyermeki naivitás olyan színesen és szíve-
sen kínál a dolgozóknak…”

Amint e radikális metafora is jelzi, publicisztikai írásainak alapeleme 
a kritika, a legtágabban értelmezett kritika, amelyik egyaránt látószögé-
be fogja az irodalom, a kultúra, a politikai és társadalmi élet eseménye-
it és jelenségeit. A szellemi jelenségek kritikája elválaszthatatlan nála a 
létezés (nyomasztó) tényeinek felemlegetésétôl és kritikájától; s emiatt 
ez a gyûjtemény példamutató figyelmeztetésként hat ma is: igazi kriti-
ka, igazi szellemi élet elképzelhetetlen általános kultúr- és társadalomkritikai 
beállítódás és etika nélkül. Az irodalomkritika csak ebben a közegben 
nyerheti el teljes hatásképességét és értékformáló jellegét. A társada-
lomkritika jelenti azt az alapot és horizontot, amelyben már érvényesül 
a mûkritika formatív ereje, így válik lehetségessé a sajátos cél. Ahogyan 
Oscar Wilde megfogalmazta: „a kritika az, amelynek összevont ereje 
lehetségessé teszi a kultúrát”.

A kolozsvári Kaláka irodalmi mozgalmát üdvözölve, elvi pontosság-
gal és máig megszívlelendô érvénnyel jelöli ki a belsô kritika funkcióit 
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és sajátos – az érték- és érdekképviseleti vonatkozásokat különös mó-
don összekapcsoló – erôvonalait: „…éppen a szellemi élet helyes fej-
lôdése érdekében látjuk hasznosnak, hogy Erdély kritikai lelkiismere-
te is új munkára készül. Minden tôke követelô, mely az itteni lapokat 
és könyveket jóakarattal piacra dobja. A kritika kötelessége rákénysze-
ríteni az erdélyi tollakat, hogy a legjobbat nyújtsák erejükhöz képest az 
áldozásra szólított olvasóknak.” Az évek folyamán, a kritika történeté-
ben persze az a látszat keletkezett, hogy az erdélyi kritika – „pajtás-
kritika”. Molter „megengedi” a jelenséget, de hozzáteszi: az irodalmi 
életben mindig hasonló magatartásokat teremtettek a közös ideálok, s 
végeredményben a kritika funkcióképességét és értékhozadékát csak 
egyvalami igazolhatja: az irodalom minôsége.

Politikai éthosza az októbrista nemzedék politikai elveihez és dokt-
rínáihoz áll legközelebb: többször idézi Károlyi és Jászi nevét, s törté-
netileg is a magyar liberalizmus eszmevilágához kapcsolódik. Helyzet-
felismeréseiben realista, követeléseiben nem maximalista, de kitartóan 
következetes; sem a realitás, sem az elvek szintjén nem hajlandó elfo-
gadni a romániai magyar kisebbséget sújtó számos intézkedést, vagy 
éppenséggel a szükséges rendezés elmaradását. Kultúraszervezôvé vá-
lik a legnehezebb pillanatokban, akkor, amikor meg kell születnie az 
erdélyi irodalomnak, amikor elárvult nemzetiségi tömegek számára 
kell megtalálni a politizálás útját-módját, s a nélkülözhetetlen kulturá-
lis intézményeket – fôképpen az iskolákat – biztosítani.

Molter kiváló publicista, Adyn nevelkedett merész stílusával, az Est-
lapok nagy újságírónemzedékeinek svádájára emlékeztetô szarkazmu-
sával a politikai tudatosodás és felemelkedés közegében elszántan har-
col az innen-onnan jövô kioktatások, a központi és vidéki bornírtság, a 
tehetségtelenség és tisztességtelenség ellen.

Politikai nézeteink állandói néhol apolitikus nyíltsággal, néhol hipo-
tézisszerûen tûnnek elô írásaiból: az I. világháború utáni jövô-
perspektíváról legfontosabb megállapítása, hogy „az egyetlen radikális 
gyógymód és életfenntartó eszköz a munka”. „Haptákpolitika” helyett 
humanizmust és békét vár a vezetôktôl s a század elsô évtizedeinek 
radikális értelmiségi iskoláján nevelkedett gesztussal minden körül-
ményben az európai békére és békepolitikára szavaz. Állandóan hang-
súlyozza, hogy a hagyomány nem kisajátítható rítusok és ceremóniák 
rendszere, hanem a történelmi folytonosság szemléleti és tényszerû 
szubsztanciája – persze, nem akármilyen hagyományé, nem akárho-
gyan. Az 1918. november 10-i jegyzetben ezt a megfogalmazást talál-
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juk: „Hagyományokról szavaltak nekünk a közélet zsonglôrjei, s köz-
ben megfeledkeztek a nemzet egyetlen értékes hagyományáról: a nép 
és az egyén, azután a gondolat szabadságáról.” Molterre jellemzô az is, 
ahogyan a jövendô önzetlen reformpolitikájának képviselôjét üdvözli 
dr. Antalffy Endrében. 

Mert az értékek védelmében és történelmi folyamatosságuk érdek-
képviseletében Molter ízig-vérig reformpolitikus alkat. Olyan demok-
ratikus világnézetû író, aki éppen ezért szüntelen harcot kell hogy foly-
tasson a faji intolerancia és erôszakosság, a kisebbségek politikai, kultu-
rális és intézményi diszkriminációja ellen. S ez a harc látszólag kevés 
eredménnyel és elégtétellel jár, hiszen a viharfelhôk sokasodnak. De a 
liberális demokrata író alkati jellemzôjéhez tartozik a közvélemény ál-
landó formálásának és befolyásolásának felismert szükség szerûsége, 
belátása a társadalmi nyilvánosság társadalom- és jövôformáló erejének. 
Ebben megnyugodni nem, de hinni lehet, mert a helyesen mûködô 
társadalmi nyilvánosság politikai tényezô, s mint ilyen, fontos eszköze 
a felemelkedésért folytatott küzdelemnek.

Molter természetesen felismeri annak szükségességét is, hogy a ki-
sebbségi politizálás szerkezetváltozásával együtt kell járnia a nyilvános-
ság szerkezetváltozásának. Az érvek, az elvek és a képviselet rendsze-
rében ennélfogva ott kell lennie: a munkásságnak, a szocializmusnak, 
szabadelvûségnek (egyszóval a balszárnynak) és az erdélyi íróknak. 
1925. február 7-i írásában üdvözli a kalotaszegi politikusok helyzetfelis-
merését, egyetértôen hangsúlyozva: a néppolitika elsô kelléke a kriti-
ka, a politikai lét alfája a nemzetiségi tömegek tényleges megszervezé-
se és demokratikus részvétele abban az érdekképviseleti rendszerben, 
amelyben reális esélye csak profi nemzetiségpolitikusnak van, nem a 
dilettáns díszpolitikusoknak. (A kor persze kedvez a pozitív utópiák-
nak is: több írásban is felbukkan itt az Európai Egyesült Államok lelkes 
fantazmagóriája. De bár maradt volna ez a legrosszabb mindazon utópi-
ák között, amelyeket a kor és értelmiségijei produkáltak.)

Ebben a társadalomkritikai keretben kap igazán fényt Molter irodal-
mi és mûvészeti publicisztikája. Szép, jellemzô aforizmának is beillik 
1919. április 20-i jegyzetének zárómondata: „…a tudomány s a mûvé-
szet az emberek örökös feltámadása”.

Kritikai iránytûje azért is mûködik olyan biztosan, mert a mágnes a 
magyar irodalom és kultúra legkiemelkedôbb értékvonulata, s ennek a 
szellemnek a birtoklása több mindent lehetôvé tesz (és elvár): az euró-
pai irodalom és kultúra jelenségeinek, alkotóinak és irányzatainak fi-
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gyelemmel követését és asszimilációját, a kortárs magyar irodalom ala-
kuló erôvonalaiban kimutatható törvényszerûségek megértését, (s en-
nek alapján) a nem odatartozó megnyilvánulások kíméletlen kritikáját 
és elutasítását. Megkapja így a magáét a „kölyökirodalom” képviseleté-
ben Szomory Dezsô, és többször a Szabó Dezsô-i parttalan indulat, 
Molnár Ferenc…

Végeredményben a Buborékharc tanúsítja: az európai látóhatár, a be-
látás mélysége és az érdekképviselet indulata és stílusa nemcsak kriti-
kai és politikai értékmérôként mûködött, hanem minôségében máig 
érték- és elvárásmérce maradt. Annak példájaként, hogy kultúra és ma-
gatartás színvonalas és nyilvános kritikai lelkiismeret nélkül elképzel-
hetetlen. Molter Károly regényeihez méltóképpen zárkózik fel ez a 
publicisztikai gyûjtemény. (Olvasmányként: eleven, fordulatos, válto-
zatos – hatása valószínûleg tartós lesz.)

Az az éthosz, amelyet hordoz, irodalmunknak és kultúránknak éltetô 
öröksége és állandó becses hiánycikke.

Utunk, 1981/16.

József Attila sorsa Erdélyben

Kántor Lajos egyik utóbbi gyûjteményes kötetében, a Korváltásban, 
az idén az Utunk hasábjain közölt tanulmánysorozatában (Vallani és 
 vállalni), de vitacikkeiben is egyre egyértelmûbben tûnnek fel saját 
irodalomtörténeti felfogásának elméleti szempontjai és körvonalai. 
Szándékaiban, tényközléseiben és értelmezéseiben a magyar irodalom-
történet írás számos bevett ítéletét, elfogadott nézôpontját és tényértel-
mezését kívánja kritikailag felülvizsgálni, több dogmává vált összefüg-
gés kérdésében jelenti be vétóját. Az irodalomtörténész és az irodalom-
kritikus véleményei és állásfoglalásai kiegészítik és támogatják 
 egymást, az állásfoglalások elvi-esztétikai azonossága az alapban, s ter-
mészetesen a Korunk irodalmi szerkesztôjének szûrôje és mércéje egy-
aránt jelzik az irodalom rendszeres, tudományosan megalapozott, ki-
dolgozott önálló szemléletének igényét. Nem lezárt folyamatról van 
szó, s ezért nem lehet bár néhány mondatban jellemezni ezt a szemlé-
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letet, illetve e szemlélettípusnak sajátos változatát. Problémaválasztá-
sában és értékítéleteiben a nemzeti és nemzetiségi irodalomnak azokat 
az alkotóit, mûveit és irányzatait kívánja eszmei-esztétikai mérceként 
mûködtetni Kántor Lajos, akikben és amelyekben hangsúlyos a társa-
dalmi üzenet, a nemzeti és politikai radikalizmus magatartásához 
magasrendû mûvészi kvalitások és eszközök társulnak (de meg is for-
dítható az összefüggés), s az irodalmi mûvek ugyanakkor mérvadó esz-
tétikai formák is. Ennek az alakzatnak a szociológiájához többnyire a 
mérhetô közvetlen hatás is társul.

Hiszen az irányított teljességnek ez a megteremtett és követett elve 
és igénye olyan mûködô logikai rendbe kell szervezze az eseményeket, 
tényeket, ítéleteket, állásfoglalásokat stb., amely magából az irodalmi 
folyamatból hiányzik. Kántor Lajosnak kétségkívül megvan az anyagá-
ra vonatkozó filozófiája – kérdés az, hogy mennyire egységes és alapos 
az a rendszer, amelyet létrehoz az irodalomtörténeti folyamatból, s hogy 
mennyire valószínûbb az igazságértéke másénál. Ha megelégednénk 
nagyobb meggyôzô értékével, népszerû szofista álláspontra helyezked-
hetnénk, de ez nem volt célunk.

Kántor Lajos legújabb könyve (A hiány értelmezése. Kriterion Könyv-
kiadó, Bukarest, 1981) egyszerre történeti és hermeneutikai vállalko-
zás, amennyiben kikutatja s megmutatja, hogy s mint fogadták (vagy 
éppen elutasították) József Attila személyét és mûveit Erdélyben; s ér-
telmezi is a jelenséget, amennyiben felállítja indíték és okság rendsze-
rét, valószínûsíti a következtetéseket. Tárgyát és annak logikáját egy-
séges modellben mutatja fel.

Vállalkozása egyértelmûen nehéz: a korszakok, mûvek, magatartá-
sok, értékelések, állásfoglalások, világnézeti kisajátítások, sérelmek, 
pszichoterápiai utókonferenciák mérhetetlenül és szinte áttekinthetet-
lenül bonyolítják azt a képet, amelyet a „nehéz ember”, József Attila a 
lehetô legellentmondásosabban hagyott az utókorra. Szerencsére az 
életmû minden tekintetben eligazít érvényes és érvénytelen, valóság 
és látszat között.

A „József Attila Erdélyben” képzet azt a folyamatot jelöli, amelyben 
a klasszikuslévendô magyar költô és kiváló szocialista gondolkodó meg-
honosodott a romániai magyar irodalomban. A meghonosodás többszö-
rösen összetett jelentésû fogalom: jelenti – egyebek mellett – a lapok-
ban való jelenlétet, de az elvont tudását is annak, hogy egy József Atti-
la nevû magyar költônek illendô dolog helyet biztosítani a romániai 
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magyar lapokban (mivel nem csupán a fiatal nemzedék jelentôs kép-
viselôje, hanem a magyar irodalomban eredeti és újszerû költô). 

Látszólag egyértelmû lenne a képlet, 
– ha nem túl nagy szóródásbeli különbségekkel és viszonylag egy 

idôben lett volna jelen a romániai magyar lapokban;
– ha rendszeresen kértek volna tôle írásokat például az Ellenzékbe, 

Pásztortûzbe, Helikonba, Korunkba, Brassói Lapokba;
– ha rendszeresen viszonylag jól fizették volna;
– ha felolvasó körutat rendeztek volna neki és megismertették volna 

az erdélyi kultúrakedvelô közönség szélesebb rétegeivel (bizonyára 
nehezen sikerült volna);

– ha válogatott verseit kiadták volna jó honoráriumért; 
– ha stb., ami egy költô biztonság- és méltóságérzetéhez, minimális 

anyagi jólétéhez szükséges. (A biztonság – írja John Stuart Mill – 
alap vetô ösztönünk. Ha az embert ebben az ösztönében támadják, 
életének védelme érdekében igyekszik bosszút állani. De József At-
tila lassan lemondott errôl a lehetôségrôl is.)
(Nem kellett ehhez József Attilának lenni és fél századdal ezelôtt 

élni, vethetné a szemünkre valaki. Igen ám, válaszolhatnánk, de mi 
most éppen az ô esetérôl beszélünk.)

Tehát ezekkel a „volnákkal” szemben József Attila „bevétel” olda-
lán a 11 év alatt állt 43 versközlés (újraközlésekkel), mûfordítások, 
egyéb cikkek és hozzászólások, sietôs levélváltás, nekrológok – ameny-
nyire a kultúrpolitikai szükségletekbôl és lehetôségekbôl, az érték-
felismerésbôl és jószándékból itt futotta. Futhatta volna kevesebbre is, 
többre is, „minôségibbre” is. De az aktuális történelmi sajátosság sze-
rint éppen ennyire futotta.

Ki az esztétikumot pártolta fel, ki az osztályszempontot, ki a Duna-
völgyiséget, s inkább a politikai ízlés válogatott, mint az irodalmi. Az 
erdélyi lapszerkesztôk viszonylag sikeresen felosztották József Attila 
egyetemes költészetét –, dicséretükre legyen mondva: legalább jól vá-
logattak.

A hiány értelmezésében József Attila erdélyi jelenléte többszakaszos 
képlet, az egyes közlési periódusok többnyire lapok szerint oszlanak 
meg. Periódus és lap, periódus és elosztás, lap és elosztás összefügg, s 
ennyiben Kántor nem csupán a befogadás és hatás szociológiáját vizs-
gálja és értelmezi, hanem saját, a romániai magyar irodalmi intézmé-
nyeket illetô felfogását is újólag kifejti – tárgyköre kapcsán nyilván 
közvetetten. (A könyv hetedik fejezetében – Otthon – a Brassói Lapok-
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ban – Kántor valószínûleg, bár nehezen egyértelmûsíthetôen, azt kíván-
ja jelezni, hogy ennek a fórumnak a választásában volt a legkevesebb 
irodalmon kívüli szempont.) Az eszményi befogadás modelljébôl 
ugyanakkor nem marad ki Fejtô Ferenc színvonalas, értelmezô tanul-
mánya sem.

Ezek szerint csak ott munkál mindannyiunkban, s nyilván a kutató-
ban is, József Attila fogadtatásának ha nem is ideális, de legalábbis elfo-
gadható képe. Amely befogadás nem a kultúra szerkezetét reprodukál-
ná, s amelyik több esélyt adna József Attilának önmagához, az élethez, 
mûvészethez, hatáshoz. De ez az elképzelés természetesen a minden-
napi életfelfogás szerint való, adagolható szeretetelvének megfelelôen 
éppoly történetietlen, mint amennyire nem valóságos az emberek 
többségétôl elvárni a lényegi emberi (akár klinikai formájú) viszonyt is, 
ha az embertárs látnivalóan már áldozat. Ellenvetést persze itt is tehet-
nénk: a zseni ebben is kivétel lehetne a farkastörvény alól. Persze a 
zseni életével nem ismerheti el a farkastörvény létét, bár halálával iga-
zolja azt. Ennyiben igaza volt Kodolányi Jánosnak, aki nekrológját vád-
irattá változtatta.

Persze Kántor nem kíván bíró lenni, hermeneutikai szempontja kö-
veti József Attilát: a költô panteizmusa, a nagy összefüggések értelmi 
szeretete és kutatása, a jelentésadás filozofikus vágya gyümölcsözik az 
életmû és hatás történetének mindenoldalú vizsgálati igényében, és 
lehetôleg teljes feltárásának szempontjában. Ez a nézôpont méltó a mû 
szelleméhez. Csak azt kifogásolhatjuk, hogy különösen a filológiai le-
írásban, a tanulmány kissé sietôs, a megírás rendje, de még stílusa sem 
hagy elég idôt a gondolkodni többet kívánó olvasónak. Persze az írás 
logikáját úgy is felfoghatjuk, hogy az olvasó kérdéseire éppen az adatok 
bemutatásának rendje és sorrendje a válasz. De ismételjük: a szerzô 
hermeneutikai állásfoglalása érvényes: „József Attila »egzisztencializ-
musa« és »internacionalizmusa«– az Elmélet vagy A Dunánál vízióiban 
nagyon is konkrétan ragadható meg, a lírai összegezés kor- és kórisme, 
szétválaszthatatlanul. Tudományos és társadalmi kötelességünk tehát a 
teljes magyarázat keresése, a többértelmûség feltételezése, kutatása – 
így a hiány újraértelmezése is: 

Csak ami nincs, annak van bokra
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra. 

A könyv bevezetô része (Hiány, hiányok) egyben hermetikus is, s eh-
hez kapcsolódnak a zárómondatok. Szinte misztika fogja körül a filoló-
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giai adattárat, s ebben igazat kell adnunk Kántor Lajosnak. Tiszteletre-
méltó dolog nem állítani arról semmit, ami József Attilának végül meg-
adatott, s ami talán a költô egyetlen titka maradhat az elutasító vagy 
közönyös kortársak, a kíváncsi utókor elôtt. S amit csak körülírhatunk 
Juan de la Cruz strófájával: 

legnagyobb dolog, ha végül
látja lelkem önmagát
támasszal és támasz nélkül.

Az utolsó sor kötôszava a senki földjérôl való.

Utunk, 1981/40.

József Attila, végül…
Sárközi Péter: „Kiterítenek úgyis”2

Sárközi Péter, a római La Sapienza Egyetem Magyar Tanszékének 
vezetôje, a jeles filológus és komparatista könyvet szentelt egy torz és 
közkeletû, ámde tankönyveinkbôl meg a közelmúlt és a jelen számos 
reliktumából visszatekintô József Attila-portré lebontásának. Annyit 
tévedtek volna két nemzedék kutatói? Avagy a kortársak elsietett, elhi-
bázott ítéleteit, értékeléseit örökölte volna az utókor? A kép, a puzzle 
részleteiben hiteles és kidolgozott, tehát a József Attila-kutatás sok 
szempontból igen eredményes volt, mégis az „illesztés” hibás, avagy – 
ahogyan Mikszáth Kálmán szerette nevezni – a „férc” rossz helyen va-
gyon. Hogyan vált mindez lehetségessé – kérdezi a szerzô, s nekiáll 
felfejteni e módszertani gubancot.

A könyv négy fejezetre tagolódik, a Bevezetô pedig tartalmazza mind-
azon módszertani útmutatásokat, amelyeket ajánlatos igen pontosan 
követni. Mûvét Sárközy Péter „középiskolai és egyetemi diákok szá-
mára” írta, József Attilát pedig „legösszetettebb, legproblematikusabb 
életszakasza és költôi alkotókorszaka” tükrében kívánja bemutatni, a 

2 Argumentum Kiadó, Budapest, 1996.
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Nagyon fáj versei felôl. Nyilván, ez a munka – mind a kutatás eredmé-
nyeinek összegzése és kritikája – messze több, mint egyszerû breviári-
um vagy legemecum, s az sem érdektelen, hogy miért és hogyan.

A Curriculum vitae pontos és tömör összegzése a József Attila-legen-
dáriumnak. Mindenki magán mérheti le – ezt olvasva –, hogy mennyire 
azonos a költôrôl alkotott képe a „panel-elemekkel” (Tverdota György 
megfogalmazása). Nagyon fontos hangsúlyoznunk a személyességet: 
minden versolvasó és értô tudja, hogy József Attila valahogyan megszó-
lít: a hetvenes évek elején magam is átéltem versmondóként, a kolozs-
vári 11. számú (ma Báthory István) Líceum színpadán azt az élményt, 
ami ennek az üzenetnek a megszólaltatásával és közvetítésével jár. Ha-
sonlóan a kötet szerzôje által megidézett elôadáshoz, amely alighanem 
a könyv születése szempontjából sem volt mellékes körülmény: „1969. 
november 30-án, József Attila halálának évfordulójára a budapesti 
Egyetemi Színpadon Berek Kati színmûvésznô közremûködésével az 
Eötvös József Gimnázium IV. C osztályának versmondói – jelen könyv 
írójának segítségével – bemutatták a József Attila kései verseibôl össze-
állított mûsort Kiterítenek úgyis címen.” A személyesség sallangmentes, 
poétikailag ez azt jelenti, hogy az eszköznek és a tárgynak egymásba 
hatolóan azonosnak kell lenni: hanem a kacifánton elbotlik az üzenet. 
Muszáj megismételnünk a közhelyet: a nagy költészet módján ez a hu-
manitás megszólalása, ezért érinthet meg.

Tanulságos az a kép, amelyet Sárközy Péter a József Attila-evangéli-
um (Németh László kifejezése) keletkezésérôl megrajzol: „Már a Szép 
Szó 1938 elején megjelentetett József Attila-emlékszámában jól meg-
figyelhetô, hogy a visszaemlékezôk az ott közölt Curriculum vitae és az 
életrajzi versek elemeibôl építik, formálják a legendát, melyet majd Jó-
zsef Jolán fog testvérérôl írt nagyon szép életrajzi regényében összegez-
ni…” „A visszaemlékezések legtöbbjénél jól kimutatható, hogy nem 
igazi visszaemlékezések, hanem a korábbi, József Attiláról írt tanulmá-
nyokból, illetve József Attila-írásokból építkeztek. A legzavaróbb azon-
ban az, hogy az ilyen írásokban sokszor a szerzô ad József Attila szájába 
mondatokat, melyeket a következô munkába már mint hiteles József 
Attila-idézetet használnak fel.”

A legendárium lebontásának legfontosabb eszközei: a tények. Sár-
közy Péter a tétel–tények–ellentétel, majd argumentum szép skolaszti-
kus logikájával biztosítja igazát. Kilenc tételben foglalja össze a hamis 
portré legfontosabb elemeit, sorra veszi ôket, majd – nemcsak szerkesz-
tésbeli kérdés ez – úgy tekint az így kialakított szemléleti rendszerre, 
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mint amely nélkül a Nagyon fáj versei érthetetlenek, vagy legalábbis, 
hogy a „korai” és „kései” József Attila két, egymással össze nem egyez-
tethetô költôi világának felfogásához vezetnek, avagy e költészet frag-
mentárius jellegét hordozzák.

Vegyük tehát sorra:
1. A „proletár gyermekkor” legendája: nélkülözés, szeretethiány, ve-

rés, az Amerikába kitántorgó – ámde csak Brãiláig érkezô – Aron Iosifu, 
az apa kérdései. Ezzel a részben önmaga által leképzett mítosszal szem-
ben a költô eredetileg úgy vélte, hogy például Öcsödön boldog volt. 
Sárközy idézi Gyertyán Ervin megállapítását, aki szerint „szociológiai 
értelemben a költô sorsának egészét nem tekinthetjük tipikus proletár-
sorsnak”, Sárközy saját argumentált véleménye pedig az, hogy tizen-
négy éves korától József Attila semmiképpen sem élte a proletárok éle-
tét, illetve hogy harmincévesen értékelte át gyermekkorát.

2. „A Horger-ügy”. Költeményében elkövetett illetlenségéért – ezek 
a XX. század magyar mentalitástörténetének igazi nagy mítoszai és té-
mái – József Attilát (és késôbb Radnóti Miklóst sem) zárták ki a szegedi 
egyetemrôl, ennek gondolatával senki nem is foglalkozott, a költô 
rendben letette vizsgáit, a maga elhatározásából Bécsben folytatta ta-
nulmányait, késôbb pedig vissza akart iratkozni a szegedi egyetemre. A 
tény az, hogy a Születésnapomra címû versének tanúsága szerint „beteg-
sége súlyosbodása idején a Horger-féle fenyegetés mint mentség tá-
madt fel emlékezetében”.

3. A díj, ami van – József Attila és a Baumgarten Alapítvány. Jóllehet 
József Attila A Toll címû folyóiratban, 1930-ban „kegyetlen” kritikát 
közölt Babits Mihály Az istenek halnak, az ember él címû verseskötetérôl, 
ez nem vezetett oda, hogy Babits mint a Baumgarten Alapítvány kurá-
tora kizárta volna ôt a díjazottak közül. (Kétszer részesült az 1000 
pengôs kisdíjban és 1937-ben a 3000 pengôs nagydíjban.) A Nyugat kö-
zölte verseit. Babitscsal pedig megbékélt.

4. „A barátok legendája.” „József Attila csak a halálát követô vissza-
emlékezésekben jelenik meg mint kedves és hetyke alak, varázslatos 
egyéniség, petôfis megjelenésû és kiállású, mindenkit magával ragadó 
költô, mindenki kedvelt és szeretett Attilája.” Ezzel szemben a kortár-
sak – Sárközy itt Komlós Aladár, Madzsar József, Nagy Lajos, Remenyik 
Zsigmond és Németh Andor véleményeit idézi – a mindennapok Jó-
zsef Attiláját, különbözô megfontolásokkal és szemszögekbôl, egysze-
rûen viselkedni nem tudó és nem akaró, ellenszenves alaknak látták. 
Az Illyés Gyulával való kapcsolata – amelyben külön nehéz tétel a két 
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férfi viszonya, Kozmutza Flóra lévén közöttük – viszont nem minden-
naposan nehéz fejezete a magyar irodalom és a lelkek történetének.

5. „József Attila szerelmei.” Nem igaz, hogy a másik nemhez fûzôdô 
kapcsolataiban József Attila kifejezetten „anya-pótlékot” keresett vol-
na. Egyrészt reális, férfias szerelmi kapcsolatai voltak (Németh Andor 
visszaemlékezése), másrészt – amint azt a Flórához írott levelei tanúsít-
ják – a teljes szerelem után óhajtozott, amit egy életen át nem kapott 
meg élettársától, Szántó Judittól. Visszatekintve, Flóra úgy vélte, hogy 
József Attila a szerelemben „biztonságra, tartósra, állandóra” vágyott. 
(E keményre kuszált és részben szomorú emberi kapcsolatok szövevé-
nyét szükséges idéznünk, mert e szövevény másfelôl egy teljes költôi 
motívumrendszer struktúráját alakítja.) Itt jegyezzük meg, hogy Sár-
közy Péter egyik tanítványa, a római kutató, Nicoletta Ferroni kötet-
ben jelentette meg József Attilának a Kozmutza Flórához írott leveleit, 
ezzel együtt a Flóra-verseket, Tommaso Kemeny fordításában.3 Erre –
mint ahogy a „római mûhely”-bôl kikerült más mûvek méltatására is – 
még visszatérünk.

6. „Akadt nô, ki érti e szavakat.” – Az Edit-szerelem legendája. Ön-
magában is megfontolni való, hogy miután Rapaport Samu megszakí-
totta József Attila kezelését, sikertelennek és károsnak ítélte azt, 
Gyömrôi Edit vállalta. Kétszeresen is csapda, illetve veszélyhelyzet 
volt (nehezen hihetô, hogy a pszichoanalitikusnô mindennek ne lett 
volna tudatában). József Attila ekkor már látnivalóan kórosan kötôdött 
a vele kapcsolatba kerülô személyekhez: másrészt pszichoanalitikusan 
is képzett volt – Gyömrôi Edit pedig vonzó fiatalasszony. Ez a „szere-
lem” kényszerhelyzetben fogant, kimerítvén annak minden ismérvét, 
ebben a szerelemben tehát nem lehetett a József Attila számára oly 
drága szabadság.

7. „Gyermekké tettél.” – Az Edit-szerelem a versek tükrében. A 
csapdahelyzet következményei nem maradtak el. A versek arról valla-
nak, hogy – nyilván viszonzatlan – szerelmet érzett Gyömrôi Edit iránt, 
és ez a kapcsolat még csak nem is különült el teljesen a pszichoanaliti-
kus viszonytól, amint azt az idézett példa, a Gyermekké tettél igazolja. 
1936 júniusában kézzel támadt kezelôorvosára és annak barátjára. A 
Nagyon fáj Edit-versei – ezek a valóságban drágakövek – már ezután 
születnek. De a magyar lírában is szinte hagyomány, hogy a versszülô 

3 Bulzoni Editore. Roma, 1995. 130.
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szerelmi kapcsolat nem szimmetrikus, ezek valamilyen boldogtalan-
ságra vonatkoznak. József Attila „szerelmes versei” azonban már szub-
limációk.

8. „Bolondot játszottak velem.” – József Attila betegsége. A költô – 
ezúttal mint alany – kétségtelenül nagyon beteg ember volt, aki azon-
ban zseniális verseket írt. Sárközy Péter hangsúlyozza, hogy József Atti-
la tudatában volt betegségének, másrészt – amint Bak Róbert és Varga 
Ervin tisztességükben szépséges, modellértékû megállapításai is hang-
súlyozzák – a zseni és annak alkotásai nem mérhetôk az átlagemberre 
méretezett pszichiátriai normákkal. A tiszta esztétikai hatás szempont-
jából a patogén elem semleges természetû. Mindez sokkal szemlélete-
sebb Chesterton közismert paradoxonában: a „bolond” mindennel 
együtt önmagát is elveszíti, a zseni mindent elveszít, kivéve az értelmét.

Itt kell megjegyeznünk, hogy József Attila betegségének és öngyil-
kosságának viszonyával Sárközy Péter kimondottan nem kíván foglal-
kozni. Az elôl a kérdés elôl viszont, hogy mennyire van kódolva az ön-
gyilkosság ebben a költészetben, értelmileg nem térhetünk ki. Az élet 
elhagyásának gesztusa itt az intellektusé, a humanitáshoz tartozik, fel-
emelô és iszonyú. Ez a búcsú mintegy kötelezvény jellegû, eredeti kér-
désünkre a válasz természetesen pozitív.

9. József Attila „freudizmusa”. A költô versvilágában textusszerûen 
is megjelenik a freudista fogalmak rendszere, de a szavak: önmaguk és 
nem a freudista tanok, világnézet, panacea megnyilvánulásai. Freudiz-
mus és marxizmus a teória szintjén egyaránt foglalkoztatták (mint 
ahogy a logika és a poétika összefüggései is): ez persze nem jelenti azt, 
hogy a kettô összekapcsolásával valaminô egyetemes világértelmezést 
kívánt volna létrehozni, ideológiát pedig semmiképpen sem – ahogy 
nem egy kortársa vélte.

10. „József Attila és a párt.” József Attila és a Kommunisták Magyar-
országi Pártjának viszonylatában, szempontjaiban is számtalan ködösí-
tés jött létre, mert végül is – a legitimitásnak micsoda erôforrása – a párt 
(meg az utóda) nem nélkülözhette a legnagyobb XX. századi (proletár) 
magyar költôt. Jóllehet párttag is volt, mozgalmi munkás is, József Atti-
la a maga sajátos proletár öntudatát képviselte, de azon kívül semmi-
lyen pártideológiát sem, mely utóbbi gyakorta a pártbürokraták magán-
véleménye volt. Ráadásul. Ezért mellôzték, „lehagyták”, politikailag 
megbélyegezték, a párt hivatalos képviseletére alkalmatlannak talál-
ták. A tény az, hogy nem József Attila szakított, hanem vele szakítottak. 
Költészeti értelemben mindennél sokkal fontosabb azonban, hogy a 
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proletárság szemléleti forma volt nála, az ezt kifejezô „sivárság”, „sivár-
sági érzés” a versek igen komplex képi világában objektiválódott.

Ezeket a „cáfokat” immár módszertani, konstrukciós elvekké vál-
toztatva fogott hozzá Sárközy Péter a Nagyon fáj verseinek keletkezés-
történeti elemzéséhez. Az életmû egységes egészként való felfogásá-
hoz nagyon is illik a választás: a József Attila által 1936 végén összeállí-
tott kötet az 1935-tôl kezdôdô befelé fordulás teljes keresztmetszetét 
adja. Az életmû zárlata egységes egész, de az egészre visszanyúló értel-
mezés is. Középponti helyén a bûn-büntetés, illetve az istenkeresés áll, 
benne a kereszténység istenének a meglelésével. Mindezt magyarázva, 
Sárközy Péter kiemeli a költôt, a mélyen vallásos Barta Istvánhoz fûzô 
kapcsolat fontosságát. „A Kész a leltár… egyúttal József Attila Isten-ke-
resésének keserû lezárását is jelenti.” Az istenes versekben – immár a 
magyar költészet nagy hagyományára emlékeztetô módon – biblikus 
utalásrendszer, zsoltártöredékek is felbukkannak. A Kései sirató elem-
zésében végül Sárközy Péter megmutatja, hogy – akár a mesterszonett 
a koszorúban – miként foglalja egybe ez a költészeti remekmû a teljes 
motívumrendszer legfontosabb elemeit a korábbi versekben megjelent 
sorok, képek tárháza. Az ösztönösség és a tudatosság szélsôségeinek a 
jelzésében a költôi személyiség teljes képe.

A kötet szinte felényi terjedelmét – amelyet a recenzensnek itt nem 
célja elemezni – a Nagyon fáj kötet versei, azok interpretációja, a fonto-
sabb helyek, sorok, belsô utalások filológiai és poétikai megfejtése, va-
lamint a szerzô vonatkozó kommentárja teszik ki – ahol azok óhatatlanul 
szükségesek a megértéshez. Az elemzés fô elve a motívumok evolúció-
ja, egymásból alakulása, a rendszerelv felmutatása. A belsô utalásokat 
felfedni nem egyéb, mint e költészet kulcsával rendelkezni, a voltakép-
peni bensôséges versértés. Erre neveli a pedagógus a diákjait. A kötet e 
tekintetben hasonlatos a Matúra-sorozatban megjelent opusokhoz.

Jóllehet, sejtjük, a József Attila-filológia még sok meglepetést tarto-
gathat a kutatók és a versolvasók számára (lásd a Karóval – Kóróval jöttél 
halhatatlan, modellértékû esetét), alapjaiban véve az értés és értékelés 
szemléleti kereteivel rendelkezünk. Ennek a megformálásában szerin-
tem fontos állomás immár a Sárközy Péter könyve is, nemcsak kutatói, 
filológusi erényei, hanem szívós és élvezetes, hellyel-közzel nyomozói 
logikája okán is. 

Rivista di Studi Ungheresi, 1997/12., olasz nyelven
Magyarul: Hitel, 1999/8. (A Holmi nem fogadta.)
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A megfigyelô költô

Ahány válogatás, annyi Radnóti Miklósunk van: az egyikben a kese-
rédes hangú költô szólal meg, a másikban (az irodalomtörténeten párolt 
szempont szerint) a hibátlan ötödfeles jambus és alexandrinus költôje, 
formáival a hideg tökéletességig elbíbelôdô költô. Aztán van olyan vá-
logatás is, amely a nagy tablókra és a kor költôi divatát követô retoriká-
ra épülô szabadversek mércéje szerint készül. Mindez annak a jele, 
hogy a Radnóti Miklós költészetérôl alkotott képünk ma is elég bizony-
talan, hiszen ha a vélekedések egybevágóak is a pályát lezáró nagy ver-
sek értékelésében, maga a pálya és a kezdet eléggé homályba vész. Egy 
újabb Radnóti Miklós-könyv (Versek és mûfordítások. Az elôszót és a füg-
geléket összeállította Cs. Gyimesi Éva. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-
Napoca, 1985) kapcsán gondolom mindezeket, ráadásul ez a kötet nem 
is tünteti fel a válogató nevét; nem tudom tehát, kinek az ízlése nyo-
mán olvasom újra Radnóti Miklós verseit. Ilyenkor nem árt, ha elô-
vesszük az életében megjelent versesfüzeteket, nem árt megnézni, mi-
bôl is jött létre ez a költészet. 

A Lábadozó szél (1933), a költô harmadik verseskötete stilárisan még 
eléggé bizonytalan: találunk benne szecessziós, de expresszionista-
konstruktivista hangokat is, természeti romantikát és a mozgalmi költé-
szet jellegzetes hangjait egyaránt. A keresésben azonban egyvalami 
változatlan: a természeti kép, mint formaszervezô tényezô, méghozzá 
léptékkel. Radnóti Miklósnak furcsa „filmes” szeme van, közelít és tá-
volít, mint a gumikamera, s ezt azért teheti meg ilyen biztonsággal, 
mert a megfigyelés maga tökéletes, a legapróbb részletekre kiterjedô és 
egész filozófia áll mögötte. 1932. január 17. (Vasárnap) Részlet címû, 
egyébként jelentéktelen versében olvassuk: „Aztán borzasra fázott ve-
rebek szálltak/ fölénk a fára s hullt ránk apró/ tüskékben, zúzmara.” Az 
apró tüskék már jelzik azt a léptéket, amely a költô legbiztosabb tájé-
kozódási pontja a természetben, hiszen az apróban fedezi fel a nagyot, 
a rezdülésekben a napszak- és évszakváltozásokat, s költészetének va-
lóban bensô formájává lesz a millió szín, az a mozgásegyveleg, amelyet 
aztán az emberi gesztus fog össze, tesz rendezett egésszé. A nagyot az 
apróban, a parányt a hatalmas méretekben is felfedezi, ez azonban nem 
ösztönös tulajdonsága, hanem nagyon is tudatos szemlélete. 1939. júli-
us 29-én, szombaton Párizsban jegyzi Naplójába a következôket: „Teg-
nap az Opera mögött egy nagy, bundás méhet láttam, kétségbeesetten 
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és fáradtan zsongott egy postaláda kulcslyuknyílása körül. Kasnak néz-
te. Nemcsak szagemléke (vagy az egyáltalán nincs?), hanem formaem-
léke, formaélménye is van a rovaroknak?” (Radnótinak erre a kérdésé-
re ma már igennel válaszolhatunk.) 1941. május 22-én írja: „A réten 
hosszú szárú fûre száll egy bogár. A fûszál meghajlik, a bogár kis híja 
lepottyan. Egy lábon lóg, majd föltornázza magát és csodálatos ügyes-
séggel egyensúlyt teremt. Valami dolga van. S ti a gépeket szemlélitek 
elérzékenyülten – marhák!”

Keserédes címû verse (Meredek út, 1938) kezdôstrófájában a három 
képhez három különbözô „kameraállást” rendel hozzá: „A felleg zsákja 
pattant,/ víz csurran és riadtan/ órjási hangya fut.” Hasonló szemlélési 
móddal (leginkább megelevenítô módnak nevezném) írja le a zápor 
kezdetét, tartalmát és folyamatát, keretét – oly pontosan, hogy szinte 
már barokk ékítménynek hat. Mint a lassú idejû filmekben, mementó-
ként jelenik meg a tócsa képe: „Gödörbe gyûlve néhol/ kis tócsa bugy-
borékol/ és ki tudja meddig él.” Most három olyan filmre gondoltam, 
amelyekben a bugyborékoló tócsa képe – különbözô funkciókkal 
ugyan – kompozíciós értékû volt. Az egyikben a nagy útra induló va-
dász nézte, a másikban az élettôl és annak minden gyönyörûségétôl 
búcsúzó öreg herceg ballagott ki mellette a képbôl, a harmadikban 
maga a tócsa és a föld is megmozdult, percekig remegett, mintha föld-
rengés miatt, vagy egy könnyes szemen át nézve. Igaz, most egy negye-
dik film is eszembe jut, amelyikben az ôszi pirosas-sárgásvöröses levél-
szônyegbe ágyazottan jelenik meg a tócsa és könnyû kis cséza villogó 
küllôjû kereke halad át rajta. Tovább nem folytatom, bár lehetne, nyil-
ván ilyesfajta funkciója van a tócsának a keveredésben, és valóban – 
ezúttal könnyedén rímeltetve az eltûnô tócsa képére-gondolatára – 
megjelenik a reflexió, nem a rá különösképpen jellemzô halálsejtelem-
ként, hanem klasszicizáló formában: „S ki tudja meddig élek?/ lebbenj 
csak, könnyû ének,/ vidám lehelletem!” Azért tartom én ezt olyan fon-
tosnak egyéb halálsejtelmes ars poeticáival szemben, mert azt mutatja, 
mi lett volna Radnótiból, ha el nem pusztítják, életkedvelô életvidám 
természet-költô. De nem lehetett.

(Naplójegyzet, 1941. április 19. „Az Olimposzon horogkeresztes 
zászló leng.” Gondoljuk meg, hogy ez nem egyszerû hír, hiszen ama 
hegy és az ég összefüggenek, azért is, mert szilárd és maradandó lakó-
helyül választották a görög istenek. Ez a megszentségtelenítés nem 
csupán egyszerû profanáció, hanem – röviden – az egész európai szel-
lem és múlt kihívása.)
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A Keserédes olyasfajta dallam, amely szintén ritka a Radnóti-versek 
között: fúvósok könnyed, felelgetôs játéka egy gordonka-continuóra. 
Lehet szonátaforma, de el tudok képzelni egy Herbie Hancock stílusú 
melódiát is.

Az a dallam, amely uralkodóvá vált Radnóti Miklós költészetében, a 
Járkálj csak, halálraítélt (1936) kezdôverséé, az Istenhegyi kerté. Jellem-
zôen, „a nyár zümmögve alszik”, elpusztul a virág és a barackág, súlyos 
szimbolikával, mint a folklórban, és könnyedén mégis, mint a távolkeleti 
tájképeken. A kert, a humanisták babitsi kertje is „aludni s halni ké-
szül./ gyümölcsöt rak a súlyos ôsz elé”. Sûrûsödnek a költészet elemei 
és szimbólumai, mind a sötét sejtelem és a jóslat sugalmazóivá válnak: 
„Sötétedik. Halálos kört röpül/ köröttem egy elkésett, szôke méh.” Az 
önmegszólítás, a sorskérdezés nem is tartalmazza a túlélés lehetôségét, 
Radnóti lírájának egyértelmûsége, szigora, egyirányúsága abból szár-
mazik, hogy kizárta az egzisztenciából az igen, nem és vajon közötti vaca-
kolást: „S fiatal férfi te! rád milyen halál vár?/ bogárnyi zajjal száll golyó 
feléd,/ vagy hangos bomba túr a földbe és/ megtépett hússal hullsz 
majd szerteszét?” Radnóti középkori emberre emlékeztetô nyílt tudat-
tal nézett szembe a semmivel, s az a keserédes derû, amely ebbôl szár-
mazik, a modern magyar líra egyik legegyénibb érzéskomplexuma, 
színfoltja. De milyen tragikus belsô változás árán: az istennek, ember-
nek oly kedves, sokszor és nagy kedvvel megrajzolt kis rovarból lesz a 
halálos méh. Közben megváltozik költészetének egész koloritja, egyre 
véresebb lesz a piros, sötétebb a barna. S miközben az emberek helyét 
elfoglalják a katonák (Naplójegyzet, 1941. május 8: „Kati kis unokahú-
ga, nyolcéves –, kérdezi az anyját: Mondd Anyuskám, a németek mind 
katonák, vagy van köztük ember is?”), ez a költô voltaképpen csak a 
lírával törôdik. Mûfordításproblémákkal, hangzatkérdésekkel, a Napló-
ban több tanulmányvázlat, csíra is el van rejtve. Némiképpen magya-
rázza a halál szó és motívum jelenlétét, gyakoriságát (tragikus tudatától 
függetlenül is) a szóról vallott felfogása. Egy 1937-bôl származó feljegy-
zésben ezt olvassuk: „Halál… egyike a legszebb magyar szavaknak. A 
hangkép és jelentés tökéletes egybefonódása. A h borzalma, az a-á el-
nyújtott rémülete, vagy csodálkozása és az l-ek síkos simasága.” Ez az 
ikonikus elképzelés ölt testet a Naptár végsôkig csiszolt formáiban, 
emlékezzünk csak a November kezdetére („Megjött a fagy, sikolt a ház 
falán,/ a holtak foga koccan. Hallani.”), vagy a Decemberre, amelynek 
minden hangzója a zárószó hangalakjára van hangszerelve-csiszolva: 
„Délben ezüst telihold/ a nap és csak sejlik az égen./ Köd száll, lomha 
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madár.// Éjjel a hó esik és/ angyal suhog át a sötéten./ Nesztelenül kö-
zelít,/ mély havon át a halál.” (Ma is hallom Darkó István elképesztô 
finomságúra alakított elôadásában: a mozgó levegôoszlop alig érinti a 
hangszalagokat.)

Joggal emeli ki a kötet elé írott tartalmas, szép bevezetôjében Cs. 
Gyimesi Éva, hogy a költôi ige Radnóti számára nem puszta eszköz, 
hanem lényegi, mélyen gyökerezô Lét-Forma. Az Olimposzon lengô 
zászlóval a pusztítás valóságával szemben a teremtés valóságát hordoz-
za, létrehozza a sokféleséget, fenntartja a világot, ô a természet. A pusz-
títás mindig banális, a pusztulás nem az – az elôszó írója kissé el is tú-
lozza-stilizálja annak a szerepnek a tudatosságát és vállalását, amelybe 
Radnóti kényszerûen került.

Radnóti hite a költôi igében oly erôs volt, hogy a pusztulás apokalip-
tikus évében, 1944-ben sem feledett semmit a léptékbôl, meghódított 
arányait nem torzította el a vízió. Hiába szabadult a világra az aljasság, a 
mérték nem változott, csak a távlat; messzibbrôl sem nagyobb a kicsi a 
nagynál, mondatja a költôvel a 2×2 hideg józansága. Mert bár még él az 
Eclogákat író költô s szenvedi a földi pokolt, látása távolodóban, mint a 
„félelemûzte madáré” s álomi távlatú filmet rögzít kezében már az an-
gyalok kamerája.

Utunk, 1985/43.
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A megértés erénye

Egyértelmû és visszavonhatatlan az alázat. Aki beleszületett abba, 
hogy alázatos legyen, vagy megtanulta az alázatot, késôbb csak szemé-
lyiségének teljes megváltozása vagy megváltoztatása árán képes kitörni 
az alázat bûvkörébôl. De az alázatnak is van fejlôdésrajza és lázgörbéje. 
Levetkôzni mindennemû hiúságot – ezt emelte ki Kempis Tamás, ami-
kor alázatról beszélt. „Egyetlen bölcsesség van, amit még remélhetünk. 
Az alázat bölcsessége: az alázat végtelen” – így írt errôl T. S. Eliot.

Így tekintett Füst Milán Móricz Zsigmondra, alázattal, hogy meg 
tudja érteni és le tudja mérni saját mûvészetét és emberségét e megér-
tésben. Ez a viszony nem csak rá jellemzô, hiszen Móriczot legtöbb 
kortársa valóban elbeszélô zseninek tekintette, elbeszélô talentumá-
nak született, természetes zsenialitását senki sem vonta kétségbe. So-
kan foglalkoztak tehát Móriczcal, de így senki, ugyanis senki nem te-
kintette Móriczot a saját kontrollszemélyiségének. Móricz megértése 
Füst számára az alázat feladata, nem egyszerû szakmai és ôszinteségi, 
hanem létkérdés. Ezért naplójában (Napló I–II. Magvetô Könyvkiadó, 
Budapest, 1976) meg nem szûnô kíváncsisággal kutatta az elbeszélô 
mûvészi természetét és emberi mivoltát; néhol tárgyilagosan, néhol ra-
jongó, néhol önkínzó – hiszen mintegy megsemmisültnek látja saját 
mesterségesnek tekintett mûvészetét Móricz természetessége mel- 
lett –, egyetlen egyszer pedig hidegen kritikai, és ez utolsó e Naplóbeli 
megjegyzése. Mindezek a nézôpontok pedig az alázatban egyesülnek, 
abban az alázatban, amelyet a mûvészetéért óriási erôfeszítéseket tevô 
ember érez az iránt, akirôl tudja, hogy erôfeszítése egészen más ter-
mészetû. Hogy ott kell akaratát és mûvészi teremtôképességét latba 
vetnie, ahol más kimerült, elfáradt.

A természetességnek vannak határai: az elbeszélés zsenialitásából 
még nem következik a nagyepikai forma zsenialitása. Füst már fiatalon 
rájön arra, hogy Móricz elbeszélô talentuma nem mindig (elsôsorban a 
regénynél) jelent formateremtô talentumot is. Sôt, hogy néhol a re-
gényforma igencsak problematikus Móricznál. A füsti nézôpontot már 
ekkor a késôbbi esztétika egyik kategóriája, a látomás biztosítja. „Igazi 
elbeszélô nem víziót látó s nem is láttató. Nem jelenítô, hanem mesélô. 
A vizionárius mûvész a novellista és drámaíró. Ha nagy novellista – 
mint például Móricz –, regényt ír, nem bírja erôvel, kifárad –, de nem is 
igazi regény az ilyes: az olvasót is kimeríti e folytonos élesen láttató 
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fény. – Az ilyennek nehéz munka, nagy kín az ily nagy mû megírása – s 
érzik is a fáradságos erôfeszítés rajta. Nem valami természetes produk-
tum: nincs az az ömlése, ami az igazi elbeszélôé. Az igazi elbeszélô nem 
merül ki, még nyolcvanéves korban is teli van mondanivalóval – köny-
nyen ír: úgy folyik belôle egy regény, ahogy tollából a tinta.” (I. 246.)

Tíz évvel késôbb Füst felfogása ennek pontosan az ellentéte: az epi-
ka tulajdonképpeni feladata és tulajdonsága a láttatás – vallja. Móricz 
megláttató képességének több vonatkozását is kiemeli: az utolérhetet-
len nyelvi emfázist, a valóságismeretet – mind olyan erényeket, 
amelyekrôl úgy véli, hogy belôle hiányoznak. Nem kis alázatra és sze-
retetre vall megsemmisülni, aláhullni a más típusú tehetség tükrében: 
„Annyi kétségtelen – írja –, hogy: egy falusi lakodalmat, vagy ’úri mu-
rit’ csak az írhat meg, aki megfigyelte, hogy tehát vannak; aki effélét 
nem figyelt meg, valami másféle témákat kell választania. Választania 
kell – nem minden való neki –, csak olyat írhat meg, amiben az olvasó 
nem követel valóságot. Egy mai ’úri murit’ nem lehet úgy megírnia, 
hogy a valósághoz ne ragaszkodnék!

Még egy kétségtelen. Móricz egy alakja állandóan úgy nevezi ama 
bizonyos V. Ferdinánd királyt, hogy 'Ferdenánd'. – Kétségtelen, hogy 
én magam is jól emlékszem az orrukon át beszélô, negédesen affektáló 
magyarokra, akik megvetik a nimetet, nem akarnak jól emlékezni a ne-
vére, szeretik gúnyolni, ami mûvelt s fôként, ami nem magyar … em-
lékszem rájok, s hajlandó is vagyok jellemezni ôket, s el fogom monda-
ni róluk, egész kimerítôen, hogy milyenek – s ez a jellemzésem nem 
fog érni semmit. Mert nem jellemezni kell, hanem láttatni. Azt kell 
mondani: 'Ferdenánd' – s ez mindent megmond, érezteti ôket! Csak-
hogy ez nékem nem adódik. – Ez a különbség a víziós és rezümáló 
tendencia között.” (Füstnek itt csak bizonyos mértékig van igaza: a 
nyelvi emfázis fantasztikus eszköz, ha a nyelv nem idegenedett el hasz-
nálójától. Századunk számos mûvésze és mûvészetteoretikusa szerint 
az objektív-realista nyelvhasználat ebben az esetben hamis világhoz ve-
zet, és sokszor a mesterséges, csinált mûvészi nyelveknek nagyobb a 
jelentô- és mûvészi értéke.)

Móricz nagy erénye – olvassuk a Naplóban –, hogy valóságismerettel 
rendelkezik. A valóságismeretet úgy kell felfogni, mint képességet bi-
zonyos életjelenségek érzékelésére, adott társadalmi karaktermaszkok 
átélési, áthatási képessége ez. A mûvészi teljességhez ilyen valóságis-
meret tartozik, nagy formátumú mûvész minden esetben rendelkezik 
ilyesfajta életemfázissal. Ha nem, mûvészi lehetôségei messzemenôen 
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szûkülnek; és Füst itt ismét csak magára gondol: „Móricz Zsigmondról: 
– Tény az, hogy a mai magyar urakat nem lehet képzeletbôl megírni. 
Ismerni kell ôket. Aki nem ismeri az életet, annak tehát meg vannak 
szorítva a lehetôségei: annak csak a stilizálás, vagy a régen elmúlt világ 
irrealitása között lehet választania.” (II. 135.)

Mármost az a kérdés merül fel, hogy a fentebbi képességek és még 
mások hogyan alapozzák meg az elbeszélés szabadságát – ami ugyanak-
kor egy más típusú, személyes szabadsággal is összefüggésben van. A 
saját nézôpont diadalra juttatása az elbeszélésben azt jelenti, hogy az 
alkotó szabad és szuverén, nem kötik különbözô esztétikán kívüli meg-
gondolások és normák –, persze a jelentôs alkotóegyéniségek nézô-
pontja a meghatározottságok sokaságát veszi fel magába. Vajon – mint-
ha ezt kérdezné Füst –, ha valaki annyira függ egy embertôl, mint ô 
Osvát Ernôtôl, „a halálos baráttól”, „a fekete napfénytôl”, akkor le-
het-e mûvét a szellem szuverén kifejezésének tekinteni, hiszen nem 
származott szabad embertôl? Nem és nem – így szól a válasz, és mintha 
egyre mélyülne az alázat szakadéka: „Móricz Zsigmond: egészen sza-
bad. Úgy ír, ahogy tetszik neki – s csak néki tessék, mással nem törôdik. 
Merész szófordulatok és kötések, képek – mind szinte az önkény bátor-
ságával. Én: állandóan O.-tól rettegek – nincs bátorságom, merszem – 
ennélfogva szerényen, középszerûen és tisztességesen írok. – Semmi 
szuverenitás!” (I. 482.) A szabadság pszichológiai oldala: ez teszi 
lehetôvé az emfázist – „Móricz Zs.: Az igazi író, akinek a lelke, mint a 
szajha, fordul, változik: finánccá lesz, ha akarod, vagy kômûvessé. Oda-
ajándékozhatod oly célra, amilyenre akarod.” (II. 111.)

Annak megállapítása után, hogy mi az alkotói szuverenitás, és hogy a 
személyiség és a lélek szabadságának milyen következményei vannak, 
abból a móriczi mûvészet analitikája következik. Füst elsôsorban a ter-
mészetességet kívánja magyarázni, ennek elôzô meghatározása termé-
szetesen tautologikus. Viszont a tautológia tartalma az, hogy az élô-
beszéd spontán ritmusa és dikciója, a keresetlen képek magas fokú 
mûvészi jelentôértéket biztosítanak. A természetesség ugyanakkor az 
átélés lehetôségét is hordozza, az élô dikció pedig egyben kompozíció 
is, mégpedig olyan, amelyben a mértékelv betartása messze menôen 
biztosítva van, ugyanis az élôbeszéd útját állja mindenféle túlkomponá-
lásnak. „Móricz Zsigmondnak két katonáról szóló novellája: remekmû! 
Pongyolán ír – odaveti a mondatokat, néhol kuszán –, a képei is csak 
épphogy oda vannak vetve – s épp ezáltal válik naggyá, impozánssá, 
hatalmassá a szó, amit kimond. Érzem, hogy hogy csinálja, érzem az 
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ötlet egységét, a kompozíció melegét… hogy hogy éli bele magát – s 
bámulom, szomorkodva csodálom ôt. – Hagyjunk fel minden remény-
nyel! – Most olvastam Szerelmes levél címû munkáját is. Nagyszerû! 
Minden sora él.” (II. 124.) „Móricz: Barbárok. – Pongyolábban s iste-
nibben írni már nem is lehet. – Oda van vetve az egész… s úgy, ahogy 
a mesélôk mesélni szoktak, ötven ’volt’ egymás után. – Két mondat, 
három végzôdik egymás után azzal a szóval, hogy ’a pusztán’. – Meg-
hökkentem, – észrevettem, hogy mily nagy baj az, ha az ember kidol-
goz valamit. – Mihelyt egy árnyalattal többet vesz fel valaki, mint 
amennyit a mesélô lélekzete kíván – baj van. S ebben is micsoda hibá-
kat követtem most el!” (II. 212.)

Az írás céltudatossága, pontossága, jellemezhetôsége abból szárma-
zik, hogy Móricz azoknak az alkotóknak a fajtájából való, akik „azt írják 
meg, amit érett fejjel világosan láttak…” (II. 199.)

Nehogy azt higgyük azonban, hogy Füstöt csak Móricz mûvészete 
foglalkoztatta. Egy fiatalkori naplójegyzetében, miután Leányfalun 
meglátogatta, így jellemzi: „Nagyon okos, már teljesen kitisztult felfo-
gású ember.” (I. 361.) És aligha olvashatunk tárgyilagosabb és együtt-
érzôbb szavakat Füst Milánéinál mindazok közül, amelyekkel a kortár-
sak Móricz és felesége tragédiához vezetô konfliktusát jellemezték.

És az utolsó naplójegyzet, szinte harminc évi foglalatosság után, a 
mûvészi technika szerepérôl: „A specializálódásnak jót tesz, ha az em-
ber általános intelligenciája gyenge. Az orvosnak is jót tesz, ha nem 
nagyon okos, a festônek, muzsikusnak, sôt írónak is. Egyszóval: a szak-
embernek csak javára van, ha minden egyébben gyenge… csak van 
aztán persze mind e munkáknak egy magasabb foka, mikor már nem 
szakember valaki. Shakespeare például nem az, de Móricz Zsigmond 
igen, – milyen furcsa, mélységesem átérzem e percben, hogy Móricz 
csakugyan az.” (II. 481.) Az alázat megszûnt alázatnak lenni, átadta he-
lyét a megértésnek. A megértésben eltûnt a rajongás, Móricz megszûnt 
kontrollszemélyiségnek lenni – megszületett az ítélet, kimondottan 
kritikusítélet. Elutasíthatjuk vagy elfogadhatjuk, s közben persze arról 
sem feledkezhetünk meg, hogy ekkor már Füst, az érett mûvész véle-
kedik így. Ennek az ítéletnek évtizedek alázata, kitartó intellektuális 
szenvedély és fegyelem az alapja, az igazi megértés erényei. Az ítélke-
zés habitusára kell figyelnünk, hiszen a Móricz-értékelés hiányosságai 
– az irodalomtörténeti perspektíva elégtelensége – miatt ma még riasz-
tóan uralkodik egy szempont: aktuális?!

Utunk, 1979. június 29. 
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A kultúra nemzedékek folytonossága is

„Közösek vagyunk mind, valahogy. De nem ma-
gunk vagyunk e mód!” 

Tandori Dezsô: 1976714/b – Jambikus szonett

Mostanában megint sok szó esik nálunk a nemzedékek viszonyáról: 
félretéve lelket, biológiát, társadalmi különbségeket és objektivitást s 
fôként a nemzedéki ideológiát használva szavaznak a maguk mondani-
valójára a korok és évjáratok – s az azokhoz szükségszerûen tartozó 
meggyôzôdések képviselôi. Gyakran lesz az „így lehet”-bôl „csak így 
lehet” s végül „így kell”, a kizáró ítéletekbôl építkezik az arisztokrati-
kus ésszerûség s a megengedô ítéletek demokratizmusát el nem ismer-
ve végül szétzülleszti az igaz ítéletek rendszerét, a logikát. Az ésszerûség 
képessége viszont nem kisajátítható, s ha valaki a logikára szavaz, akkor 
már csak tévedhet, de tévedése nem az igazság és az ember ellen elkö-
vetett bûncselekmény. S az ésszerûség képességét az emberek általá-
ban az anyanyelvükkel együtt tanulják, in schola pectoris (a szív iskolájá-
ban – ahogy Ágoston mondja) együtt és egymás által formálódik ez a két 
gyönyörû fakultás. A logika ésszerûségünk legfôbb java, az anyanyelv 
legfontosabb szimbolikus javunk, a kettô együtt és egymás által nélkü-
lözhetetlen a közlésben és megértésben, elôbbi a tudomány legfôbb 
eszköze, utóbbi közege és eszköze a mûvészetnek.

Harminchárom éves korában, az elsô világháború második évében 
Babits Mihály Ma, holnap és irodalom címû tanulmányában ilyennek lát-
ta a magyar kultúra nemzedék-problémáját: „A nemzedékek is szer-
vezkednek: egymás mögött … és egymás ellen … falanx falanx után! 
'Hol vannak a húszévesek ?' – kérdeztük még nemrég, eltûnôdve, és 
aggodalmasan nézegettünk vissza: nem jön mögöttünk senki, akinek 
hátraadhatnók a fáklyát, mint Athénben a pireuszi fáklyaversenyeken? 
Mi futunk elôre, a jövôbe, a halálba, feledségbe: de a fáklya maradjon, 
fusson vissza az ifjúság kezébe, kézbôl kézbe, mindig új életbe: mindig 
az ifjú életben maradjon! 'Hol vannak a húszévesek? – kérdeztük 
kislelkûen. – Avagy ôk nem törôdnek már a mi fáklyánkkal? melyért mi 
annyit vívtunk? és vívunk még egyre?'

A húszévesek pedig ott mentek az ablak alatt, összeszorított foggal, 
és benéztek. 'Ezek már akadémikusok – gondolták magukban –, már 
megcsontosodtak, ellenségei az újnak: ezek ellen már küzdenünk kell.' 
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Tudom, hogy így beszéltek – sohasem volt még ilyen ûr a nemzedékek 
között. Ma, mikor negyvenesztendôs, komoly tanulmányokon edzett, 
minden nemes tradíciókat ôszintén tisztelô s befejezett technikájú író-
kat éretlen forradalmárokként kezel a hivatalos kritika, ugyanakkor az 
elsô, a legfrissebb ifjúság – mely Petôfi korában maga volt az irodalom, 
az irodalmi közvélemény –, mint mereven elzárkózó, megcsontosodott 
arrivékre tekint harmincas bátyjaira. Néha eljöttek hozzánk, olykor 
mint ifjúsági egyletek, mint próbálkozó ifjú lapok küldöttei, olykor 
hoztak egy-egy verset is, novellát.

Tehetséges íróra vall – mondtuk mi ilyenkor –, de még nem elég 
fejlett … az ízlése … a technikája … titánkodó és naiv: az életet nem 
ismerheti még: minden során kirí a fiatalság … érni, ülepedni kell…

Igen – felelték docilis arccal, de nem minden mellékgondolatok nél-
kül: és többet aztán nem is láttuk ôket. Összeszorított foggal jártak az 
utcán, és benéztek az ablakon.”

Kultúránk valaminô rossz hagyománynak engedelmeskedve kísérte-
tiesen termeli újra ezt a helyzetet: a korosztályok és nemzedékek ter-
mészetes különbségeiken túl tekintik szakadéknak a különelvûséget, a 
fiatalok „összeszorított foggal járnak az utcán” és az idôsek rámenôs 
vitákkal és „üdvözletekkel” nevelik és támogatják ôket, az okítás és 
atyai dörgedelem valamivel szubtilisebb mûnemeiben. Vannak nemze-
déki mítoszok, amelyek a törzsi társadalom kultúrájának szabályai sze-
rint léteznek egymás mellett és meggátolják a kultúra folyamatos, 
diszkurzív logikáját. Horgerantali indulattal kérik számon az ábécé és a 
bibliográfia ismeretét, s tudomásul nem veszik, nem olvassák azt, amit 
a számonkértek a mûvészetben és a tudomány metanyelvén már meg-
alkottak és leírtak. Közben azon panaszkodik fiatal barátom, egy ifjúsá-
gi lap felelôs szerkesztôje, hogy évek óta nem tud tanulmányt és esszét 
közölni, mert a fiatalok nem írnak tanulmányt és esszét. Íme, a nagy-
szerû kulturális végeredmény!

A kritika – az ésszerûség másik alapeszköze – is nemzedéki alapon 
szervezôdött, s mert a kritikusok csak a legritkább esetben írnak a má-
sik nemzedékhez tartozó alkotó mûveirôl, képtelen átfogó irányító és 
értékmérô szerepének betöltésére. A kritika és teória el is veszti presz-
tízsét, mert a tekintélyeket nem ô termeli, hanem az intézmények. A 
presztízst nélkülözô kritika szerepe szolgai, mivel csak a meglévô mel-
lett tehet hitet, újratermeli s nem alakítja sehogy a kultúra értékrend-
szerét.



433

Babits így folytatja tanulmányát (s most ne a világháborús helyzetet 
kifejezô szélsôséges fogalmaira, hanem az emberiséget féltô érték- és 
érdekvédelmi szempontjaira figyeljünk): „Nehéz manapság érvénye-
sülni a fiatal írónak. Ma úgyis az öregeké a világ – ahogy negyvennyolc-
ban az ifjaké volt – minden téren. A fiatalok katonának valók, szolgálni 
valók: bele sem szólhatnak a világ dolgaiba. Talán azért is nem tud ki-
jutni az emberiség régi, ostoba babonáinak rettenetes, gyilkos kátyúi-
ból, mert a fiatal, friss, merész hangokat nem engedik szóhoz jutni. A 
köztudat azt tartja, hogy az öregek az észemberek, akik mindent az ész 
szerint cselekszenek; ez pedig nem úgy van: az öregeknek már nagyon 
is volt idejük beletörôdni abba, hogy a világon úgysem történik semmi 
az ész szerint. Mit gondolhatnak a fiatalok, akik friss, még meg nem 
vesztegetett ésszel cseppentek ebbe az esztelen világba, hol már tuda-
tosan, programszerûen intéznek mindent az ész ellen, véresen, osto-
bán, azzal az egyszerû mentegetôzéssel, hogy az úgyis »mindig így volt 
és így lesz«? Hol e cinikus rezignáció sovány ürügyével viszik ôket is 
ölni, halni, minden piszokba, rettenetességbe, s rabolják el fiatal életü-
ket a munkától, a tanulástól, a kultúrától, miket pedig örök frázisokban 
dicsérnek fülükbe? Csoda-e, ha az ily világban nevelkedett, ifjúság 
szellemi elitje eleve gyûlöl minden tradíciót, és megismerni sem kíván-
ja azokat?”

Babits félelmetes logikája világosan kifejezi a félelmünket, hogy a 
helytelenül mûködô-kulturális tudat végül is attól idegeníti el a fiatalo-
kat, ami kulturális tudatunk alapeleme kellene hogy legyen: a hagyo-
mánytól. Hogy attól elzárva és azt nem ismerve szubkulturális értékû 
formákban találják meg létigazságaikat s ezáltal kirekesszék magukat a 
kultúra egyetemes értékrendjébôl, hiszen a türelem bölcsessége nem a 
fiatalság erénye s legegyszerûbb reflex a monopóliumra az ellenmono-
pólium. Az az ellenmonopólium, amelyet – okait s tartalmát nem ismer-
ve s nem értve – az idôsek fognak rituális üresjáratnak tartani?!

A fiatalság persze tapasztalatlan, de szerzett tapasztalatainak jelentôs 
része a kulturális helyére, szerepére s az azokat befolyásoló erô-
tényezôkre vonatkozó negatív ítéletekbôl áll. Sokszor hallom, hogy 
nem akarnak kulturális szerepükért harcolni, nem akarják az abban 
kifejezôdô erkölcsi habitust érvényesíteni, mert nem lehet, de a nyilvá-
nosság mai szerkezete miatt nem is akarják. Helyesebbnek tartják te-
hát saját létigazságaiknak megélését és szûk körû, a rendelkezésre álló 
fórumokon történô – kifejezését. Persze minden joguk megvan ezt ten-
ni, s a nyilvános kultúra ignoramusa az ignorabimus pátoszából táplál-
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kozó magatartást hoz létre a fiatalok táborában. A vesztes csak a kultúra 
respublikája, mert hiányozni fog belôle egész nemzedékek véleménye, 
igazsága és érzése. Vers és próza még csak eljut ebbôl a táborból a nyil-
vános kultúrába, de ki fogja megírni az elmaradt esszéket és tanulmá-
nyokat? Gyakori – intô – érv a munkaetikára való hivatkozás (nálunk 
használatos mûszóval: csak „cédulázni” kell s minden megoldódik), 
csakhogy a fiatalokat elsôsorban létezésük alapvetô tényei és igazságai 
érdeklik s munkájuk értelme ezeknek az igazságoknak a tudományos 
vagy mûvészi megragadása.

A humanista kultúrában minden alkotónak helye, szerepe, véle-
ményalkotási és tévedési joga van, s mindenekfelett elidegeníthetetlen 
joga a nyilvánossághoz. A fiatalság mindig kisebbség, John Stuart Mill a 
kisebbségi véleményrôl ezt tartotta: „Ha az egyik vélemény erôsebb a 
másiknál az épp felsorolt nagy nyitott kérdések bármelyikében, akkor 
azt kell – nem egyszerûen eltûrni, hanem – bátorítani és támogatni, 
amelyik adott helyen és idôben kisebbségi nézetté vált. Ez az, amelyik 
abban az idôben a mellôzött érdekeket képviseli, az emberi jólétnek 
azt a részét, mely félô, hogy a szükségesnél kevésbé jut érvényre. Tisz-
tában vagyok vele, hogy nálunk e kérdések nagy részében nem intole-
ránsak az emberek a véleménykülönbségekkel szemben. Épp ezeken 
a kérdéseken szokták – közismert és párhuzamos példák segítségével 
– bizonyítani, hogy az emberi értelem jelenlegi állapotában csak a véle-
mények eltérése teremthet esélyt rá, hogy az igazság minden oldala 
méltóképp érvényre jusson. Ha vannak olyan emberek, akik eltérnek 
valamely tárgyban attól, amit a világ egyöntetûen elfogad, valószínû – 
még akkor is, ha a világnak van igaza –, hogy mindig tudnak meghallga-
tásra érdemes dolgokat mondani, s hogy elhallgattatásukkal az igazság-
ból vész el valami.” (A szabadságról)

Nem kell a különbözô generációk pozitív példáin bebizonyítani, 
hogy a fiatalság kisebbségi véleménye milyen nagy szerepet játszik a 
kultúra ontológiájában, s mennyire érdeke a kultúrának, hogy a külön-
bözô generációknak s ezen belül a fiataloknak – s legfiatalabbaknak is 
– meglegyen a maga értékhozadéka. Azt ugyanis, hogy egy generáció-
nak milyen minôségû az értékhozadéka, nem a jelen s a jelen érdek-
képviseletét felvállaló intézmények s generációk döntik el. Azt vég-
képpen a jövô dönti el. S az is a kultúra ontológiájának ténye, hogy az 
idôsebb generációk által kolportált értékek a fiatalabb nemzedékek ér-
téktudatán át épülnek be történelmileg a kultúra folytonosságába. Az 
egymást nem ismerô s el nem ismerô generációk szakadást okoznak a 
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kultúrában, s ez mindig lehetséges, akarása viszont veszélyes, mert el-
feledteti azokat az értékeket, amelyek már megvoltak. (De vajon nem 
tekinthetô-e a kulturális szakadás egyik objektivitásában ijesztô tüne-
tének az, hogy professzoraink – a jó hagyománytól eltérve –, az aktív 
tudósi pályán nem nevelnek utódokat, és nyugalomba vonulásukkor 
senkit sem állítanak maguk után az egyetemi katedrákra?)

A már létezett értékek állandó újrafelfedezése – s csak az – a leg-
könnyebben provinciális helyzetbe sodorhatja a kultúrát. A kultúra on-
tológiájában a társadalmi idônek az az objektív logikája érvényesül, 
amelyet Ernst Fischer A fiatal nemzedék problémái címû könyvében így 
jellemez: „A társadalom átalakítása, az újnak érvényre juttatása ugyan a 
tömegeknek, gazdasági sorsuknak, politikai cselekvésüknek a mûve, 
de mégis mindenkor egy kisebbségtôl indul ki az újnak a víziója, a lö-
kés, a példa. A többség, amelyet a tegnap formált, nem annyira tipikus 
a mára, mint az aktív kisebbség, mely elébe vág a holnapnak. Csak ha a 
jövô a múltnál erôsebb, akkor lendül mozgásba a jelen. S nem a létre-
jött, hanem a létrejövô bizonyul egy korszakra, egy nemzedékre nézve 
tipikusnak. A generációs harcban a jövô lázad a múlt ellen.”

Ha tehát egy társadalomban az idôsebb generáció képviseli az erköl-
csi bátorságot, a politikai okosságot, az alkotás színvonalát – ergo ez a 
fiatal –, akkor a jövôt is képviseli. Ha nem, maradnak a fiatalok a 
jövôjükkel. Felnôtt kultúrában más változatok is lehetségesek.

A Hét, 1981. január 30.

Hagyományok ereje és teremtése

Amikor Temesváron tanárkodtam, többször a régi magyar irodalom-
hoz fordultam s azt olvastam rendszeresen. Nyelvérzékem szilárdításá-
ban nem a modern korok irodalmának és nyelvének enervált és megté-
pázott igazságai segítettek, hanem anyanyelvem mélyben megbúvó ôsi 
telérei és zengzete. Az a zengés, amely felismerhetô a régi népdal sza-
kadékos lejtésében s nagy szavalómûvészeink hangjában, amikor sike-
rül a régi telérek mentén átadni a nagy költészetet a nyelv saját törvé-
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nyének. Sok nyelvet sajátítunk el, de a magunkét tanuljuk holtunkiglan. 
Nem is annyira törvény ez, mint inkább élése a hagyománynak.

Mert a hagyomány az a közeg, amelyben nemcsak a saját nyelvünk, 
irodalmunk és kultúránk alakul, hanem viszonya is más nyelvekhez, 
irodalmakhoz és kultúrákhoz. Babits azt írja Az irodalom karácsonya 
címû tanulmányában, hogy az igazi zamatot „csak a nemzeti hagyo-
mány birtoka adhatja meg. Mert amint az idegen nyelvet nem értjük, 
mert fogalmi és képzetasszociációink nem fûzôdnek szavaihoz: úgy az 
idegen költôi formákat nem érezzük, mert hangulatasszociációink nem 
fûzôdnek hozzájuk – míg a hazai hagyomány ôket nem asszimilálja. S 
az asszimiláláshoz az kell, hogy legyen erôs és rokon irányú hazai tradí-
ciónk, melyhez az új hozzátapadhasson; s ez abban a korban, melyben 
klasszikusainkat úgyszólván nem is olvasták, lehetetlen volt.”

A hagyomány nélküli kultúra emlékezetét vesztett kultúra, folyto-
nosság nélkül való, kiszolgáltatott, teremtô ereje megbicsaklik, mert 
értéktudata bizonytalanná vált. Nincs benne formaképzô erô, hiszen 
nem tud viszonyulni a benne már megteremtôdött formákhoz. Nem 
tud kételkedni, kritikus lenni, józanságát veszély fenyegeti, mert for-
ma- és értéktudat-állandóságának hiányában ez lehetetlen.

De a hagyomány nem egyszerû adottság, s nem is puszta ápolás tár-
gya, sorvad, ha nem gazdagítják. Állandóan magával kíván szembesül-
ni, s állandóan újdonságokra vágyik, mert csak az új felszívása révén 
bizonyíthatja saját erejét. Az újat felvenni képtelen hagyomány már 
mûködésképtelen a kultúra számára, lassan önmaga fogyó értékeinek 
zárt körévé alakul, s ellenséges világként áll szembe az élô kultúra új-
donságvágyával. A hagyomány tehát nem puszta ápolás, hanem állandó, 
sajátságos értelmi tevékenység tárgya.

Babitscsal szinte egy idôben, 1917-ben írott híres esszéjében (Hagyo-
mány és az egyéni tehetség) Thomas Stearns Eliot a tradíciót a kultúra ösz-
szes generációi által teremtett (vagy teremteni elmulasztott) értékek 
folyamataként határozza meg. Pontosan abból származik egy kultúrá-
nak és alkotóinak bátorsága, hogy az egész kultúra tevékeny örökösei-
nek tekintik magukat s élnek az egész kultúra örökségével. „Ha a ha-
gyomány egyetlen formája abból állna – írja –, hogy a közvetlenül meg-
elôzô generáció által sikerre vitt utat követné, akkor a hagyomány túl-
ságosan elbátortalanító volna. Gyakran láttunk áramlatokat, amelyek 
hamarosan eltûntek a homokban. A tradíciónak sokkal szélesebb jelen-
tése van. Nem lehet átörökölni, s ha mégis ki akarsz valamilyent alakí-
tani, azt csak hatalmas munka árán lehet. Elsôsorban a történelmi értel-
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met foglalja magába, s ez szinte lehetetlenné teszi bárki számára, hogy 
költô legyen 25 éves kora elôtt.”

A történelmi értelem alapján végzett hagyományteremtô munka leg-
fontosabb eleme a választás, és folyamata az állandó szembesítés. Hiá-
ba szerette Petôfi olyannyira Gvadányit, fôhadnagy Fazekas Mihály 
elevenebb a hagyományban (bár Rontó Pál Döbrögi mellett halad a 
Balgák, Savanyú Vendelek, Rák Bendék és Rab Rábyk örök világá-
ban). Miért? Eliot magyarázata szerint a fokozottabb jelenidejûség miatt, 
ugyanis ha az alkotó a történelmi értelem okán közelebb van a jelen-
hez, nagyobb köze van a történelemhez, akkor tevékenysége fokozot-
tabban az eleven hagyományhoz kapcsolja. A nemzedéki erôvonalak, a 
nemzeti irodalom s az európai irodalom együttes ismerete és érzékelé-
se tesz egy írót jelen idejûvé, s a hagyomány egyéni alkotásfolyamata 
– amint Cocteau megfogalmazza Gide-rôl szóló tanulmányában – klasz-
szikus magatartás.

Hogyan választjuk a múltat? Hogyan mûködik a történelmi értelem? 
Valahogyan úgy, hogy igyekszünk életben tartani, gazdagítani és hasz-
nálni a megmaradás és haladás tartósnak bizonyult belsô érveit, meg-
próbáljuk elsajátítani a helyesnek bizonyult történelmi cselekedetek-
bôl, s morális paranccsá változtatni az emberi állandót, a változó for-
mákból is mindig kitetszô, a szükségszerûségeken túl az alternatívákra 
figyelô történelmi logikát. Azt a logikát, amely a múlt legjobbjainak az 
elképzelését is irányította, amikor a jelen tényeivel és adottságaival 
kapcsolatban és azokkal szemben mindig egy teljes jövô eszményét ál-
lították a társadalmi és nemzeti küzdelem cselekvésterébe.

A választás értéktartományát nem határolja, hanem bôvíti a történe-
lem emberi arculatát felmutató kultúra, a megmaradás szimbóluma és a 
történelmi tapasztalat hordozója, a nyelv. Semmiféle patetikus kijelen-
tés sem helyettesítheti, pótolhatja azt az etikai viszonyt, amely „benne 
van” a nyelvhasználat minôségében. Amint Nagy László kifejti: „Hûsé-
gem mindig kötött a néphez, akitôl származom, akinek a nyelvén írok. 
Hû akartam lenni a magyar költészethez. Költészetünknek a Balassitól 
József Attiláig és késôbb is eleven fô vonalához: ami nemcsak síkraszál-
lást jelent megmaradásunkért, hanem azt a gondolatot is kifejezi, hogy 
fölösleges áldozatok nélkül jussunk közelebb a már megbûnhôdött esz-
ményi jövôhöz.”

A hagyományok használatának, az értékek teljes feltárásának nehéz 
és felelôsségteljes munkája a történelmi értelem rendjében kapcsolja 
össze a múltat a jövôvel, ugyanis a megismert múlt s a jelen érvényes 
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része kötelezôen megjelöli a lehetséges jövô kialakításának erôvonalait. 
Ha az érvényes történelemnek a társadalmi és nemzeti emancipáció hol 
békés, hol forradalmi útját tekintjük, akkor a jövôre irányuló eszmék és 
rögeszmék hatásképességét is korlátoznunk kell, s a hagyományok po-
zitív értékrendszere, ha nem is elégséges, de szükséges kiindulópontot 
szolgáltat ehhez.

A történelmi értelem tevékenysége két irányú, a megírt és megírha-
tó idô rendszerében perspektívája mindkét irányt egyesíti. Mûködése 
a múlt megteremtésének segítségével elválasztja az ábrándot a jövôképtôl. 
Amint Csoóri Sándor fejtegeti egyik esszéjében: a rendrakást lehet-e 
ábrázolással kezdeni? Lehet-e a jövô felé fordulás reményével? Az idôs 
pályatársat idézi: aki csak a jövônek él, elôbb-utóbb belevakul a jövôbe, 
és szélhámosok áldozatává válik. A jelent a múlt kétségbeesettjei viszik 
elôre. Másfelôl viszont a múltat is teremteni kell. Egy korszak attól lesz 
múlt, hogy megírják, s valamirevaló múlt megteremtéséhez néha na-
gyobb erô kell, mint a jövendôéhez: mindent pontosan a helyére kell 
tenni. A rosszul elrendezett, a rosszul megírt múlt feltámad, visszajár, 
állandóan zavarja az embert. A megíratlan idô meg egyszerûen el se 
megy; ködszerûen üli meg a tájat és az elmét. Barbár, mint a teremtés 
elôtti sötétség.

A megteremtett múlt, a teljesértékûségében mûködtetett hagyo-
mány a jövônkért folytatott történelmi cselekvés alapvetô kiinduló-
pontja. Az értékek valóságos tudata a történelmi bölcsesség képleteibe 
ésszerûsíthetô, s ez az ésszerûség morális magatartást alakít, amely 
mint bölcsesség, se szomorúsághoz, se vidámsághoz nem vezet, egy sze-
rûen a történelmi perspektívát nyitja és tartja ébren. A jövô történelmi 
szemlélete pedig a sors szükségszerû eseményein túl is sugarában tartja 
a múlt hagyomány hordozta bizonyosságait.

Nem lehet szabad az az ember, akinek választásában ne nyilatkozna 
meg tudatos viszonya a hagyomány értékeihez; ahogyan a szokások és 
érzések rendszere és a nevelés kialakít egy olyan tudatot és magatar-
tást, amely az embert jelenbenivé teszi, úgy lehetôsége is megvan arra, 
hogy a hagyomány elemeihez tudatosan és tevékenységében viszo-
nyulva kulturális céljainak megfelelôen bánni tudjon azokkal. A kultu-
rális emancipáció és szabadság egyik feltétele a saját hagyományok 
megteremtésének szabadsága, egyéni érzelmek és szokások – a szabad 
egyéniség jellemzôi csak az egyénített hagyomány alapján alakulhat-
nak ki. A megismerés és nevelés csupán kiindulópontot szolgáltathat 
ehhez, de a hagyomány értékeinek érzelmekbe és szokásokba foglalása 
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és élése vezethet ahhoz az erkölcsi indítékrendszerhez, amely az anya-
nyelvéhez, múltjához, hagyományaihoz közvetlenül viszonyuló szabad 
emberi magatartást vezérli.

Az a morális bátorság, amelyhez végeredményben a hagyományait 
saját munkával, szuverénül elsajátító szabad személyiség jut, sokféle 
forrásból táplálkozhatik. Többek között a költészetbôl, amely mindig 
sajátos érzésalakzatok hordozója és forrása is. Hiszen – amint Eliot írja 
A költészet társadalmi hivatása címû tanulmányában –: „Könnyebb egy 
idegen nyelven gondolkozni, mint érezni. Ezért nincs még egy mûvé-
szet, amely annyira megrögzötten nemzeti volna, mint a költészet.”

A történelem pszichológia is, és akik múltunkból bennünk élnek, 
jelenünkért, jövônkért küzdenek.

A Hét, 1981/11.

A magyar irodalom önszemlélete. 
Hozzászólás1

Amikor hosszas töprengés és gondolkodás után leírtam a fenti címet, 
egy elírással kezdtem. Így sikerült … a magyari … S ezek után le is 
kellett mondanom arról az eredeti szándékról, hogy Szilágyi Ákos tisz-
teletreméltó elméleti-ideológusi erôfeszítésrôl tanúskodó tanulmányá-
val – annak módszertanával és megállapításaival – közvetlen vitába 
szálljak. Kötelességemhez mérten többet tehetek, ha néhány szem-
pontot és észrevételt egységes gondolati rendbe állítok.

A magyar irodalomnak történetileg rövid fejezete a modern polgári 
nemzeti irodalom kialakulása, illetve a nemzeti klasszika-irodalmunk, 
nyelvünk, esztétikai tudatunk szempontjánál máig döntô mértékként 
mûködô – ideje. A nemzeti irodalom hagyománya ennélfogva minded-
dig a legelevenebben ható irodalmi és esztétikai erô; Petôfi, Arany, Ma-

1 Az Új Forrás szervezett ankétot a fenti címmel; erre a megkeresésre született meg 
az írásom. 
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dách, Erdélyi János munkássága és gondolatai ezért képesek máig is 
irányt mutatni a nemzeti tudat és nemzeti irodalom kérdéseiben. A 
nemzeti irodalom hagyománya azonban egy archaikus irodalmi hagyo-
mányrendszerhez kapcsolódik – és a nemzeti irodalom megteremtésé-
ben nem véletlenül szántak a nemzeti irodalom klasszikusai oly nagy 
(szinte döntô) szerepet a népköltészetnek, valamint a régi magyar iro-
dalom egy részének (érdemes lenne egyszer megvizsgálni azt is, hogy 
melyiknek). Természetesen a magyar irodalmi hagyománynak még a 
legfôbb elemeit sem tudjuk itt megemlíteni –, de a kölcsönhatásokat és 
intézményeket is ide kell sorolnunk.

A hagyomány jelenti a teljes történetiség egy részét, de jelenti az 
állandó megújítás tárát is. Amikor például Csoóri Sándor egy archaiku-
sabb népi tudat és mûvészet elemeinek segítségével és világával igyek-
szik esszéiben a nemzet képzetének az öntudat és az irodalom számára 
érvényes mai alakzatát megrajzolni, akkor éppen ennek a hagyomány-
nak a szellemében cselekszik. Az ép idôdimenzióval rendelkezô iroda-
lom a maga birtokának tudja a hagyomány teljes jelrepertóriumát és 
formakincsét is, és viszonya ezekhez bensôséges. „A hagyományban 
megtestesülô, benne felhalmozódó múltbeli tapasztalat még a legradi-
kálisabb fordulatkor sem nélkülözhetô, ha ideig-óráig a hagyománnyal 
való szakítás, annak eltörlése kap is hangsúlyt, a születô új fokozatosan 
visszahódítja a hagyománynak mind nagyobb részét. Elôször természe-
tesen azt, ami közvetlen összhangban van céljaival, majd mindazt, ami 
legalább valamilyen módon, ha áttételesen is, hasznosítható, végül pe-
dig igyekezik a teljes hagyományt elsajátítani, örökségként birtokba 
venni.” (Gondolatok a nemzeti hagyományról, in: Klaniczay Tibor: Hagyo-
mányok ébresztése. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, é. n. [1976] 7.) 
Antropológusok megállapításai szerint a hagyomány elemei túlélik a 
nyelvet is – jóllehet a hagyományok csak a teljes értékû nyelv segítsé-
gével ôrizhetôek –, s részben emiatt nem értelmes a két fogalom között 
sem a kronológiai, sem a logikai primátus viszonya. A hagyomány a dia-
krónia, a nyelv a szinkrónia vonatkozása.

Lehet, hogy ez a szempont túlsúlyos például a romániai magyar iro-
dalom mûködésében és teljesítményeiben, de az itteni irodalom csak 
úgy tudja a jövô iránti felelôsséget vállalni, ha történetiségének eleme-
it folyamatossága állandó tudataként mûködteti. Mert – amint Bretter 
György (Pécs, 1932. március 21. – 1977. november 17. Budapest) egyik 
töredékgondolata kifejezi –: „A kisebbségi kultúrából hiányzik a belsô 
folyamatosság tudata, illetve nincs ilyen tudat. A teljesítmény ezért 
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nem hat, és az ismételt jelenlétnek van csupán jelentôsége. – A kisebb-
ségi lét az organikus lét hiánya (meghatározás ez? Csak negatívum!).” 
Ennek meghatározottságnak a tudata ellenében is rendelkezni kell a 
hagyomány demokratikus, nem tekintélyelvû értelmezési lehetôsé gé-
vel és képességével. Amint azt különösen az angolszász kritikai gondol-
kodásban hangsúlyozzák, az élô hagyomány az irodalom számára min-
dig a különbözô típusú választások lehetôségét biztosítja.

A hagyomány hordozója, természetesen, egy közösségi tudat, illetve 
nyelv (s az ezeknek megfelelô, az ezeket mûködtetô specifikus intéz-
mények). Amikor a romániai magyar irodalomban (mely történetiségé-
ben egyaránt kisebbségi és nemzetiségi, vagy kisebbségi-nemzetiségi, 
ahogyan a terminust Czine Mihály használja Nép és irodalom c. könyvé-
ben) a nyelv kérdése kerül középpontba, akkor ismét történeti-ontoló-
giai dimenziójáról van szó. A nyelvromlásnak – s ezzel együtt az ép 
köznyelvtôl való eltávolodásnak – az aggodalma olyan létkérdés, amely 
például a hetvenes években szinte uralta ezt az irodalmat, minden 
mûfaj szintjén sajátos formakifejezései voltak, és a „szó”, a „nyelv” 
szimbóluma az irodalmi formák közkeletû etikai stádiumává vált. És 
próbáljuk megérteni, hogy milyen bonyolult háló (Heltai Gáspár kifeje-
zése) a nagyvárosok egynyelvû-kétnyelvû társadalmi-nyelvi rendszere 
(a nagyvárosok magyar olvasójának nyelvi meghatározottsága) egyfelôl 
– az irodalmiság esztétikai ismérvei másfelôl. A szöveg produkciója 
(Michael Riffaterre fogalma) nem lehet független a nyelvi állapottól, 
mert akkor hazudik a társadalom nyelvi állapotának jelzésében, de fi-
gyelembe is kell vegye az irodalmi nyelv tisztaságának szabályozóit, 
mert ha ezt nem teszi meg, öntudatlanul is a helyi idióma kialakulását 
segíti elô. És ez – figyeljük meg – végeredményben akarati kérdés is.

Mindezek miatt a romániai magyar kritikus – például – ugyancsak 
sajátos helyzetben van: össze kell egyeztetnie a nyelvkritika, az ideoló-
giakritika és a tulajdonképpeni irodalmi-esztétikai kritika szempontja-
it, mivel a mûvek kritikája mellett állandóan újra kell termelnie a mû-
vek mûködésének bizonyos feltételeit. Újra meg újra utalnia kell arra a 
tágabb és szûkebb hagyományra, arra az irodalomtörténeti és értékren-
di összefüggésrendszerre, amelyben a szóban forgó mûvek tulajdon-
képpen mûködnek. És ezt helyette természetesen senki nem teheti 
meg; nem tudja megtenni a román irodalmi kritika, melynek kevés 
(„mindentolvasó”) profi kritikusa csak üggyel-bajjal képes átfogni a je-
lenkori román irodalmat, nem tudja megtenni a magyarországi kritika 
sem, melynek néhány nemzetiségi irodalmakra szakosodott kritikusa 
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többnyire az összefoglaló mûfajra kényszerül. De hogy lehet néhány 
oldalon állandóan összefoglalni egy mégoly kis irodalmat is?

A Szilágyi által említett „recepció” a kritikában egyelôre nem jelent 
többet az idôszaki névsorolvasásnál, s emiatt – legalábbis a romániai 
magyar irodalom szempontjából – a kritika eszmei-irányító funkciója 
szinte kizárólagosan néhány agyonhajszolt romániai magyar kritikusra 
hárul.

Ez az állapot – szükségállapot, avagy a szükség állapota, s a benne 
rejlô alapvetô veszedelem az elszigetelôdés, egy alapvetôen kis iroda-
lom eszmei tapasztalati tárának beszûkülése, amelyet csak ideig-óráig 
képes kivédeni a saját eszközeivel. Természetesen állandóan keresi 
eszközeit; a romániai magyar irodalomban éppen a hetvenes években 
bontakozott ki egy olyan hullám, amely ennek az irodalomnak az „ôs-
történetét”, az erdélyi fejedelemség korát (s egyben saját legfôbb legi-
timációs bázisát) igyekezett tárggyá tenni, s az üzenet legfontosabb 
eszmei-szimbolikus nyelvezetét ebbôl kialakítani. Nem véletlen, hogy 
ez a történeti mûfaj jelentette az utóbbi évek magyarországi irodalmi 
„importjának” szinte kizárólagos cikkét –, mint ahogy az is törvény-
szerû, hogy a román irodalom alig fogta fel ennek a történeti mûfajnak 
a kész mûveit.

Az irodalom, ahogyan Roland Barthes hangsúlyozta, intézmény. 
Mint ilyen, rendelkezik eszmei, szociológiai, politikai stb. jellemzôkel, 
s minden irodalom intézménye ezeknek az elegeknek egyfajta sajátos 
szervezôdése. A romániai magyar irodalom eszmei intézménye, törté-
neti hagyományainak és mai szociális valóságának együttese, ezt adott-
ságaival és konfliktuális helyzeteivel együtt vállalni és választani egy-
ben sajátos erkölcsi állapotot jelent. A „beleszületettség” mellett a 
helyzet etikai választását is, ami sok szélsôséghez vezethet, alkattól 
függôen akár terheltségi, akár felsôbbrendûségi tudathoz. A nemzetisé-
gi írói szerep legnagyobb tehertétele azonban egy állandó készenléti 
állapot, egy állandó változásikényszer-tudat: a kis irodalom íróinak az a 
reflexe, mellyel állandóan a helyzetet kénytelen kémlelni, nehogy va-
lamilyen félreértés áldozata legyen, ugyanakkor – ha ez jól sikerül neki 
– lehet bámulatosan „naprakész”.

Ezen belül viszont ô elsôsorban nem nemzetiségi író, hanem egy 
személy, a lakosság tagja. Ha személyének természetességét fel tudja 
fogni, s személyességéért a mindennapi életben meg tud küzdeni, ha 
világosan áttekintheti (igazságszeretôen és ésszerûen) személyességé-
nek és szabadságának lehetôségeit és korlátait – akkor némiképpen 
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problémánk természete is megváltozik. Ugyanis akkor arra leszünk kí-
váncsiak, hogy vajon honnan kap egy ilyen személy használható szem-
pontokat kérdéseihez, vagy akár válaszokat is. Melyik irodalomból (a 
világirodalmat is beleértve)? – hogy csak az irodalomnál maradjunk. 
Mert ahonnan választ kap, vagy akár választ vél kapni – ott lesz ottho-
nos. Így vannak német írók Budapesten, francia írók Bukarestben, s a 
minap egyvalaki ezzel állított meg Kolozsvár fôterén: „tulajdonképpen 
nekem – mondta – csak angol esszéistának szabadna lennem”, illetve: 
„egy angol dal a hazám” – olvasom kiváló kolozsvári költônk versében.

De következtetésem nem az, hogy magyar személynek lenni még az 
irodalomban is nehéz.

Ha az irodalmakat szociológiai alakzatokként veszem szemügyre, 
elôször óhatatlanul a Moreno-féle egyszerû társasmodellre kell gondol-
nom. Kik a vezérek az egyes irodalmakban, meg kik kikkel barátkoz-
nak kölcsönösen és fajra, nemzetre, vallásra, politikai hovatartozásra 
való tekintettel, akarom mondani – kölcsönösen pozitív tekintettel. 
Egyszóval ki kivel beszél, ért szót, ki kihez tartozik, utazik vagy utaz-
hatnék, ki kivel levelezik az irodalmi respublikában? (Ezt a naívnak 
ható szempontot Kazinczy után idézem, de vannak mai követôi is.)

Milyen az információ eloszlásának mechanizmusa? (Melyre elsô-
sorban egy kis irodalomnak van szüksége?) A könyvek, lapok, lemezek 
hova és milyen módon jutnak el? Hány nyelven?

Hasonló információk vagy legalábbis képzetek nélkül nem merném 
megfogalmazni az egyes irodalmak határainak még a kérdését sem.

A társadalmi lét jelenlegi kelet-európai formáiban az író részvételét 
a társadalmi-kulturális munkamegosztás rendszerében a politikai állam 
intézményei biztosítják. Így a romániai magyar irodalom intézménye 
szervezetileg a Románia Szocialista Köztársaság állami, politikai, kultu-
rális struktúráinak része.

Kelet-európai történelmi sajátosság – talán még mindig –, hogy az író 
szót kér (vagy rétegnyelvének jogát) a társadalmi nyelvezetben, a társa-
dalmi-politikai nyilvánosságban – s hogy a történelmi legitimáció egyik 
szép példáját említsem –, akár „a nép nevében”. Mit szólhat, hol van-
nak a kimondhatóság határai – az egyes irodalmakban s általában.

A magyar irodalom önszemléletének a kérdéseihez több út vezet, s 
vezethet akár a román, orosz, szerb, horvát, szlovák, cseh stb. irodalmak 
önszemlélete felôl is. Bennünket csak a tartalmi kérdések alapos vitája 
juttathat el a terminológia tisztázásáig, s mivel ez a vita másokat is érint, 
bátorsággal és felelôsséggel tartsuk tiszteletben a jogos érzékenységeket.
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„Minden értelemnek igaz okokbul kell származni. Ki ítél ok nélkül? 
Én a magaméit a szóban forgó esetben kitettem. Lássad te a magadéit.” 
(Bessenyei György)

Új Forrás, 1982/4.

Régió és poggyász

Cs. Gyimesi Éva felsorolta2 mindazokat a szerzôket, akiket ismer és 
mérvadónak tart a romániai magyar irodalom megítélésében. Valakinek 
a neve azonban még feltétlenül ide kívánkozik: a Martos Gáboré. Olyan 
kutató filológusról van szó, akinek a tárgy- és terepismerete, ezzel kap-
csolatban: ítéletalkotási szelleme és kategorizálási készsége, helyzete-
ket idézô esszéstílusa, egyszóval igényessége méltán igényt tarthat 
mindannyiunk figyelmére. Témákba vágó munkái: A Fellegvár 99. szá-
mának teljes repertóriuma. Készítette Martos Gábor. Budapest. Kézirat; 
Martos Gábor: Avantgarde a mai erdélyi magyar lírában (A Kimaradt Szó 
címû antológia kapcsán), 1983; Kitaposott irodalmi ösvények szélén egy di-
áklap, az Echinox, 1986; Martos Gábor: Légkör. Szellemi arcvonal és a 
minôség igénye. Mérték Füzetek, 1989.

A történelmi fordulók – mert azt még nem állítanám, hogy sorsfordu-
ló után vagyunk – egyik lényeges parancsa az írástudó számára az, hogy 
értékrendszerét tegye mérlegre, ítéljen ô saját maga elsôsorban arról, 
hogy amit képviselt és ahogyan képviselte: érték volt avagy sem, helyi 
érték csupán, netalántán reflex? Hogy esztétikája, mindaz, amit írt, mit 
képviselt akkor és egy újabb olvasatban? A történeti dimenzió kéri, 
hogy megfogalmazzuk: mi az akkori és mi az új olvasat, meg kell-e vál-

2 Romániai magyar irodalom (1970–1990) (I. rész) – Cs. Gyimesi Éva és Láng Gusztáv 
elôadása; Bertha Zoltán, Ilia Mihály és Szász János hozzászólása. Látó, II. évf. 1991/2., 
230–256. oldal, Ebbôl Cs. Gyimesi Éva elôadása: 230–240. (Disputa rovat)

Romániai magyar irodalom (1970–1990) címmel rendezte meg 1990. november 15–16-
án a debreceni irodalmi napokat Debrecenben a Magyar Írószövetség, az Alföld szer-
kesztôsége és a Kölcsey Ferenc Mûvelôdési Központ. A tanácskozáson elhangzott elô-
adások és hozzászólások az Alföld 1991/2. számában olvashatók. A Látó februári és már-
ciusi száma közli a vitaindítókat és néhány hozzászólás szövegét. (Alföld, 1991/2.)
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toztatni az írás történelmi és esztétikai értékhangsúlyait? Szándékosan 
beszélek írásról és nem irodalomról: az író ugyanis akarva-akaratlanul az 
írást képviseli bárhol, a fáraó írnokának mosolyát, Pascal nádszálát és 
meg kell-kellett figyelni, hogy mondanivalójában van-e helye a gyûlö-
letesen felcsattanó tapsnak. A kongresszusok és konferenciák tapsá-
nak, a stadion légkörének, gyûlések és megbeszélések, „értékes útmu-
tatások” bornírt lefordításának. Ámbár szinte kínos erre emlékeztetni, 
mégsem feledhetjük el, hogy a nyolcvanas években a Román Kommu-
nista Pártnak három kongresszusa volt, közöttük az utolsó, a XIV. no-
vemberben, ideológiai plenárisok, konferenciák. Ez egyen értékû a 
mindenkori lelki gyötrelemmel és politikai hermeneutikával: mit je-
lent ez meg az a sor, hová taszít bennünket az újabb beszéd?

Az írás az irodalom intézménye is (Roland Barthes), egy olyan fenn-
tartó és elutasító mechanizmus, amelyben az esztétikum és a politikum 
frontálisan szemben áll. Bármilyen esztétikum, amely képes arra, hogy 
érintkezô (jaj?) vagy ellenséges felületeket kínáljon, alapvetô kihívás a 
politikum számára. A regionális zsarnokságok mindig kellôképpen fel-
készültek arra, hogy ezeket a szinopszisokat észrevegyék és hatalmilag 
asszimilálják, létrehozva a politikailag mûködôképes irodalmat, amely 
az egyszerû agitáció nyelvére is lefordítható. Az ellenséges felületeket 
és a mögöttük levô írókat pedig a megélhetés póri szintjeibe igyekez-
nek befalazni, a fagy, az ásvány, a vegetáció honába. A százados nagy 
dinasztiák és türanniszok persze másfajta történelmi intézményekként 
mûködnek, a nagy regények bûvöletébe is kényszeríthetik az írót.

Az írás pozíciója (Borisz Uszpenszkij kifejezése) persze érzékelhetô 
és átélhetô valami: benne az író helye és célzatossága saját értelmet 
nyer és minden egyes sor, gondolat, motívum ugyanúgy érték, mint 
amennyire nem-érték az a közeg, amely alulszituálja, vagy alulszituálni 
kívánja. Egyik legfontosabb történelmi tapasztalatunk az, hogy a romá-
niai magyar irodalomban a hetvenes és nyolcvanas évek alkotóinak 
zöme felismerte, hogy minden egyes metafora, novella, regény – nem 
is beszélve a dokumentumirodalomról – az írás pozíciójáért küzd, azért 
a hérakleitoszi, artikulálható szellemi valóságért, amelyet a régiók 
türan nisza meg akart szüntetni. Sátáni erôvel és információs, tömeg-
kommunikációs mechanizmusokkal (is), saját túlélési stratégiája része-
ként. Úgy tûnik, hogy a romániai magyar szellemi élet felszámolásának 
utolsó pillanatában állott meg az ördögszekér.

Egyik legfontosabb tételem az, hogy akik esztétikai tudatossággal és 
vegetáriánus kitartással felismerték az írás pozíciójának értékelvét, 
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azok kellôképpen túl nem becsülhetô szerepet vállaltak a romániai ma-
gyar irodalom intézményének (nota bene: folytonosságának) meg-
ôrzésében. Ebbôl a perspektívából most kisebb jelentôségûnek tartom 
az irodalomtörténeti klasszifikációt: transzilván, avantgárd, neoavant-
gárd, modernista, posztmodernista irodalom. Az irodalomteoretikus 
majd kellôképpen elcsemegézget azon, hogy egyik mely mértékben 
van meg a másikban. Kétségtelenül van azonban közös pont, felület: a 
motívumok és a szüzsé szintjén, és nyilván, amint a Cs. Gyimesi Éva 
által idézett szerzôk rámutatnak, a nagyobb alakzatok (szenvedés) 
szintjén is. Persze, hogy artikulálni kell a léthelyzetét, még ha ez a 
létezôknek nincs is ínyére (egy 1980-ban publikált esszékötetben – A 
szenvedés kritikája – azt az álláspontot igyekeztem képviselni, hogy ér-
vényes, megközelíthetô esztétikai képletté T. S. Eliot és Füst Milán 
tanúsága szerint csak a kritikai és klasszicizáló magatartás teszi ezt a 
szemléletmódot. Ezzel összefüggésben – úgy vélem – a romániai ma-
gyar irodalomban újraértékelésre szorul a pátosz kategóriája is.)

Szintén általánosabb megközelítést kíván mindaz, amit ma publi-
cisztikusan Bretter-iskolának, Szabadság-esztétikának stb. neveznek. 
Ez pedig a filozófia helyének a kérdését veti fel, az ismereteknek, a 
magatartásnak a problémáját. Véleményem szerint azzal, hogy az 
elôttünk járó némely írógenerációk a filozófiát vulgármarxizmusként 
(valamint következményeiben kuláklista, stb.) tanulták „oktatóiktól”, 
elképesztô, és íme tôlük független tényként („az ész csele”) hagyomá-
nyozták tovább. Kimaradt irodalmunk jelentôs részébôl az a minek is 
nevezhetô? boldog tudat – nem beszélve négy évszázad erdélyi filozo-
fálásának referencia-rendszerérôl –, hogy ha nem is hisznek, ha nem is 
transzcendens bizonyosságok védelme alatt állanak, mégis, egyetemes 
szellemi eszközeik lehetnek létük és sorsuk artikulálására, hogy tehát 
nincsenek egyedül, hanem önálló értékekbôl is épülô szellemi respub-
likában élnek. Hogy lehetnek görögök, rómaiak, etruszkok, albigens 
eretnekek, franciák, angolok (nem kevésbe hollandok, persze), hogy 
urambocsá!’ magyarok is lehetnek. A régi okhoz megvan a poggyász, 
azaz meglenne.

A ma vezetônek számító erdélyi írók egyike-másika meg is vallotta 
nekem bizalmas beszélgetésben, hogy bizony hiányzott ez a poggyász. 
Nagy kivételek persze vannak, elôsorban Bajor Andor, valamint Szé-
kely János attitûdje. Mindannyiunk számára fájdalmas, hogy az lehetett 
a célpont, aki viszont meg akarta szerezni a poggyászt (Apáczaitól Sipos 
Pálon át Vásárhelyi Gézáig), és persze újabb „terheket”, el nem hanya-
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golhatót a huszadik század gondolkodásából. Elismerjük, hogy mind-
ezen kívül is létrehozhatók és képviselhetôk filozo fémák, az újrafelfe-
dezés (is) minôsíti a régiót. De: akik a Bretter-iskolát és más „alakzato-
kat” (Echinox) a közérthetôség agitprop szólamaival utasították ki és 
távolították el az irodalomból és Erdélyorszából, azok sokszor, közvetve 
a pártos, elkötelezett irodalom eszményét védelmezték. (További kö-
vetkeztetések nélkül. Nem szeretném az irodalom intézményéhez két-
ségtelenül hozzátartozó viták terminológiáját – Csipkerózsika, meta-
nyelv, közösség – feleleveníteni; zsákutcának tartom.) Véleményem 
szerint bármely szellemi kultúra megsínyli a filozófiátlanságot, hiszen 
ennek hiányában nem kapcsolódik a nagy európai tradíciókhoz. Aki ol-
vasta Gabriel Liiceanunak, a jelentôs fiatal román gondolkodónak a 
Pãltiniši naplóját nagyon világosan érzékelheti, hogy egy nemzeti kul-
túra hogyan küzd saját hagyománytalanságának, az értékteremtésnek, 
az egyedüllétnek a problémáival. Nyilván, fokozottan érvényes ez egy 
kisebbségi írásbeliségre.

Lehetett-e a szabadság esztétikáját képviselni? Feltételesen, igen, 
de csak egy olyan szabadságét, amely nem a felismert szükségszerûség, 
ellen kezôleg, az abszolúte elutasított szükségszerûség szabadsagáé. A szükség-
szerû a régióban az asszimiláció, az elvándorlás, a föld közösségi tulaj-
dona, az irodalom, a szellemi fakultások megszûnése, a pogányság. A 
nem-szükségszerûség az egyéni, akár ösztönös szabadság, a jogok és 
csakis az a moralitáselv, hogy aki akár egy egyén szabadságát sérti vagy 
eltiporja, az mindenkiét eltiporja. A hatalomnak is nagy, folyamatosan 
megújuló kísérlete volt a megsemmisítés esztétikája. Elôttem van a Ko-
runk 1979/9-es száma, amely az akkor fiatal költôktôl közöl összeállítást, 
fedôlapján A költészet jogai (és kötelezettségei) összefoglaló címmel. Máig is 
töprengek azon, hogy ezt a mondatot ki fogalmazta, ki fogalmazhatta. 
Amikor valaki a költészet kötelezettségérôl beszél, szerintem eltekint a 
költôk lelkiismeretétôl. Kaszárnya-hômérséklet fú a szóból, a költôt 
csak daimonja kötelezheti bármire is, arról pedig csak neki illik beszél-
ni, ha tud, és akar.

Persze, nagy út vezet mindettôl az érvényes írásmûvekig és ismét 
írásmûvekrôl beszélek, nem archaikus alakzatnak, hanem szellemi for-
mának tekintem, az irodalmi mû, mûalkotás valaminô homologonjainak. 
Ennek megfelelôen értékpremisszáim a hetvenes évek irodalmának 
elemzésében ez volt: az abszolúte elutasított szükségszerûség irodalma jó 
lehet. Az elutasítás értékválasztási gesztusokban is kifejezôdik, ez pedig 
elsôsorban az elméleti irodalomban érhetô tetten, nyilván ez a fajta iro-
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dalom lesz a közvetlen célpont, nem rejtekezhet, tehát a legközvetle-
nebbül el lehet távolítani.

Felmerül az a kérdés, hogy kinek a feladata és funkciója az abszolút 
értékvédelem? Az abszolút kritikus ugyanis nem ideologémákban gon-
dolkodik, hanem abszolút értékekben, ám ilyenfajta tekintély nem 
volt, mivel egy manipulált szellemi rendszerben az értékválasztások je-
lentik az abszolút értéket. Az irodalomtörténet mégis el fogja dönteni, 
hogy ki képviselte nálunk Bajza József mércéjét és mérlegét. Ha etikai 
szempontokat érvényesítünk irodalmunk megítélésében – és ebben a 
egszubtilisebb szerintem Ágoston Vilmos volt, a pedagógiáig elmenôen 
– akkor a szenvedés, a kritika és a szabadság elégséges is. De nem kell 
túlságosan messzire keresgélnünk a géniuszoktól. Ha Arany, Petôfi, 
Ady és Babits olyan jól megfértek egymással, kár a konstrukciók ked-
véért vonalakat és leszármazási tabellákat konstruálni, és ha – amint 
Montesquieu mondotta – az ízlés szabadságunk érzékelô szerve, hiba 
az ízléseket kizáró viszonyba állítani. A kizárás esztétikája olyan terré-
num, amelyen a kategorikus kritikus a tévedhetetlenség jogán szolgál-
tatja az érveket az ideológusnak és a propagandatitkárnak, aki a költô tôl 
megvonta a kenyeret – nem kellett ôt börtönbe zárni –, és jobb esetben 
mûfordítóvá tette. Kenyéren és vízen azonban még nem írtak regényt, 
és amint Krúdy Gyula számomra bizonyítja, kedély nélkül nem szüle-
tett klasszikus magyar prózamondat és nagy irodalom. E sorok írója 
nem szûnik meg hangoztatni, hogy privilegizált helyzetben volt. 1974-
tôl az Echinox felelôs szerkesztôjeként és Bretter György választott 
munkatársaként élte meg egyetemi éveit Kolozsvárott, betekintése 
volt irodalmi mûhelyekbe is. 1980-tól a Kriterion Könyvkiadó munka-
társaként gondozta nem egy író munkáit, egyebek mellett a Forrás-so-
rozatot. Molnár H. Lajos, Pusztai János könyvei miatt (az utóbbi kéz-
iratban) állási és pénzügyi gondok gyötörték, a Forrás-sorozat beszün-
tetésekor (1985) Tompa Gábor barátjával együtt hordozta a megmara-
dást kérô aláírási ívét. Sikerrel. (Furcsa sorsa lett az RKP KB bürója 
akkori, a jóváhagyást feltételesen aláíró titkárnak: borotvájával lett ön-
gyilkos.) Nem mondhatja, hogy megtagadná kritikáit és azokat az érté-
keket, amelyeket bennük felfedezni vélt (s amelyrôl tanúskodjék a 
mellékelt bibliográfiai mutató), valamint azokat sem, amelyeket a 
nyolcvanas években szerkesztôként képviselt, és amelyekben mindig a 
legfiatalabbak voltak a legfontosabbak: Kovács András Ferenc, Visky 
András, Láng Zsolt, Tompa Gábor és mások.



449

Egy, a hetvenes években nagysikerû német költészeti antológia sor-
sa bukkan fel az emlékezetemben: Vorläufige Protokolle. Peter Motzan 
szerkesztette, Richard Wagner, Bernd Kolf és mások voltak prominens 
szerzôi, az aktivusgruppe Banat képviselôi, kissé brechtiánus líra mûve-
lôi (közöttük azonban jól megfért a tradíció is). Ma már a szerkesztô-
válogató kiváló irodalomtörténész sincs Romániában – 1990-ben el-
ment 110 000 erdélyi német. Ennek az írásnak a pozícióját, szabadságát 
és esztétikáját ma már senki nem képviseli Romániában.

Alföld, 1991/2.

Déry-film

Bizonyára sokan emlékeznek a G. A. úr X-ben 1. fejezetének képso-
raira, idézni is éppen csak azért idézek egy találomra kiragadott részle-
tet, hogy megfoghatóvá váljék a hangulat: „A füves szürke részek szin-
te teljesen eltûntek, ameddig a szem ellátott a rozsdás vashulladék fo-
lyamatosan beborította a földet. A szél mintha finom rozsdaport szórt 
volna szét a levegôbe, az ólmos nappali fény még valamivel homályo-
sabbá vált, az oxidált vas kesernyés szaga mindjobban kiszorította a fû 
és a bokrok száraz illatát.” Bár ez a nappal is éjszaka-típusú külsô kör-
nyezet érzéki benyomásaiban jól megragadható és jellemezhetô, a rom-
lott természet minden pillanatban kétségbeejtô valóságával, filmje im-
már, sajnos, bennünk van. Déry Tibor nagyon hamar felismerte, hogy a 
végtelen lehetôségekbôl származó korlátlan és felelôtlen optimizmus, a 
természettel kapcsolatos kolumbiánus közöny vezetett minket tévútra, 
s a fentiekhez hasonló tájak immár belsô természetünkké változtak. 
Szerethetünk, csodálhatunk, irigyelhetünk, viselkedhetünk ártatla-
nokként, de odabenn a rozsdás vashulladék van, rozsdapor és ólmos 
nappali fény. Természetünk mintegy éjszakaivá vált, s ezért oly nyo-
matékos ebben az életmûben a noktürn, az uralkodó Orcus. A megfi-
gyelési elemek valami egész különleges módon, folyamatosan mennek 
át a fantáziaképekbe ebben a prózában, sejtelmesen, alig láthatóan 
nyújtja meg a körvonalakat Déry, cseppent lilát a képre, szûri meg a 
fényt, s ez a torzítás, amely tehát a valóságos kontûröket fantázia-
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körvonalakkal váltogatja, és azok keretében mûködteti, ez hozza létre a 
kimondottan filmszerû hatást.

Engem a G. A. úr X-ben elsô fejezete, de a regény masszív részletei is 
Tarkovszkij Sztalkerének, vezetôjének képsoraira emlékeztettek, kü-
lönösképpen a híres-hírhedt Zónán való áthaladásra, valamint a Terü-
letre. A Zóna megvan Dérynél is, az említett regényben epikai szervezô 
elvként mûködik, egyben el is idegenít reflektálatlan, naiv, tehát leg-
mélyebb valónknak érzett természetünktôl. De ugyanezt elmondhat-
nám Tengiz Abuladze Vezeklés címû filmjének utolsó képsorairól is. A 
fiú úgy próbál megszabadulni az apa holttestétôl, hogy egy gigantikus 
meddôhányó oldalán legurítja a folyóba, a háttérben pedig a fenyegetô 
ipari táj kellékei magasodnak fel. Déry Tibor láttatása több mint egy 
kiváló prózaíró viszonylag hagyományos narratív eljárása, kimondottan 
a film formaszervezô elemei bukkannak fel prózájában, legalábbis ab-
ban, ahogyan a képi szekvenciák sorozatát létrehozza, s a cselekmény-
nél fontosabb erôként mûködteti. Ma már ezt szinte minden élvonal-
beli prózaíróról el lehet mondani, hiszen a filmmûvészet átalakította a 
prózaírást – itt azonban egy korán kialakult eredeti látásmódról van szó. 
Hasonló hangulati funkciójú képsorral indítja A befejezetlen mondat címû 
regényét is. „…a Csáky utca sötéten és használatlanul terült el e de-
cemberi estén, mint egy vágány, amelyet leállítottak a forgalmi hálózat-
ból. Kocsi vagy emberi léptek kopogása nem hallatszott, csak a kövezet 
kockái között ropogott olykor a fagy, a köd pedig, mely a piszkos, feke-
te havat folytatta felfelé finomabb alakban, sûrûn belepte a házfalakat, 
a lámpásokat s a kapuk és ablakok  kiszögelléseit. Tíz lépésnyire nem 
lehetett ellátni.” Déry Tibor levele zésébôl kiderül, hogy megcsillant 
elôtte egy hosszú külföldi tartózkodás lehetôsége, amerikai filmesek 
meghívására. Ekkor azonban elszólították egy egészen más rendeltetésû 
intézménybe hosszabb ott-tartózkodás végett. Immár csak töprenghe-
tünk azon, hogy mi lehetett volna a filmszakmával való, nagy távlatokat 
sejtetô találkozásból.

A hagyományos próza eszményéhez közelálló nagy regényeiben is-
meretes módon megvan a pozitív társadalmi utópia; mélyen moralista 
íróként Déry mindennél fontosabbnak tartotta a nyílt, világos társadal-
mi üzenet tételes megfogalmazását, valamint azt, hogy mely társadalmi 
osztály küldetésében hisz. Kritikusainak nem kis része állította, hogy 
éppen ez a tételesség-nyíltság vezetett epikailag megoldatlan regény-
problémákhoz. A mi szempontunkból azonban itt nem ez a legfonto-
sabb, hanem az az organikus viszony, amely a társadalmi regények po-
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zitív utópiára alapozott világa, valamint a negatív utópiák (G. A. úr 
X-ben, Képzelt riport…) között fennáll. Egy morális ítélet kapcsolja össze 
ezeket, amelyet akár az életmû erkölcsi tengelyének is tekinthetünk: 
Ha nem lehetséges a pozitív utópia (és ami belôle fakad: az emberi 
természet nyíltsága, jövôje), akkor viszont el kell fogadnunk a következô 
stádiumot: a negatív utópiák megvalósulásának lehetôségét (és a követ-
kezményt: természetünk utálatos zártságát). Az a bizonyos sokat emle-
getett pesszimizmus, valamint a késôi Déry-mûvek oly gyakran emle-
getett sárkányfog-vetemény motívuma nem egyéb, mint az egyik pólus. 
Fontos Déry-tanulmányában Szilágyi Júlia hívja fel nyomatékosan a fi-
gyelmet arra, hogy az író az ellentét két pólusának szembesítésével 
(konkrétan a Képzelt riport… utolsó szekvenciáira utal) vezeti le a vál-
toztatás szükségességét, melynek hordozói éppen a legfiatalabbak és a 
legidôsebbek. Megállapítja: „egy adott társadalom anyagi és szellemi 
kultúrájának, erkölcsi értékrendjének tévedhetetlen ismérve az a hely-
zet, az a sors, melyet legifjabb és legidôsebb tagjainak juttat”. (Begyógyí-
tani a föld sebeit. Korunk, 1974. 9, 987.)

E szociológiai jellemzés nagyon pontosan jellemzi az író preferenci-
áinak hátterét, érzésem szerint azonban többrôl is szó van. Az erkölcsi 
gondolkodás európai történetében, de a különbözô mûvészeti ágaza-
tokban lecsapódott hagyomány- és mítoszi rendszerekben is mindig 
felbukkan az eleven lelkiismeret szimbólumaként az öregember és a 
gyermek alakja, jeléül annak, hogy a bûnön még innen és már túl, bár-
milyen végletes és végzetesnek tûnô helyzetben is meg kell ôrizni a 
pozitív erkölcsi értéktartalmú kategóriák lehetôségébe vetett hitünket, 
bizalmunkat. Közvetve ez annak elismerésével jár együtt, hogy a pozi-
tív utópia eszméje immanens, bár egyes formái, konkrét értékei, az el-
képzelések lehetnek nagyon is mulandóak. Egy példa az európai hie-
delmek közül: a germán mondakörbôl ismeretes az úgynevezett Wild-
jagd, értelme szerint leginkább féktelen vadászatként magyarítható 
mondája. Sötét, nyomasztó éjszakákon száguld a megkereszteletlenül 
elhalt gyermekek, sötét bûnök örököseinek csapata és elragadoz, el-
pusztít minden élôt. De még e teuton rémmese is biztosítja az ártatla-
nok védelmét: a féktelen csapat elôtt jár az öreg Eckart a kisfiúval és 
lámpásával, figyelmeztetve a halandókat a közelgô veszélyre. Lehe-
tünk bármilyen pesszimista állásponton, morális kötelességünk a lelki-
ismeret védelme, átmentése. Emlékezetes, hogy Déry maga határozta 
meg a G. A. úr X-ben tételes társadalmi mondanivalóját, a negatív utópia 
tartalmát: szabadság rend nélkül. E József Attilát idézô kategóriapár 
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rendkívüli logikai következetességgel (és tegyük hozzá: bravúrral) vé-
gigvitt alkalmazása odavezetett, hogy a párbeszédek szintjén, az azok-
ban kifejezôdô emberi viszonyokban is megvalósulhasson a cinizmus, 
nyilván nem célként, eszményként, hanem az élet minden területén 
megmutatkozó realitásként. Felettes szervezôelv ez, ha következete-
sen végigviszik, ennek eredménye az embert bezáró, elpusztított ter-
mészet is. Diogenész, a cinikus egyik híres helyén ezt így fogalmazza 
meg: „Semmit sem ítéltek meg józan ésszel, hanem a jóhiszemûség, 
hihetôség, elképzelhetôség szempontjából, s azért folyton vádaskod-
tok, tudni pedig semmit sem tudtok, sem apáitok, sem ti, hanem a tu-
datlanság és ôrültség lázas képeitôl vezérelve csak gyötrôdtök, s azért 
joggal gyûlöl nemcsak a kutya, hanem maga a természet is.”

A regény 20. fejezetében Déry rámutat arra, hogy mennyire nem 
szükségszerû G. A. világa, hogy amit benne következetességnek hisz-
nek, az nem egyéb a hazugság végletekig tökéletesített technikájánál, 
hogy amit állandóságnak tartanak, az a tekintélytisztelet, az igazság pe-
dig az, ha a másikat ítélik el. Erkölcsi bizonyságként nem marad más, 
csak egy sivatagból idônként felhangzó eszelôs, lázári sirám. Ne feled-
kezzünk el azonban arról, hogy a szürrealista költô 1919-ben így fejezte 
be Ébredjetek fel! címû prózaversét: „Viszontlátásra, gyilkosok! – hang-
zik a felhôk közül”. 

Déry életmûvének értéke mindig is problematikus, ellentmondásos 
volt. Az író halálának tizedik évfordulója alkalmából közölt tanulmány-
ban (Déry hiánya. Vallomás és terepszemle) Sükösd Mihály nehezményezi, 
hogy mennyire nincs jelen a szûkebb és tágabb irodalmi köztudatban, 
a fiatal kritikusnemzedék hivatkozásrendszerében, majd megállapítja: 
(D. T.) „Tudomásul venné, hogy ô épp már nem aktuális, épp még nem 
klasszikus. Déry ma nem divatszerzô, az ô regényei helyett most mások 
regényeit olvassák.” Valószínû azonban, hogy ezt az életmûvet illetôen 
kialakul majd az irodalomtörténeti-kritikai termékeny konszenzus. A 
mai magyar próza kitûnô fiatal szakértôjének, Balassa Péternek a tanul-
mányában olvasom (Hagyományértelmezések újabb prózánkban): Déry Íté-
let nincs címû könyve „poétikai újdonságai révén […] a prózai megúju-
lás egyik elindítója volt”. Magam is azon a véleményen vagyok, hogy 
legalábbis eddig a Déry-mûvek sikerrel állják az immár nagy filmekhez 
szokott szemek, a XX. századi regényen vagy akár a legigényesebb mo-
ralisták gondolatain felnôtt közönség vallatását, az idô próbáját.

Utunk, 1988/29.
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Egyéniség és hatás

Azt a lehetetlen feladatot kaptam, hogy írjak tanulmányt a romániai 
magyar irodalmat ért és érô világirodalmi hatások kérdéseirôl. E megfo-
galmazásban egyebek mellett – egy elsô pillantásra – meghökkentô 
szempont és intenció fejezôdik ki; aki így teszi fel a kérdést, az irodal-
munkat nyilván világirodalmi összefüggésbe akarja helyezni, joggal 
vagy jogtalanul; ám ha tovább gondolkodunk, meg kell engednünk a 
kérdés természetességét. Hiszen ennek az irodalomnak van már jelen-
tôs korpusza, voltak és vannak jelentôs alkotóegyéniségei és mûvei, s 
természetesen minden alkotó és minden mû valaminô világirodalmi 
közegben is született vagy mûködött. Nem hiszek abban, hogy 
irodalomtörténetírásunk akár a legközelebbi jövôben is képes lesz ezt a 
környezetet feltárni, egyrészt azért, mert nem rendelkezik kellô (és ha-
talmas kutatómunkát igénylô) tényismerettel, másodsorban, mert nem 
rendelkezik a tárgy megközelítésének saját elméletével. (Az irodalom-
történet és -elmélet teoretikus fogalmai is állandó átalakulásban van-
nak, a ma már elavultnak tekintett hatástörténeti vizsgálatokat felvál-
totta a kontaktológia, majd az irodalmi tipológia – ez utóbbi a nemzeti 
irodalmak kiemelkedô irodalmi alkotásait ugyanazon típus bizonyos 
variánsainak fogja fel.) Arról nem is beszélve, hogy a hasonló vizsgála-
tok szinte elképzelhetetlenek adott korok mentál- és eszmetörténeté-
nek ismerete nélkül, azoknak az általános tudati, öntudati és konkrét 
eszmei feltételeknek az ismerete nélkül, amelyek a mûvész szellemi 
tájékozódását feltételezik. Tehát csupa nem, csupa negatívum. 

Másfelôl csupa imperativus.
Sokszor töprengtem azon, hogy vajon Tamási Áron Ábel-trilógiája 

egyáltalán megszületett volna a szerzôt Amerikában ért hatások nélkül, 
amelyek elsôsorban egzisztenciálisak voltak és nem irodalmiak. Hiszen 
leveleiben ô maga írja, hogy a nyelv hézagos ismerete miatt inkább 
csak a nagy amerikai napilapokat olvasta. (De e mû megszületésének 
oly sokatmondó paradigmájára még visszatérünk.) A Város a ködben kéz-
iratának kalandjairól írott regényében Méliusz József az ôt ért hatások 
között megemlíti a magyar szociográfiai irodalmat, Gyergyai Albert 
Proust-fordítását – és mindezek mellett meg kell említeni a német exp-
resszionista költészetet és prózát. A sort természetesen folytathatnánk, 
ám már az eddigiekbôl is körvonalazódik, hogy a korszak legkitûnôbb 
kulturális alkotásai is csupán a mûvek megszületésének – esetenként 
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megvizsgálandó – formális feltételei és indítékai közé tartoznak. Az 
elsôdleges az idiómának, a nyelvi-kulturális, valamint társadalmi-
történelmi-politikai tapasztalatnak az a megélt formája és rendszere, 
amely a mûvek létrejöttét alapvetô fokon katalizáló egzisztenciális él-
ményben ragadható meg, illetve az ehhez társuló egyéni érzékenység. 
Tegyük hozzá, hogy ez az alkotó érzékenység és érzékelés (amelyhez 
természetesen a kifejezés adott módja is társul), általában nem nélkü-
lözheti azokat az összetevôket, amelyek a kor szellemét, a mûvészi ér-
zékenység adott korra jellemzô alakzatait és formáit képviselik. Hogy 
Lukács György kategóriahasználatát idézzük, aligha képzelhetô el érté-
kes és jelentôs mûvészi alkotás létrejötte, ha az alkotómûvész tudata 
valahogyan nem kapcsolódik az emberi nem öntudatának ahhoz az 
alapvetô formájához, amelyet mûvészetnek nevezünk, illetve ha nem 
áll fenn lényeges szinkrónia az alkotómûvész érzékenysége és kifejezé-
si eszközei, valamint korszerû érzékenység és a kifejezésmódok között. 
És ezt természetesen nem modellek és példák szemmel követésének 
és utánzásának értelmében kell felfognunk, hanem fôként az alapban: 
az emberi öntudat és a mûvészi tehetségek általános szinkróniájában. 
Amelyben – természetesen – egyesek mindig mások elôtt járnak, meg-
teremtvén a mûvészi alkotások sorozatainak azokat a példaadó egysé-
geit, amelyek a mûvészi alkotás és az esztétikum mércéiként mûködnek 
tovább.

Az egzisztenciális élmény egyedi és egyéni, s az alkotást alapjaiban 
vezérlô adottsága mellett a jelentôs mûvészi alkotások ismerete az al-
kotói érzékenység és kifejezés általános feltétele (és itt nem kell kü-
lönbséget tennünk a népdal, az Ószövetség vagy a világi irodalmi alko-
tások között), ám ezen belül egy-egy abszolút irodalmi alkotás ember-
felfogása, világképe s az érzékenységi, valamint kifejezésformáknak a 
mûvészi alkotótechnikában kifejezôdô újszerûsége olyan sajátos felté-
telként hathat, amely egy-egy alkotó számára a kibontakozáshoz szük-
séges alkotástechnikai lehetôségeket jelenti. És mi sem természete-
sebb annál, ha egy irodalom alkotói igyekeznek a kor reprezentatív 
irodalmi és mûvészeti alkotásainak érzékelési és kifejezési titkait és 
lehetôségeit megismerni. Ha századunk prózájára gondolunk – és ab-
ban a nyolcvanas években élô prózaíró helyzetére –, aligha lehet kétsé-
ges, hogy a tudatos alkotó nem ír prózát Proust, Joyce és Faulkner ta-
nulmányozása nélkül, de jelentôs lehetôségektôl fosztja meg magát 
akkor is, ha nem ismeri Gábriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, 
Julio Cortázar, Malcolm Lowry, John Berger, Umberto Eco könyveit (a 
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sort természetesen nem lehet lezárni, bár illett volna Ottlik Gézával 
kezdeni). Ez ma már nem csupán elméleti lehetôség, hiszen minden 
nemzeti irodalom létrehozta a közvetítés intézményes szervét, a mû-
fordítást, s a nagy nemzeti kultúrákban ez az intézmény szinte azonnal 
közvetíti a jelentôs alkotásokat. (Itt természetesen nincs lehetô sé günk 
a mûfordítás-irodalom esztétikai érvényességének és a közvetítés esz-
tétikai problémáinak még érintôleges tárgyalására sem.)

A mûvészi alkotás fent jelzett értelemben tárgyalt szinkróniája, az 
alkotómûvész kapcsolata „az emberi nem öntudatával” természetesen 
a diakronikus alap összefüggésében értelmes és lehetséges. A korszak 
esztétikai tudatában evidenciává vált mára, hogy semmiféle irodalmi 
alkotás nem nélkülözheti a nemzeti-anyanyelvi idióma legmélyebb is-
meretét, hozzátehetnénk: mûvészi ismeretét. Talán a legvilágosabban 
Goethe fogalmazta meg a Költészet és valóság Tizennyolcadik Könyvében, 
hogy az irodalom kritikai tudata nyelvi-kritikai tudat: „Mindenesetre 
bizonytalanság uralkodott az egész területen – írja a költészet általános 
tájékozódásának kérdésérôl –, és még a legjobbak is olykor tévútra lép-
tek. Ennek szomorú eredménye az lett, hogy költészetünk genie-
korszaka igen kevés kifogástalan mûvet alkotott; mert a korszellem itt 
is áramló, követelô és termékeny volt, de szemlélôdésre, önbírálatra 
nem maradt ideje. Hogy mégis talajra leljünk, amelyben költôileg gyö-
keret verhetünk, oly elemet találjunk, amelyben szabadon lehet léleg-
zeni, visszanyúltunk néhány évszázaddal, egy olyan korba, melynek 
kaotikus állapotából számos érdem, kiválóság tündökölt felénk, s így e 
kor költészetével is szívesen megbarátkoztunk. A Minnesängerek túl-
ságosan messze voltak tôlünk, nyelvüket behatóan kellett volna tanulmá-
nyozni, ahhoz pedig nem fûlt a fogunk; mi élni akartunk, nem tanulni.” 
(Johann Wolfgang Goethe: Életembôl. Költészet és valóság. Magyar Heli-
kon, Budapest, 1965. 661. Kiemelés. E. P.) A XX. század kritikai gon-
dolkodásában Thomas Stearns Eliot fogalmazta meg legkategorikusab-
ban, hogy a nyelv szellemének mély ismerete és tudata nélkül aligha 
képzelhetô el magasrendû mûvészi alkotás. Egyik mai közkeletû teore-
tikus elképzelésünk szerint az irodalom – jelszerûségét tekintve – egy 
nyelvi jelrendszerét másodlagosan modelláló alakzat, és az ebbôl szár-
mazó elméleti következtetés természetesen a nyelvi rendszer tökéletes 
birtoklásának a fontosságára utal.

Szintén Eliot hívja fel a legkategorikusabban a figyelmet az irodalom 
rejtett és ismert hagyományának a szerepére az irodalmi alkotás folya-
matában. Tegyük hozzá, hogy ez a kérdés különös fontosságot kap a 
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közép-kelet-európai irodalmakban általában, ahol a modern értelem-
ben vett világi irodalom kialakulása viszonylag késôbb történt meg. 
Ezekben az irodalmakban viszont sokkal késôbbi idôkig megôrzôdtek 
a népköltészeti alkotások az élô hagyományban. Ennélfogva – a ben-
nük felhalmozott fantasztikus nyelvi értékek, mûfaji formakincs, törté-
nelmi tapasztalat és etikai tartalom okán – az várható, hogy a már emlí-
tett irodalmak jövôjében, a specifikus érzékenység és kifejezési módo-
zatok rendszerében a népköltészeti hatás és inspiráció további fontos 
szerepet fog játszani.

Tenger és diólevél címû esszéjében Csoóri Sándor részletesen elemzi 
az archaikus népi mûvészet „létmondatainak” fontosságát a modern 
magyar líra szempontjából, s emellett kitér a nemzedéki egzisztenciális 
élmény hatásának elemzésére: „Tagadhatatlan – írja –, hogy Apolli-
naire, Reverdy, Cocteau, Aragon, Eliot, Lorca, Ginsberg és mások nél-
kül nehezebben oldódott volna meg a nyelvünk, de saját tapasztalat 
nélkül a legtermékenyítôbb hatás is szenteltvíz marad. De hát mik vol-
tak a mi besegítô, hátulról lökô tapasztalataink? Mindenekelôtt a hábo-
rú.” (Budapest, 1978. 339.) A továbbiakban bemutatja, hogy milyen 
úton-módon vált „a történelem legszürrealistább metaforája”, a háború 
a modern költészet strukturális szervezô elemévé – mert azzá vált. – A 
költô nyelvezetében hordozza és érzékenységébe táplálva ôrzi az em-
beriségnek azt a kollektív tapasztalatát, mely szerint közösségek és 
egyének, gazdaságok, települések, kulturális értékek s még azok nyo-
mai is füstté válhatnak az apokalipszis szelében. A modern költészet-
ben olyan emberfelfogás alakult ki, amely immár nem tud meglenni az 
egyedi ember egzisztenciájának eme mélységes relativitási tudata nél-
kül, ugyanakkor a klasszikus költészeti hagyomány szellemében állan-
dó gesztussal állítja világképének középpontjába ezt az embert. Ez a 
huszadik század második felére jellemzô költészeti paradoxon számos 
jelentôs életmûvet hozott létre, amelyek más és más felhangokkal és 
üzenettel, más és más formaeszménnyel és poétikával, de ennek a pa-
radigmának a képviselôi. A már lezárt életmûvek közül emeljük ki ez-
úttal Paul Celan, Nagy László, Pilinszky János és Szilágyi Domokos 
nevét.

A romániai magyar irodalom alakulásának legfontosabb évei a két 
világháború közé esnek, abban az értelemben, hogy akkoriban jön létre 
az az ethosz, az a szellemi magatartás és írói-társadalmi szerep, amely 
ennek az irodalomnak ontogenetikus fontosságú belsô struktúrájához, 
hagyományrendszeréhez tartozik. Ezeknek az idôknek sok krónikása 
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és számos dokumentuma van, közülük a legfontosabbnak azonban a 
legkiemelkedôbb alkotók elképzeléseit kell tekintenünk, hiszen ezek 
tevékenysége nem csupán az irodalompolitikai teoretizálás és az elkép-
zelések rendszerébe tartozik, hanem – a legjelentôsebb mûvek sorában 
– a tényleges alakító tényezôk összefüggésébe. Magánvéleményem 
szerint ilyen alkat volt Tamási Áron, akinek társadalmi elképzelései, 
etikai-morális attitûdje, írói tehetsége, mûvei, közéleti szereplése okán 
és jogán meghatározó szerepe van ennek a irodalomnak a hagyományá-
ban és rendjében. Az Ábel-trilógia – a formai és esztétikai típusú ellen-
érvek ellenére is – a korszak egyik legszínvonalasabb epikai mûve, 
amelynek különös érdekességet ad – s ezzel számunkra is inkább 
hozzáférhetôvé válik az egzisztenciális élmény paradigmája irodal-
munkban –, hogy a szerzô maga is bemutatja egyik vallomásában ezt a 
mûvét. Itt csupán jelzésszerûen emeljük ki a legfontosabb magmonda-
tokat: „…az ôsök és azoknak sorsa is mind benne van az írásban… néha 
már szinte a függetlenségem rovására megy, annyira írásaimban érzem 
ôket… Apám falusi ember volt, aki gazdálkodott. Józanságában szótla-
nul és komoran viselte nehéz sorsát… sokat jártam és dolgoztam véle… 
Attól az idôtôl kezdve, hogy beszélni és járni jól tudtam, mezei dolog 
idején jórészt a szabad természetben »tartózkodtam«… Késôbb is, mi-
alatt a gimnáziumot jártam, nyári szünidôben nagy gazda voltam ott-
hon, és így sok mindent megtanultam, amire aztán késôbben én is meg-
tanítottam Ábelt. Amerikára is kedvesen emlékszem vissza, s most már 
nem is tetszik olyan hosszúnak az a három esztendô, amit ott töltöt-
tem.” (Tiszta beszéd. Bukarest, 1981. 330.)

Ennek a vallomásnak tipológiai értéke van, hiszen az alkotó nemze-
dékek sorában hányan írhatnák még oda egy-egy könyv után a hasonló 
bemutatást! Ezek a mondatok egy olyan egzisztenciális élményrend-
szerre utalnak, amely alakító érvénnyel vett részt a romániai magyar 
irodalom mûködésében, természetesen olyan érzékelési és érzékeny-
ségformák, kifejezésrendszerek összefüggésében, amely mindmáig en-
nek az irodalomnak a fô meghatározói közé tartozik, legnagyobbrészt 
ebbôl származik egyénisége. A hatás, a kontaktus pedig csak az egyéniség-
gel rendelkezô irodalom lehetôsége, ámbár fogalmazhatnánk úgy is, 
hogy privilégiuma.

Az egyéniség olyan rendszer, amelynek immanenciája szinte teljes 
mértékben meghatározza az átvétel, hatás, befogadás mechanizmusait. 
Ám egy mégoly kis irodalomnak is képesnek kell lennie arra, hogy új 
funkciókat, új intézményeket és új szerveket alkosson a saját paradig-
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májának állandó megújítására, hogy a kritika, a teória révén képes le-
gyen az új értékeket a sajátjába tartozóaknak tekinteni, hogy az iroda-
lom esztétikai rendszerét és artisztikus lehetôségeit messzi a saját 
mûvekkel jelezhetô határain túl vonja meg. Az értékek állandó 
cseréjébôl és körforgásából nem lehet büntetlenül hosszú ideig kima-
radni az idô elôtti elöregedés veszélye nélkül.

A romániai magyar irodalomban a hetvenes évektôl kezdôdôen rész-
ben megváltozott az írás viszonya saját egzisztenciális élményalapjá-
hoz, valamint kifejezésformáinak kompetenciájához. Ez részben össze-
kapcsolódik azzal a folyamattal, amely számos fiatal alkotó fellépésével 
jött létre, s amelyet a kritika még nem tudatosított kellôképpen. Ám-
bár, Markó Béla költô és kritikus észrevétele szerint, a hetvenes évek 
romániai magyar irodalmát mennyiségileg is számottevô mértékben 
ezek az alkotók írták. A hagyományosabb realizmus formális keretei-
ben a prózát Györffi Kálmán és Mózes Attila, a JP-prózát (jeans prose 
– Aleksander Flaker horvát esztéta mûszava) Bogdán László, újabban 
pedig a társadalmi psziché tabuit artisztikus biztonsággal megközelítô 
Ágoston Vilmos. Leginkább az utóbbiaknál mutatható ki az a törekvés, 
hogy az írás társadalmi feltételezettségét az egzisztenciális élmény 
 formájában tárják fel a mûben. Bogdán ebben a törekvésében termé-
szetesen integrálódik az európai irodalmak Salinger Zabhegyezôje után 
kibontakozott hasonló hullámába. Ágoston regényében nem nehéz fel-
fedeznünk a tudatregény narrátori szempontját, valamint az ehhez kap-
csolódó idôkompozíciós lehetôségek szövegvágási eljárásait. Ám mind-
kettô jüknél megtalálható a viszony a hagyományos paradigmához, Bog-
dánnál egy sajátosan értelmezett családregény, Ágostonnál pedig a fô-
hôs fizikai szerepeltetésének formájában. 

Ezt a sort természetesen folytathatnánk, álljunk meg azonban itt an-
nak puszta jelzésénél, hogy ez a folyamat a költészetben is végbement. 
Adonyi Nagy Mária, Balla Zsófia, Markó Béla, Szôcs Géza könyvei jel-
zik leginkább az érzékenység és kifejezés paradigmájának változását. 

Sokat töprengtem azon, hogy vajon miért oly mûködésképtelen e kis 
literatúra megközelítésében a hagyomány és újítás egyszerûsítô dogmája, 
vajon miért marad mögötte a veil of ignorance, a tudatlanság fátyla. Talán 
elsôsorban azért, mert soha nem dolgozták ki kellô alapossággal a ha-
gyománynak csak erre az irodalomra jellemzô specifikus fogalmát, 
méghozzá nem a csak irodalomtörténeti hagyományét (elôzmények, 
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mûvek, intézmények, viták stb.). Arra a hagyományra kéne végre gon-
dolni, amelynek a szelleme biztosítja az író mindenkori szabadságát 
arra, hogy rátaláljon egzisztenciális élményének pontos formájára és ér-
zékenységének meg kifejezésének módozataira. Melynek segítségével 
egyéniségét érvényesen meghatározhatja az irodalom folytonos egyéni-
ségének mutatóiból. 

Korunk, 1982/7.

Utas, üstökös, porszem?

Az európai líra hagyományrendszerében a személyességnek, a sze-
mélyes énnek igen sok formaváltozata alakult ki, s az egyes nemzeti 
költészetek alkotói adott korszakaiban több-kevesebb eréllyel igyekez-
tek a Ki vagyok én? kérdését megválaszolni. Könnyebb a válasz az 
áttekinthetô társadalmi viszonyok, világos társadalmi célok korában, 
konkrétabb. És néha egészen nehéz, alkalmasint reménytelennek tûnô 
feladat a nyomasztó hatalmi önkény, a bizonytalan társadalmi jövô vilá-
gában.

Arany János lírájának viszonylag korai szakaszában kényszerült a 
személyesség, a személyes én jelképesebb, allegorikusabb megfogal-
mazására. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc bukása után az 
ember lehetôségeit s ebben önmaga költôi útját, szárnyalását a nemzeti 
gondolkodásban amúgy is meglevô tragikus szemlélet beteljesült való-
ságához kellett igazítania – ellenkezô esetben rá is a Bajza vagy Vörös-
marty sorsa várt volna. A már-már tragikumba hajló világnézeti pesszi-
mizmus általában nem katalizátora az énlírának, különösen abban az 
európai szellemi közegben nem, amelyben – amint Németh G. Béla 
több tanulmányában rámutat – az ember jövôjével kapcsolatos egzisz-
tenciális és filozófiai bizonytalanság az uralkodó.

Igen nagy a hallgatás kísértése. „Letészem a lantot. Nyugodjék./ 
Tôlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor,/ Belôlem 
a jobb rész kihalt,/ A tûz nem melegít, nem él:/ Csak, mint reves fáé 
világa./ Hová lettél, hová levél/ Oh, lelkem ifjúsága!” – fogalmazódik 
meg az emlékezetes, 1850. március 19-én keltezett versben. Ugyanak-
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kor a költészet rejtett moráljához az is hozzátartozik, hogy éppen a legne-
hezebb pillanatban nem szabad elhagyni az embert. Áttételesen és 
kozmikus allegóriában szól errôl a magyar lírában Csokonai verse, Az 
ember, a poézis elsô tárgya és programatikusan fejtegetve Petôfinél  A 
XIX. század költôihez.

Évek, ti még jövendô évek címû versében Arany igyekszik a múlt abszo-
lút értékességének tudatából etikai bizonyosságot nyerni (a múlt ka-
matja legyen a remény), ámbár „Ott egy szakadt fonál: ez a hit;/ Egy 
csonka horgony: a remény; …”. Ugyanezek a motívumok bukkannak 
fel az 1860-ban írott Széchenyi emlékezetében: „…vérben, érben a vidám 
kerengés,/ Mely szebb jövendô biztos záloga;…” és „Reménnyé váljon 
az emlékezet” – írja, mintegy kitágítván az etikai hit alapjait történe-
lemfilozófiai reménnyé, ám ez utóbbiból nem varázsol elvet, nem ad 
neki realitást, megmarad a balsorssal szembenézô tudat átmeneti álla-
potában. Ugyancsak a Széchenyi-versben állítja fel az egyén és eszme 
mérceként mûködtethetô történelmi folytonosságának képzetét, mint 
mûködô realitást, mint a személyes én számára is például szolgáló – te-
hát, hiteles – magatartást: „Nem hal meg az, ki milliókra költi/ Dús élte 
kincsét, ámbár napja múl;/ Hanem lerázván, ami benne földi,/ Egy 
éltetô eszmévé finomul.”

Már az ötvenes évek kezdetétôl kialakul Aranynak az a költôi jel-
képrendszere, amelynek segítségével önmagát, mint igen és nem között 
levôt jellemzi, hit és kétség közötti úton halad, aggályosan, óvatoskodón. 
A lejtôn c. 1857-es versében tökéletes jelképi és filozófiai erôvel jellem-
zi ezt az állapotot: „Most ez a hit … néma kétség,/ S minél messzebb 
haladok,/ Annál mélyebb a sötétség;/ Vissza sem fordulhatok./ Nem 
magasba tör, mint másszor –/ Éltem lejtôs útja ez; Mint ki éjjel vízbe 
gázol/ S minden lépést óva tesz.” Magasság és mélység között vezet a 
lejtôs út, Arany János lírájának ez az egyik alapvetô képe és jelképe, az 
európai út képzetének egyik sajátos formaváltozata. Klasszikus alakja 
Dante Pokol-expozíciójában található: „mivel az igaz utat nem lelém”. 
Az út a klasszikus ember- és világkép egyik alapvetô eleme, segítségé-
vel szoktuk kifejezni az emberi természet változását, az emberre kirótt 
és megkövetelt fejlôdésnek az irányát, de a fejlôdés lehetôségét és fel-
adatát is, az életmód célirányosságát. Egyik legrégibb változata az 
Apostolok Cselekedetei 9,2-ben található.

Arany út-verseinek hangvétele általában felfokozott, e jelkép segít-
ségével szembesíti céljait és vágyait megélt személyességével, e szem-
besítés során bontakozik ki a konfliktusoknak az a robbanó rendszere, 
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amelyet oly sikeresen kerül ki, vagy amelytôl oly sikeresen „írja el” 
magát az epikus Arany. Hiszen éppen a hit és a célok szempontjából, a 
szabad létezés szempontjából lejtôs út a világ, de még ez a képzet is fo-
kozható: „Az út, hová talpam nyomul,/ Süllyed, ropog, átvékonyul;/ … 
Új léptem új kígyón tapod:” (Az örök zsidó). A lejtôs út után a süllyedô 
út és a kígyóút jelenti a jelen egyértelmûen riasztó, elviselhetetlen bi-
rodalmát, de amelynek útján mégis végig kell menni. Nem a „széles 
poétai mezô” kedvéért, hanem mert éppen a hit és kétség közötti eti-
kai állapot képes az örök kényszert megteremteni.

Az út végén nem a gnosztikus tudás és bizonyosság vár, hanem az 
„örök kétely” egyfajta természetes, empirikus feloldása, „a végsô nyu-
galom”, amint az Epilógusban írja. (A versben az egész élet az út szino-
nim jelentôje.)

Az örök kételyt nem szabad egyfajta kategoriális filozófiai vagy világ-
nézeti szkepszis elemeként értelmeznünk, hiszen történelmi okai van-
nak, s csak az elvesztett hitállapot helyébe került szükségszerûségi tu-
datként van értelme és értéke. Boldogítóbb lett volna az egyértelmû 
hit, mint a szükségszerû szkepszis – de a negyvennyolcas nemzedék 
számára az elveszett hitállapot többé vissza nem szerezhetô. Így az igen 
és nem, hit és kétely eredôjébôl egyfajta sajátos sztoicizmus alakul ki, 
nem a beletörôdés etikai, hanem a tudomásulvétel gnosztikus állapota: 
a pályán, sorson, világon nem sokat lehet változtatni. Ebbôl a szem-
pontból értelmezhetô az Epilógus híres sora is: „Ha egy úri lócsiszárral/ 
Találkoztam s bevert sárral:/ Nem pöröltem, –/ Félreálltam, letöröl-
tem.” – nem kelt semmilyen indulatot (nem is nagyon van párja a ma-
gyar költészet „heves” paradigmájában), mert nincs lényege, érték nél-
kül való a személyiség számára. Egyszerûen nincs rajta amit tudomásul 
venni.

Az út e sötét víziói azonban szükségszerûen megteremtik ellentétü-
ket, a kétely jelképével szemben, és azzal együtt a hit és remény alle-
góriái hordozzák majd Arany lírájában a szárnyalás, a tündöklés boldo-
gabb éteri világát, azt a fényes pontot, amely nélkül aligha mûködhetik 
költészet. „Lelkem, a tenger hajósa,/ Retteg újabb kikötôtül” – írja Re-
mény címû versében, majd így folytatja: „El hát, a bizonytalanba!/ Mer-
re szél hajt és hab ingat:/ Érzem, enyhül fájdalmam, ha/ szél és hullám 
karja ringat./ …/ El, el a bizonytalanba!/ Rengj, hajóm, szabad hullá-
mon./ És ne tudjam, így rohanva,/ Meddig halál, meddig álom!”

Ennek az 1850-ben írott versnek az Ady  felé mutató szimbolikája 
elsôsorban Baudelaire  ötvenes években írott utazás-verseinek jelképvi-
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lágával rokon: „…fájó dac dagaszt s keserû vágy izen,/ megyünk s a 
kósza kedv táncos habokra ûz el,/ ringatva végtelen lelkünk véges vi-
zén.” – olvassuk a híres Utazás induló sorait. Ám míg Baudelaire  a nagy-
romantikára jellemzô módon az utazásból a megismerés, a jelentés és az 
egzisztencia egyetemes alakzatait teremti meg, s általános jelentéseit 
világmagyarázattá szintetizálja, addig Arany számára a repülés (bár az 
emlékezés és képzelet óceánja) a költészet csak egy egyszeri lehetôsége, 
nem egyetemes alakzat, hanem a halál, képzelet és álom kipróbálásá-
nak módja.

Az 1860-ból származó travesztiában (Az örök zsidó) is a süllyedô út, a 
kígyóút ellentéteit keresi, s rendre felbukkannak a csónak („Oh, mily 
tömeg! s én egyedül,/ Utam habár közé vegyül:/ Érzem, mint csónak a 
habot,/ Hogy átmenet mind rám csapott…”), az üstökös („Az üstökös 
meg visszatér”), a nyíl és a kô („Kiröppent nyíl oda is ér,/ Az eldobott 
kô megpihen”) alternatív jelképei (s lehetetlen ismét nem tovább gon-
dolnunk, Vajda és Ady  szimbolikája felé).

Saját személyes létét Arany a valóságos kétely útjelképeinek és a 
lehetôségképpeni szárnyalás, hit szimbólumainak kettôsségében fogja 
fel, ám a magasabb egység etikai stádiumában – állítja – mégis szert 
tehetünk egy olyan tudásra, amely kozmikus harmóniába állítja az em-
bert. Honnan és hová? címû bölcselô költeményében ismét a hullócsillag 
allegóriájával írja le az emberi életet, annak érvényes szakaszául a tün-
döklést jelölve ki: „Mily rövid az élet! …/ Mint hullócsillag futása,/ Mely 
földünk körébe jutva,/ Lángra gyúl, és tûz-barázdát/ Írva elszalad, gyor-
sabban,/ Mint egyet pillantanál./ Míg sötét volt, s újra az lesz,/ A világ-ûr 
végtelenjén/ Hol bolyongott? és hová fog?…/ Ki tudná megmondani!/ 
Míg tündöklött, addig élt.”

A lélek földi és kozmikus útja mulandó, ámde a szellem – ha van – 
örök, véli Arany, így kell értelmezni az öröklétet, s ebben a sztoikus 
versben mintegy összebékíti az ellentéteket, hangsúlyozván, hogy koz-
mikus emberi jelenléte végül is költôvoltának függvénye, s ennyiben 
meg is lehet nyugodni: „Földi pályám ami nézi:/ Annak immár vége 
lesz,/ Vissza senki nem idézi; –/ S rövid foglalatja ez:// Mély homályban, 
éjfél tájban,/ Kis fény is ha nagynak tetszik,/ Hogy a föld körén bo-
lyongtam:/ Egy barázdát én is vontam./ Az emberek rávetik/ Pillantásu-
kat egy percig, –/ S egy tudós tán megfigyelt// És lapjára, sok száz jel-
hez/ – Ahogy csillagfutást felvesz –/ Könnyed, vékony karcolással/ Ró-
lam is tôn némi jelt,/ Mire reggel ô sem ismer;/ S összevéti annyi más-
sal/ A jövendô nemzedék,/ Mely se kérdi tán, se tudja,// Nem is igen 
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lesz rá gondja:/ Hogy itt éltem, s a tömegben/ Én is lantot pengetek.” 
(Honnan és hová?)

Az üstökös megpihen, por lesz belôle, a jelkép egy az emberrel, a 
porszemmel. Így fejezôdik be az Évek, ti még jövendô évek is. Arany lírá-
jában mindvégig hû maradt az ellentétes pólusokat összefogni képes 
sztoicizmusához: „Vigasztalásul, annyi szenved,/ És szenved nálam any-
nyi jobb;/ Miért ne én is… porszem: akit/ A sorskerék hurcol s ledob!” 
Az ember kételkedô lény, nehéz utazásra kényszerült porszem, ámde 
költôi hite üstökössé teszi, porszemként is tündökölhet, embervoltának 
legsötétebb állapota fölött képes kigyújtani a hullócsillagot, s a szép 
álom letéteményese a költô.

Felfogásával Arany nem áll egyedül a magyar irodalomban. Ez a 
képzet- s jelképrendszer, és klasszikusnak nevezhetô költôi éthosz jel-
lemzi Csokonait is; csakhogy Csokonai még a derûs felvilágosodás ál-
mélkodó és célszerûen férfias rendjében tudja elgondolni a lélek halha-
tatlanságát, s feladatokat szán a porszemnek: „A földnek aljáról fel-
emelkedem;/ A felleg elnyelt, mennyei képzetim,/ Mint a habok fel-
fogtak, s úsztam/ Gondolatim csuda tengerében.// ’Merész halandó! 
lelkesedett iszap!’/ Így zenge hozzám egy levegôi hang,/ ’Szentségte-
len létedre nem félsz/ Angyali pitvarokat tapodni?// Ki vagy, miért vagy, 
hol lakol? és kinek/ Szavára mozgasz? s végre mivé leszel?/ Míg ezt ki 
nem vizsgálod, addig/ Por vagy, az is leszel.’ E szavára,// Mint lenge 
párák éjjeli csillaga,/ A tágas éther mennyezetén alól,/ Sebes bukással 
földre hullván/ Csak csupa por, hamu lett belôlem.” (Az ember, a poézis 
elsô tárgya)

Arany sztoicizmusa értékelvû sztoicizmus: soha meg nem feledkezik 
az útnak egykor tartalmat adó célokról, s ha nem is sikerült megterem-
teni azt a nagy ideált, a modern magyar polgári köztársaságot, a haza 
szolgálatának ügyét, a „rendületlen hûséget” mindennek fölébe helye-
zi. Sztoicizmusa csak személyes, nem vonatkozik a közre, s amikor ha-
záról, társadalomról, hazafiúi eszményekrôl van szó, szigorú ítélettel 
rója meg a múlt eszményeitôl elfordulókat, kemény szavai vannak a 
szájhôsök számára. A régi panasz címû versében még egyszer összefog-
lalja személyes énjének s egyben költészetének bukását is; hangsú-
lyozza, hogy a vesztés nemcsak történelmi, hanem lelkiismereti dráma 
is volt: „Hogy reméltünk! s mint csalódánk!/ És magunkban mekkorát! 
…/ Hisz csak egy pontot kerestünk;/ Megtalálva, onnan estünk;/ Így bu-
kásunk lelki vád.”
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S Arany bevezet egy sajátos képzetet: „Mint szülétlen több gyerek-
re/ Osztatlan száll s mindegyikre/ Az egész nagy árvaság.” – írja idézett 
versében. Valóban, egy történelmi méretû alternatíva elvesztése árvák-
ká teszi a kortársakat, s árvaságukat tovább öröklik a következô nemze-
dékek. Ennek a látomásnak is megvan a maga pályája a magyar kultú-
rában, egy 1935-ben keltezett írásában (Gondolat és árvaság) Tamási 
Áron  építi rá gondolatmenetét.

Igaz Szó, 1982/10.

A szellem a daguerrotypben

Petôfi Sándor sorai valahogyan beépültek a nyelvembe meg az érzé-
kelésmódomba: gyermekkoromban, az erdôvidéki Bodosban Géza 
nagyapám (aki igazgató-tanító volt és maga is versíró ember, a magyar 
irodalom kapásból idézôje) mondta, mondogatta a verseket, amúgy me-
net közben is. Máskülönben és a kollektivizálást megelôzôen estén-
ként az udvari kispadon mesélgetett, szavalgatott; Júlia nagyanyám 
pedig, különösen ôsszel. Kisasszonynap körül rituálisan felidézte, hogy 
„Üres már a fecskefészek/ Itt az eszterhéj alatt…”, ami nála jelentéses 
dolog volt: ebbe foglalta a tél irtózatát avagy félelmét a haláltól. Anyai 
Fábián-családomban – mi más is lehetett volna – a Szeptember végén volt 
a dal, lévén a másik nagyapám lelkipásztor-esperes ugyanott; Margit 
nagyanyámmal együtt szervezték a Petôfi-ünnepségeket a boldog 
béke idôkben. (A bodosi mûvelôdési otthon is Petôfi nevét kapta fel-
avatásakor, amikor is immár kulákosított Géza nagyapám a nyomaték 
kedvéért köszönô levelet írt Joszif Visszarionovics Sztálinnak.)

Engem alapjában véve – mert hát ez magyar költô számára napi kí-
sértésszámba megy – az Itt van az ôsz, itt van újra sorai zizegtetnek, 
ugyebár, hogy: Kiülök a dombtetôre,/ Innen nézek szerteszét,/ S hallgatom a 
fák lehulló levelének lágy neszét? A nyelv egyszeriségének a megnyilvánu-
lása ez a sor számomra, filozófiai kérdés, teremtés – ahogyan azt Martin 
Heidegger Hölderlin kapcsán számtalanszor megírta. Teremteni csak 
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egyszer lehet. De e sor kapcsán – mintáztam erre is parafrázist,3 de a 
gondolatot a teremtés visszavonása, a létpusztítás, a kénoszisz felé irá-
nyítva – egy másik ideatikus tényre is utalnunk kell – a természetet 
figyelô emberek, vadászok tudják legjobban – egy érzékelésbeli kér-
désre. Aki hallja e lágy neszt, az a termeszét részeként, phüsziszként 
hallja és fogja fel önmagát is, tudja: ô is egy lehulló levél csupán. S any-
nyit is ér… s akkor még nem beszéltünk a hallomásos-látványszerû ele-
mek összekapcsolódásának szivárványosságáról, amely messze több 
szinesztéziás eszköznél. Zene.

Csokonaihoz, Aranyhoz hasonlóan (a sort késôbb Reviczky folytatta) 
írt Petôfi is úgynevezett filozofikus költeményeket – persze annak já-
tékos tudatában, hogy az egyetlen értelmes filozófiai kérdés az elmúlá-
sé, ez pedig az életben úgyis eldönthetetlen – ezért itt a fehéregyházi-
segesvári kukoricás kérdése experimentum crucis. Írtam valamikor egy 
verset4 arról, hogy „a bitangság ütegei” ellen lenni is természetes do-
log volt Petôfi számára (ez a dolog nem sikerülhetett ilyen természetes-
séggel Byron Lordnak), ô az erkölcsi lét törvényeinek értelmében nem 
menekülhetett meg, eltûnése, ez a misztikus sorsszerûség a törvény, de 
annak sokkal általánosabb, szentségi értelmében. Elképzelhetetlen a 
számunkra, hogy a világforradalom költôje (és ezzel egyenértékben a 
magyar szabadságharc honvéd ôrnagya, Bem tábornok segédtisztje) – 
mindezeket összefoglalva: egy másfajta emberi lét költôje – valamelyik 
öreghonvéd-otthonban szortyogtatja pipáját kopott vörös sipkája alatt, 
avagy a nemzet hálájától övezve valamely akadémiai díszállásban farag-
ja lírai verseit tovább. Petôfi nem lehetett sem emigráns, sem kalandor 
– ez nem következik Márai Sándornak az alábbiakban idézendô kihívó 
dagerrotipjébôl. (De minden további nélkül felakaszthatták volna az 
osztrákok! – egy más kontextusban jelzem, hogy miért.)

Igazán csak akkor érthetjük meg, hogy mi ellen küzdött „hazánk 
koszorús lantosa”5 középkoriasan, karddal és kereszttel, amikor Miklós 
cárnak a Paszkievics herceghez írott leveleit olvassuk: mindent betilta-
ni, a szellemet elpusztítani, állati sorba vetni vissza az alattvalót. Hiszen 

3 „Nem ülök ki a dombtetôre” és „Ha férfi vagy, légy férfi” – Levél, illetve Egy régi 
kérdés (l) és Áttörés címû verseimben, a Leopárdok éjszakája verseskötetetemben (Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 1997).

4 Dis Continuo. A parton lovashajnal. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977.
5 Petôfi Freidorfon címû verskompozíciómban. Megjelent a Ver(s)ziók címû antológiá-

ban (Magvetô Könyvkiadó, Budapest, 1982), valamint Búcsúkoncert címû kötetemben 
(Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981).
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az emberek vagy alattvalók, vagy meg kell ölni ôket. Itt két princípium 
harca folyt tehát, s annak a lengyel ulánusnak a pikája (mert a történet-
kutatás mai állása szerint egy lengyel ulánusezred katonája volt, nem 
pedig kozák), amely végül is leterítette Petôfit, a Gonosz Hegye volt, 
alanyilag védhetetlen. A dolog – jóllehet Illyés Gyula megpróbálta el-
képzelni – katonailag is értelmezhetetlen. Mert mit kellett volna ten-
nie Petôfinek – aki azért mégsem volt kiképzett vadásztiszt (hogy esé-
lye lehetett volna) – Gál Sándor Szuronyvítan a gyalogság számára címû 
halhatatlan szabályzata értelmében? „Figyelmeztetni kell azonban a' 
katonát, hogy a rá nyargaló ellen lovának térjen ki, s' a' mennyire lehet 
igyekezzék jobb oldalára jutni; továbbá szemeit szüntelen függessze a 
dzsídára, azt puskájával hárítsa el, a' végbevitt védlet után emelje föl, 
végre erôteljesen sodorja félre ' s erre közvetlenül döfést alkalmazzon. 
A' dzsida elleni viadalnál ha a' döfést végbevisszük, nem ugrunk hátra, 
mivel minél közelebb vagyunk a' lovashoz, annál kevésbé tarthatunk 
az ô hosszú fegyverétôl.” A 3. §, a nevezetes több lovas elleni védelem-
re megállapítja, hogy a lelki éberséggel, elszántsággal s ügyességgel 
bíró gyalog „több lovasnak képes tartósan ellenállani”… 

Jól meg kell érteni a dolgot: egy alkalommal a kiváló román költôvel, 
Ion Murešannal beszélgettünk, a ritka kivételek között volt, akik még 
tudnak valamit Petôfirôl, s annak haláláról (meghalt: öngyilkos lett?). 
Nos, éppen ez az értelmezô kérdés: a pusztulás maga volt a jövô pusz-
tulása, s ebben az ô számára, amint kérte ismeretes versében: az Isten-
adta elvétel. Petôfi nyom nélkül átléphetett a másik létbe, a Nagy 
Kivitelezô pedig azóta is nevet a markába, azon, ahogyan Költôjüket a 
bolond magyarok a Földön keresik. Furcsa ellentmondás. Alighanem 
jobban értették Petôfi világtörténelmi helyét és szerepét Heine, Nietz-
sche, a palermói Cassone és mások, mint maguk a magyarok.

(Petôfi a román nyelviségben, ez is nagy téma: költônk román fordí-
tásban elôször az osztrák hatóságok által országosan körözött vérdíjas 
gonosztevôként jelenik meg.)

A létkérdéshez kapcsoljuk most immár oda az értelem kérdését. Íme 
tehát, miként vélekedik Márai Sándor, halhatatlan Naplójában: „Illyés 
Gyula Petôfije nem gyôz meg arról, hogy Petôfi nem volt legalább olyan 
mértékben hiú és becsvágyó, mint költô és forradalmár. Beteges gôgje, 
türelmetlen hiúsága, rossz modora, nyegle és hányaveti türelmetlensé-
ge, féktelen önbecsülése; mindez valóság, akárhogyan mentegeti is Ily-
lyés. A korabeli társadalom jogosan érezte a lángészben, a világirodalom 
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egyik legnagyobb költôjében a hiú, gyönge, beteg lelkû és veszedelme-
sen önzô embert. Ezek a nagy önzôk természetesen vérpadra is lépnek, 
ha így megvédhetik hiúságukat … ezt tette, akarva, akaratlan Petôfi is, 
aki, mint minden krakéler, igazában gyáva ember volt. Ez a reánk ma-
radt hiteles dagerrotip egyik arcéle. A másik: Petôfi, aki a Puszta télent, a 
Tündérálom és a Szeptember végén címû verseket írta; s a többit mind, 
amit írt, az egészet. A féltékenységben, mellyel a lányos, piruló Jókai 
ellen fordul, mikor az a marcona Laborfalvy Róza öklei közé esik: sok 
az öntudatlan, lappangó homoszexuális elem.”

Kiemelkedô igazságtalanság lenne, ha a XX. század legnagyobb 
nemzetkritikusa, Márai Sándor ellen (akit éppen emiatt nehezen foga-
dott be a nemzet), ha valakinek lehet véleménye Petôfirôl, aki a nem-
zeti lélek arisztotelészi középpontja, Márainak bizonyára lehet. Egyéb-
ként is csapda ez a hármas gondolat, sejteti, hogy igazából a dagerrotip 
ismeretlen arca a legfontosabb: „s a többit mind, amit írt, az egészet”. 
Errôl van szó tehát, ámde azt a Petôfit, aki nélkül nincs magyar szellem 
népség, katonaság – s itt az egyes szavak külön-külön is tételszerûek – 
szerintem arról a Petôfirôl6 avagy jobbik énünkrôl, jobbik nyelvünkrôl, 
a természetünkbôl, jövô idôrôl – arról nem tudott még írni senki.

A regény etikája

Századunk elején aligha gondolhatta volna a mûvelt olvasó – vagy alig 
remélhette –, hogy ez a század képes lesz megközelíteni a XIX. század 
fantasztikus regényírói teljesítményeit. Ám a mûfaj történetében, s ma 
már viszonylagos biztonsággal megítélhetôen, ez a század szervesen és 
természetesen folytatja a nagy hagyományt, s Balzac, Dickens, Sten-
dhal, Tolsztoj és annyi más név után a sor Proust, Joyce, Kafka és 
Faulkner nevével folytatódik. De a modern klasszikusok, valamint a 

6 Pesten 1848. Nyomatott Kozma Vazulnál. Alighanem jobban értették ezt Heine, 
Nietzsche, a palermói Cassone és mások, mint maguk a magyarok.
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regény körüli teoretikus kutatások – s elsôsorban természetesen az eg-
zisztencia változásai – a regényirodalom olyan újabb sorozatait tették 
lehetôvé, hogy annak legjelentôsebb alkotóival ma már biztonsággal 
folytathatnánk felsorolásunkat. Az elméleti és esztétikai túlzás nem-
egyszer meghirdette a „válságban a levô regény” tanát, ám a regényiro-
dalom a mûvészet egyik legerôteljesebb autonóm ágának bizonyult, a 
harmonikus értékmegújulásra leginkább képes mûfajnak.

E képesség természete sajátos: egyrészt a regény a totalitás mûvészi 
megismerésének legközvetlenebb formája („türelmetlen megismerés” 
– ahogyan Hermann Broch nevezte7), másrészt egyben a legátfogóbb 
formája. Epikus adottságainál fogva legtöbb esélye van arra, hogy az 
olvasó közvetlen érdeklôdésével találkozzék, amit azzal is lehet magya-
rázni, hogy a regényolvasó mindennapi sztereotípiákba merevedett – s 
ezáltal elvonttá vált – életét az organikusan megkomponált létélmény-
nyel szembesíti, egy szerves téri-idôi rendszer alteregójához vonatkoz-
tatja, s ezáltal konkretizálja. Olyan konkrét megismerési és egziszten-
ciális élményben részesíti, amely önérzékelésében és önmaga emberi 
felfogásában a kérdések és válaszok lehetséges hatékony rendszerét je-
lenti, méghozzá egy társadalmi-közösségi dimenzióban mûködô rend-
szerét. A regényíró biztonsága ennélfogva nagyobb, mint egyéb irodal-
mi mûfajok alkotóié, ô nagyon tudatosan számíthat erre az olvasói-be-
fogadói mechanizmusra.

Az egzisztencia fentebbiekben jellemzett konkréttá-változtatása 
mellett a regény másik jellemzô tulajdonsága, hogy abszolút morális 
dimenzióba állítja az egzisztenciát, tehát egy olyan másodlagos, szár-
maztatott etikai rendszer segítségével építi fel a konfliktusokat, ame-
lyet a mindennapok pragmatikus erkölcse rendszerint saját „rejtett mo-
ráljaként” határoz meg, hiszen ha a mindennapok cselekvési stratégiái 
általában a konfliktusok kiegyenlítésére törekednek, a regény ponto-
san a kiegyenlíthetetlen konfliktusok rendszerét használja az ember-
kép megalkotására. Hiszen az „érzületi morál”, ahogyan Kant nevezte, 
vagy a „szív”, ahogyan Hegel metaforikusan meghatározta, csak a leg-
ritkább esetben tudja önmaga parancsait és kívánalmait a konkrét min-
dennapi életben érvényre juttatni. Ám erre mindenképpen lehetôsége 
van a regényben. A próbába vagy megpróbáltatásba bele lehet bukni, 

7 A tanulmány gondolatmenetében külön idézés nélkül hivatkozunk Kiss Endre 
Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényrôl címû munkájának néhány középponti 
gondolatára. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981. 
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de lehetôsége adott. A regénynek ez a sajátos etikája természetesen 
koronként és mûvészi felfogásonként eltérô módon valósulhat meg, 
mivel változik az egzisztencia és változik az érzékelésének módja is – s 
ezzel organikus kapcsolatban természetesen a kifejezés is. A cselek-
ményközpontú „balzaci” formájú regény mellett kialakultak a mûfaj 
olyan változatai is, amelyek nem teszik ezt a dimenziót a regény köz-
ponti elemévé – nyilván azzal is összefüggésben, hogy a cselekvés nem 
minden esetben létjellemzôje korunk emberének, sôt sok esetben ép-
pen a cselekvési lehetôségek hiánya jelenti azt a kínzó összefüggés-
rendszert, amely az életét meghatározza. Ám mégiscsak tovább él, és 
lehet, hogy lényegi életet él, s élheti ezt az életet a nyelv játszmáinak 
rendszerében („parole-aktusaiban”), vagy emberi-közösségi kapcsola-
taiban – s a regény a mai közkeletû elméletek szerint mindezeknek 
egyfajta egyetemes nyelvezete, langue-rendszere.

A „balzaci” regényforma jellemzésére aligha találunk találóbb meg-
határozást a Hegelénél: „Egészen más helyet foglal el a regény, a mo-
dern polgári epopeia. Itt egyrészt újra maradéktalanul megmutatkozik az 
érdekek, állapotok, jellemek, életviszonyok gazdagsága és sokoldalúsá-
ga, egy totális világ széles hátterében bomlik ki az események epikus 
ábrázolása. […] A legközönségesebb, s a regénynek leginkább meg-
felelô összeütközések egyike ezért nem más, mint a szív poézisének a 
viszonyok ellenséges prózájával, a külsô körülmények véletlenjeivel 
támadt konfliktusa.” A továbbiakban Hegel azt emeli ki, hogy „e meg-
hasonlás megoldása vagy tragikus, vagy komikus, vagy követi a világ-
rendbe-illeszkedés legbékésebb polgári útját”.

Nyilvánvaló, hogy ez a felfogás egy olyan emberképre alapozódik, 
amelynek – ahogyan alkotója szintén Esztétikájában kifejezte – leg-
szubjektívebb szubsztanciája a szabadsága, és élhet is ezzel a szükség-
szerû lehetôséggel. Más filozófiai rendszerek – például az egzisztencia-
lizmus jelentôs képviselôi – viszont olyan emberképet állítottak a re-
gényesztétika (valamint saját regényírásuk) elé, amelyben az emberi 
szubsztancia éppen a szabadságától elválasztható ember tragikus, kínos 
tudata – és természetesen nem lehet megtagadni ennek az álláspont-
nak a jogosságát egy olyan században, amelyben két világháború és a 
fasizmus történelmileg tette viszonylagossá a jogrendet és az emberi 
szabadságot.

Ezeknek a filozófiai-esszencialista megközelítési lehetôségeknek 
minden esetben a regény mûfaji lehetôségeit korlátozó szerepük is 
van, hiszen a sajátos mûfaji-epikus anyaggal és lehetôségekkel nem 
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számolnak kellôképpen. Ezért századunk regényírása mellett kialakult 
a regényesztétikának és a regényelméletnek az a sajátos ágazata, amely 
az antropológiai és társadalmi, világnézeti és szemléleti összefüggések-
ben kiemelt helyet biztosít a mûfajspecifikus kérdéseknek: a regény 
nyelvezetének, szövegének és kompozíciós kérdéseinek, a különbözô 
alkotótechnikáknak, mint olyan tényeknek, amelyek az esztétikai szfé-
rában közvetett módon adnak választ az alany fentebbiekben jelzett 
megközelítési lehetôségeire, kérdéseire.

Ez tehát egy olyan köztes elméleti terület, amely csak századunkra 
jellemzô, s benne filozófiai, társadalomelméleti, politikai, esztétikai, 
nyelvészeti, pszichológiai, szöveginterpretációs szempontok és kérdé-
sek mûfajspecifikus módon állanak össze szervezett rendszerré. Fontos 
jellemvonása az is, hogy részben a nagy regényírók (Proust, Joyce, Kaf-
ka, Faulkner) munkásságát követve, részben azzal egyidejûleg alakult 
ki, de úgy, hogy maguk e regényírók is elméleti szinten foglalkoztak a 
mûfaj problémáival és lehetôségeivel, sôt elméleti következtetéseiket 
tudatosan használták konstrukciós elveik kialakításában, a paradigma-
képzésben. (Ez legalábbis Proust és Joyce esetében bizonyított eljárás, 
de a mûfaj más olyan kiválóságai is éltek a lehetôséggel, mint például 
Musil.)

Századunk húszas-harmincas éveiben jöttek létre azok a jelentôs el-
méleti mûvek, amelyek a polgári regény balzaci-hegeli kora után pró-
bálták vizsgálni a regény és a regényíró megváltozott helyzetét. Lukács 
György jelentôs mûve, A regény elmélete elsôsorban a totalitás megköze-
lítésének világnézeti feltételezettségével foglalkozott, a mûalkotás és 
világnézet viszonyával. Hermann Broch megpróbálta (két ízben is) a 
regény alapvetôen ontológiai szerepét meghatározni, amennyiben a 
szétesett történelemfilozófia és etika szerepkörét is ráruházta. Felfogá-
sának korábbi periódusában a regényt képesnek tartotta arra, hogy bi-
zonyos valóságszavak birtokában világfelfogást nyújtson, késôbb azon-
ban az ôsszavak megtalálásának képességét tulajdonította a regénynek, 
melynek birtokában az a világ racionálisan még ellenôrizhetô mítoszát 
nyújthatja. Lényegében ezt az álláspontot tükrözi Hamvas Béla felfo-
gása is, aki a regényben az általános létértelmezés nyelvezetének egyik 
lehetôségét látta.

Ezeknek a problémáknak és megoldási lehetôségeknek a feltûnése 
már mintegy elôrevetíti az ötvenes évek megközelítési perspektíváját, 
s azon belül elsôsorban a francia Új Regény metodológiáját, amennyi-
ben kimondja, hogy az epikai ábrázolás elsôrendû problémája az alany 
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(narrátor) egzisztenciájának és nyelvi-kritikai tudatának az összefüggé-
se. Csak az egzisztencia nyelvezetében érzékelhetô és fejezhetô ki ez 
az egzisztencia, s az értékelésnek, az elbeszélôi beavatkozásnak csak a 
fentiek függvényében van értelme. Mert ha nem világos az ábrázolás 
nyelvi valósága – tehát az epikai kifejezés tulajdonképpeni alakzata –, 
akkor nem jöhetnek létre azok az elkülönbözôségek sem, amelyek az 
egymással kapcsolatban levô szereplôk kommunikációs szkéma-
rendszerét, egyszóval a nyelvközösség képét létrehoznák.

E felfogás egyrészt a világ evidens voltát hangsúlyozza – s minden 
értelmezést csak a leírás függvényében tart lehetségesnek –, másrészt 
az epikának azokat a feladatait, amelyek a nyelvileg minél pontosabb 
leírásból származnak. Egyik 1956-os esszéjében (Une voie pour le roman 
futur) Alain Hobbe-Grillet a következôket írja: „A világ se nem jelen-
tésteli, se nem abszurd. Egyszerûen van. S annyi bizonyos, hogy ez a 
legfigyelemreméltóbb benne. Ez az evidencia hirtelen olyan erôvel tör 
ránk, hogy mit sem tehetünk ellene […], a dolgok itt vannak. Jelenlé-
tük tiszta és sima, érintetlen, minden gyanús csillogástól mentes, nem 
átlátszó.” Az optikai pontosságú, filmszerû leírás, alkotó leírás jelentô sé-
gét hangsúlyozta Robbe-Grillet, s ebben véleménye szinte azonos a 
Roland Bartheséval, aki az objektív irodalom lehetôségeirôl és fontos-
ságáról értekezett, valamint a Michel Butoréval, aki a regényt az elbe-
szélés laboratóriumának tekintette, a valóság megjelenése fenomeno-
lógiai vizsgálati területének.

A prózaíró számára természetesen mindig evidencia volt a megfigye-
lés és leírás pontosságának alkotástechnikai követelménye, ezen túl-
menôen azonban mindig választott egy bizonyos típusú retorikát is, al-
katának, céljainak megfelelôen. Ennek a retorikának a formakövetel-
ményei a továbbiakban megszabják a leírás modalitásait is – s elvileg 
nehezen különböztethetô meg egy hajnali, optikailag tökéletes szem, 
illetve egy ajzottan látomásos tudat leírásának pontossága. Ám kétség-
telenül abszolút fontosságú a század második felében született regény-
teóriáknak az a kanonikus követelménye, hogy az objektív leíró nyel-
vezetnek esztétikai primátusa legyen a különbözô retorikus nyelveze-
tekkel szemben, hiszen enélkül az epikus ábrázolás hitelességének 
lehetôsége föl sem merülhet. Enélkül az író a rossz szubjektivitás csap-
dájába kerül, olyasmirôl beszélhet, ami nincs, állíthat dolgokat, holott 
azok nem léteznek, beszélhet nyugodtan olyan történelmi múltról, 
jelenrôl és jövôrôl, amely soha nem is volt, nincs és nem is lesz.
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A létezô dolgok nyelvén kell beszélni és ezen a nyelvezeten közölni, 
ez az egyetlen garancia arra, hogy a regény esztétikája létezô alakzat 
legyen, s ez a regény etikája is.

A századunkra jellemzô fikciós irodalom természetesen rendkívül 
sok sajátos ábrázolási problémát is felvet. Ennek az irodalomnak az ese-
tében a világ tényleges evidenciáinak olyan mûvészi reprezentációja 
jön létre, amely a részelemekbôl állítja össze a lényegi univerzumot. 
Nem az egyedi egzisztenciális szinten, hanem a mûalkotás legmaga-
sabb, szuperjel szintjén hozza létre a létélményt. Soha nem létezô terek 
és soha nem volt idôk emberei, sorsai, cselekvései képesek ennek a 
világnak az intenzív és extenzív totalitását részleteiben objektíve meg-
jeleníteni, s végül is ennek a világnak a teljes élményében részesíteni az 
olvasót, hiszen a fikció sem egyéb egy olyan kompozíciós-retorikai 
rendszernél, amely a világ szintjeit és elemeit egy lényeginek tekintett 
nézôpontból újrarendszerezi és -kombinálja. Minden a nézôponton 
múlik itt – s ez szintén a regény etikájához tartozik, annak emberi-eti-
kai minôségén. John Barth írja egyik, a posztmodernista regényrôl szóló 
tanulmányában: „Még jobb példa Gábriel Garcia Márquez Száz év ma-
gány (1967) címû könyve, melynél hatásosabb regényt eddig nem írtak 
századunk második felében. Ez a mû bármely században díszére vált 
volna nagyszerû mûfajának. A közvetlenségnek és a kimunkáltságnak, 
a realizmusnak, a mágikus erônek és a mítosznak, a politikai szenve-
délynek és a politikátlan mûvésziségnek, a jellemzésnek és a torzkép-
rajzolásnak, a humornak és a félelmetesnek soha nem lankadó szintézi-
sét valósítja meg. Akár a Don Quijote, a Szép remények vagy a Huckleberry 
Finn esetében, itt is már a könyv elején lelkesedéssel ismerjük föl, 
hogy nemcsak mûvészileg elsôrangú, de emberileg is bölcs, szeretetre 
méltó, a szó szoros értelmében csodálatos remekmûvet olvasunk.”

A regény etikájához tartozik ez az emberi bölcsesség és szeretetre-
méltóság is, faji, vallási, nemzeti, politikai és nyelvi hovatartozástól füg-
getlenül. 

Utunk, 1982/29.
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A bizonyosság határai.
Móricz Zsigmond regényformájának 
kérdéseirôl

„Az élet sínjei és vágányai jól mûködnek… 
Az irodalom elöl jár a lámpással, mint hóban és 
viharban a bakter a mozdony elôtt. Megkeresi s 
megmutatja a jó vágányokat: a politika számá-
ra.” (1934)

„Az agy kitermelte a Fényt – hagyjátok, hogy 
a szív termelje ki a jóságot.” (1936)

„Valóban keserves ajándék a Múzsáktól: 
megkapni sajátul a legkínosabb, a legkellemetle-
nebb, a takargatni való történelmi kort.” (1941)

Az író szabadsága, ha megnyugszik írásában, békéjének jeleit és lel-
kiismereti parancsainak megvalósulását látván benne. Az ember sza-
badsága azonban a leggyakrabban nem hagyja az írót megnyugodni 
írásában, hiszen kritikai gondolkodása már a befejezés pillanatában 
meghaladja az írást, s ebbôl a meghaladásból természetesen új erkölcsi, 
társadalmi, politikai parancsok adódnak. – Az íróember morális bizo-
nyossága leggyakrabban attól függ, hogy megvalósultnak érzi-e az írás-
sal képviselt önmagában e kettôs szabadság dialektikáját, s többnyire 
ettôl a morális bizonyosságtól függ esztétikai biztonsága.

A nemzeti irodalmak zsenijei számára e morális bizonyosság soha-
sem volt kérdéses: az esztétikum mint viszony egyben a társadalom, a 
világ, a lét egészéhez való viszonyt is jelenti, meg lehet nyugodni  ebben 
is – ha a társadalmi tudat elfogadja a mûvekben tárgyiasult esztétiku-
mot önmaga szimbolikus elemeként, kritikájaként, mint az élet nélkü-
lözhetetlen tényét. Lételméletileg bebizonyítható, hogy a társadalom 
szimbolikus-esztétikai tudata viszonylagosan autonóm képzôd mény, 
történelmileg-konkrétan azonban mindenkor a konkrét hatalmi-politi-
kai mezô jelenti a társadalom szimbolikus viszonyainak mûködési fel-
tételeit. A társadalmi munkamegosztás a szimbolikus-esztétikai javak 
létrehozását és forgalmát is intézményesíti, ezért az autonóm szimboli-
kus törekvések mindig új intézmények köré szervezôdnek, vagy új in-
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tézményeket teremtenek meg, és kialakul még a legelvontabb esztéti-
kai viszonyok politikai érdekképviselete is.

Ez a folyamat zajlik a századforduló magyar irodalmában is, ahol a 
radikális mûvészeti törekvésekben megvalósuló esztétikai értékek és 
tartalmak szinte automatikusan változtatják politikai értékekké és tar-
talmakká a szimbolikus viszonyokat, és létrehozzák a szimbolikus javak 
termelôinek politikai szerepeit is; az író harcos lesz, társadalmi ideoló-
gia vagy utópia apostola. Ez a helyzet az íróban ellentmondásosan is 
tudatosulhat: vagy vállalja politikai szerepét (ami természetesen alkati 
kérdés is), vagy a léthez való alapvetôen esztétikai viszonyának követ-
kezményeként vállalja az esztétikumból adódó politikai következmé-
nyeket, az esztétikum egyfajta politikai érdekképviseletét.

A kritika, az irodalomtörténet és mai olvasóinak egyöntetû vélemé-
nye szerint a lírikus Ady a szimbóluma a magyar szellemi korszakváltás-
nak, ám nagy a különbség a korabeli kritika, az irodalomtörténet és a 
jelenkori befogadás között Móricz tekintetében. Egykor a ma mérv-
adónak tekintett irodalomkritika és az alkotók egyértelmûen a legna-
gyobb lelkesedéssel fogadták Móricz jelentkezését és újabb könyveit. 
Közismert Ady állásfoglalása; Lukács György „az igazi meleg öröm 
hangján” beszél a Hét krajcárról. Füst Milán Naplójában – egyetlen 
megjegyzésétôl eltekintve – isteníti Móriczot; még a tartózkodóbb kri-
tikák (pl. Kuncz Aladár) is csupán az „ez még nem egészen az igazi 
nagy Móricz” típusú ítéletek mögé rejtik fenntartásaikat. Megfigyel-
hetjük azonban, hogy a kritika, de a szélesebb értelmiségi köztudat is 
lassabban ismeri fel Móricz korszakos jelentôségét, mint például Ady 
esetében. Mindaz, amirôl írt, ismert volt és mégsem, szempontjai rész-
ben már megvoltak a magyar epikai hagyományban és mégsem. Csak 
lassan tudatosodott, hogy miként az Ady esetében is, itt egy teljesen új 
nézôpont jelentkezett, a magyar társadalom objektíve és etikailag is to-
tális szemlélete, amelynek természetesen megvannak a maga társadal-
mi és kulturális feltételei, alkati magyarázatai (s ezzel vannak legin-
kább elfoglalva Móricz monográfusai), mégis ez az a tulajdonsága Mó-
ricznak, amely által lehetôvé válik a magyar epika megújítása, egy gyö-
keresen új, nagy teherbíró képességû epikai forma kidolgozása – ez a 
tulajdonsága máig is az irodalomtörténet kellôképpen fel nem tárt feje-
zetei közé tartozik.

A regényelmélet viszonylag kidolgozott részei közé számít ma már a 
formaelmélet, a következôkben néhány, a regényforma-elméletbôl 
származó meggondolás alapján igyekszem felhívni a figyelmet a móri-
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czi regényforma néhány sajátosságára, elsôsorban e forma belsô ellent-
mondásainak mentén. Mégpedig annak a hipotézisnek az alapján, hogy 
Móricz regényeinek formaproblémái szükségszerûen fakadnak a ma-
gyar társadalom fatális kényszerpályájáról vallott felfogásából, illetve, 
hogy idôfelfogása, a jövôrôl alkotott elképzelése szerint ez a társadalom 
nem képes önmagához totalitásként viszonyulni. Móricz a társadalom-
hoz fûzôdô totális etikai viszony formájában éli meg a megszûnt totali-
tást, a jövô felôl megtagadott totalitást. Ebbôl származik a regényformát 
belülrôl létrehozó ellentmondáselv, illetve mindazok a megközelítés-
módok, amelyek immár a regényíró totalitásképzô kelléktárához tartoz-
nak.

Egy epikai univerzumot formaszerûen leginkább az erkölcsi rend, a 
célszerûség és a szenvedély (éthosz, télosz, pátosz) hármas egységével 
jellemezhetünk. Ha tudjuk, hogy mi van meg ezekbôl, túlsúlyra me-
lyik és mikor jut egy életmû különbözô kronológiai és rendszertani kor-
szakaiban, akkor viszonylagos elképzelésünk alakulhat ki a totalitás 
megközelítésének különféle elképzeléseirôl.

A móriczi epika társadalomképében az erkölcsi rend válságban van, 
de e válság perspektíva nélküli, hiszen semmilyen irányban nem bon-
takoznak ki megoldásának olyan történelmi erôvonalai, amelyek a 
nemzet és a társadalom számára ne járnának katasztrofális végkövet-
keztetéssel. Az egyes szereplôk belsôleg ellentmondásosak, amit legin-
kább a jó gyilkos paradoxona fejez ki: a juhász, a parasztember gyilkol, 
noha jó, semmiféle belsô személyes indítéka nincs a gyilkosság elköve-
tésére. Más hôsei (Avar Jani, Túri Dani, Matolcsy Miklós) az erkölcsi 
rend válságát egyénileg, belsôleg szintén feloldhatatlan konfliktusok 
formájában élik át, s általában az egyéni átélés konfliktusai nem mutat-
nak túl a helyzeten, tehát nem válnak történelmi irányban valamerre 
mutató konfliktusokká. Az egyéni kitörések lehetetlensége Móricz szá-
mára mind a társadalom általános szerkezeti meghasonlottságának jele, 
az egyéni útkeresések csôdjei az egyes osztályokhoz kötötten mutatnak 
azokra a centrifugális erôkre, amelyek a szó legszigorúbb képi értelmé-
ben szétsodorják a társadalmat. Az író történelmi helyzetfelismerése – 
mely szerint a parasztságra nézve még mindig Tripartitumos magyar 
társadalom képtelen ezt az osztályt a modern polgári társadalom sáncai-
ba beemelni – látszólag furcsa módon eltávolítja ôt az egyik legalap-
vetôbb epikai perspektívától: az osztály önmagában vett szemléletétôl. 
Nem ír tehát parasztregényt (a szónak az északi irodalmakból megszo-
kott, vagy Reymont által megteremtett értelmében); ha Fülep Lajos 
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egyik fontos teoretikus megállapítása szerint „a mûalkotás a formává 
vált világnézet”, akkor e móriczi társadalmi regényre fokozottan érvé-
nyes megállapítás felhívja figyelmünket a világnézet vagy világnézeti 
típus milyenségére, belsô szerkezeti jellemzôire.

Természetesen itt még csak jelzésszerûen sem lehet Móricz oly ösz-
szetett és pályája során nemegyszer módosult világnézetét jellemezni. 
Viszont kétségtelenül nem módosulnak ennek a világnézetnek az ál-
landói (tartalmukban és mélységükben természetesen gazdagodnak); 
Móricz világnézete a magyar társadalom sorsproblémái köré szervezô-
dött, legfontosabb meghatározói a politikailag még mindig „szótlan” 
társadalmi kategóriák megmutatása, „szóhoz juttatása” (ez a Petôfi által 
megfogalmazott program!), tehát esztétikai-politikai érdekképviselete, 
valamint az egyes megragadása voltak, abban az értelemben, hogy csak 
az egyes minél átfogóbb és gazdagabb leírása, felmutatása révén vélte 
esztétikai célkitûzését megvalósíthatónak. Azt az egyben mélyen etikai 
célkitûzést, amely a társadalmat önmagához akarja közelebb hozni az 
egyes küzdô, elbukó tagjai összetett jellemének, vonzó lelki tulajdon-
ságainak, drámai komplexusának megismertetésével. Ezekben az ala-
kokban önmagára kellene ismerjen a társadalom, meg kellene szeretnie 
magát, részeit, az egyest – mert ebben a tekintetben Móricz inkább a 
tolsztoji módon, etikai forradalom útján remélte a változást. Végül e 
világnézet állandói között kiemelt helyen áll a pozitív etikai értékek-
nek a túlsúlya, melynek végeredményeképpen a gonosz a társadalmi 
mechanizmusban van elrejtve.

A paraszti társadalom Odüsszeája, a pusztuló közösségek, mint a ma-
gyar társadalom sorsproblémája, az esztétikai célzatosságot szükség-
szerûen a tételes forma irányában rögzíti Móricz szemléletében, ezért 
túlsúlyos az egyéni lázadást epikai perspektívaként választó regényei-
ben (Sárarany, A fáklya, Betyár) a pátosz. A pátosz e regények sajátos 
érzelmi átfûtöttségeként mintegy összekapcsolja a totalitás szempont-
jából össze nem kapcsolható tényezôket: a fôhôsök nem tipikus morális 
lázadását társadalmi környezetük állóvízszerû állandóságával –, legte-
hetségesebb egyéneinek kiúttalansága a paraszti társadalom általános 
válságának egyre hangsúlyosabb mutatója lesz. Az ellentmondásra 
épülô forma a lázadás egyre hangsúlyosabb igenje mellé a végeredmény 
egyre hangosabb nemjét teszi, mintegy elôrevetíti a parasztságnak mint 
történelmi osztálynak az eltûnését a világtörténelmi színpadról, s a pa-
raszti tárgyú társadalmi regények egyéni-patetikus szerkezeti felépíté-
se mintegy esztétikailag alapozza meg a történelmi lehetetlenülés fo-
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lyamatát. Móricz zsenialitása pontosan abban áll, hogy perspektívájá-
nak és regényformájának belsô ellentmondásossága drámai tényezôvé 
változik, s az ábrázolás, leírás, cselekedtetés magas fokú esztétikai 
minôsége mintegy fokozza az epikus megjelenítés esztétikai értékét, 
hitelét. Fôleg ezt látták Móriczban értékesnek kortársai, különösen 
azok, akik a paraszti társadalom bensôséges ismeretére áhítoztak, s uj-
jongva fogadták a morális értékesség eme emberi birodalmát. Hogy itt 
a formának milyen belsô történetfilozófiai erôvonalai és feszültségei 
vannak, az többnyire elkerülte a kortársak figyelmét. Legtöbbször a re-
gények nyelvezetének sajátosságai: az erôteljes drámai hatásokat létre-
hozó párbeszédek, a leírások plasztikus, egyénített képei, a narráció 
feszessége jelentik az értelmezések egyik fô beállítódási irányát.

Kérdés, hogy a fentebbiekben jellemzett formaproblémákhoz ve ze-
tô epikai perspektíva mennyire magyarázható Kántor Lajos hipotézisé-
vel, aki szerint Móricz tulajdonképpen lírikusi alkat, s a megformálás-
ban sokkal nagyobb szerepet játszik a szubjektív szenvedély (a kiírás), 
mint az epikai univerzum formaszerûen is elmélyült megteremtése (el-
lentétben történelmi regényeivel, ahol ez külsôleg maradéktalanul 
megvalósul). Ismételjük, számtalan olyan tény utal Móricz tudatos for-
ma építô szándékára – többek között a folyamatos anyaggyûjtés, doku-
mentáris hitelességigény, világnézeti tudatosság –, amely megcáfolni 
látszik a lírikus Móricz hipotézisét. Kétségtelen azonban, hogy szenve-
délyességükben a regényíró szubjektum és az említett regények fô-
hôsei azonosak; legfontosabb vonásuk, hogy jó szándékaik ellenére 
bennük fizikailag is megsemmisül egy ethosz, s ezzel együtt az erkölcsi 
jóság társadalmi erejébe vetett hit is. Ha az autarchikusan szemlélt pa-
raszti világ (és közösségi modellje, a falu), pl. Reymontnál magában 
hordozza jövôjét is – illetve egy sajátos jövôképet –, s elsô sorban az 
éthosz aktív értékeinek felmutatása révén, amely még életszerûen kap-
csolja az osztályt a társadalmi termelôtevékenységbe és életbe, a móri-
czi perspektívából az adódik, hogy ez a világ egészében perspektívát-
lan, teljesen kiszolgáltatott jelenének. Ezzel szemben történelmi tény, 
hogy jelenének ez az osztály sem ilyen mértékben kiszolgáltatott, 
amennyiben politikai jelene – ha csak nyomokban is –, van, s a magyar 
parasztságnak, illetve egyik részének ilyen politikai jelene volt például 
az agrárszocializmus, amely mint ideológia egy lehetséges történelmi 
távlat mozzanatát hordozta.

Sajátos, hogy nem epikai formájában, hanem éppen történelmi táv-
lattalanságában vethetô össze a móriczi társadalmi regény a korszak 
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nagy realista alkotásaival, a nagy Verfall-regényekkel. Thomas Mann A 
Buddenbrook-házban, Galsworthy a Forsyte Sagában, Roger Martin du 
Gard A Thibault családban pontosan a távlattalanságot használja a nagy-
polgári életmúzeum megjelenítésére. A nagypolgár hagyományos érté-
keit éli fel, és így enyészik el nyomtalanul, a paraszti éthosz ezzel szem-
ben elpusztul, megsemmisül – annak értékessége ellenére. Eme abszolút-
nak tekintett értékek történelmileg indokolatlan pusztulása is a regény 
pátoszához vezet, tézisszerûen pedig az össztársadalom bûnösségéhez, 
amennyiben a társadalom semmit nem tesz ezen abszolút értékek meg-
mentéséért. A móriczi regényformának fontos eleme ez az axiológiai 
kollízió is, amely azonban nem válik szerkezeti elemmé, mint például 
Dérynél, aki nagy társadalmi regényeiben, A befejezetlen mondatban, a 
Feleletben pontosan a nagypolgár erkölcsi értékrendjének és a proletár 
éthosznak a kollízióját használja legfontosabb formai elemként.

A világnézeti szervezettség szükségszerûen vezet el a móriczi re-
gényforma következô középponti kérdéséhez, ugyanis az értékpusztu-
lást elôidézô össztársadalmi bûnösségnek történelmi és társadalomszer-
kezeti okai vannak, s ezek között az egyik legfontosabb helyet a dzsent-
rijelenség foglalja el. Elsô pillantásra anakronisztikusnak tûnik, hogy 
Mikszáth után a magyar irodalomban még egyszer uralkodó problema-
tikává lehet a dzsentri, nagyon sokan félre is értik a jelenséget, így 
Lukács György is, aki közvetlen-konkrét olvasatban értelmezte Móricz 
dzsentri-regényeit. Holott ennél többrôl van szó, amint Móricz maga 
írja egy Magoss Olgának címzett levelében: „Társadalmi osztály alatt 
ne vélje közvetlen környezetét, ne gondoljon személyes ismerôseire: 
nálam az érzés mindjárt kozmikus arányokba nô: én az egész gentryt bon-
coltam fel, s a magyar társadalom struktúráját elemeztem át, ez alatt az idô 
alatt.” (Kiemelés E. P.) (Idézi Nagy Péter: Móricz Zsigmond. Szépirodal-
mi Kiadó, Budapest, 1979. 296.) 

Plasztikusan mutat rá az idézet arra, hogy Móricz milyen tág jelen-
tésben használja a dzsentri kifejezést, s abban, hogy „az egész gentry”-t 
kapcsolja össze „a magyar társadalom struktúrájával” – tehát a dzsentri-
jelenség elemzésében a magyar társadalom szerkezeti sajátosságaihoz 
adja a kulcsot. Elsôsorban abból indul ki, hogy tulajdonképpeni magyar 
középosztály nincs, mivel a kereskedô, iparos és lateiner elemek szük-
ségszerûen dzsentrifikálódnak. Ez igen összetett jelenség: anyagi olda-
la elsôsorban az egészséges gazdasági érzék és tevékenységi igény fel-
adását jelenti, tehát gazdaságszociológiai értelemben a gazdasági visel-
kedés betegsége. Másodsorban – s az elôbbivel szerves összefüggésben 
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– dzsentrifikálódik az életmód, amelynek következménye részben az 
életvitel kisszerûen hedonisztikus elemeinek túlsúlya, részben pedig a 
saját értékek és értékteremtés elvesztése, illetve elsorvadása. Az el-
vesztett értékek, valamint a saját értékteremtési igény feladásával 
törvényszerûen jár együtt az, hogy történelmileg reakciós értékrend-
szer vagy rendszerek kerülhetnek a saját elvesztett értékek helyébe. A 
dzsentrifikálódás a közigazgatás Tisza Kálmán bevezette átalakításával 
(amely túlsúlyba juttatta a dzsentri elemet), még a paraszti társadalom 
felsô rétegeinek értékrendjére is kihat, de a városi lakosság jelentôs 
rétegeire is, tehát a magyar társadalom egyetemes jelensége. Másrészt 
Móricz fogalmilag is igen pontosan ragadja meg a dzsentrijelenséget. A 
fáklya öreg papjának fejtegetésében például így: – Dzsentri!… kedves 
öcsém… a dzsentriuralom: az csak olyan pictus masculus, a dzsentriura-
lom csak arra való, hogy végrehajtsa a nagybirtokos-uralom akaratát, az 
csak egy olyan adminisztratív fejezet. Hát persze, így együvé vannak 
forrva, mert egymást támogatják: a nagyurak fenntartják ezeket, ezek 
meg szolgálják azokat… […] A dzsentrit, azt, barátom a polgárság tartja 
fenn; mert az nem tudja, hogy áll a bál… a polgárságnak a közvetlen 
elnyomója még mindig a dzsentri, hát ô annak jár a kedvébe… Ô csak 
azt tudja, hogy minden megyei hivatalnok dzsentri… szolgabíró, vicis-
pán, árvaszék, mind… miért a vármegye még ma is olyan, mint egy 
középkori lovagvár, mint egy külön falu… a falu közepén…, és aki en-
nek tagja, az itthon van…, annak privilégiuma van…, annak lehet mun-
ka nélküli hivatalba jutni, s az benne van abban a maffiában, amelyik a 
politikai hatalmat a markában tartja, monopolizálja így az egész álla-
mot…, a vármegyével szemben mindenki gyáva, és alázatos… Itt van-
nak ezek az urak, a bérlôk, a kereskedôk, a gyárosok: ezekbe még annyi 
önállóság sincsen, mint egy parasztban, mert a magyar paraszt bizony 
szemébe néz az úrnak… no, nem is szeretik… Bent a városban is: az 
ujjadon megszámlálhatod a nagy családokat és úgy uralkodnak az egész 
polgárságon, mint a koronázatlan királyok… Az ô kaszinójuk az úri ka-
szinó, az ô társaságuk az egyedül elegáns társaság, ami az ô kobakjukba 
bekerült: az az úriemberekre egyedül irányadó gondolat, az ô politiká-
juk az egyetlen hazafias és nemzeti politika, az ô klikkérdekük után 
igazodik a falusi, a városi, a megyei vagy a vidéknek s az egész ország-
nak a politikája… Hû, az a kereskedô vagy iparos, akivel kezet szorít 
egy úr: arról azt nem lehet lemosni, azt a boldogságot, a zsidó ügyvéd, 
aki tarokkozhat az asztaluknál, a fiatal lateiner orvos, aki ingyen gyó-
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gyíthatja ôket, a lapszerkesztô, aki az ô dolgaikról dicshimnuszokat ír-
hat: az mind meg van dicsôülve, hogy…”

Móricz igen nagyfokú szociológiai pontossággal jellemzi a dzsentri 
különös helyét a társadalom hatalmi viszonyainak rendszerében: ez a 
kategória középponti helyet foglal el a társadalom életében, ennélfogva 
rendelkezik a legfontosabb információkkal, lényeges döntéseket ellen-
ôriz, s természetesen busásan kamatoztatja ezt a helyzeti elônyét, tulaj-
donképpen ez az ô tôkéje. A hatalmi rendszerben játszott szerepétôl 
függ anyagilag teljes mértékben, ezért tehát foggal-körömmel fog ra-
gaszkodni pozícióihoz.

A dzsentriregények következésképpen szintén a magyar társada-
lomról szóló regények (nem az osztály regényei), általában egy-egy sa-
játos szelvény, kitüntetett problémarendszer szempontjából. A bemu-
tatott jelenségek ismét a jövôtlenség perspektíváját villantják fel, a 
társadalomba statikusan beágyazódott dzsentri útját állja minden vál-
toztatási kísérletnek. Marx szerint egy történelmileg letûnô osztály 
utolsó megnyilvánulása a saját karikatúrája, komédiája. Nem egy eset-
ben vált át komédiába a dzsentrirajz Móricz regényeiben, persze az 
alapvetô epikus nézôpont megtartása mellett.

Az epikus forma belsô ellentmondásmentessége Móricznak a ma-
gánéletek köré épített írásaiban szembetûnô, ezekben olyan sajátos 
téridôi szerkezeteket hoz létre, amelyek függetlenek a társadalmi kate-
góriák szélesebb összefüggéseitôl. Népköltési gyûjtô címû írásában beszél 
arról, hogy milyen óriási hatással voltak rá a magánéletek tragédiái. 
Utolsó regényeinek nézôpontja éppen a magánéletek tragédiáinak 
nézôpontja, amelyekben a társadalom már nem a kollektív bûnösség 
hordozója, nem nyomasztó szimbolikus tényezô, hanem közösség, 
amelyben a legnyilvánvalóbbakká válnak az alany életének intim ese-
ményei, jelenléte pedig éppen a kollektív jelképpé váló szenvedô 
egyén tragédiájából mérhetô le leginkább. Németh László Móricznak 
ezt a korszakát tekinti a mûvészileg legérettebb kornak, s kétségtelen, 
hogy az ekkoriban írt regények egységformája feleslegessé teszi a ko-
rábbi ellentmondásos egység regényeinek nem egy esetben szembe-
tûnôen mûvi artisztikumát, illetve olyan utolérhetetlen természetesség 
élményével ajándékozza meg az olvasót, amelynek érzékletes kifeje-
zésformái páratlanok a magyar irodalomban. Ezekben az írásaiban csak 
rá jellemzô téridô-modellt valósít meg, amelynek legtisztább formája 
például a „tanya”, amelynek az ideje az objektív gazdasági idônek és a 
szubjektív-alanyi (belsô monológ- vagy emlékezés-formában megvaló-
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sított) idônek a kombinációjából jön létre. Kimondottan a XX. századi 
regény vívmánya ez, legtisztább és legszélsôségesebb formájában Kaf-
kánál találjuk, nála azonban már a többértelmûség, a szimbolikus értel-
mezési lehetôség is adott. Móricznál nem: az Árvácska tökélye egyrészt 
éppen abból származik, hogy e téridô-összefüggés nem hoz létre 
többértelmûséget, egyetemes jelentését a konkrét egyértel mûségen 
belül éri el.

Móricz – valószínûleg a kortárs írónemzedék mûvészi gyakorlatának 
hatása alatt (elsôsorban Adyra és Babitsra gondolhatunk) – maga is azt 
vallja, hogy „A mûvész az életnek szimbolikus, magasabb ábrázolására 
törekszik”. Nehezen lehetne kifejezésének közelebbi utalótényezôit 
ma rekonstruálni, annyi azonban bizonyos, hogy hôseit csak annyiban 
tekintette szimbolikus képzôdményeknek, amennyiben gondolati ha-
bitusuk, viselkedésük túlmutatott konkrét életkörnyezetük elvárásain 
és normáin – ezen kívül azonban Móricz nem törekedett tudatos több-
értelmûségre. Ellenkezôleg, amennyiben saját írásmûvészetét (és az 
irodalmat általában) a politika útmutatójának tekintette (amelynek így 
tehát nyilvánvalóan egyértelmûségre kell törekednie), az egyértel-
mûséget is esztétikai vezérértéknek tartotta. Soha nem a fikció, hanem 
mindig a tények jelentik nála a fô formaképzô tényláncolatot, s csak a 
tények jelentéseinek hangsúlyozásával, arányainak újraalkotásával te-
remt – alkalmasint szimbolikus jelentést. De ezt is csak úgy szabad ér-
telmeznünk, mint tudatos figyelemfölhívó szándékkal végzett jelen-
tésmegváltoztatást. 

A huszadik századi regény – különösen a pszichoanalízis hatására lét-
rejött összetettebb tudatkép hatására – egyre inkább arra kényszerült, 
hogy a szimbolikus-tudati viszonyok hagyományos egyértelmû szké-
máit elvesse, s helyette különbözô eljárások sorozatával bekapcsolja a 
tudatmûködést és a viselkedést a nagy mítoszok, hiedelemrendszerek 
oksági-motivikus összefüggéseibe, hiszen megváltozott az emberi cse-
lekedet egyértelmûsíthetô indítékairól alkotott kép. A több értel mû-
séget (e kifejezés alá foglalhatjuk össze a fentebbiekben jelzett köve-
telményt) rendkívül változatos eljárások sokaságával lehet biztosítani. 
Különösen Joseph Conrad fellépése óta, az európai regényírás az egyén 
saját mítoszának felvonultatásával hozza létre az egyéni cselekedetek 
jelentésének szimbolikus többletét, s elsôsorban az értelmezetlenül 
hagyott egyéni emlékekbôl jön létre az egyén mítosza. Különösen az 
amerikai irodalomban figyelhetô meg az egyéni mitológiák fontossága, 
jelentésképzô funkciójuk kiemelése, Sinclair Lewis, Dos Passos és He-
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mingway is általában középponti formaelemként használják. Az euró-
pai regényírás ebben a tekintetben akkoriban más utakon járt, fôként a 
tudományos és kulturális mítoszok anyagához nyúlt, célja a közösségi 
eszme legérzékletesebb feldolgozása volt, ebben a tekintetben D. H. 
Lawrence, Aldous Huxley, Hermann Broch, J. Wassermann és Thomas 
Mann a legszembetûnôbb példák. A kelet-európai regényirodalomban 
is közkeletû a mítosz használata, itt azonban sokkal inkább a történelmi 
hiedelemrendszerek irodalmi változatai hozzák létre a regényuniver-
zum szimbolikus szövevényét. Nem egy esetben a nemzeti múlt miti-
kus képzetrendszereinek a használatát figyelhetjük meg (Ivo Andričnál, 
Miroslav Krležánál, Sadoveanunál), ez pedig kiegészül a helyi mítoszok 
változataival.

A mítosz jelenléte egyes Móricz-mûvekben is tagadhatatlan, de nem 
a fentebbiekben jellemzett explicit formákban; ô nem utal a mítoszra, 
nem épít be az epikai formába semmilyen mítoszt. A mítosz pozitív 
formája nála az elbeszélés stilisztikai többletébôl jön létre, erre a leg-
jobb példa a két Rózsa Sándor-kötet (az „alföld”, a „betyár” mitolo-
gémái). Egyes novelláiban az atmoszféra-teremtés utal mitikus ele-
mekre, és itt elsôsorban külváros-novellái említhetôk, annál is inkább, 
mivel egyik publicisztikai írásában meg is fogalmazza a mitologikus 
mondatokat. A külváros „kulturálatlan, sôt civilizálatlan kultúrvilág. 
Nem hiányzik itt bizonyos kultúra. Sôt az a csodálatos tulajdonsága 
van, hogy a legmélyebb nyomorból egy generáción keresztül a legma-
gasabb kultúrnívó egyedei tenyészhetnek ki szerencsés körülmények 
között. A házmesterlányból primadonna lehet, a jasszgyerekbôl bank-
vezér, a csatornapatkányból politikai hôs. De maga a külváros egyete-
mes rétege nem ad nyugodt s berendezkedett politikai osztályt. A kül-
város morális élete a pillanatok örökkévalóságára van alapítva. Arra, 
hogy egyik perc jön a másik után, s mindig nincstelen marad az ember. 
Ebben a világban nem ismerik a takarékosságot, sem pénzügyi, sem 
általános értékmegôrzô értelemben. Itt soha sincsen senkinek felgyûlt 
tôkéje. Mindenki testi erejének utolsó morzsáiból él. Itt szombaton 
kocsmába viszik a pénzt, s a tunyán ellógó napok kalendáriumtalan vi-
lága húzódik, mint az örökélet, amely mit sem produkál…”

Társadalmi regényeiben Móricz közkeletû politikai és közjogi míto-
szok rombolója, célja ezzel is az egyértelmûség, a politikai célok szolgá-
latába állított kritikai egyértelmûség. (E tekintetben ugyanazt teszi, 
mint Ady.) A közkeletû politikai és jogi mítoszokat nemegyszer szatiri-
kusan bontja le, íme, hogy fejti ki a Rokonok polgármestere a hazafias 
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mítosz tartalmát: „A mai fiatalság nekem úgy tûnik fel, mintha nem is a 
mi gyermekünk volna. Egészen más a gondolkozásuk, más az ízlésük, 
más a hazafiasságuk… Ha van… Nem is tudom, van-e… A tiszta haza-
fiság egészen kiment a divatból… De míg itt vagyunk, ugye Andris-
kánk, addig mi nem engedünk a negyvennyolcból… Aztán, mikor idô 
volt, mindig mondott valamit. – Ma minden csak az érdek. Ki hallotta 
azt a mi idônkben, hogy a szegény népet is megszervezzék érdekei sze-
rint… A népnek szép eszmék kellenek, lelkesedés… Nevelni kell 
ôket… Karácsonyra nemzeti színû zászlókról, szalagokról és drapériák-
ról kell gondoskodni. Be kell húzni az iskolákat és azokat a szép hazafi-
as verseket szavaltatni. Nagy nemzeti ünnepet kell rendezni ezen a 
karácsonyon. Az olaszoknak annyi ünnepük van, hogy minden hétre 
esik valami nemzeti ünnep, néha kettô, három is. Ez kell. Csak ezzel 
lehet ébren tartani a hazafias lelkesedést.” Ehhez kapcsolódik Móricz 
egyes regényeinek nyelvi megformálásbeli sajátossága is: a deákos 
nyelvi réteg az egész magyar közjogi gondolkodás és fogalomrendszer 
nyelvi mítoszát hordozza, a szövegösszefüggés azonban többnyire kriti-
kai kontextusba ágyazza ezeket a kifejezéseket.

Móricz nyelvi technikája szintén egyike azoknak az eszközöknek, 
amelyek mégoly futólagos jellemzése nélkül el sem képzelhetô nagy-
epikai formájának szemügyre vétele. Ez az expresszív nyelvezet min-
dig mûvészi-esztétikai jelentéshordozó elem, azonban kortársaitól elté-
rôen Móricz regényének nyelvezete sohasem válik önmagáért valóvá, 
mindig az epikai forma alárendeltje marad, amennyiben nem struktúra-
képzô elem. Ennélfogva az epikus struktúrák jelentései a lehetô leg-
körvonalazottabbak, a világosság, pontosság és egyértelmûség a nyelvi 
megformálás szempontjából is az egyik vezérérték marad Móricz szá-
mára. Gyakran él azzal a lehetôséggel, hogy különbözô dialektusokat, 
rétegnyelvi jellemzôket juttat szerephez a regény textúrájában, s en-
nek az eljárásnak nem valaminô díszítési elv, egzotikus törekvés a ma-
gyarázata, hanem Móricznak az a mélyen átgondolt törekvése, amely-
nek értelmében természetes nyelvi folyamatot helyez az epikus formá-
ba, nem a reprezentatív irodalmi nyelv többé-kevésbé mûvi megoldá-
sait. Sajátos szemiotikai elképzelés, amelynek elôremutató voltát csak 
századunk hetvenes éveiben domborították ki.

Ismeretes, hogy Móricz legkedvesebb könyveként a Pillangót emle-
gette. A Simonyi Máriához fûzôdô kapcsolata egyben saját alkotói fel-
szabadulását is jelentette, s a regény olyan érzelmi feszültségben-telí-
tettségben született, amely a nyelvi megformálásban is egészen újszerû 
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megoldásokat eredményezett. Ebben a regényben válik el elsô ízben a 
közvetlen beszéd az objektív nyelvezettôl, nyelvileg tehát szinte 
megkettôzôdik ez az idill, melynek a cselekvô alanyok hangsúlyozott, 
nyomatékos jelenléte a következménye. Kimondás és gondolat közé a 
játékos érzelemnek sajátos szûrôje kerül, egészen mást gondolnak a 
hôsök, mint amit kimondanak, mert amit kimondanak, az már az objek-
tív nyelvezet kánonjainak engedelmeskedik, stilémáiban és szimboliz-
musaiban egyaránt. Néhol a dialógusok is megkettôzôdnek emiatt, pl.: 
„Jóska, mióta megkérte a lány kezét, valahogy ellenségesen nézett rá. 
Ki tudja, milyen titok ez: mindent külön felrótt neki. Most kigondolta, 
de nem mondta: – Olyan cifra vagy? De így mondta: Olyan szíp vagy? 
Zsuzsika hallgatott, titkosan mosolygott.” Vagy máshol: „– Virág – 
mondta, s két szál virágot adott neki. – Milyen e? Hogy híjják? – Feke-
te viola. Zsuzsika nézte. – Olyan, mint te – szólt a fiú. Ô hallgatott. – Én 
fekete vagyok? – kérdezte aztán csendesen. Jóska zavaros szemekkel 
nézett rá. A lelked – gondolta –, a szíved. – De azt mondta: – Nem, te 
nem vagy fekete: te szép vagy. Erre ô elmosolyodott, s a szíve vert.” 

Máshol az általánosítás, az egyetemes jelentés „ki-fogalmazása” te-
remt külön nyelvi réteget, a szentenciákét: „A szerelem lekötözi az em-
bert egy pontra s egy lélekhez: de az élet hívja a magános szívet, és a 
maga erejére erôsíti. Így jön a jóságra mindig egy rosszaság. Mert a jóság 
elbágyaszt, elpuhít, más rabszolgájává tesz: a rosszaság visszaadja ön-
magának az embert, a maga életének, a maga szavának urává. Jóságnak 
neveztetik az adás és rosszaságnak az elvevés.” Olykor a kulturális kon-
textus a mitológiai jelölôkkel bôvül, ez elsôsorban a leírásokat változtat-
ja meg, de mellettük egy külön nyelvi stílusréteget is bevezet; például 
a Pillangó elsô fejezetének a végén: „Hékám, kiáltotta, hékám –, de be 
volt rekedve a torka. Futni kellett utána. Elöl a lány futott, utána a le-
gény, ketten a nagy titokzatos pusztán. Mintha aranypor szikrázna kö-
rülöttük; úgy dobogtak a tarlón, mintha egy fiatal szatír ûzne egy kicsi 
nimfát, vagy egy kicsi nimfa vadítna egy fiatal szatírt.”

A móriczi regénynyelv a legegységesebb a történelmi regényekben, 
nem függetlenül attól, hogy ezekben valósul meg a legegységesebb – a 
történelmi – regényperspektíva is. Ennek meglétérôl bizonyosodha-
tunk meg akkor, ha a történelmi tények képesek önmagukon túlmuta-
tó jelentéssel (történelmileg motivált) célszerû vízióba szervezôdni. A 
valódi történelmi regényt a krónikától egy paradoxon különbözteti 
meg: a történelmi regény perspektívája a jelen, a jelen szemlélete pe-
dig akkor történelmi, ha a múlt következményeként és a jövô elôz-
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ményeként szükségszerû sorsmozzanatként formálódik. Móriczot a 
magyar társadalom sorsproblémája foglalkoztatta, voltaképpen tehát 
meg kellene haladnia e sors fenomenologikus állapotát, ki kellene ala-
kítania e sors lényegszemléletét –, amelyhez a jóslások és következte-
tések szervesen hozzátartoznak, gondoljunk itt csak Eötvös Józsefre 
vagy Kemény Zsigmondra.

A történelmi regényt mint formát általában elavultnak tekinti a for-
maelmélet. Ezt azonban általában, egyes esetekben nagyon is indokolt 
lehet e formához való viszonyulás. Teoretikusan ezek az esetek akkor 
állhatnak elô, ha a sorsot érintô nagy megrázkódtatások jelenbeli hatá-
sát kell kifejezni, de ahhoz még nincs meg a megfelelô történelmi átte-
kintés lehetôsége. A történelmi regény ilyen értelemben a sors megra-
gadásának emfatikus eszköze lehet, amelyben feltárulkozhatnak a 
szükségszerûségek irányai.

Móricz ezzel az intencióval búvárolja 17 évig a könyvtárakat, hasonló 
emfatikus eszközre akar szert tenni, ezért írja az Erdély-trilógiát. Ám a 
kiábrándult feljegyzés: „A nap árnyéka is túlságosan történelmi kor-
képpé vált a kezemben újabban. Pedig nem ezzel indultam neki. Én a 
mát kívántam megírni történelmi keretben, s a valóságos XVII. századi 
problémák elnyomták a mát” – arról tanúskodik, hogy Móricznak me-
net közben le kellett mondania a legfontosabbról: a szükségszerûség 
víziójáról. Errôl azonban nem lehet lemondani: ez vagy van, vagy nincs. 
Árulkodó a Tündérkert egyik helye, ahol Bethlen (a Laczkó Géza által 
feltételezett Móricz-alteregó) így gondolkozik: „Bethlen lehajtotta fe-
jét: lelkében igazat adott a fejedelemnek, akinek mindenkor elismerte 
szellemi felsôbbségét, vagy inkább mindenkor meglepte s új világítás-
ba helyezte elôtte a dolgokat a Báthory gondolata; ô a meglevô dolgok-
ról tudott helyes és bölcs képet adni magának, Báthory a jövôrôl… 
Neki haditervei erôsek s készek voltak, s az ország állapotát, a pártok 
helyzetét pontosan érezte, sôt a távoli országokról is a legtisztább képe-
ket tudta felállítani, amelyeket aztán a bekövetkezett események sorra 
igazoltak; a fejedelem azonban a jövôbe vetette nagy lobogó tekintetét, 
s mindaz, amit képzelôereje fölvetett, rendkívüli s nagyarányú volt.” A 
történelmi idô abszolút idô, benne a jelen és a jövô egy, egyik sem 
építhetô (a bethleni értelemben) önmagában. Csak egy belsô, abszolút 
idôhöz való viszony biztosíthatja karizmatikusan a szükségszerûség lát-
ványát, s az annak megfelelô cselekvést. A fejedelem a sors-probléma 
belátásának s alakításának mítoszát hordozza, míg Bethlen – ha száz 
évre tervez –, akkor sem sorsot tervez, hanem csupán tervet készít. Az 
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egyik beszédjelenet plasztikusan jeleníti meg a két felfogás közti kü-
lönbséget: „Géczy megértette: – Bethlen Gábor mindig azt mondja, 
hogy politikát száz esztendôre mindig elôre kell csinálni. De én azt 
mondom, az a legény, aki ma ki tudja vágni magát. Aki száz évre elôre 
gondol, az ôrült.”

Az idôprobléma megoldatlansága ellenére Móricznak a Tündérkert 
néhány nagyszerû passzusában sikerül a jelen történelmi perspektíva-
ellenes béklyóit áttörnie, akkor, amikor a sorskérdéseket az adottság 
(valóság) és a lehetôség kategóriarendszereiben tárgyalja. Bethlen 
mondja: „– Pedig ha arra nem számíthatok, hogy kopjám szárnyával 
beterítem mind e területet: akkor arra kell gondolnom, hogy akarják ôk 
is, szeressék s vágyják ôk is ezt a tervet… Szép volna és nagy és dicsô, 
ha volna egy ország, amely méltóságos hatalommal az egész terület kö-
zepét elfoglalná, mint a szív a testnek közepét, s innen áradna ki a vér, 
ami harcol, s táplál, az egész nagy testbe.”

Bethlen számára a szükségszerûség útjai az adottságban keresendôk, 
ennélfogva nem is rendelkezik tulajdonképpeni jövôlátással, abszolút 
történelmi optimizmusról nem is beszélve, viszonylagos optimizmusá-
nak értelmében: csak a kicsiséghez mérten lehet valamennyire (óvato-
san) felemelkedni. Minden más szükségszerûségi felfogás – illúzió, 
csak újabb romláshoz, a lehetôségek újabb szûküléséhez vezetne… El-
lenben a fejedelem (mint ama Il Principe) magasztos, forrongó hallga-
tásával, az ellenérvrendszer kimondatlan szimbolikus fenségességével 
szinte megsemmisíti Bethlen okfejtését: „– A fejedelemnek, nagyságos 
uram, nem lehet olyan álmot álmodni, amilyet akar: csak amit lehet… 
Nem is csak amit lehet: de amit kell… S itt nincs más álom, csak az az 
igazság, hogy szegények vagyunk, kicsinyek vagyunk, tudatlanok va-
gyunk, s mi vagyunk másoknak rabszolgája… Jönnek értünk a magyar-
országi urak? Bizony mondom, hogy a török soha nem fogja engedni 
Erdélyt. Maga javáért nem engedi, nem miérettünk…” A valóság e tör-
ténelemkép szerint nem lehet más, mint a lehetôség – és csak a 
lehetôség – autarchikus kidolgozása: ez a szükségszerûség. Sors ilyen 
értelemben nincs is, mert nincs kockázat. – Természetesen ez Móricz 
számára is csak egy alternatíva, amit nem tart abszolút érvényûnek, 
csak praktikusan – jelenszerûen – követhetônek.

Egyvalamiben azonban tántoríthatatlan Bethlen, s szavaiban az eti-
kai szükségszerûség azonosul a történelmi és társadalmi szükség szerû-
séggel: a mégoly jó fejedelem sem sajátíthatja ki a történelmet, nem 
kényszerítheti alattvalóira a kizárólagosan saját maga által felismert tör-
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ténelmi szükségszerûség eszméjét. A demokratikus önmeghatározás a 
történelmi szükségszerûség felôl is abszolút érték, s ezen a ponton a 
XVII. századi történelem megnyílik a jelennek, ez lenne az epikus 
nézôpontot leginkább megszervezô történelmi perspektíva. „Felséges 
uram – mondta Bethlen –, jegyezze meg kérem e szómat: nem kell az 
országgal semmit se mívelni: …hagyni kell, hogy történjen, aminek 
meg kell lennie… Nagyságos uram: nem az a fejedelem dolga, hogy az 
országot kergesse, mint a négy lovat: hanem az, hogy pásztorkodjon a 
ménes mellett, s hagyja azt a jó legelôre menni… Ha hagyod, szétszalad 
– mondta a fejedelem –, bizony kettô nem marad együtt. – Azér van 
pásztor felette, hogy együtt maradjon: mert bizony, ha szétszalad, 
egyenkint megeszik a farkasok, de ha együtt van, szép békességben 
gyarapodhatnak… A fejedelem nem szólt.” A perspektíva kapuja újra 
bezárult, s ott vagyunk a jelenben, ahol a szükségszerûséget bizony az 
állampolitikai raison helyettesíti.

Nem sokkal megnyugtatóbb Móricz másik történelmi regényének, a 
Rózsa Sándor két kötetének a következtetése sem. Nép és történelem 
itt csak kivételes mozzanatokban találkoznak, a történelem csak ritkán 
válik a népi társadalom évszázadok alatt kitermelt értekeinek biztos 
fedezékével; Rózsa Sándor, a szimbolikus hôs is tehetetlenül figyeli 
önmaga kívül maradását. A jelen a tehetetlenség korszaka Móricz szá-
mára, s nem véletlen, hogy hôseinek egyik leggyakrabban felbukkanó 
kifejezése az „így kell annak lenni”. A történelmi regény legfontosabb 
formaproblémáját, a nézôpont megválasztásának a gondját Móricz tehát 
nem tudja maradéktalanul megoldani, amennyiben a történelmi pers-
pektívában is többnyire a jövôtôl megfosztott jelen foglya marad, a szó 
legkonkrétabb értelmében és filozófiai következményeiben egyaránt.

Az adottságok függvényében váltakozó éthosz, télosz és pátosz 
különbözô alakzatai változó regényperspektívákat is teremtenek Mó-
ricz életmûvében, és a szerzô vándorútja a regények világában fellelhetô 
értelemhez (hogy Lukács egyik, A regény elméletében alkalmazott kifeje-
zését alkalmazzuk) még korántsem ért volna véget. A móriczi regény-
forma az egyre szigorúbb szerkezet, az egyre gondosabb és tervszerûbb 
építkezés egyensúlyát mutatja, az egyre gazdagabb és pontosabban 
megragadott élmény- és tényanyag jelenlétét – amin csak utolsó évei-
nek fokozódó sietsége hagy nyomot. Nem egy kritikusa hívta fel a fi-
gyelmet a Móricz-írásmûvek mértékszerûségére: a tények ismerôje se-
hol nem kényszerült túlstilizálni az írást, annál is inkább, mivel min-
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denki másnál egységesebb élményrendszerben tudta ôket felfogni és 
összekapcsolni szubjektivitása rezdüléseiben.

Odáig terjedt morális bizonyossága, ameddig esztétikai biztonsága, 
rá is érvényes elképzelése irodalom és politika viszonyáról; valóban, 
írásmûveivel sokkal nagyobb hatása volt, mint alkalomszerû állásfogla-
lásaival – ihletôjévé vált a XX. század egyik legfontosabb kulturális 
mozgalmának, a népi írók csoportosulásának.

Megmaradt tolsztojánus hite a Jóban, s bár regényeiben egyre elvon-
tabb lesz a pozitív erkölcsi vonások beágyazása a társadalomba-történe-
lembe, végig megmarad az a mély belsô meggyôzôdése, hogy egyéb 
perspektívából és célokért írni nem is érdemes.

A jövôtlen kort nem tudta eltakarni regényeiben, nem is akarta: 
mûveinek monumentalitása éppen ennek a belsô ellentmondásnak a 
formájára épül. S mint minden zseniális formamûvész, saját pusztulásá-
ról is megvolt a pontos elképzelése, nem is harcolt túlzottan halála el-
len, kora nem szolgált elég bizonyossággal afelôl, hogy még egyszer 
tisztességesen meghalhatna.

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1983/2.

Írásképtípusok és grafikai szerkesztés 
a versben

A tanulmány címében jelzett téma tulajdonképpen szerteágazó kér-
déskör, amely egyaránt foglalkoztatja a költôt, az olvasót, az elôadó-
mûvészt – a költészetesztétikát, a poétikát és irodalomtudományt –, 
hogy csak a legfontosabbakat említsük. E sorok írója számára fôleg gya-
korlati problémaként jelentkezett, amennyiben a versek szerkesztése 
közben gyakorta írásképtípusok sokaságával találkozott, és a vers külsô 
formája (fôleg az interpunkció, valamint ezzel összefüggésben a sorok 
tördelése, a periódusok és strófák kialakítása), e formák sokasága meg-
oldatlan alkotási-poétikai problémákat takart. E megoldatlanságnak 
vannak egyéni, és vannak általánosabb kulturális (fôleg a költészet 
nyelvezetének megújítási törekvéseire visszavezethetô) okai.
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Az egyéni okok között a leggyakoribb a versbeszéd kialakulatlansá-
ga, fôleg a fiatalabb költôknél; az idôsebb, kialakult versbeszéddel ren-
delkezô alkotók írásképének megváltozása és az azzal járó bizonytalan-
ságok többnyire az alkotói intenciók változására mutatnak.

Vannak olyan költôk is, akik az írásképtípusok sokaságát képesek 
egyedi változatokban használni – ez az irodalmi nyelv normatív rend-
szerének is igen biztonságos ismeretére utal, de utal továbbá az újító, a 
kísérletezô szándékra is. De meg kell látnunk benne azt a mélyebb 
felismerést is, hogy a külsô forma nemcsak az irodalmi normativitás és 
a konvencionális szintaktika kérdése, hanem a modern költészetben 
konstruktív elv, alapjaiban befolyásolja a versmondat szemantikáját, a 
metrum, ritmus, dallam szerves alakító tényezôje. (A modern költészet 
egyik válfajában – az optikai hatást elsôrendû generatív elvként mûköd-
tetô ún. vizuális költészetben – a szintaktika meg is szûnt.)

A hagyományos, kötött formájú verselésben az írásjelek használatá-
ban csekélyek az eltérések, a szabadversben viszont a vers külsô formái-
nak sokféle változatával találkozunk, és bár látszatra nincs különbség 
két interpunkció nélküli vers között, mégis egészen eltérôek lehetnek 
azok az indokok és megfontolások, amelyek miatt nem használják az 
írásjeleket az egyes költôk. A poétika mai álláspontja szerint az írásje-
leknek az írott nyelvben elsôsorban a szünetek helyének pontos kijelö-
lése a funkciója, az írásjelek olyan értelmi eszközök, melyeknek segít-
ségével egyenlô értékû szünetekkel tudjuk tagolni a szavakat.8 Ez a 
megállapítás kiindulópontként szolgálhat a vers központozási problé-
máinak vizsgálatában, tekintettel arra, hogy „a lírának saját nyelvtana is 
van”.9 A vers „átvette a szabatos beszédbôl a szünet szakasztagoló 
funkcióját, s ennek megfelelôen a szünetek közé esô szövegrészek egy-
bemondandók; döntô különbség viszont, hogy e szünetek nem az értel-
mileg, hanem a ritmikailag egybetartozó részeket, a ritmusegységeket 
különítik el. Ezek természetesen nem esnek egybe az írásjelekkel je-
lölt szünetekkel, annyiban azonban a vers mégis alapul veszi az írott 
nyelv szabályait, hogy szünetei csak szóközökre eshetnek.”10 Anélkül, 
hogy a kérdés mélyebb tárgyalásába bocsátkoznánk, itt csak jelezzük, 
hogy a versben is megmarad az írásjel értelmi tagoló szerepe. (Nagy 
Lászlónál gyakran a különbözô szemantikai szintek elkülönítésére 

  8 Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 54.
  9 Komlós Aladár: Költészet és bírálat. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973. 60.
10 Szepes Erika – Szerdahelyi István: i. m. 55.
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szolgál, Ház címû versében például a gondolatjel: „Súly rajta az átok – 
rajta, csak rajta,/ süllyedj el ház – egy hajdani asszony,/ térdig hajú asz-
szony kiáltotta rá.”) Általában viszont az írásjel mint sajátos tagoló elem 
a szakaszolás tempóját irányítja, közvetett ritmustényezô.

Ha szemiotikai szempontokból elemezzük az írásképet, a jelviszo-
nyok igen komplex szintjeit és összefüggéseit tudjuk benne meghatá-
rozni és elkülöníteni, a vers külsô formája ugyanis minden esetben ki-
fejezi az alkotó viszonyát az irodalmi normativitás kulturálisan elfoga-
dott mintáihoz, valamint a gondolkodás valamely koherens rendszeré-
hez. Az irodalmi norma, valamint a logikai szervezettség ugyanis a lírai 
alkotás olyan generatív tényezôi és mintái is, amelyek mindenképpen 
hatnak; ha az olvasó egy lírai alkotásból szinte „semmit nem fog fel”, a 
normától, a mintától való eltérés bizonyos mértékérôl akkor is van fo-
galma. (Ebbôl a szempontból viszont az a mûalkotás lesz jelentôs, 
amely változtatja a normát, „elmozdítja” a mintát.)

1. A XX. század második felének mûvészetelméletében, ideológiái-
ban, programjaiban igen gyakran föltûnik a „szó fölszabadítása” kifeje-
zés. Eredeti értelmében ez a kifejezés azt jelenti, hogy az alkotó bizo-
nyos meggondolások alapján indokoltnak és hasznosnak tartja az eltérést 
az irodalmi normától, valamint az abban kifejezôdô kulturális hagyo-
mánytól. Egyik nagy hatású könyvében Roland Barthes  olyan megfogal-
mazással írja le ezt a jelenséget, amely egyrészt programatikus érvényû a 
különbözô költôi kísérletek számára, másrészt kijelöli a költôi szöveg 
vizsgálatának azt az útját, amelyet a szövegszemantika késôbb pontosan 
feltárt. „Mallarmé szokványostól eltérô írásmódja olyan üres zónát akar 
teremteni a ritkított szavak köré, amelyben a szó, megszabadulva társa-
dalmi és bûnös mellékzöngéitôl, örvendetesen nem visszhangzik többé. 
A szó, kiszakítva a megszokott szólamok ágyából, az író technikai ref-
lexeibôl, ily módon teljesen megszabadul a felelôsségtôl minden lehet-
séges kontextus iránt; egy rövid, egyedi cselekedethez válik hasonlóvá, 
amelynek tompasága magányról, tehát ártatlanságról tanúskodik.”11 

A különbözô értelmezésekben egyaránt közös a „kontextustól füg-
getlen” (context-free) kifejezés, amely a szó hagyományos szintaktikai 
és szemantikai szerepét annak pragmatikai szerepével kívánja helyette-

11 Roland Barthes : Az írás és a csend. In: A neoavantgarde. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1981. 333.
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síteni. A versolvasó ezáltal – vélik a „szó felszabadítását” követô elméle-
ti törekvések és költôi kísérletek – fokozottabb mértékben válhat része-
sévé az alkotási tevékenységnek, olyan aktív befogadó lesz, aki saját ér-
telmezéseket és jelentéseket tulajdonít a szónak, fokozottabb mérték-
ben kifejezésre tudja juttatni szubjektivitását, egyéni választásait és 
értékeit. Olyan jelentés- és értelemadó tevékenységet végez, amely 
egyéni nyelvét veszi igénybe, s nem az automatikusan mûködtetett tár-
sadalmi nyelvezetet. Ebben a felfogásban igen hangsúlyos lesz a versal-
kotás és -befogadás játékszerûsége, azzal összefüggésben, hogy a játék 
ismeretlen alkotó energiákat szabadít fel. Tágabb kulturális vonatkozás-
rendszerben ez a játék értékének erôteljes hangsúlyozásához kapcsoló-
dik. Robert Pinget a felszabadított szóval képzett szöveget ismeretelmé-
leti funkciókkal rendelkezô kalandként írja le.12 Ennek az alkotási mód-
szernek bizonyos demitizáló, dezideo logizáló szándékai is vannak, a teo-
retikusok hangsúlyozzák, hogy mindig történeti produktumnak tartják a 
nyelvet, amelynek kliséi és mintái meggyökeresedett elôítéleteket és 
mítoszokat hordoznak, s csak ezektôl megszabadítva lehet a nyelv tiszta, 
autonóm mûvészi jelzés eszköze. Mindehhez Mikel Dufrenne még hoz-
záteszi, hogy a költészet a köznapi szintagmákból is kiszakítja a szava-
kat,13 azért, hogy felszabadító funkciójának eleget tehessen.

Mindezeknek a fényében természetszerûen merül fel a kérdés, hogy 
vajon a versszöveg képzésében és értelmezésében marad-e olyan állan-
dó, olyan normatív rendszer, amelynek alapján mégis a költészet köré-
be lehet sorolni bizonyos szövegeket, illetve van-e folytonosság a ha-
gyományos formák, valamint a szövegvers között.

Szemiotikai szempontból a vers a jelentô-rétegek hierarchikus szer-
ve zett ségû együttese, ennélfogva a vers típusát meghatározza, hogy 
milyen jelentô-rétegek és milyen súllyal vannak benne képviselve. 
Anélkül, hogy részletes stilisztikai-poétikai elemzésbe bocsátkoznánk, 
elsô pillantásra meg tudjuk állapítani, hogy például lineárisan rende-
zett, optikailag valamilyen strófamintát követô, az interpunkció segít-
ségével a dikció módját hozzávetôleg elôíró írásképpel van dolgunk. 
Elsô olvasásra megállapíthatjuk, hogy szintaktikailag és szemantikailag 
milyen mértékben formált, logikailag mennyire rendezett a versszöveg. 
A stilémák, figurák, trópusok elemzése (vagy az ösztönös olvasatban: 

12 Robert Pinget: Esztétikai álelvek. In: A neoavantgarde. 353.
13 Mikel Dufrenne: A felfedezés fáradhatatlan vágya. In: A neoavantgarde. 127.
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hatása) megmutatja a szöveg költôi entrópiájának fokát, hogy tehát a 
prózai szövegtôl mennyire tér el a versszöveg, miben áll költôisége.

Egy lineárisan rendezett, szintaktikailag jól formált, koherens szö-
veg már versnek tekinthetô, amennyiben közvetlen értelme mellé 
(például egy értelmi ellentéttel) közvetett értelmet társít.14 Ebben az 
esetben egyetlen szemantikai választás elégséges a szöveg vers-hatásá-
hoz. A tipográfiai és optikai jelentô-rétegek részben mindig a konven-
ciót hordozzák, másrészt a vers külsô formájának meghatározásában 
szerepük igen fontos. Olyan jól meghatározott vizuális minták hordo-
zói, melyek – máig sem kellôképpen vizsgált módon – percepciós tevé-
kenységünket irányítják. „Ha prózai tipográfiával közöljük a verset – 
írja Zolnai Béla –, könnyen lefoszlik róla a versjelleg, a rímek háttérbe 
halkulnak, mert nem figyelmeztet rájuk a sorvég, és az egész költe-
mény a numerikus prózához hasonul. […] A klasszikus strófaszerkeze-
tek a szemnek tipografizálnak, a fülnek semmi köze ehhez a kompli-
kált sorhelyezéshez:

1 5

_______________
__________________
__________________
___

_______

_______________
__________________
___

____________
________

_______________
___

____________
_______________

___
____________

(Szapphói versszak) (Alkaioszi versszak) (Disztichonok)15

Mielôtt azonban a vers optikai jelentôrétegeire kitérnénk, vissza kell 
térnünk az értelmi tagolás néhány kérdésére.

2. „A logikailag fegyelmezett gondolkozás szigorúan ügyel a monda-
tok vázára, amelynek látható jele a központozás” – figyelmeztet Zolnai 
Béla.16 Ezt az állítást természetesen csak részben vonatkoztathatjuk a 
vers mondataira, hiszen a vers elsôsorban nem logikai struktúra, de 
amennyiben logikai viszonyokat is használ (konjunkció, diszjunkció, 
implikáció, szillogizmusok), logikai struktúra is. A logikai viszonyokat a 
versben írásjelekkel is, viszonyszókkal is kifejezhetjük, de kifejezhet-

14 Petôfi  S. János: Szöveg és jelentés. Magyar Mûhely, XIX (1981. július 1.), 64. 40.
15 Zolnai Béla: Nyelv és stílus. Gondolat Kiadó, Budapest, 1957. 76.
16 Zolnai Béla: i. m. 91.
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jük a vers külsô formájának különbözô alaki megoldásaival is, s ezek-
ben az esetekben az olvasó elvont logikai szkémáira hagyatkozunk. A 
modern magyar lírában különösképpen Pilinszky János  használ igen 
sok szillogizmust, általában rejtett típusokban. (Marhabélyeg címû ver-
sének elsô része összevont szillogizmus, felcserélt állításokkal: „Nincs 
az a marhabélyeg,/ mit meg ne érdemelnék.// Jó lesz átlépnem a halál 
fehérre meszelt küszöbét.// Minden jó, amit megérdemeltünk.” Vissza-
állíthatjuk annak a logikai függvénynek az alakját is, melynek – egyvál-
tozós függvényrôl van szó – megoldása a halál.)

Ez azonban a logikai szervezésnek csak egyik szintje, mégpedig ele-
mi szintje. A másik szint kérdéseit az irodalomelmélet „a megismerô 
funkció” kérdésköre alatt szokta tárgyalni, s újabban ez kimondottan 
szemantikai problémává vált, amennyiben a vers különbözô erôsségû 
állításait (modális-asszertációs rendszereit) olyan intenzionális igazság-
értékekkel látják el, melyek egy „lehetséges világot” határoznak meg. 
„… az irodalmi szövegek állításainak igazságértéke különbözô lehetsé-
ges vonatkoztatási tartományok konstruálásával dönthetô el”.17 A ver-
sek értelmezése általában arra irányul, hogy létrehozza a tényeknek, a 
fikciós megoldásoknak, az értékeknek csak az adott alkotóra, illetve 
mûalkotásra vonatkozó ama rendszerét, azt a logikai-szemantikai szfé-
rát, amelyben konzisztens módon lehet igazságértékeket rendelni a 
versbeli asszertációkhoz.

Még csak jelzésszerûen sem térhetünk ki annak bemutatására, hogy 
a logikai tagolás és a logikai-szemantikai megszerkesztettség milyen 
módon jellemzô bizonyos versformákra, valamint alkotókra. Pilinszky 
lírája ebbôl a szempontból azért eltérés a magyar verskultúra hagyomá-
nyától, mert nála igen hangsúlyos a logikai mondat jelenléte, a logikai 
játszmákra alapozó alkotásmód. A magyar verskultúra egyébként in-
kább retorikus, elsôsorban a körmondat mellérendeléses logikai viszo-
nyait kedveli. Ettôl fôként az epigrammatikus formát használó és variá-
ló költôk térnek el, de lehet az epigrammát is csak retorikai alakzatként 
használni (amint például Weöres  teszi Négy epigrammájában).

A logikai és retorikai mondat egybeesésének legkitûnôbb példája a 
modern magyar irodalomban József Attila  költészete. Nemcsak arról 
van szó, hogy szinte minden mondata egyben szabatos logikai asszer-

17 Bernáth Árpád  – Csúri Károly: A „lehetséges világok” szemantikájának irodalomelméle-
ti relevanciája. Magyar Mûhely, XIX (1981. július 1.), 64. 32.
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táció is, hanem arról is, hogy az igemódok stilisztikai és logikai értékû 
használati rendszerével ô valóban megvalósított lírájában egy modális 
logikát. Ennek a logikának Adynál már megvannak az elôz ményei, ám 
az Adynál oly erôteljesen érvényesülô szimbolizmus másfajta hagyo-
mányhoz kapcsolja a líra szervezô elveit. (Több ízben értekezett errôl 
Babits .) Néhány Ady -szimbólumot és A szolnoki hídon címû versét kivé-
ve, József Attila inkább a logikai, mint a szimbolikus szerkesztésmód 
követôjének bizonyul lírájában.18

3. Az írásjel optikai tagoló elem is, méghozzá olyan funkciókkal, 
amelyek a vers alkotási szintjén ideatikus tényezôkként már hatnak. 
De nem a belsô forma generatív elemeként; egyetlen költô mûhely-
vallomásában sem találkoztam olyan utalással, mely szerint az írásjel 
vagy az interpunkciós problémák „a vers születését” (Weöres  Sándor 
kifejezése) befolyásolták volna.19 Ámde, amint a kérdéskör kutatója, 
Bakos József bemutatja egyik tanulmányában,20 a költôk nemcsak gya-
korlati-tapasztalati viszonyban vannak az írásjelekkel, hanem – a ver-
sekben foglalt írásjel-filozófiából bizonyíthatóan – szimbolikus-metafi-
zikai jellegû létezôknek tartják azokat. Létezik az írásjeleknek egy 
minden költôre nézve egyéni filozófiája, s ez természetesen hatással 
van az interpunkció gyakorlati kérdéseire. A költôk ma már nem tulaj-
donítanak lényeges szerepet a vers interpunkciójának, viszont nagyon 

18 József Attila költészetének logikai szervezettségérôl – más szempontból – Pilinsz-
ky János a következôket írja: „Az ôrülettel nem szabad játszani. Jó példa erre és egyben 
szorongató példa is, ahogy József Attila kapaszkodik a logikába. Elég a verseit megnézni, 
ugye? Néhol már a végsôkig csigázott logikával találkozunk. Ugyanakkor valami olyan 
vibrálása van ennek a logikának, amivel nem ér föl semmilyen ôrülettel való kacérkodás. 
Errôl is nagyon informálnak ezek a versek.” Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Magvetô 
Könyvkiadó, Budapest, 1983. 114.

19 A központozásnak és a vers szubsztanciájának viszonyát lényeges adalékkal vilá-
gítja meg Radnóti  Miklós. 1941. november 16-án ezt jegyzi Naplójába: „Tegnap Cs. 
Szabó Apollinaire  Égövének egyik példányát kérte. A Madách Színház rendez irodalmi 
matinékat, s a „Nagyváros hangjai”-ban szavaltatni akarja. De központozott példányt ké-
rek, pontot, vesszôt, pontosvesszôt stb., mert színésznek megy! – Este Fif legépelte a 
könyvbôl a fordítást. Nekiülök: központozni. S verejtékezem. Beírok egy vesszôt, kitör-
löm. Újra beírom… Másfél órát bíbelôdöm. Tanulság: a) mégsem „költôi furcsaság és 
rögeszme”, vagy „épater… ”  Apollinaire -nél ez. Képalkotásának és hanglejtésének lé-
nyeges eleme; b) A fordítás kitûnô, nem értelmesített, ôrzi az eredeti idegenkedését a 
központozástól. – A költemény határozottan veszít szépségébôl így – interpunkciókkal.

20 Bakos József: A számûzött írásjelek. MNyr 103 (1979. április – június 2.) 185.
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tudatosan alkalmaznak adott írásjeleket bizonyos poétikai funkció 
megvalósítására.

A verstörténeti kutatás21 Guillaume Apollinaire  nevéhez kapcsolja az 
elsô következetesen interpunkció nélküli verseskötetet. A központo-
zás nélküli vers kiemelte és elôtérbe hozta a vers vizuális jellegét, a 
képszerû megformálás primátusa viszont háttérbe szorította az akuszti-
kai tényezôket, bizonytalanságot teremtett a vers elôadásában, hango-
sításában. Elsôsorban azért, mert az írásjelek funkcióját a szó-, sor- és 
strófaköznek kellett átvennie, kiemelt stilisztikai szerephez jutott a 
sorvég. Megnôtt a szerepe az íráskép ritmusának (Fónagy Iván kifeje-
zése). „A polifon költôi mû egyik fontos szólama a vizuális ritmus. A 
hosszú verssorok szokatlan súlyt adnak a szakasznak. Ezzel a monu-
mentális technikával épült Füst Milán  költeményeinek többsége.”22

A vizuális jelleg elôtérbe kerülése átértékelte a központozás szere-
pét, az írásjelek akusztikai funkciója mellett igen hangsúlyossá vált a 
vizuális funkció, ezzel az irodalomtudomány is újfajta dilemmával talál-
ta szemben magát, amint Bakos József megfogalmazza „…nehezen tu-
dunk egyensúlyt teremteni az írásjelek optikai sajátosságai és akuszti-
kai vonatkozásai között”.23 A kérdés vizsgálatában Zolnai Béla egyik 
megállapítását tartjuk iránymutatónak. Szerinte Ady  Endre  „fantáziája 
[…] inkább akusztikai-szimbolikus, mint vizuális-allegorikus”.24 A sti-
lisztikai kutatásnak egyedi módon kellene minden esetben válaszolnia 
arra a kérdésre, hogy mi jellemzi leginkább az egyes költôk fantáziáját; 
ennek ismeretében tudnánk fôként az egyes írásjelezési típusokra kö-
vetkeztetni.

A líra hagyományos, inkább akusztikai funkciójú központozásával 
szemben (amely a retorikai jelleget erôteljesen kiemeli és a dikció, az 
elôadás számára eligazítóul szolgál25) a XX. századi magyar lírában 
erôteljesen jelentkezett egy olyanfajta újító szándék, amely a vers kép-

21 Komlós Aladár: i. m. 244.
22 Fónagy Iván: Füst Milán : Öregség – Dallamfejtés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 

34. 
23 Bakos József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája. MNyr 102 (1978. július – szep-

tember 3.), 257. A vers vizuális és akusztikus jelentôrétegeinek arányára nézve Tolnai 
Gábor fogalmazott meg elvi álláspontot: „…abszolút értelemben vett vizuális líra el nem 
kép zelhetô, mert a szavaknak, a gondolatoknak líraiassága csak akusztikailag juthat igaz 
valóságában kifejezésre.” A szabadvers és a lírai formák válsága. Délmagyarországi Hírlap, 
Szeged, 1931. 30.

24 Zolnai Béla: i. m. 94.
25 Bakos József: i. m. 257.
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szerûségét, a vers-egész optikai hatását tartotta alapvetô formaalkotó 
tényezônek. A jelzett törekvés ismeretes módon Kassák Lajos  nevéhez 
fûzôdik, aki 192l-es Világanyám címû verseskötetében tisztán geo met-
rikus-tipografikus formát használt. Ezzel a fordulattal polgárjogot nyert 
a különbözô tipografikus karakterisztikákkal szedett szavak és szintag-
mák tagolásának, az értelem- és jelentésadásnak olyan új módja, amely 
a hagyományos központozást egész akusztikai-retorikus struktúrájában 
megkérdôjelezte, a sor- és strófaszerkezet kialakításában a térviszonyok 
dinamikus változatait helyezte elôtérbe. A vers újfajta térdimenzióhoz 
jutott, s ennek egyik következménye az lett, hogy a vers más anyagi 
összetevôinek vizuális jellege is megváltozott. Így az írásjelek vizuális 
hatása is fölerôsödött.

Csak jelzésszerûen említjük meg, hogy a hatvanas-hetvenes évek-
ben a különbözô neoavantgárd költészeti iskolák a vizuális elv követé-
sében a vers legalapvetôbb szemantikai és szintaktikai formálási mód-
járól is lemondtak, ún. térversek, illetve konkrét költemények létreho-
zása érdekében. A jelzett irányzatokkal foglalkozó költészettani fejte-
getések felhívják a figyelmet arra, hogy a vers ilyen értelmû átalakulása 
a XX. század mûvészetében általában tapasztalható absztrakciós törek-
vésekhez kapcsolódik. „»A vizualitás mindig absztrahál« (Szentkuthy 
Miklós ); az absztrakció – a neorealista tendenciák periodikus visszaté-
rése ellenére – a modern mûvészet és irodalom egyik legfontosabb jel-
lemvonása, úgy is mondhatnánk: megkülönböztetô jegye.”26

Meg kell jegyeznünk, hogy a vizualitást – valamilyen fokon – eszté-
tikai szervezô elvként használó költôi alkotások befogadása sajátos 
problémákat vet fel. Egyrészt az oktatás és a mûvelôdés szerkezete 
olyan, hogy benne a nemzeti irodalmi nyelv, valamint az ehhez kapcso-
lódó íráskultúra fô érték, és ez természetes. Erre épül az az olvasási 
kód, melynek segítségével a versek felfogásának, megfejtésének és 
megértésének perceptív és értelmi mûveleteit végrehajtjuk. Esztétikai 
élményeink és gyönyörünk részben összehasonlítási tevékenység ered-
ménye is, az értéknek tartott mûvekhez hasonlítunk, ha nem is tudato-
san, bizonyos mintákat használunk. Piktogrammatikus, konkrét- vagy 
térversek „olvasásakor” azonban paradox befogadói helyzet jön létre: a 
normától való valamilyen fokú eltérés lesz a norma. Gyakorlati kérdés, 
hogy mennyire tudatosítja magában ezt a helyzetet az olvasó, mennyire 

26 Nagy Pál: Korszerûség – kortárs irodalom. Magyar Mûhely kiad., Párizs, 1978. 91.
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képes a vizuális kód megfejtéséhez szükséges tapasztalatait használni. 
Ebbe a tapasztalatba természetesen a társmûvészetek, elsôsorban a 
képzômûvészet és a film képjel-nyelve is beletartozik.

Általában ritkán szokták a költôi kép elemzésekor a filmmûvészet, a 
fotó hatását vizsgálni, pedig a költôi kép eluralkodása a versben részben 
annak is köszönhetô, hogy ezek a mûvészeti ágak a képalkotás újabb 
lehetôségeire, gyakorlati eljárásokra is felhívták a figyelmet. A vágás, a 
montázs, a kollázs olyan technikai eszközök, amelyek költôi képek al-
kotásában is eredményesek. A vers alakja sokszor a képek ritmusához 
igazodik, kifejezi a képek egymásba épülésének logikáját, a képek flu-
xusát. Olyan optikai embléma jön létre, amelyben az írásjel funkciója 
csupán a képek elválasztása marad. Pilinszky sok verse sorolható ebbe 
a típusba. Fohász címû versében a vesszôre hárul ez a funkció: „Égô 
szoba,/ tükör, kemence,/ fölmutatott gyönyörû vasgolyó,/ szeplôs tö-
kély,/ világszép sántikáló lányok,/ ragyogjatok, ragyogjatok!”

4. A vers központozásának hagyományosan legfontosabb funkciója 
az akusztikai. Az alkotó felôl az írásjel akusztikai funkciója a ritmikai 
tagolásnak, valamint a melodikus összetevôknek (elsôsorban a dallam-
nak) a jelzése. Ez nem valaminô elvont séma alapján történik; a 
különbözô szerzôk véleménye többnyire egybevág a tekintetben, hogy 
a költô versbeszéde a kor beszédének egy rendkívül tiszta változata. A 
dallam vagy a zenei hatás a beszéd dallamával van összefüggésben, „a 
költészet zenéje […] a kor élôbeszédében kell hogy lappangjon” – írja 
T. S. Eliot .27 Az összefüggés fordított irányban is igaz, s ennek alapján 
rekonstruálható a beszéd-dallam a vers alapján. Amint Fónagy Iván írja: 
„van az írott, az irodalmi hagyományon alapuló néma versnek dallama 
is. Ez is immanens, ez is benne rejlik valamiképpen a vers szövegében. 
A mondat szerkezete, a szerkezetek hagyományos hanglejtésformái 
meghatározzák bizonyos mértékig, hogy milyen hangfekvésben, mi-
lyen dallammenettel olvassa a verset, másnak vagy önmagának, a költôk 
kortársa vagy a késôi olvasó.”28 Tapasztalati példa is van erre: egymás 
nyelvét nem ismerô, de annak sok mindenrôl árulkodó meloszára kí-
váncsi írók általában versek elmondásával szokták egymást a nyelvbe 
kölcsönösen bevezetni. Szintén az alkotói folyamathoz tartozik a dal-

27 T. S. Eliot : Káosz a rendben. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 323.
28 Fónagy Iván: i. m. 24.
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lam típusának, zenei formájának felismerése. Weöres  Sándor gyakran 
megismételte különbözô megnyilatkozásaiban, hogy nála a felismert 
teljes zenei forma a vers születésének leggyakoribb kiindulópontja, 
csak ezt követi a szavak és mondatok megkeresése. A költô központo-
sítási eljárásainak megítélésében is abból kell kiindulni, hogy mit tart ô 
fontosnak hangsúlyozni; az élôbeszéd ritmusától és dallamától eltérô 
egyedi ritmikai és zenei jegyek versbeszéde tempójának legfontosabb 
markere. Versbeszédének olyan tempója van, amely – miként az alko-
tói intenciójának megfelelôen megszólaltatott zenemû is – pontos idô-
paraméterek közé illeszti a költeményt.

Elfogadott Borisz Eichenbaumnak az a tétele, mely szerint a vers-
nek minden esetben sajátos intonációja van: „a beszédintonációra jel-
lemzô tónusváltakozások itt jelentôsen csökkennek, jellegzetes dallam-
monotónia válik uralkodóvá, az intervallumok is sokkal állandóbbak. 
Különleges hanglejtés jellemzi, amely a szokásos, értelmezô fajtájú in-
tenciótól jelentôsen eltávolodott. Mindez a szintaxison is nyomot 
hagy.”29

A költô nem sokban könnyítheti meg az elôadómûvész feladatát, de 
az intencióit pontosan jelzô központozással olyan akusztikai rendet te-
remt, mely visszavezet magához az eredeti intonációhoz.

Nyomot hagy a vers akusztikai jelezésén az a tér is, amelyben a vers 
születik, vagy amely számára születik. Komlós Aladár hangsúlyozza,30 
hogy minden lírai költô egy fiktív helyzetbe képzeli magát. Ha szobá-
jában ír, hallgatóságot képzelhet maga elé, de választhatja a magány 
pozitúráját (melyre a befejezetlen mondatok, sejtelmes hatást kiváltó 
három pont a jellemzôek). Füst Milán  hangsúlyozta, hogy a vers elô-
adásához koturnus szükségeltetik, s a fennhangon deklamáló költô 
póza meg is van verseiben. Leggyakrabban viszont a költô fiktív közös-
ségnek ír, a szónak abban az értelmében, hogy fizikailag nem képes azt 
maga elôtt látni. Nagyon is konkrétan kell tehát értelmeznünk József 
Attilának a kijelentését, aki „egész népét” kívánta tanítani. Ez részben 
meghatározza az irodalmi nyelv íráskonvencióihoz való nagyarányú ra-
gaszkodását is: központozási stílusára a célszerûség és az egyszerûség 
jellemzô.

29 Borisz Eichenbaum : Az irodalmi elemzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. 134.
30 Komlós Aladár: i. m. 60.
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A klasszikus szabadvers vezette be a lírába a lélegzetvételi periódust 
és ritmust, a whitmani sor nagyjából egy lélegzetvételi periódus alatt 
elmondható mondat hosszúságát jelzi, természetesen ezt viszont a gon-
dolatritmus hosszítja avagy rövidíti. A lélegzetvételi ritmus jellemzi 
fôképpen az ún. beatnemzedék sortagolását is, itt viszont a kiáltás, az 
üvöltés formájában. Ez a tagolás fiziológiai mintája.

Majakovszkij verselésérôl értekezve Eichenbaum 1918-ban már fel-
figyelt arra a sajátos állásra, melybe a költô helyezte magát: „Maja-
kovszkij pedig mindig a tömeg elôtt áll, soha nincs a dolgozószobájá-
ban. A »grjaz vi«-t a »razve«-val, a »napraszno vam«-ot a »prazdnovaty«-
tyal rímelteti. Majakovszkij nem képes másra? Nem, mást akar, mert a 
szalonrímre nincs szüksége. Szájából, amellyel a tömeghez fordul, han-
gosan, megfeszített erôvel szállnak a hangsúlyos magánhangzók – ezek-
ben van egész dinamikája –, a többi hang úgyis elvész, elfullad, meg-
csonkul, így különös pedantéria lenne, ha ezeket is végig »morajla-
ná«.”31 A pozitúrák sorában a terem és a tér mellett a legnagyobb arányú 
a világ, különösen Kassák korai verseiben jellemzô vershelyzet ez. 
Messzire vezetne Kassák sor- és strófatagoló eljárásainak a vizsgálata, 
de a világnézeti parancsok, a mondatok konatív funkciója szembeötlô.

5. Vannak olyan költôi eljárások, amelyek valamely más mûvészeti 
kódot is használnak a vers létrehozásában. A romantika kora óta máig 
igen eleven annak a felfogásnak a hatása, amely a vers zenei jellegét 
mindenekfölötti értéknek tekintette. A különbözô, gyakran több téte-
les zenei formák bevonultak a líra eszköztárába. Hogy csak a legismer-
tebbeket említsük: T. S. Eliot  a rapszódia, a prelûd, a szonáta formát 
használta, Weöres  többek között a kantáta, fúga, madrigál és szvit for-
mát. Szilágyi Domokos  lírájában is igen sok a zenei formákból származó 
szervezôelem, szintagmái, mondatai gyakran zenei típusú ütemeket 
fednek, pontos szótagszámláló, s a gondolatjelet gyakran használja a 
szótag értékével megegyezô szünet jelzésére. Baglyommal címû versé-
ben: „Kísérletezni tán!? Megkísérelni –/ emberizinket akár!/ (Persze, 
fiút.)” – – – (Szótagszámok: 6, 5 + 1 / 7 / 4 + 3.) Bartók Amerikában címû 
versében: „Jaj neked, hús-vér idegen! –:/ szerves gép itt az ember – –”. 
(Szótagszám: 8 + 1 / 7 + 2.) Persze nemcsak a szimfonikus zenei formák 
lehetnek zenei minták a versben, hanem a dzsessz vagy a különbözô 

31 Borisz Eichenbaum : i. m. 56.
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pop-rock irányzatok ritmikai szkémái is. Itt a mondatok és sorok zenei 
mondat szerint épülnek fel, sôt azt is megfigyelhetjük, hogy a hangzó 
rendszer („a hangtest” – Balázs Béla kifejezésével) bizonyos hangsze-
rekre jellemzô hangot utánoz, reprodukálván a hangmagasság- és mély-
ség, a hangszín-viszonyokat. A tagolásban gyakran felfedezhetjük a 
zenekar hangzására utaló hangkombinációt.

A fentiekben jelzett zenei kódot is alkalmazó vers azt a szinte lehe-
tetlennek tûnô feladatot vállalja magára, hogy egyidôben legyen a par-
titúra és az azt megszólaltató zenekar.

6. Problémánk egész rendszerét szintetikusan megragadhatjuk az 
enjambement oldaláról. (A terminust magyarították áttörésre, átvetés-
re, de elôfordul az áthajlás, átkötés kifejezés is, ezért általában a mai 
poétikák megmaradnak az eredeti kifejezés mellett.) Ismeretes, hogy a 
 magyar költészettani gondolkodásban hosszú ideig vita folyt az enjam-
bement értékérôl, annak az érvelésnek az alapján, hogy a magyaros ver-
selés az ütemhatárokat egybeejti az értelmi tagolás határával.32 A köz-
pontozás nélküli versekben azonban az értelmi tagolás többnyire elmo-
sódott, s az ilyenfajta vers alkotója gyakran épít is arra a hatásra, hogy az 
enjambement két- vagy gyakran többértelmûvé tehet szavakat és mon-
datokat, fokozódik tehát a vershez hozzárendelhetô közvetett értelme-
zések száma. Vannak alkotók, akik a sejtelmes jelleget mind több en-
jambement-nal kívánják kiemelni. Ebbôl a szempontból mértékadó 
Nagy László  lírája. Korábbi verseiben igyekszik betartani a Horváth 
János által mindközönségesen közölésnek nevezett eljárást, melynek 
értelmében az átvetett szót szintagmatikusan egységes értelmi struktú-
rába kell fogni az egyértelmûség érdekében.33 Jellemzô Búcsúzik a lo-
vacska címû poémájának megoldása: „Riadalmatok engem/ nagyra ne-
velt föl: pukkadozok/ olyan esztelen vízió lettem/ nem hittem volna 
soha/ fiú-arcomból irtó/ apokalipszis-pofát/ bûvöltetek, arany moso-
lyomból/ kolerás rongycafatot/ láttok a magasban.” Itt a „fiú-arcomból” 
a közölés-alakzatban túl távol került az „arany mosolyomból” szerke-
zettôl, ezért noha a poéma alapjában véve az interpunkciót nem hasz-
náló típusba tartozik, Nagy László az egyértelmûség kedvéért a 
„bûvöltetek” után vesszôt használt. Nem minden költô tartja ilyen fon-
tosnak az értelmi elválasztást, annál is inkább, mivel a sorban lehetôség 

32 Szepes Erika – Szerdahelyi István: i. m. 48.
33 Horváth János: Rendszeres magyar verstan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 54.
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adódik a sejtelmes újabb értelmi egység megteremtésére: „bûvöltetek 
arany mosolyomból”. Ebben az esetben az állítmány nemcsak a pofára, 
hanem a költô teljes személyiségére vonatkoznék. Van azonban Nagy 
Lászlónak olyan verse is, amelyben felhasználja az interpunkció nélkü-
li strófa enjambement-jainak egész mitikus hangulatteremtô hatását, a 
hószakadásra konkrét képszerûségében emlékeztetô versben a hó-
szakadás kifejezése a fô értelmi tagoló elem: „A hazára szakad a hó/ 
mert kevés hullt röpcédula/ kevés az öngyilkos miniszterek/ szívébôl 
vér de sok fekete/ hó a dögszagoló diplomatákból/ még istenükbôl is 
fekete hó/ és hó szakad a nyári gramafon/ aranykürtjébôl a ribancok/ 
torkából a csalárd égbôl/ most és mindörökre az új/ temetôre akár a 
Donnál” (Hószakadás). (Jellemzô módon, a lapszéltôl lapszélig írásban 
új enjambement-ok keletkeztek, újabb értelmi nyomatékokat hozva 
létre.) Az enjambement használatának mindig van egy bizonyos válto-
zatjellege, rosszabb esetben a befejezetlenség érzetét kelti az olvasó-
ban. Roman Jakobson is figyelmeztet erre a hatásra: „De az enjambe-
ment-ok nagymértékû halmozása sem leplezi soha csapongó, variációs 
helyzetüket.”34

A pontos központozással élô versben az enjambement gyakori hasz-
nálata a fordulatosságot, szenvedélyességet idézi föl. Szabó Lôrinc pél-
dául túl is jelzi verseit, ezzel is hangsúlyozván a személyességet, a sze-
mélyes részvételt.

7. Nem egy esetben vagyunk tanúi annak, hogy a költô grafikai jele-
ket alkalmaz: vonalakat, különbözô vastagságokban és irányításban, 
adott szövegegységek keretben jelennek meg; használ bizonyos kultu-
rális szimbólumokra utaló ideogrammatikus jeleket: például a szem, a 
kereszt jeleit. Haláltánc-szvitjében, Nem tanítottatok meg címû verseiben 
Szilágyi Domokos  nemcsak vonalakat, de egyéb nyomdai jeleket is al-
kalmaz, nemcsak szövegtípusokat, hanem értelmi egységeket is választ 
el velük, s az elválasztás fontosságát nyomatékosítja. Egyéb iránymuta-
tó jeleket is konstruál a tekintet irányítására, amire azért van szükség, 
mert sokszor a lap teljes terjedelmére szerkeszt, s ebben az esetben a 
tekintet konvencionális mozgása nem elégséges a versstruktúra felfo-
gásában és befogadásában. Ez a nyár c. versében meg is fogalmazza, 
hogy a versbeli térszerkezeteknek végsô soron idômérô funkciójuk is 
van, a lemondás a metrikáról vagy a pontos ütemhangsúlyról megbont-

34 Roman Jakobson : Hang–jel–vers. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. 254.
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ja az idôbeosztást: „Tárgy és Jel/ szerelmének szülöttei, szavak, milliós 
nép! gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az idôt – – – tartalékaink mér-
hetetlenek, akárcsak mulasztásaink.” Weöres  Sándor is több ízben 
megfogalmazta, hogy a költészet is egy tágabb jeluniverzum része, a 
költôi kifejezés jelrepertóriumának tágulása tehát nem csupán techni-
kai jellegû folyamat, szükségszerûség, hanem megvannak a maga mé-
lyebb szemiotikai és filozófiai okai.

Tanulmányunk egyik módszertani következtetése az, hogy a külön-
bözô központozási típusokba tartozó versek egységes jel kontinuu-
mokba rendezhetôk. Amennyiben a központozás meglétét vagy hiá-
nyát fogadjuk el rendezôelvnek, e kontinuum egyik pontján az értelmi, 
vizuális és akusztikai tagolást pontos irodalmi nyelvi és poétikai norma 
szerint használó vers áll, a másik pontján a nem-lineáris, szintaktikailag 
már alig rendezett versszöveg. E két pont között természetesen a válto-
zatok sokaságával találkozunk. A mai magyar verselésre jellemzô alak-
zat például a hiányos központozás, amely – a norma ismeretére hagyat-
kozva – nem használ írásjelet csak ott, ahol a tagolás szándéka nyoma-
tékos, és a költô számára elengedhetetlen bizonyos értelmi, vizuális 
vagy akusztikai utasítás közlése. Ebben a fajta központozási rendszer-
ben az írásjelek megôrzik hagyományos jelentésüket, természetesen a 
hiányos retorikai szervezettség bizonyos interpretációs változtatásokat 
tesz lehetôvé olvasás közben. De ez a fajta vers eleve azzal a szándék-
kal íródik, hogy nagyobb olvasási szabadságot adjon. Szintén ehhez a 
központozási típushoz tartozik a kis- és nagybetûk alkalomszerû hasz-
nálata a verssorban.

A sorban használt nagybetû a vesszô vagy pont hiányára utal, s átve-
szi ennek mondatkezdô vagy mondatzáró funkcióját. Ugyanakkor a 
nagybetûs szóra, az elsô szótagra nyomaték kerül, amely a sorban létre-
jött másodlagos hangsúlyként tempóváltozást okoz, fôleg gyorsító hatá-
sa van, s sostenuto-tempójú, kissé éneklô dallamívet is létrehoz. (Azért 
nem példázzuk, mert valamely egyedi változattípus gyanánt szerepel-
hetne, holott ebben a viszonylag kötetlen interpunkciós rendszerben 
pontosan az egyediség, az atipikusság az egyik fô esztétikai érték-
teremtô elv.)

A hiányos központozás másik típusát testesíti meg az az íráskép, 
amelyben az egyes írásjeleket változó szóközök helyettesítik, a na-
gyobb szóköznek általában sorzáró (pont) funkciója van. Kisebb-na-
gyobb következetességgel be lehet tartani e jelzési rendszer normáit. 
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Ez azzal a következménnyel is jár, hogy a strófaközök térfunkciója is 
megváltozik, s elôtérbe kerül a csend funkciója. Ennél a központozási 
eljárásnál hang–csend struktúra jön létre, amelynek vizsgálatát napja-
inkban kezdte meg az ún. csend szemiotikája.

A hiányos és a teljes központozás is kiegészülhet tipografikus, grafi-
kus, piktogrammatikus jelek tömegével, zenei jelzésekkel, partitúra-
betétekkel is. Esztétikailag ez mindig olyan elvrendszert testesít meg, 
amely a külsô forma újdonságértékét alapvetô esztétikai értéknek te-
kinti. Természetesen, ebben is lehetnek sikeres és kevésbé sikeres 
változatok.

Kitapintható egy olyan tendencia is, hogy e központozási formák 
normatív jellegûvé válnak, amely a szemiotikai elvek kikristályosodásá-
ra utal, de még nem beszélhetünk kanonikus rendrôl. A tipologizálás is 
jobbára külsôleges lehet csak, mivel a költôk értelmi meggondolások-
ból, vizuális vagy akusztikai fantáziájuknak megfelelôen fordulnak 
egyik vagy másik központozási szisztémához, s a különbözô indítékok 
azonos kivitelt eredményezhetnek. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a típus-
vizsgálatnak megvannak a maga határai.

A központozási eljárások növekvô változatai a vers jelentôrétegeinek 
bôvülését eredményezik, ez pedig a mûfaji autonómia szükségszerû 
növekedésérôl tanúskodik.

Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Krite-
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 255–265.

Füst Milán, avagy a dörgô oszlopok

Füst Milán , a Nyugat költôje (1965-ben a Nobel-díj várományosa) 
1888. július 17-én született Budapesten, rettenetes, sanyarú sorsú csa-
ládban. Egy olyan hangulat tárgya és örököse lett, amely mindig a kese-
redettségé, a kilátástalanságé volt, semmi fény, csak árnyék, az is a sa-
nyarúbból. És mégis, vagy talán éppen ezért, a XX. századi magyar 
irodalom e különös sorsú óriása képes volt arra, hogy egy olyan, a tragi-
kus pátosz talaján álló életmûvet hozzon létre, amely megdöbbent sok-
oldalúságával és egységességével, különös, szülô-irodalmától – de a 
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kortárs európai nagy hullámoktól is – távoli irányával, ízeivel, zamatai-
val. Azaz … az 1888-ban született Thomas Stearns Eliot  is. Egy régebbi 
tanulmányomban (A szenvedés kritikája, 1980) motívumról motívumra 
haladva igyekeztem bebizonyítani, hogy mennyire azonos a két nagy 
társtalan és különös az európai ember moráljának és lelkének a megíté-
lésében, mennyire ugyanaz a véleményük a görög mértékrôl, tehát ön-
maga teremtô bölcsôjétôl elszakadt ember sorsvesztésérôl. (Egziszten-
ciális borzongásukat európai tízmilliók pusztulása igazolta.)

Eredeti nevén Fürst Milán Konstantin egyetemes látnok volt, az 
ilyenfajta emberekre jellemzô minden hóborttal és különcséggel, póz-
zal. Jó ideig sikerült is kiriasztatnia magát a magyar irodalomból, csak 
hát akiben Karinthy látja meg elôször a tehetséget, az tehet bármit, 
elôbb-utóbb úgyis visszaveszik, pajzsra emelik. Füst Milán sokat tett 
koturnusos, ôrjöngô pózaival, színészkedési megszállottságával: Vas 
István  írja le, hogy milyen zavarba ejtô technikával ijesztgette el, riasz-
totta a fiatal költôket, alkotókat. Sajnos mindez igaz is, meg nem is. 
Érdekes, hogy milyen kevesen vették észre az életmûvön végighúzódó 
ironikus-önironikus erecskét, kicsinyég felhangot, amely már a kezdet 
kezdetén ott van: lebilincselôen izgalmas, sajnos legnagyobbrészt meg-
semmisült Naplójában írja arról a bizonyos sanyarú fiatalságról: „kilenc-
éves koromban egyszer öngyilkossági szándékkal fejbe vágtam magam 
egy leveseskanállal”. A fiatalkor lényeg és mérték nélküli, lelketlen, 
nem nehéz elképzelni, hogy miért éppen az öregséget, az aggastyáni 
létállapotot választja az alkotó önnön személyiségi mintájául, az alkotás 
és az egyéniség pozitúrájául. Szintén a Naplóban írja: „Az öregség sér-
tett királyhoz hasonló.” Egy sértett király pedig nagyon is sokat megen-
gedhet magának…

Önvallomás a pálya végén címû önéletrajzi jegyzetében hangsúlyozza, 
hogy neki sui generis alkotói célja nem volt, más vallomásos helyein pe-
dig, hogy a folyamatos improvizáció mûvésze. Ez így igaz is, csak éppen 
hozzá kell tenni, hogy az indulat (esztétikájának is kulcskifejezése) fo-
lyamatos egységbe vonja az életmûvet, amely így tehát nem a klasszika 
íróinak a nagy tervekbôl kibontakozó architektonikus mûépítmény-
egysége, hanem a lét mindenkori megpróbáltatását, diszharmóniáját és 
disszonanciáját figyelô alkotó fausti kalandjából származó összhang. Az 
életmû arányaiban, méreteiben és mélységi kiterjedésében lenyû gözô: 
elôször is a költemények, amelyekben a fausti látásmód által megkívánt 
minôséget kell megtestesítenie, létrehozván a sajátos XX. századi mû-
faji változatot (lásd Eliot), az objektív lírát. Továbbmenôen, kisregények 
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(legalább az ízlelgetés kedvéért, hadd sorolhassuk fel a címeket): Ad-
vent; Amint emlékezete; Nevetôk; Szakadék; Az aranytál; Ôszi vadászat; Pilli 
története; Mit tudom én; Egy magány története; A sanda bohóc; Gold-nágel 
Efrám csodálatos kalandjai; Szívek a hínárban. Mindenhol otthon van és 
sehol sincs. Borges  módján világutazó, és az imádott Móricz Zsigmon d 
módján reszketteti saját Nyilas Misikéjét az iskolapadban, hôsei csele-
kednek, igyekeznek emberi vonásaikat, vénájukat becsempészni az 
események menetébe, s valahol aztán csak elsodorja ôket valami isme-
retlen hatalom, vérgôzös fátum. A megdöbbentô mindig az, ahogyan 
Füst a kilátástalan kicsinységben mutatja fel a nagyságot, az élet levia-
tánjaival és behemótjaival szemben minden mégoly együgyû ravaszko-
dás, morális álláspont is – megindító. A hôsök életfilozófiája többnyire 
a kitartani-tudásé, persze annak jelzésével, hogy kivel, mikkel, hogyan 
és milyen áron… „– Nem az örökkévalóság van elôttünk, mit is kapáló-
dzunk mi annyit, mi marhák? Mikor úgyis ideig-óráig tart csak ez a mu-
latság. Ezt apám szokta volt így mondani. S ehhez én még hozzáfûzöm 
a magam szavait is: – Estig tart a nap. És egy napot estig mindennap ki 
lehet tartani. – És ennyi az egész.” (Amine emlékezete, 1933) „– Igazad 
van, édes fiam – azt mondja –, nincs abban semmi rossz, tökéletesen 
igazad van. Csak ki kell tudni tartani. Az a nô, mármint a másik Lansko-
ronsky felesége például törülközôbe fújja az orrát. Sok szerencsét az 
ilyesmihez – mondta még az én jó anyám, és ezzel fel is állt.” (Egy ma-
gány története, 1956)

Többen ismerik a méltán elhíresült regényt: A feleségem története. 
Störr kapitány feljegyzései beváltotta a hétéves prózaírói erôfeszítés remé-
nyét, meghozta a világhírt a szerzônek. Kis Pintér Imre, Füst Milán  
kitûnô monográfusa „a magyar gondolati próza máig páratlan teljesít-
ményének” nevezi a nagyregényt. Az alapkérdés a gondolati: hogy mi-
ért szeretünk? – szeretjük? – mindazokért és mindazok ellenére… Az 
ember szánandó evilági fenségének vagyunk evilági tanúi, ezt azért ily 
fontos hangsúlyozni, mert az író nem folyamodik semmilyen transzcen-
dens támponthoz. Emiatt a mû az európai egzisztencialista regénnyel 
rokon, jelesül a Camus -ével, még a könyvek megjelenésének évszáma 
is egyezik: a L'Étranger – magyarul: Közöny – 1942-ben jelenik meg. 
Tehát csak ez, mármint a szerelem köthet a világhoz, a társakhoz, azál-
tal, hogy feloldja egyetemes magányunkat. Don Juan lényege, hogy 
mielôtt a morállal találkozna, szükségszerûen a szerelemmel kell talál-
koznia. De említhetnénk Dino Buzzatti Egy szerelem története címû regé-
nyét is annak jelzéséül, hogy A feleségem története erôsen korszerû.
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Szinte természetes, hogy a líra és a próza mellett-után egy ilyen 
teremtô indulat fûtötte alkotó megpróbálkozik a drámával, a mûfajok 
mûfajával is. A Boldogtalanok, IV. Henrik király és a Catullus megkésve 
aratott színpadi sikert, gyaníthatjuk csupán, hogy miért. A Canossa-járó 
király bölccsé válásának folyamata tulajdonképpen ismét egy öregség-
metafora, de a Catullus – a szeretet tudását végül is elnyerô költô – evo-
lúciója is eléggé metaforikus.

Nehéz lehet a rendezô dolga, amikor az óhatatlanul szükséges sze-
mantikai egyértelmûsítést végre kell hajtania …

Az életmûvet belülrôl magyarázza a Füst Milán -i esztétika: a Láto-
más és indulat a mûvészetben sokféle szempontot elegyít: a hagyományos 
széptan, kallisztika a kiinduló alapja, a tárgy a mûalkotás-egész, és fel-
bukkannak a hatásbefogadás, az alkotáslélektan szempontjai. Központi 
elképzelése szerint az indulat indulatot szül, impulzus-lökésszerûen, 
ritmus-periódus jellemzi, tehát dalos természetû. A görög hármaselvnek 
megfelelôen az esztétika átnyúlik az etikába: „a mûalkotásnak […] bár-
mit akar is számunkra kifejezni, fel kell vernie bennünk életerônket. 
Tehát akkor is életörömet kell szereznie, ha netán életuntságomat 
akarnám vele kifejezni. S miáltal szerez életörömöt? Az életszépségé-
vel és teljességével.” Jegyezzük meg, hogy a logikus kifejtés sok eset-
ben csak az alkotó éles meglátásait fogja össze, az eredetiség azonban 
termékenyítô erô, és ezért Füst esztétikája igencsak használható a XX. 
századi mûvészet nem egy zavarba ejtô jelenségének megközelítési kí-
sérletében. Füst Milán életmûvének korábbi értelmezôit félrevezette 
ez az esztétika, olyan értelemben, hogy az alkotók saját mûveiket akar-
ták vele magyarázni… Kis Pintér Imre nyomatékosította monográfiájá-
ban, hogy mennyire nem lehet.

Filozófiai dimenziókba ágazó vallomásos énregényei, Ez mind én vol-
tam egykor (1957) és a Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve (1958) a kifejezés 
hermeneutikai értelmében is lezárják az életmû gondolatrendszerét, 
mintegy az igazság értelmezhetôségi tartományaként kikerekítik.

Végezetül muszáj szólani egy olyan kérdésrôl is, amely szerves kap-
csolatban van a mûvek befogadásának kalandos sorsával, a magyar iro-
dalmi élet idegenkedésével, ami e látszatra tárgy nélküli alkotásokat 
illeti. Füst Milán  nyelvezete ez, amely – s erre Fülep Lajos  már nagyon 
korán célzott – mintha nem engedelmeskedne Pázmány Péter gram-
matikájának – hogy így fogalmazzunk. A mellérendelés zavarba ejtô 
módja szerint újrakomponált mondathangsúlyokról van szó elsôsorban, 
amelyek úgy lökik-viszik az állítmányok között egyre árvább alanyt, 
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hogy nem egy pillanatban azt sem tudjuk, hol van. Akár a barlangba 
tévedt fénysugár, eltûnô, szorongató perspektívában, hogy aztán annál 
jobban örvendjünk, amikor valamelyik szegeletbôl épen és szinte 
felerôsödve elôbukkan. De hát mondatképzési rendszerünkben az 
alany a végtelen meghatározások sorát bírja, s ami ezzel egyenértékû, a 
logikai egzisztencia-móduszok sokaságát. A Füst Milán-i mondatban ez 
eredményezi az indulatos mozgékonyságot, s ha az életmûben valahol 
tetten érhetô, akkor szerintem itt a mondat szintjén, a hordozóeszkö-
zökben a nagy mûvészeti áramlat: a szecesszió. A merev nyelvûeknek 
kell sok Füst Milánt olvasni.

Pályájának egy szakaszán rezignáltan mondta, hogy ifjúkori cél-
kitûzése nem valósult meg, verseitôl nem dörögtek az oszlopok, semmi 
se dörgött. Ma már legalábbis állandóan szól a visszhang az oszlopcsar-
nokban.

Utunk, 1988/32.

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi 
peregrinusok

A XVII. század magyar mûvelôdéstörténetének neves kutatója a 
különbözô tudományos megközelítésmódok és az interdiszciplinaritás 
lehetôségeinek exhausztív kihasználásával mutatja be a XVII. század 
egyik reprezentatív értelmiségi csoportját, valamint – ezzel a háttérrel 
– Alvinczi Pétert, Bocskai István és Bethlen Gábor barátját és bizalma-
sát, a nagy hatású református hitvitázót és államtudóst. Könyve35 szá-
mos ponton korrigálja az Alvinczi-kutatás tényeit, merész hipotézisével 
pedig kihívóan állásfoglalásra kényszeríti a magyar tudományosságot.

A nagy judíciummal három részre tagolt monografikus tanulmány 
elsô része a heidelbergi magyar diákokat olyan értelmiségi csoportként 

35 Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. In: Humanizmus és reformáció. 
Szerkeszti: Jankovics József. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete. Reneszánszkutató Csoport. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 194.
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vizsgálja, amelyet társadalmi összetétele, származása, tanulmányai, leg-
fontosabb tevékenységi területei, nem kevésbé az ôket megbízó társa-
dalmi erôk, és – középponti fontossággal: indoktrinációja – szociológiai 
szempontból egységes értelmiségi alakzatként határoz meg. A klerikus 
értelmiség részeként a kálvinista, a modern értelmiségi kritériumainak 
megfelelô prédikátor-társaság tudatosan vállalkozik az értelmiség kriti-
kai feladatára, a nemzeti bûnök ostorozására, az érdekek és értékek tu-
datosítására. A „heidelbergiánusok” vizsgálata térben és idôben 26 esz-
tendôt ölel át. A professzionalizmusában megmerevedô Witten berg bôl 
ekkor a magyarországi és erdélyi peregrinusok fokozatosan Heidel-
bergbe irányulnak át (1595–1621), mivel ott tanít David Pareus, a kál-
vinista ortodoxia és a német irenizmus legnagyobb európai tekintélye 
(1598-tôl az Ó-, 1602-tôl pedig az Újszövetség professzora is a heidel-
bergi egyetemen). 1621-ben a várost kifosztják Tilly zsoldosai, 1622-
ben pedig maga Pareus is meghal.

Nézzük meg mármost, hogy milyen jegyek írják le e 175 diákot tar-
talmazó csoportot. A származás tekintetében a nemesi fôrendhez tar-
toznak – persze erdélyi mércérôl van szó –: Bethlen István, Barcsai 
Zsigmond, Kornis Mihály, Kovacsóczy István, Thököly István, Thö-
köly Miklós. Köznemesi származásúak: Szerdahelyi Mihály, Tállyai 
István, Hodgyai Márton, Aszalós Mihály, Filiczky János, Krausz János 
(utóbbi három nem lelkészi pályán folytatja tevékenységét). Nem ér-
dektelen a szociológus számára, hogy a peregrinusok közül huszon-
négyrôl bizonyosan tudjuk, hogy lelkészi családból származnak, de ez a 
szám jelentôs mértékben bôvíthetô. Nem hangsúlyozható eléggé az ér-
telmiségi szakszerûség szempontjából ez a tény. Városi, mezôvárosi 
eredetû polgári és kézmûvescsaládból származnak harmincketten. 
Csupán az egy Bojti Veres Gáspárról ismert, hogy jobbágycsaládból 
származik. Végül is Heltai János egy paradoxonban rögzíti ezen értel-
miségi formáció ideáltípusát: „az értelmiség legalacsonyabb származá-
sú, ugyanakkor legmagasabb képzettségû csoportját jelentették”. A 
területi hovatartozás szempontjából a következô megoszlás valószínûsít-
hetô: erdélyi eredetre mutató adatok 21 peregrinusnál, a Tiszántúli 
Egyházkerület területérôl 58 diák, a Tiszáninneni Egyházkerületbôl 
42, az Alsó-Duna mellékérôl 3, a Dunántúlról 5, a Felsô-Duna mellé-
kérôl 17 származik, 29 diák eredetével kapcsolatban nem valószínûsít-
hetô hipotézis.

A támogatók legjelesebbjei Bethlen Gábor és a Rákócziak, akik tu-
datos, strukturálisan is megtervezett építô tevékenységük részeként 
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teszik ezt, a legnagyobb összegek az északnyugati mezôvárosok eklé-
zsiáitól származnak. Különös szépségû adalék, hogy a heidelbergi pe-
regrinusok támogatásából a végvári katonák legkiválóbbjai is kivették 
részüket!

A 175 diáktól 125-nek maradt fenn egy vagy több Heidelbergben 
készített disputációja, szám szerint 306. Ezeket Pareus három kötetben 
gyûjtötte össze. Tematikailag részben a teológiai loci communes feldol-
gozásai, részben pedig Roberto Bellarmino mûveinek cáfolatával fog-
lalkoznak. Végezetül a szociológiai elemzés a pálya további állomásait 
írja le, amely igazolja, hogy a heidelbergiánusok – hazatérve – a legjele-
sebb világi (pedagógusi) és egyházi méltóságokba kerülnek. Gyulafe-
hérváron, Debrecenben, Sárospatakon, Nagyszombatban, Kolozsváron, 
Váradon, Szatmáron, Ungváron, Komáromban, Pápán, Tolnán volt 
heidelbergiánus rektor. Ezután a prédikátori pályára lépnek, és 88-uk 
lelkészi mûködésérôl rendelkezünk adatokkal. Esperesi hivatalt 29-en 
viseltek közülük, tízen kerültek a legmagasabb szuperintendensi, illet-
ve püspöki méltóságba.

Heltai János véleménye szerint a heidelbergiánusok mûködésének 
legfontosabb eredménye a református egyháznak a magyar rendi társa-
dalom szervezetébe való beillesztése volt. Ugyanakkor létrejött négy 
nagy egyházkerület: erdélyi, Felsô-Duna melléki, Alsó-Duna melléki 
és dunántúli évszázadokra tartó kanonikus szabályozása.

A kötet második nagy fejezete betekintést nyújt a németországi 
irenizmus – a protestantizmuson belüli nagy egyeztetô mozgalom – tör-
ténetébe, amely mint az egyházon túlmutató politikai törekvésrend-
szer, a magyar eszmetörténet magyarázatában is nélkülözhetetlen, de 
nemcsak a felekezeti és hitviták, hanem a szimbolizmus-felfogás, a fi-
lozófia szempontjából is. Mert hogyan is próbál például Apáczai Csere 
János  a sakramentumvita tanulságait is beépítve egy egyeztetô jegytant 
megfogalmazni? „A jegy néha magának a jegyzett dolognak mondatik” 
– írja az Encyclopédiában. A nagy protestáns belvita ismertetése lénye-
gében a lutheranizmus és a kálvinizmus konfrontációjára korlátozódik, 
nem lett volna azonban minden tanulság nélkül való az 1529-es 
marburgi Luther–Zwingli-találkozó felidézése sem, hiszen a protestáns 
szkizma már itt, és még az augsburgi birodalmi határozatok elôtt nyil-
vánvalóvá vált. Ugyanúgy, az 1524-es Erasmus–Luther-vita is számos 
ponton elôképe az ágostai hitvallás és a kálvinizmus vitájának, amely a 
hit abszolút tisztaságának és az ember teljes bûnösségének lutheri dog-
májában csúcsosodik. Heltai János végig figyelmeztet az irenizmus to-
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leranciafogalmának alkalmazott jellegére, mint a megegyezés elvi si-
kertelenségének legkoncentráltabb megjelenítôjére.

Dávid Pareus magyarországi jelenléte erôteljes: az Irenicumot magát 
a szerzôje Thurzó Imrének ajánlja, Bethlen Gábor személyesen köszö-
ni meg a neki eljuttatott tiszteletpéldányt. Pareus magyar levelezése a 
kikövetkeztetettekkel együtt harminckét darab.

Továbbmenôen: az ô és fia, Johann Philipp Pareus szerepe és hatása 
a neolatin költészet felvirágoztatásában is jelentôs. Végezetül, konkrét 
szakértôi véleményével is, a református egyház rendtartásával kapcso-
latban, a Szilvásújfalvi Anderkó Imre prédikátor perében. A konkrétu-
mokon messze túlmutat egy német szakmai, egyházi és erkölcsi tekin-
tély ilyen mértékû részvétele a magyar egyházi és államjogi ügyekben.

A harmadik nagy fejezet Alvinczi Péter pályája és politikai eszméi cím-
mel végül a háttér elé odarajzolja a mestert is, hisz amint ismeretes, a 
protestáns hagyomány ôt tartja a korszak reprezentatív magyar katoli-
kus klerikusával szemben, a tündöklô tehetségû Pázmány Péter ellené-
ben a kálvinista „defensor fidei”-nek. Alvinczi pályája a nagyenyedi 
eredeten át, ottan elkezdett és Nagyváradon folytatott stúdiumokon át 
(a Pázmánnyal együtt látogatott Kollégium legenda) vezet Wittenberg-
be, ahol is 1598. május 30-án iratkozik be az egyetemre. 1599 májusá-
ban logikából disputál, tézisei az állítások felosztásáról és igazságtartal-
máról szólnak. Feltehetô olaszországi látogatása után, 1600-ban iratkoz-
hatott be a heidelbergi egyetemre. 1601–1603 között a debreceni iskola 
rektora, 1604-tôl pedig váradi elsô lelkipásztor, egyúttal bihari esperes, 
1605 márciusától Bocskai udvari papja. A fejedelem védelmében írja a 
Bocskait az ariánus eretnekség vádjától megvédô Apológiáit, melynek 
eszmei szerzôségéhez nem fér kétség. Heltai János éppen az irenizmus 
eszméinek a jelenlétével, az egységes szellemi arculattal valószínûsíti, 
hogy az irat egy testület szerkesztésében jön létre, melynek meghatá-
rozó személyisége Alvinczi.

Bocskai halála után Alvinczi kassai prédikátor lesz, l612-ben nemesi 
oklevelet nyer II. Mátyástól. A szabad protestáns vallásgyakorlaton be-
lül a református magyarság érdekvédelmét is el kell látnia Kassán, a 
református vallásgyakorlat alapjainak megerôsítésével a kálvini egyház 
alapvetô megerôsítését szolgálja. Ebben a szerepében éri 1609-ben 
Pázmány Péter vitairata, az Öt szép levél…, amelyre Alvinczi rövidesen 
válaszol (Egytételes neve vesztett pápista embertôl S.T.D.P.P.-tôl küldetett szí-
nes öt levelekre rend szerént való felelet Alvinczi Pétertôl, a kassai m. ekklézsia 
lelki pásztorától).



511

A vita következô szakasza l6l4-ben következik be.
Heltai János monografikus tanulmányának legmeglepôbb hipotézise 

azonban az, hogy a mindeddig Alvinczinak tulajdonított Itinerarium 
Catholicum szerzôségét kétségbe vonja! A szerzôség ellen szóló érvek: a 
szerzô és kiadó esetleg két személy; az anonimitás, rejtôzködés ténye; 
1614-tôl lezártnak tekinti a hitvitázást; egyáltalán: nem vagyunk abban 
a helyzetben, hogy komparatisztikai érveléssel igazoljuk a szerzôséget, 
mivelhogy nem ismerjük egyetlen vallási vitairatának szövegét sem; az 
Itinerariumra nem jellemzô a kassai prédikátor által használt manierista 
stílus; a szerkesztés más kézre vall. A döntô érv a szerzôség ellen a kö-
vetkezetesen ö-zô nyelvváltozat. Ki lehet hát az Itinerarium szerzôje? 
Esetleg Kecskeméti Claudius János, ámde Heltai nem zárja le a vitát, a 
tudományos közvéleményre bízza argumentumai erejének a megítélé-
sét.

Hasonlóképpen veti fel Heltai a Bethlen Gábor Erdély-politikájá-
nak eszmei alapjait kifejtô és alátámasztó politikai-államelméleti iratok 
szerzôségének a kérdését. A Resultatio, a Machiavellisatio és a Defensio 
minden kétséget kizáróan Alvinczi-mû, a Querela azonban ismét csak – 
az Apológiához hasonlóan – Alvinczi eszmei irányítása alatt születhetett. 
A Defensio érvrendszerének példás elemzése leszögezi: „az irat nélkülö-
zi a kálvinista gondolkodás pregnáns teokratikus jellegét”, azonban 
hozzátehetjük, hogy alapjában véve teljesen áthatja az Institutiók híres 
VI., A keresztyén szabadságról szóló fejezetének szellemisége és több-
rétegû törvényfelfogása. Nem látjuk azt sem, hogy az ellenállási jog 
kérdésében miért lenne Alvinczi eklektikus, egyeztetô – itt inkább a 
kérdés rendi szemléleti formájának megteremtésérôl és szubtilis elfo-
gadtatásáról van szó.

Végezetül a kötet a kálvinizmus eszmetörténeti, további körvonala-
zásával zárul, elsôsorban a tolerancia fogalmának az adekvát kezelési 
módjára hívja fel a figyelmet, valamint a kálvinizmus legitimizációs 
stratégiáira.

Feltételezem, hogy a munka teljes monográfiává való továbbfejlesz-
tése során Heltai János a kálvinista szíveknek oly kedves Alvinczirôl 
valamivel testesebb, plasztikusabb, elevenebb portrét rajzol majd. Itt 
nyilván az alapozó munka miatt a filológus rigoeurjének kellett gyôzedel-
meskednie. De: Alvinczi nem csupán egy prédikátor a sok közül. Vala-
milyen jelzôs személyiség ô.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk: nagyszerû, izgalmas munka a 
Heltai Jánosé. Minden társadalomtudományi ágazat kutatója kap tôle 
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valamit: a filológus, a szociológus, de a teológus és a filozófus – és me-
rem állítani: a szépíró is.

Studi Finno-Ugrici. 1. (1995). 287–290.

A XVII. századi emlékirat-irodalom 
és a modern magyar próza

Az emlékiratirodalom státusát tekintve, igen hosszú ideig eléggé 
nagy bizonytalanság uralkodott a magyar irodalomtudományban – jólle-
het megvolt az a sejtés, hogy a prózanyelv evolúciójában valamilyen 
módon hermeneutikai kulcshelyzet van. Hamar kialakult az a felisme-
rés, hogy az emlékírók – és különösen a legjelentôsebb erdélyiek – va-
lamilyen módon – és tegyük hozzá: meghatározóan – hozzájárulnak a 
magyar próza kialakulásához, másfelôl azonban a mûfaj vélt „másodla-
gossága” miatt ez az ösztönös felismerés nem konkretizálódhatott, poé-
tikai-esztétikai szempontokból nem kanonizálódhatott. Mindez kap-
csolatos Kazinczy Ferencnek a nemzeti irodalomról alkotott kanonikus 
elképzeléseivel, melynek középpontjában a fikciós mûfajhoz kapcsoló-
dó irodalmi formák álltak.

A kérdésben az igazi áttörés a XX. századi magyar irodalomtudósok-
esztéták szemléletváltásának köszönhetô. Íme, hogyan foglalja össze a 
mérvadó véleményeket a mûfajról írott monográfiájában Szávai János: 
„Szerb Antal konklúziója szerint az »erdélyi önéletírók alkotják a ter-
mészetes elôjátékot Mikes Kelemen Törökországi leveleihez«, «Németh 
László viszont – ugyanebben az idôben készült Bethlen Miklós-tanul-
mányában – még tovább lép; a hiányzó magyar regény helyettesét sze-
retné látni Bethlen nagy mûvében, s ugyanakkor ô figyel fel elsônek, 
néhány évvel késôbb, Bethlen Kata valódi jelentôségére. Németh gon-
dolata termékenynek bizonyul; Féja Géza a Régi magyarságban (1937 és 
1941) kiszélesíti s általánosítja az emlékirat–regény összefüggést. A 
XVII. század második felében s a XVIII. század elején az emlékirat 
éppen olyan összefoglaló mûfaj, mint a protestáns publikáció: mind-
kettôbe a legtöbb fért bele az életbôl, s amint Bornemisza Péter prédi-
kációinak burkából a novella feslett ki, az erdélyi emlékiratokban ott 
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csírázik a magyar regény«. S aztán még megtoldja, a hagyományossal 
homlokegyenest ellenkezô álláspontra helyezkedve.

»Az emlékirat egyéni állásfoglalás az élettel szemben, tehát széppró-
za.«”36 Mindezekhez Szávai János még hozzáteszi, hogy pl. Nemes-
kürty Istvánnak a legújabb irodalomtörténetében a legjobb XVIII. szá-
zadi önéletírások már-már regényként jelennek meg.

A napló fikciós jellege mellett valóban, megdönthetetlen filozófiai 
érvek hozhatók fel: az immanens megértésprobléma a kor jelenségei-
nek, „lelkének” viszonylatában, a titkosság, az idô kezelésének prózai 
mûalkotásba jellemzô módja, a drámaiság, a nézôpont totalitása. Egy 
régebbi tanulmányomban azon az állásponton voltam, hogy a mûfaji 
problémarendszernél könnyebben kezelhetô a mûalkotás–értékkate-
gória összefüggés.37

Ha mûfaji szempontból jelentôs érvek hozhatók is fel amellett, hogy 
az emlékiratok, önéletírások a fikciós próza számos mûfaji sajátosságá-
val rendelkeznek – a szerzô és a narráció személyessége, az elvárás-
horizont bizonyos ismerete, a mûvek viszonylag bonyolult tagolása és 
megszerkesztettsége, hogy csak néhány sajátosságot említsünk – a 
nyelvi folyamatosság mellett érvelni igen nehéz. Márpedig vélemé-
nyünk szerint itt pontosan annak az egzakt módszerekkel való vizsgála-
táról lenne szó, hogy szerkezeti homonimitás, topikai hasonlóság van a 
XVII–XVIII. századi magyar emlékiratirodalom, valamint a huszadik 
századi magyar prózamondat között. Általánosabb értelemben ez azzal 
egyen értékû megállapítás, hogy a nyelvi irodalmi norma mindkét vizs-
gált esetben azonos – legalábbis legáltalánosabb összefüggéseiben.

Mindehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a jelzett önéletírások 
korántsem egyedüli és kizáró elôzményei a magyar prózának. Hogy 
egyike a forrásoknak, az kétségtelen. Ámde legalább ugyanilyen fontos 
Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érseknek, Magyarország legna-
gyobb egyházi méltóságának a munkássága, aki Kempis Tamás fordító-
jaként, a protestáns prédikátorokat ostorozó egyházi íróként, végül 
rendkívüli erejû prédikációk szerzôjeként a magyar nyelvet a kifejezés 
példátlan erejû csúcsaira emelte. Amint Tarnóc Márton írja „…ismerte 
a magyar nyelv minden titkát. Az ô prózája gyöngéd és erôteljes, hajlé-
kony és kemény, bonyolult körmondatai szilárd nyelvi-logikai építmé-

36 Szávai János: Magyar emlékírók. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988. 16, passim.
37 Egyed Péter: A szenvedés kritikája. Facla Könyvkiadó, Temesvár, 1980. 167, passim.
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nyek: építôkövei az élôbeszéd.”38 Eszköznek tekintette a nyelvet: „A 
nyelv, ha oktat, tudatlanságtul szabadít, ha énekel, gyönyörködtet, ha 
dorgál, jobbit, ha biztat, szüvesit, ha bátorít: vigasztal, ha fenyeget: tar-
tóztat.”39 Mégis, a nyelv teljes visszavezetése az eszközfunkcióra, amint 
Kosztolányi figyelmeztetett, a szellem magas csúcsait elérte, ugyanak-
kor megfosztotta anyagától: bizonytalanságától, teremtô két értelmû-
ségeitôl. Mindattól, ami a mûvész segítôje.40 Megjegyezném, hogy Páz-
mány reformátusnak született s gyermekkorának legerôsebb nyelvi él-
ményei a széles értelemben vett Erdélyhez kötik, Nagyváradhoz. Isko-
lát tehát nem teremt, s ezt leginkább azzal magyarázhatnók, hogy nála 
a meggyôzés funkciója mindig elsôdleges, ehhez pedig egy logikailag 
és retorikailag támadhatatlanul pontos szerkezetû mondattípust kell 
használnia, a szöveg maga pedig argumentációs-demonstratív forma. 
Azonban a szépirodalom textúrája nem ez.

Az élô hagyomány tehát valóban az emlékiratíróké. Lássuk tehát, 
hogy kik is tekinthetôk – sajátos szempontjainkból – a legjelentôseb-
bek nek.

Az erdélyi emlékiratirodalom históriai értelemben az erdélyi fejede-
lemséghez, Erdély történelmi önállóságához kötôdik. A magyar állam-
testtôl való elszakadást 1556-ban mondja ki a kolozsvári országgyûlés, 
és 1689-ig, az osztrák közigazgatás bevezetéséig (fôleg a fôkormányszéki 
intézményekben) tart a fejedelemség autonómiája. Közben lezajlik a 
hitújítás, a magyarság többsége protestáns hitre tér, de az út békés, Er-
délyt elkerülik a Közép-Európát kivéreztetô vallásháborúk.

Lássuk tehát, hogy mit is tartunk az emlékiratirodalom törzsének. A 
sztenderd irodalmi kiadványnak számító Magyar emlékírók. 16–18. szá-
zad41 a XVII. század legreprezentatívabbjainak a következôket tartja: 
Veresmarti Mihály Megtérése históriája (1610–l634), Szalárdi János Siral-
mas magyar krónikája (1644), Kocsi Csergô Bálint Kôsziklán épült ház ost-
roma (1738-ban fordítja latinból magyarra Bod Péter, Bethlen Kata tu-
dós udvari papja), Kornis Gáspár Erdély és családja viszontagságairól ba-

38 Tarnóc Márton: Utószó. In: Pázmány Péter mûvei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1983. 1163.

39 Szávai János: i. m., uo.
40 Vö. Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Balassi Kiadó, Buda-

pest, 1994. 19. 
41 Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982.
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rokk emlékirata (ô az egyetlen katolikus a gyûjteményben), valamint 
Tótfalusi Kis Miklós Mentsége (1693). A XVIII. század vonatkozásában: 
Cserei Mihály Históriája (1712) és Apor Péter Metamorphosis Tran-
sylvaniae (1736) címû munkája a leginkább számon tartottak, és általá-
ban egyetértés van a tekintetben is, hogy a legjelentôsebbb memoár a 
Bethlen Miklósé, Erdély kancellárjáé, a Kemény János fejedelemé, va-
lamint Bethlen Kata önéletírása (1759).

A XVII. század mindenképpen elôzmény, történetileg, nyelvileg, de 
a mûfaji kánonok megszilárdulásának a szempontjából is az. Valóságos 
divatról is szó van, mert a csúcsok mellett igen jelentôsek az ún. városi 
emlékiratirodalom alkotásai. Erdélyben elsôsorban Kolozsvár és Ma-
rosvásárhely szerepe kiemelkedô e tekintetben. Egy 1990-ben megje-
lent gyûjteménye42 a városi jegyzôkönyvek anonim szerzôi mellett ki-
lenc mûvet sorol fel. Közöttük a legszámottevôbb alighanem Linczigh 
János történeti feljegyzése, aki városbíró lévén, saját élete kockáztatá-
sával, ügyességgel, bátorsággal, halálmegvetô elszántsággal mentette 
meg Kincses Városát a török ostromtól. Feljegyzéseinek drámai jellege, 
kimondottan szépirodalmi értéke van. A drámai sûrítés olyan fokú, 
hogy nem lehet sem elvenni, sem hozzátenni semmit. Ilyen értelem-
ben idézi a történetet Jakab Elek is, szó szerint, közismert Kolozsvár 
történetében.43 De a korszak egyéb számon tartott Naplóit is említhetjük: 
Haller Gábor, Losonczi Bánffy György, Kálnoki István, Enyedi István 
írásai mind arról tanúskodnak, hogy valóban, a középkorral szemben, a 
személyiség immár pszichológiai problémává válik – ha az önéletírások 
sztenderd irodalmi mércéiül számba jövô alkotások szintjén nem is fo-
galmazódik meg.

A magyar mûvelôdéstörténet mai álláspontja szerint a XVII. századi 
magyarországi és erdélyi mûvelôdés párhuzamos vágányokon fut. „Er-
dély történetében fél évszázad adatott arra, hogy a mûveltség viszony-
lagosan békében fejlôdhessen, iskolák épülhessenek, nyomdák szer ve-
zôd hessenek. A szépen ívelô fejlôdést derékba törte az 1658-as török 
támadás…”44 Ennek ellenére, összességében elmondható, hogy a XVII. 
századtól olyan kép rajzolható, amely szerint Transsylvania régi tradí-

42 *** Kolozsvári emlékírók. 1603–1720. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990.
43 Jakab Elek: Kolozsvár története. II. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1988. 669.
44 Idézett tanulmányomban ezzel hosszasan foglalkoztam.
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cióit ôrzi, de az újra is fogékony, és amelyben most formálódnak évszá-
zados érvényességûvé az erdélyi kultúra egyéni vonásai.

Jóllehet az irodalmi nyelv történetével kapcsolatos kutatások terepe 
elsôsorban a XVIII. század (a legjelentôsebbek közül: Benkô Loránd a 
felvilágosodás irodalmi nyelvét, Hopp Lajos pedig Mikes Kelemen 
nyelvét és stílusát vizsgálja) bizonyos közelítéssel a kutatók megállapí-
tásait a XVII. század második felére is érvényesnek tekinthetjük. Ezek 
szerint megállapítható, hogy „az irodalom nyelve nem azonos a szépiro-
dalom nyelvével, hanem a közérdekû, tudományos, vallási, közigazga-
tási irodalmat is magába foglalja”.45 Ekkoriban megy végbe a nyelvi 
változatok kiegyenlítôdésének, normává sûrûsödésének a folyamata, 
amely a hangtan, a helyesírás, a szókincs, az alaktan és a mondattan, 
valamint a stilisztikai formák területén zajlik. A korszakra jellemzô a 
kialakuló és a terjedô egységes irodalmi nyelvi normának és a nyelvi 
provincializmusoknak a küzdelme (ebben szem elôtt kell tartanunk azt 
a jelenséget, hogy a magyar nyelv esetében nem egyetlen nyelvjárás 
vált irodalmivá, mint például Franciaországban a párizsi, Olaszország-
ban a toscanai, Spanyolországban a kasztíliai stb.), hanem több nyelvjá-
rás ötvözô dött egybe. Az egységesülés folyamatát leíró Bárczi Géza 
megállapítja, hogy alapjában véve két területi norma marad meg, a nyu-
gati, valamint az északkeleti, ez utóbbin belül pedig egy külön erdélyi 
változat kezd kialakulni. Erdélyben ugyanis a fejedelmi udvarban él 
már egy nyelvjárás fölött beszélt köznyelv. Végeredményben a táji 
érvényû normák fokozatosan közelednek egymáshoz, úgy, hogy a felvi-
lágosodás küszöbén már csak a nyugati és az északkeleti-keleti-erdélyi 
normák állnak egymással szemben. A nyelvi egységesülést tehát az 
északkeleti típus képviseli.46

A továbbiakban Hopp Lajos a nyelvi eszményt elemzi, megállapít-
ván, hogy azt még a XVIII. században is bizonytalan nyelvi tudat, nyel-
vi gyakorlat veszi körül. A nyelvi eszmény, amelyet a nyelvi igényesség 
hoz létre, a magasabbrendûségre, esztétikai igényre törekvô nyelvhasz-
nálatból táplálkozik.

Pais Dezsô véleménye szerint: „Társadalmi élet, amely különbözô 
nyelvjárású embereket nagyobb számban és sûrûbb gyakorisággal ösz-
szehozott, Erdélyben volt. Ennek a társadalmi életnek alapja politikai: 

45 Hopp Lajos: Mikes és világa. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. 335. 
46 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1963. 421.
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az Erdélyi Fejedelemség. Az erdélyi fejedelmi udvar és a vele kapcso-
latot tartó, jelentôs részében eléggé emelkedett mûveltségû erdélyi úri 
rend körében egy társalgási nyelvtípus alakult ki. Az erdélyi történet- 
és emlékírók, így Szalárdi János, Kemény János, Bethlen Miklós, Cse-
rei Mihály, Apor Péter kifejezôeszköze volt ez az erdélyi köznyelv, 
mégpedig az értelemnek fényes és hajlékony, az értelemnek színes, az 
érzelemnek finom rezgésû eszköze.”47 Ezek a jegyek mutathatók ki 
Mikes Kelemennél, majd Jósika Miklósnál, Kemény Zsigmondnál – je-
lezzük, mint erdélyi írók, egyben a magyar regény megteremtôi (ámbár 
Jósika minden kétséget kizáróan skót, illetve német minták után alko-
tott).

Ha mármost a nyelvi normák tekintetében ilyen jelentôs különbsé-
gek vannak vagy lehetnek az egyes emlékiratírók között, egységes 
mondattípusról sem lehet beszélni, hanem csak erôteljes nyelvi-stiláris 
markerekkel jellemezhetô szövegekrôl. De pontosan a változatoknak 
ez a sokasága a kincsesbánya a gyakorló író számára, mintegy irodalmi 
ôsnyelv ez, az ahány annyiféleség terrénuma. Hogy képzômûvészeti 
hasonlattal éljünk – mintha az ember mondjuk visszamenne az olasz 
festészet Perugino és Giotto elôtti korszakába.

A magyar irodalom kétségkívül legnagyobb kísérlete, amely a kort és 
bizonyos elemeiben a gondolkodást és a nyelvet is meg akarja idézni, 
Móricz Zsigmond regénytrilógiája, az Erdély.

Nézzük meg mármost, hogy mit mondhatunk magáról a mondatról, 
tekintettel arra, hogy végül is ez az irodalom s elsôsorban a prózairoda-
lom legfôbb eszköze. Minden gyakorló prózaíró tudja, hogy nem a kö-
zölt információ, nem a tárgy, hanem elsôsorban a nyelvi vehikulum te-
szi a mûfajt és szívszorongva figyel arra, hogy elindul-e avagy nem az 
elsô „mozdony”-mondat. Azért is fontosnak tartom a mondat szerepét, 
annak narratológiai és textológiai kutatását, mert amint nagy nyelvtu-
dósaink elemzésébôl kiderül, a leírásban alig vannak összehasonlításra 
alkalmas eszközeink: a legjobb esetben plasztikus jelzôket használunk, 
és a dolog ezzel szomorúságosan befejezôdik.

Példánk a már idézett Linczigh Jánostól való: „Másodnapon megin-
dulván a tábor, nyakunkon lévén az lánc – egybe fûzvén bennünket –, 
az darabos szántásokon gyalog hajtottanak, mint az oktalan állatokat, az 

47 Pais Dezsô: A magyar irodalmi nyelv. MTA I. Osztály Közleményei. IV. 1953. 448.
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Szamoson, Nádason övig való vízben átal-hajtván bennünket; meg-
szállván az tábor, az napnak az ô hevére az szabad ég alatt tartván, szen-
vedtünk.” Kíséreljük meg most lefordítani mai magyar nyelvre (tudatá-
ban lévén annak, hogy ebben sem csak egyetlen lehetôségünk van). 
„Másodnapon elindult a tábor, a nyakunkon lévô lánc egybefûzött ben-
nünket. Oktalan állatokként hajtottak a darabos szántásokon, majd pe-
dig – övig vízben – át a Szamoson és a Nádason. Ezután megszállt a 
tábor, a szabad ég és a heves nap alatt tartottak, szenvedtünk.”48 (Az 
elesettek fejeinek megnyúzásában – lévén városbíró – Linozighnek vé-
gül is nem kellett résztvennie.)

Mi az, ami elsôsorban a szemünkbe tûnik? A mondat tagolása, a köz-
pontozás elmosódottsága, azaz a szintagmatikus viszonyok képlékeny-
sége. Ennek következtében a frázis – ámbár már követi a körmondatra 
jellemzô formát és mondathangsúlyt – bizonyos elliptikus tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. De ezek egyben nyelvi lehetôségek is. (Jelen ese-
tünkben a hiányos alanyhoz kapcsolódnak.) A törökök a végzet erejével 
teszik amit tesznek, ez nyilvánvaló stiláris többletjelentést eredmé-
nyez.

Felfigyelünk továbbá a referenciális funkció bizonyos megoldatlan-
ságaira, ami szemantikai többértelmûséghez vezet. Általában jellemzô 
grammatikai szempontból a módhatározói igenevek használata, ame-
lyet mai normák szerint a sokkal pontosabban kidolgozott ok- és célvi-
szonyokkal oldunk meg, gyakran a frázis szintaktikai szintjén, végül 
pedig – és ez a narratív formajellemzô – az elbeszélô és az alany ideje 
mindenkoron egybeesik, az önéletírás legjellemzôbb formajegyeként. 
Van ennek a mondatszerkesztésnek egy sajátos nyelvi filozófiája a téri-
idôi személyes viszonyok megkomponálásában. A leginkább Karácsony 
Sándor megközelítésmódja alkalmas a leírására: „Mondatban a reláció 
térbeli azonosság vagy együvétartozás, vagy pedig idôbeli szimultáneitás vagy 
szukcesszivitás (egyidejûség, elô- és utóidéjüség).”49 A jelölés alapján külön-
bözô együvé tartozási formákat hozunk létre, és látható, hogy fordítá-
sunkban az egyidejûséget utóidéjûséggé, a teret egymást váltó terekké 
alakítottuk. Egy egységes, emblematikusan komponált látványt, moza-
ik-, puzzle-elv szerint tördeltünk.

48 Linczigh János történeti feljegyzései 1621–1675. In: Kolozsvári emlékírók. 180.
49 Karácsony Sándor: Az irodalmi nevelés. Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993. 79.
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Ámde a modern prózaírót gyakran zavarja és fárasztja ez a fajta karté-
ziánus precizírozás. Íme, hogyan tér vissza Esterházy Péter egyik kísér-
letében a jelölés eme ôsi relációformáihoz: „Nagyságos szegin Kéri 
Márton uram ennen mozgó ördeghintaja (Volkswagen) megiramodván 
nekicsapódék egy felette zömök tölgynek, én egyben madárként repü-
lék, majd nehéz kôként hullék, neki baja semmi történt, fölcsepe-
kezvén, maga kezeiben elbégyadott engemet hosszú uton vött az em-
berekig, Istennek hála szöröncsésen, holott meg nem újultam még csak 
az Ispotályban.”50 Esterházy alias Csokonai Lili szerencsésen alkalmaz-
za az archaikus magyar irodalmi mondat tulajdonságait, beleértve a kör-
mondat lélegzetvételi mintájára jellemzô periódusformát (általában a 
XVII. század írói még hallják is, amit leírnak). A prédikátorok persze 
orátorok is, és meg kell adnunk, hogy nyomukban az önéletírók is ke-
ményen bírják szusszal. A mondathoz ugyanakkor egy látványforma is 
tartozik, amelyet leginkább az egyben-láttatás móduszával írhatunk le.

Végeredményben elmondható, hogy a modern magyar próza kiala-
kulásában atipikus jellemzôk a narráció számára alkalmassá tett mon-
datban keresendôk. Ez a fordulat a XVII–XVIII. század emlékirat-iro-
dalmában következik be, nem pedig a modern próza-epikai mûfajok 
meghonosítóinál: Dugonics András, Fáy András, Jósika Miklós és Ke-
mény Zsigmond regényírásában (jellemzô, ámbár vitatott módon Mó-
ricz Zsigmond át is írja Keményt). Az idegen mûfajok meghonosítói – 
hogy visszatérjünk Karácsony Sándor nézeteire – nem vették kellô-
képpen figyelembe a magyar mondatszerkesztés szemantikai törvény-
szerûségeit. Vagy, hogy a prózaíró alapvetô problémájával fejezzük ki: 
fontosabb volt számukra az, amirôl beszélnek, kevésbé az, ahogyan be-
szélnek.

50 Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Magvetô Könyvkiadó, Budapest, 1987. 8. 
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Román–magyar irodalmi kapcsolatok

A román–magyar irodalmi kapcsolatok csak egy része – igaz, hogy a 
számunkra legfontosabb része – a két nép évezredes történelmi kap-
csolatának. Amint Makkai László, a kérdés kétségkívül legjelentôsebb 
történész szakértôje megfogalmazta: „Nincs Európában még két nép 
– a németeket és a cseheket sem véve ki –, amelyek olyan nagy felüle-
ten érintkeznének egymással, mint a magyar és a román. A magyar és a 
román népterület ma szeszélyes nyúlványokkal, kisebb-nagyobb szige-
tekkel ékelôdik egymásba, tehát nem két zárt néptömb határ menti 
érintkezésérôl, hanem összeszövôdésérôl, együttélésérôl van szó, ami a 
történelem folyamán mindkét fél számára állandóan életbe vágó kér-
dést jelentett.51 

A közös történelemben a legfontosabb csomópont kétségtelenül Er-
dély volt, és a két etnikum együttélésének jogi szabályozására már a 
XIV. század második felében sor került, amikor is az Anjou (nápolyia-
san Angió) uralkodóházból származó magyar király, Nagy Lajos a román 
pásztortársadalmat mintegy „beépítette” a feudális magyar társadalom-
szervezetbe. A mûvelôdési kapcsolatok kezdeteirôl csak feltételezése-
ink lehetnek, bizonyosságunk, ami van, az a kölcsönszavaké, illetve az 
átvételeké a különbözô mesterségekben és mûvészeti ágakban – ha 
vannak. Hosszú történet ez, még megírásra szorul, és nem kevés fantá-
zia kell hozzá, olyanféle, mint amilyen a Jókai Móré volt, vagy nagy 
festônké, Barabás Miklósé, akik az együttélésben – jóllehet annak po-
litikai szempontból vett problematikusságát a Horia–Clošca parasztlá-
zadás, illetve az 1848–49-es klasszikus erdélyi polgárháború után senki 
kétségbe nem vonhatta – a mindennapok etnikai adottságát látták, 
amelynek természetével mindannyi félnek tisztában kell lenni Erdély-
ben, azt megjeleníteni, kutatni mûvészet és tudósi kötelesség.

1. Az elsô kapocs: a folklór

Feltételezhetjük, hogy az irodalmi kontaktus a népi együttéléssel 
kezdôdik, tehát a XIV. századdal. Ebben a periódusban indult meg a 

51 Makkai László: Magyar–román közös múlt. Héttorony Kiadó, Budapest, 1989. 1.
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nagy erdélyi városépítkezés, a Kárpátokon túl pedig a nagy kolostorok 
felépítése, az ortodoxia nagy vallási központjainak a kialakítása. Ezzel 
kapcsolatos a két leghíresebb magyar, illetve román ballada, a Kômûves 
Kelemenné, illetve a Manole mester születése, az elôbbi az erdélyi vaj-
daság katonai központjának számító Déva vára, a második az argyosi 
(argeši) kolostor felépítésével függ össze. A kutatók véleménye eltér 
abban, hogy melyiknek a motívumkincse bukkan fel a másikban, egye-
sek szerint mindkettô egy harmadik mintából táplálkozik (a magyar 
kaukázusi, a román görög forrásokból),52 a mi szempontunkból azonban 
talán nem is ez a leglényegesebb. A keveredés például olyan módon 
valósult meg, hogy a Manole mester Erdélyben például kolinda formá-
ban is él, az eredeti változattól a magyar ballada irányába módosított 
szerkezettel.53 

Avram P. Todor véleménye szerint a székely balladák és a román 
„cântece bãtrânešti” között is számos motivikus hasonlóság bukkan fel, 
az elôadásmód is több vonatkozásban megegyezik. Ugyanô hívja fel a 
figyelmet arra, hogy amikor a magyar gyûjtô, Kriza János székely nép-
balladákat tartalmazó híres, revelációként fogadott népköltészeti gyûj-
te ménye megjelent, a román Iulian Grozescu lopással, valamint a ro-
mán balladák szó szerinti átvételével vádolta Krizát.54 

(Nem illik zárójelbe, mégis minden alkalommal fel kell hívnunk a 
figyelmet arra, hogy az elmúlt században a magyar–román kapcsolattör-
ténetnek Avram P. Todor volt az egyik legkiválóbb és legszerényebb, 

52 Domokos Sámuel: Magyar–román irodalmi kapcsolatok. Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 1985. 235. A kapcsolatörténeti kutatásban másik nélkülözhetetlen alapmû: Réthy 
Andor – Váczy Leona: Literatura maghiarã în limba românã. Bibliografie. 1830–1970. – Ma-
gyar irodalom románul. Könyvészet. 1830–1970. Bevezetô tanulmány: Köllô Károly. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983.

53 Megható önvallomásában fogalmazza meg kiváló néprajztudósunk, Faragó Jó-
zsef, hogy itt valóban egy, a szemléletet, a fantáziát egyaránt megmozgató titokzatosság-
ról van szó: „Másodikos gimnazista lehettem, amidôn román irodalmi olvasókönyvünk-
ben Manole mester balladájához értünk. Ez és Kômûves Kelemen  balladája tudvalevôen 
egymás közeli rokona, s én hasonlóságaik meg különbségeik láttán tanácstalanul töpreng-
tem, hogy ugyanaz a történet miként jelenhet meg egyszerre magyar meg román ballada-
ként is – erre a kérdésre azonban akkor senkitôl semmiféle választ nem kaptam. Bizo-
nyos, hogy nemcsak e két ballada mián lettem folklorista, de jelképesen ott állanak egy 
olyan tudományos pálya elején, amelynek egyik fô vonulata a magyar népballadák 
gyûjtése és kutatása, a román népballadák tanulmányozása és magyar népszerûsítése, va-
lamint a két balladaköltészet összehasonlítása.” Egy pálya a népballadák jegyében. Helikon, 
X. évf. 1999. 8. (286) évfolyam 6.

54 Avram P. Todor: Confluenøe literare româno-maghiare. Editura Kriterion, Bucurešti, 
1983. 44.
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emberi és tudósi tisztességében mérvadó mûvelôje. Nemcsak elfajult, 
vagy elfajuló idôkben kell hozzá igazodni. Dávid Gyula szentelt példás 
tanulmányt neki.55)

Az, hogy az irodalmi motívumok nemzeti tulajdonban vannak, vagy 
lehetnek – elterjedt vélemény volt. Ez alól a tudományban csak azok 
mentesültek, akik az indoeurópai összehasonlító perspektíva felôl kö-
zeledtek a vizsgált kérdésekhez, ezen kívül a magyar kutatók persze 
távolabbi (eurázsiai) összehasonlítási szempontokkal is kellett hogy él-
jenek vizsgált jelenségeik megközelítésében, feltárásában, leírásában, 
értelmezésében. És természetes, hogy Julianus baráttól kezdve Kôrösi 
Csoma Sándorig – igyekeztek elmenni a forrásokig.

A népköltészet mellett a reneszánsz korában nagy elterjedtségnek 
örvendtek bizonyos, a moralitás-irodalomhoz tartozó, a népkönyvek-
ben, kalendáriumokban terjedô, általában erkölcsi tanulsággal végzôdô 
szentimentális históriák. Ez esetben görög–latin eredetû, a bibliai tör-
ténetekkel összekeveredô, egyes írásbeliségekben, kultúrákban az ôsi 
mítoszi vagy mondakinccsel összekeveredô közös kincsrôl van szó.

Nem tanulság nélküli az alábbi történet sem. Ion Baracról írott tanul-
mányában Ion Colan megjegyzi, hogy Barac Árgírus és Ilona (Arghir ši 
Elena) történetét Gyergyai (Gergei) Albert XVII. századi magyar írótól 
vette át, aki átvétele eredetérôl közismerten a következôket állítja: (A 
Tündérországról bôséggel olvastam/ Olasz krónikákból kit megfordí-
tottam…” Elsô ízben 1763-ban jelent meg és számos magyar író fel-
használta, beleértve a nagy Vörösmartyt.56 Ion Colan azonban azon az 
állásponton volt, hogy Gyergyai-Gergei ezt nem olaszból vette át, ha-
nem a román népköltészetbôl fordította. Történetének hôsei bocskort 
viselnek és süveget, korbácsuk van, a szövegben pedig román vocativus-
formák – ezt másként nem lehet magyarázni. Egy görög kutató – 
Papadopoulosz Arisztidesz – azonban nevetve mondotta nekem, hogy 
eddig csak arra nem figyelt fel senki, hogy Árgírus az alighanem a görög 
árgíroszból jô, ami közismerten ezüstöt jelent, s van is náluk egy ilyen 
címû ballada. Ezüstkirályfi és Szép Heléna történetét meg már Homé-
rosz Iliászából ismerjük.

55 Dávid Gyula: Avram P. Todor öröksége. In: Erdélyi irodalom. Világirodalom. Pallas-
Akadémia, Csíkszereda, 2000. 254–276.

56 Stoll Béla kutatásainak nyomán sincs okunk kétségbe vonni azt, amit Gergei 
Árgírusának eredetérôl állít. Lásd Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre. Magyar Helikon, 
1978. 26, 31, 34, 36.
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Itt minden esetben a zárt közösségekben mind a mai napig élô iro-
dalmi hagyományról van szó. A XVIII. és XIX. században elsôsorban a 
betyárballadák teremtése-alakítása folyt, de e sorok írójának gyermek-
korában még alkalma volt megfigyelni, hogy miként folklorizálódott 
két székely katonaszökevény, a szovjet-orosz megszállók, illetve a 
sziguranca elôl menekülô, velük harcba keveredô Pusztai és Jeges tör-
ténete (Háromszéken).

Kapcsolat- és fordítástörténet szempontból a Kulturkampfnál mégis-
csak sokkal fontosabb a figyelem és kommunikáció. Avram Todor sze-
rint a legrégebbi magyar népköltészeti fordítás, a Zoiøa legendájáé 1842-
bôl származik.

2. Megôrzött formák, átvett irodalmi minták

A XVI. századtól kezdve származnak az alsô adataink arról, hogy a 
román világi énekek (a ioculatoresek mûködése nyomán) immár ismer-
tek a magyar nyelvterületen. Ebben a tekintetben a legfontosabb a 
nagy reneszánsz magyar költô, Balassa Bálint, aki román dallamokra is 
költ (a Radvánszky-kódex, szerelmes verseinek 1874-ben elôkerült 
gyûjteménye egy román világi ének címét és kezdô sorát is megôrizte). 
A Petrovay- és a Kájoni-kódex tovább bôvítette a példák sorát. A XVIII. 
századtól nagy elterjedtségû népi énekeskönyvek, Cantionalék fel-
tehetôen mindkét nyelvi közegben elterjedtek. Ismeretesek az ún. 
makaróniversek is, amelyben román és magyar sorok váltakoznak. 
Hadd idézzünk itt egy kevésbé ismert példát, egy betétet a XVII. szá-
zad végén a kolozsvári unitárius gimnáziumban elôadott latin és magyar 
nyelvû színjátékból (Magyar versek, mellyekben le rajszoltatik az vi-
lágnak amaz réghi zûrzavarból valo eredete s az utan esett gyakor válto-
zása és egyenetlen állapottya, melyek declamaltattanak az kolosvari 
unitt. Scholában lévö Poetica classis alumnusi által 1698 esztendôben 
kárácson hovának XXXXIX (!) napján): „Mondvan jersze baratom la 
unguraszka csata,/ mert meg elünk mikor lesz, hid el, primavara,/ meny-
nyi magyart találok, meg fosztom ku putjere./ Hippet hoppot hogj 
mongjon, meg ütöm pe szpatye. […] Heti majka lo szekér cse am 
udzizit (!) vére,/ Adunatuszau ispanul de ketra padure,/ Zo pe noj na 
szpinzura hajda berbeteste,/ De a vini csineva ku kurtse loveste.// Alélé 
cse veszte, szo mie mnyi frike,/ Cse gindest, mei Todore, naj auzit 
veszte,/ Remun et verzö situ ka vele gate,/ Mu mintsezk ieu latine dzik 
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pre csinszteme.// Azért ezek igj lévén, olah a gloriát,/ Elveheti, zöldellö 
virágos laureáját,/ Az kik véghez vihetnek illy nagyságos munkát,/ 
Éllyenek, kévánom, enekelvén polánt.”57 Tévedés ne essék: az elôadó 
ezt a történetet a románok dicséretére, glóriájára adja elô – mint ahogy 
megteszi ezt a székellyel és a szásszal is. Az epikai történet örök szép-
sége szerint ez az erdélyi román ember jól leüti (azaz hátból megüti) az 
összes magyart, persze jô az ispán is az erdô felôl a tetteseket felakasz-
tandó, mitôl ôk igen félnek, egy részüket úgy néz ki, elkapták, a másik 
meg elfutott és így glorifikáltaték.

Az egyik makaróniversrôl a hagyomány azt tartja, hogy a kuruc kor-
ban keletkezett, magyarázata pedig az, hogy Rákóczi fejedelem Liber-
tasos zászlai alatt a magyarok mellett igen nagy számban küzdöttek ro-
mán parasztkatonák is, de még olyan híres betyár is, mint amilyen Pin-
tye Gligor volt.58

Az elsô, teljes egészükben románra fordított magyar irodalmi mûvek 
a XIX. század elején kezdettek elterjedni. Az egyik a magyar felvilágo-
sodás irodalmához tartozó Csokonai Vitéz Mihály mûve, a Békaegérharc, 
ez a komikus meseeposz – valamint Fazekas Mihály epikus költemé-
nye, a Lúdas Matyi volt –, nyilván a népi ízlés is közrejátszott ebben, 
hiszen e mûvek igazán mulatságosak, jót lehet derülni rajtuk. Ekkor 
eme opusok már az erdélyi protestáns iskolák közvetítésével is terjed-
tek, mely iskolákban igen sok román diák – köztük közismerten a 
negyvennyolcas román forradalom kiválóságai – tanult. A már idézett 
Barabás Miklós hírt ad arról, hogy a bukaresti társasági körökben is is-
mert mûvekrôl, irodalmi mintákról is szó van.59 Egy társasági eseményt 
idézve, amelyben az angol és magyar nyelv összevetése folyt, az elôbbi 
elônyére, és mely társalgásban egy püspök is részt vett, jegyzi fel Bara-
bás Miklós: „Erre nagy meglepetésemre a Vlegyiká is pártomra állt, 
dicsérte a magyar nyelv szépségét, és ennek bebizonyítására olyan szép 
és tiszta kiejtéssel szavalta Csokonainak A reményhez írt ódáját, hogy 
szebben egy magyar költô sem szavalta volna el.”60 De valamit a szé-
kely cselédeknek is köszönhetünk, nem lebecsülendô nyelvszociológi-

57 Varga Imre nyomán közli Cinzia Franchi: Occisio Gregorii In Moldavia Vodae Tragedice 
Expressa. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997. 89.

58 Köllô Károly: Két irodalom mezsgyéjén. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 35.
59 Jancsó Elemér: Studii literare. Editura Kriterion, Bucurešti, 1988. 93. 97.
60 Márkosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, 

1998. 83.
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ai és mûvelôdéstörténeti tény ez sem: „Sok székely cseléd volt Buka-
restben, mert jól fizették ôket s jobb hasznukat vették, mint a czigány 
és oláh paraszt cselédnek, így aztán sok bujár és rokona tudott többé 
kevésbé magyarul.) Az akkori Bukarest szellemét idézve, azt sem fe-
ledhetjük, hogy ünnepelt jelenség volt Liszt Ferenc, a Sturdza-
családnak, Havasalföld fejedelmi famíliájának vendégeként pedig igen 
jól érezte ott magát gróf Széchenyi István, a liberális magyar fôúr is, 
amint errôl Naplójában is megemlékezett.

3. Az intézmények szerepe

A román irodalmi mûveltség kibontakoztatásábn jelentôs, mondhatni 
döntô szerepe volt a budai Egyetemi Nyomdának, amely 1777-tôl mûkö-
dött. Fennállása alatt több mint 200 román nyelvû, cirill és latin betûkkel 
nyomtatott könyvet adott ki. Ezeket a könyveket egész Moldovában és 
Havasalföldön terjesztették, ebben jelentôs könyvügynöki és könyváru-
si hálózat mûködött közre. A legjelentôsebbek ezek között – a román 
nemzeti tudat kialakulása szempontjából is azok – az erdélyi triásznak, 
Samuil Micu-Clainnak, Gheorghe Šincainak és Petru Maiornak a mûvei 
voltak. Azonban nemcsak mûveikkel, hanem igencsak konkrétan, kor-
rektorokként, cenzorokként is részt vettek (1804–1821 között) ennek a 
nyomdának a mûködésében. (Értsük ez alatt azt, hogy fontos szerepük 
volt az egységes nyelvi és irodalmi norma kialakításában.)

A fordítások útjában álló akadályok elhárításában a legnagyobb sze-
repe azonban két szótárnak lehetett. Az egyik Kolozsváron jelent meg 
1822–23-ban, két kötetben. Címe: Dictionariu Rumanesc Latinesc si 
Unguresc, szerzôje Ioan Bob de Copelnic, Erdély görög katolikus püspö-
ke volt. A másik, a Lexicon Budense, Petru Maior monumentális vállalko-
zása, teljes címe: Lexicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemøescu, seu 
Lexicon Valachico-Latino-Ungarico-Germanicorum, 1825-ben jelent meg, 
400 sûrûn nyomtatott ív terjedelemben.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a XIX. század elejére az utazások, 
a sajtó, a könyvnyomtatás, az irodalmi társaságok és törekvések létrejöt-
tével és kibontakozásával megteremtôdtek a kölcsönös megismerés61 

61 Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez a terminus – kölcsönös megismerés – a létezett 
szocializmus egyik parancsa volt, és mint ilyen, elég szerencsétlen ideológiai konnotációt 
kapott. Fôleg a reformkorban azonban, azok a szellemi emberek, akik a szótárakat meg-
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anyagi és szellemi feltételei, ugyanakkor nem egy esetben az intézmé-
nyei is. A reformkor a nagy kibontakozás kora.

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc, valamint annak 
egyik helyi fejleménye, az erdélyi polgárháború azonban tragikus mó-
don, politikailag szembeállította a két népet és a két társadalmat. Ez 
sokkal nagyobb baj volt, mintha állam az állammal került volna konflik-
tusba. Hatásai másfél évszázadig befolyásolták a román–magyar együtt-
élést.

A könyvnyomtatás mellett igen jelentôs volt az irodalmi társaságok 
szerepe. Ezek között említhetjük az 1791-ben Aranka György vezeté-
sével Erdélyben alakult Nyelvmívelô Társaságot, amely programjába a 
következô célkitûzéseket vette fel (többek között): a román grammati-
ka kiadása, a románok történetére vonatkozó kéziratos hagyaték össze-
gyûjtése, a román dialektusok kutatása, a román népi építkezés tanul-
mányozása, az erdélyi néphagyományok kutatása. A felvilágosodás ra-
cio nalista szellemiségét tükrözi a XVIII. század kilencvenes éveiben 
Nagyszebenben megalakult Societate filosofeascã a neamului româ-
nesc, amelyben a román értelmiségiek fogalmazták meg illuminista 
programjukat.

4. Kölcsönös fordítások – az irodalmi kapcsolatok lényege

A komparatisztikai kutatások jóvoltából immár olyan monográfiák is 
rendelkezésünkre állanak, amelyekben a magyar, illetve a román iroda-
lom legjelentôsebb lírikusainak, Petôfi Sándornak és Mihail Eminescu-
nak a másik irodalomban való jelenléte lemérhetô. Dorothea Sasu-
Zimmermann közreadta Petôfi román fordításainak teljes bibliográfiá-
ját. E szerint 1849–1973 között 1657 alkalommal tûnt fel Petôfi-vers a 
román sajtóban, de, jegyezzük meg, hogy elsô ízben a költôrôl a romá-
nok 1849-ben szerezhettek tudomást, amikor is a Gazeta Transilvaniei 
1849. február 28-án közölte a költô – személyleírását! Az osztrák ható-
ságok körözvénye volt ez, így hát a román olvasók elôtt a magyarok 
nemzeti költôje körözött bûnözôként jelent meg. A legjelentôsebb for-
dítók: Št. O. Iosif, Octavian Goga és Eugen Jebeleanu munkássága 

alkották, irodalmi alkotásokat fordítottak, vagy éppen csak emberségesen egyenlô felté-
telek között oktatták a mindkét népbeli nebulókat – az együttélés valóságos szükségle-
teit ismerték fel, annak az érdekeit képviselték – igen magas szakmai színvonalon.
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nyomán aztán széles körben ismertté vált, de kezdetben a román kö-
zönség Petôfit erôs radikalizmusa és demokratizmusa, egyszerûsége és 
népisége miatt szerette – mûvében modellt látván saját nemzeti törek-
véseihez.62

(Ezzel azonban Friedrich Nietzsche is így volt: Petôfink verseit neki 
Meltzl Hugó küldötte volt el, a Kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetem híres tanára, a minden komparatista kézikönyvben elsô he-
lyen idézett Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok kiadó-szerkesz-
tôje.)

Eminescu magyarra fordítása 1885-ben kezdôdött, tehát még életé-
ben (amint ismeretes, 1889-ben halt meg a román költôzseni, de életé-
nek utolsó hat évében már nem alkotott). Összesen 35 magyar költô és 
mûfordító ültette át verseit, némelyiket számos változatban, és alig 
megszámlálható sokaságban ismeri a magyar közönség.63 Eminescu 
magyar fordítói között a legjelentôsebb lírikusok szerepelnek: Áprily 
Lajos, Dsida Jenô, Szilágyi Domokos. Persze, az erdélyi magyar közön-
ség nemcsak fordításokból ismeri, hanem az igen elterjedt és népszerû 
Eminescu-dalok révén is.

Petôfi mellett Ady Endre és József Attila ismertsége jelentôs a ro-
mán irodalomismerôk körében, míg a a magyar közönség (itt nyilván az 
egész magyar nyelvterületre gondolok, hiszen az erdélyi magyarok ere-
deti román nyelven tanulják a román irodalmat) elsôsorban Panait 
Istratit, Ion Luca Caragialét és Tudor Arghezit ismerik – valamint a 
kezdetben magyar nyelven író Liviu Rebreanut – a statisztikák fényé-
ben.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Ion Luca Caragiale átültetése 
– a nyelvi és mentalitásbeli problémák miatt – mindmáig megoldatlan, 
és nemcsak a konzseniális fordító hiányának kérdése ez. Többrôl van 
itt szó, arról, hogy miként kulcsa ez a drámaíró a román alkatnak és a 
román szellemnek, és miként zárja. Aki fordítja, annak egyszerre kell 
szelídnek és kegyetlennek, fennköltnek és aljasnak, nyíltnak és magá-
ba roskadtnak, derûsnek és búskomornak stb. lenni, valamiféle szent 
balkáni esztétikában. „A legkifejezettebben nemzeti író, aki a legmé-
lyebben átérezte a román alkatot.” „Valami nagy rosszat is tett a nem-
zetének.” Mindkét megállapítás Mihai Raleatól, a két világháború közt 

62 Dorothea Sasu-Zimmermann: Petôfi în literatura românã (1849–1973). Editura 
Kriterion, Bucurešti, 1980. 6.

63 *** Eminescu a magyar irodalomban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989. 458.
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élt jeles esztétától származik, aki e skizofrén elképzeléssel kívánta el-
utasítani a zsenibôl a kritikai gondolatot.64 Mivelhogy a politikai 
machinéria minden titkát ismerte, nyilván, hogy a Ceaušescu-
korszakban mûveit nem engedték játszani – egy nemzeti klasszikust 
letiltottak a román színpadokról.

5. Néhány statisztikai adat

Az immár a két világháború között, a harmincas években kibontako-
zott komparatisztikai kutatásoknak és adatközléseknek az eredménye-
képpen, amelyben kétségtelenül Veress Endre játszotta a legfontosabb 
szerepet, immár rendelkezünk a román irodalom magyar bibliográfiájá-
val is. Domokos Sámuel monumentális gyûjtômunkája eredményekép-
pen jött létre a román irodalom magyar bibliográfiája. Ezek szerint 
1831–1961 között 438 román író, 1961–1970 között 700 szerzô és a rájuk 
vonatkozó kritikai bibliográfia került bemutatásra.65 De ehhez még 
hozzátehetjük, hogy csak Romániában és csak a Kriterion Könyvkiadó-
nál – 1970 és 1980 között – 81 román szerzô magyarra fordított, valamint 
68 magyar és szász szerzô románra fordított mûve jelent meg.66 

A létezett szocializmus a maga torz jelenségeivel és ideológiai meg-
gondolásaival egy fordítói nagyüzemet mûködtetett – végeredmény-
ben hasznosan –, hiszen melyik irodalom mondhatja el, hogy – a kifeje-
zés szellemi értelmében – teljes egészében lefordított egy másikat? 
Alighanem ez történt, mármint hogy a román irodalom teljes egészében 
hozzáférhetô magyarul is.67 Kétségtelen tény az is, hogy a nyolcvanas 
években a romániai magyar írók egyre inkább kényszerbôl fordítottak, 
hiszen népünk legagyonlôttebb fiának az irányításával – Mircea 
Dinescu halhatatlan kifejezése – irodalmukat meg ôket is meg akarták 
semmisíteni. Ebben az összefüggésben a „kölcsönös fordítások” a ro-

64 Mihai Ralea: Caragiale világa. Caragiale vétke. In: Korszellem és önismeret. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1988. 93, 97.

65 *** A román irodalom magyar bibliográfiája. 1961–1970. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1978.

66 Az erre vonatkozó leghitelesebb adatokat tartalmazó, ma már ritkaságszámba 
menô kiadvány: A Kriterion mûhelyében. Kossuth Könyvkiadó, 1988.

67 Ezeket az összefüggéseket részletesebben is kifejtettem A belsô határ címû írá-
somban. In: Odi et amo. Magyar PEN Club, Budapest, 1996. 117–124.
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mániai magyar irodalomnak mint intézménynek a mûködtetési módja 
volt.

Kétségtelen, hogy a román irodalom a magyar literatúra recepciójá-
ban nem mutat ilyen mértékû koncentráltságot és bôséget. Ez azonban 
a fordítói hagyomány természetével is magyarázható. Ha a mára tekin-
tünk, azt mondhatjuk, hogy a kifejezés nemes értelmében szabadság 
van, szakmai értelemben természetesen nem. A romániai magyar írók 
azokat a kortársaikat fordítják, akiket értékeseknek találnak, szívük-
lelkük joga és ízlésük alapján. Irodalmi lapjainkban ennek az „újhullá-
mos” teljesítménynek számos szép példáját találhatjuk. A komparatisz-
tikai kutatások azonban nagyon hiányoznak, erre kívánunk figyelmez-
tetni folyamatosan, akkor is, amikor oly sok politikus csak az ékek ve-
regetésével van elfoglalva.

Rivista di Studi Ungheresi, 1998/13., olasz nyelven 
Székelyföld, 2002/7.
Tribuna, 2005/59., román nyelven 
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Emlékirat eszményekrôl, pusztulásokról

A kávéház-trilógia eddig megjelent két kötete kapcsán a legtöbbször 
azt írták le, hogy „Méliusz József nem engedelmeskedik a szokványos 
mûfaji szabályoknak, ô mûfaji korlátokat áthágva ír” stb. Holott az Em-
lékezet és vallomás írója (figyeljünk, kérem, eme alcímre: Emlékezet és val-
lomás) egyvalamiben a lehetô leghagyományosabb, ugyanis nagy múltú 
erdélyi mûfaj mûvelôje; arról a mûfajról van szó, amely vívmányaival a 
megszületô magyar regény elôkészítôje volt: az emlékiratról. Méliusz 
József – sorsadottság ez –, az erdélyi emlékirat-irodalom legnemesebb 
hagyományait folytatja az 1977-ben a Kriterion Könyvkiadónál megje-
lent Kávéház nélkül c. könyvével is. Természetesen senki sem gondol-
hat itt a memoárírás megszokott formaszerûségére: Méliusz nem ír kró-
nikát, önéletírást, naplót, és visszaemlékezést is csak fenntartással. Ô 
krónika és önéletírás helyett regényt írt, mégpedig a romániai magyar 
irodalom csúcsregényeinek egyikét, naplót is írt, érzelmes útinaplót. 
Mégis, miért születik e rendhagyó emlékirat? – amiért elôdei is szület-
tek, a válasz történelmi, és fôként Kelet-Európa történelmének sajátos-
ságairól van szó.

Emlékirat, a nagy formákat megelôzô vagy azokat pótló forma ott 
születik, ahol nem alakulhatnak ki az élet jól körvonalazott és pontosan 
artikulálható formái (a nézôpontul szolgáló egyéni lét követhetô forma-
általánossága itt különös szerepet játszik), amelyek a nagy irodalmi for-
mák megszületését lehetôvé tennék. Emlékirat ott íródik, ahol az em-
ber sorsa nem egy, hanem több, gyakran egymást ismétlô, vagy egy-
másnak ellentmondó tragikus konfliktust tartalmaz. Tehát több sorsa 
vagy sorslehetôsége van, és ezek csak a nagy történelmi kollíziók pilla-
natában kapcsolódnak a történelemhez, egyébként azzal csupán párhu-
zamosak.

„Mindig most kell helytállni. Nem tegnap és nem holnap. Nem 
könnyû a válasz a kérdésre: hol az a hely?” – olvassuk könyvének 154. 
oldalán. Aki a helyet megtalálta, el is kötelezte magát egy történelmi 
alternatíva választása mellett, errôl azonban kiderülhet, hogy – helyes-
ségének szubjektív belátása ellenére – vagy éppen ezért (sokszor nem 
lehet tudni), megsemmisíti a mellette elkötelezett alanyt, illetve új sor-
sot talál neki, amelyben ismét meg kell lelnie a „helytállás helyét”. 
Ennyi relativizmust csak úgy lehet szubjektíve túlélni, ha az alany fo-
lyamatosan emlékezik a történelem igaztalanul eltemetett alternatívái-
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ra, s az emlékezés révén azokat a jelen részeivé változtatja. Szembesí-
teni a jelent a jelenhez vezetô alternatív történelmi lehetôségekkel, a 
jelen-lehetôségekkel, amint Bretter György vélta híres Atlantisz-tézi-
sében, azt jelenti, hogy megtörjük a jelen monolitikus jellegét. Méliusz 
életet lehel az alternatívákba, élôkké teszi az alternatívákat képviselô 
radikális írók, mûvészek, a történelmi hagyományt hordozó kultúr-
szimbólumok világát, olyan helyzeteket épít, amelyek radikális külön-
nemûségükkel a jelen kimondására késztetnek, mivel azzal enigmatikus 
viszonyban állanak.

Méliusz nemcsak ír a nyelv és erkölcs, anyanyelv és erkölcs össze-
függéseirôl, hanem egy gyökeresen különbözô világ (a két világháború 
közötti európai avantgárd, Velence, az alternatívákat jelentô írói masz-
kok sokasága stb.) megalkotásával annak kimondására késztet, hogy mi 
a jelen. Ez morális cselekvés, amelynek felépítésében egy sajátos el-
lentét szerepel: eszmény és pusztulás ellentéte, illetve, az irodalmi le-
írásban, a tiszta, vállalható eszmények és az azokat hordozó alany 
szükségszerû, sokszoros pusztulásának az ellentéte. Sokszoros pusztu-
lás, hiszen az alany nem hal meg, sorsa lesz, új sors, és ebben az új 
sorsban még sokszor át kell élnie régi (talán tulajdonképpeni) sorsának 
pusztulását az emlékezés révén, és az egészben valami szörnyû megma-
gyarázhatatlanság lappang, hiszen az alanynak csak a sorsai változnak, 
de eszményei nem. Mit tehet hát, hiszen sorsai meghaladják, csak esz-
ményei maradnak változatlanul övéi? Mit tehet hát, ír, hiszen e meg-
magyarázhatatlanságban titok lappang, a titokban pedig „olyan feszült-
ség rejlik, amely a megnyilvánulás pillanatában feloldódik”. (Simmel) 
E feloldódás egyben a Méliusz-emlékirat hatásának és hatásmechaniz-
musának is magyarázata. Természetesen a titok oldódik fel (mint 
egyébként minden igazi emlékiratban), és nem az alternatívák mosód-
nak össze. 

A Méliusz-emlékirat szövege is az eszmény-pusztulás szörnyû logi-
kájának megvalósulása: szabadverseinek hosszú mondatai közül fel-fel-
szakad egy befejezetlen sóhaj vagy kérdés, amely ott éppen olyan meg-
magyarázhatatlan, akár az értelmetlen pusztulás, amelyre utal; a nyilat-
kozatok, beszélgetések szövegeiben hirtelen egy számunkra érthetet-
len mondat tûnik fel, ami tulajdonképpen üzenet az eszmények 
mindenütt jelen levô láthatatlan ellenségének. Csak a reményelv ad a 
mondatoknak igazi emlékiratszerû epikus nyugalmat, a reményelv, 
amely ugyan már Kierkegaard-nál elnyerte valószínûleg végleges kriti-
káját, még mielôtt századunkban (például Blochnál) új metafizikai elv-
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ként megszületett volna, a reményelv, amely az eszmények mellôl is 
eltünteti majd a pusztulást, s következésképpen talán azt a látványt is, 
Kharón ladikjait a Gran Canalén.

Ifjúmunkás, 1978. december 10.

Vesztés és túlélés Méliusz József  mûvében

A századelô életfilozófiájának egyik közkeletû elképzelése szerint a 
gondolkodó alkat képes életének esszészerû megélésére; az élet maga 
is olyan belsô törvénystruktúrával rendelkezô mû, amely az ôt megelôzô, 
nagyszabású terv formáját ölti. Az életmû pedig a kiteljesedett totalitás 
módján rendelôdik az ily módon felfogott élet fölé. Az elképzelés vég-
hezvitele azonban csak nagyon keveseknek sikerült; a XX. századi írás-
tudók sorsa (s elsôsorban azoké, akik a századelôn voltak fiatalok) a vi-
lágháborús, történelmi-politikai-társadalmi változások erôterében nem 
az esszé diszkurzív logikájának megfelelôen alakult.

A változások olyan nagyságrendûek voltak, hogy a sors és a mû bol-
dogabb korokra emlékeztetô egysége széttöredezett, elvált az egyik 
rész a másiktól, s a töredékek nehezen vagy egyáltalán nem tudtak töb-
bé találkozni az alkotói, lényegi életen belül.

Méliusz József  élete1 és mûve ennek a sajátos alakzatnak a példája.

1 Méliusz József 1909. január 12-én született, temesvári beamter-családban. 1928-
ban végzett a temesvári katolikus gimnáziumban. Nyugat-európai utazás után 1930-ban 
a zürichi és kolozsvári protestáns egyetem, illetve református teológia hallgatója lett. 
Ugyanebben az évben közölte elsô, a népies romantika stílusában fogant verseit erdélyi 
lapokban. 1931-ben a berlini egyetem színház szakának hallgatója volt, itt került kapcso-
latba az expresszionizmus német vonulatával és a korszak német kommunista mozgalmá-
val, ugyanerre az idôre esett sorsdöntô megismerkedése Gaál Gáborral. 1932–1940 között 
a Korunk munkatársa volt, majd szerkesztôje is lett, munkatársa volt a Brassói Lapoknak 
is. Közben riporterként sokat utazott, ismerkedett: a grivicai nagy munkásharcok idején 
Bukarestben töltötte katonai szolgálatát, román írókkal kötött barátságot; 1936-ban Cseh-
szlovákiában vett részt számos baloldali politikai-kulturális rendezvényen; 1937-ben Pá-
rizsban érte meg a népfronti korszak reményeit. 1940–1945 között Dél-Erdélyben élt, 
errôl a korszakról vall Sors és jelkép címû könyve. 1945–1949 között a romániai magyar 
kulturális és irodalmi intézmények megszervezésében és vezetésében vállalt fontos sze-
repet (az Utunk felelôs szerkesztôje, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója is 
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Nehezen lehetne életmûvérôl és alkotójáról egységes rendezô-
elveknek engedelmeskedô esszét vagy akár szabatos tanulmányt írni, 
éppen a már említett töredékesség, az állandó változások és ismétlések, 
visszakanyarodások, világnézeti és politikai fordulatok miatt. Esztéti-
kai rendezôelveknek nehezen engedelmeskedô tények ezek, s a tanul-
mány- vagy esszéírónak mindezek mellett még az elômunkálatok hiá-
nyával is meg kell küzdenie (a viszonylag kevés számú kritika mellett 
Szávai Géza 1980-ban megjelent kismonográfiája az egyetlen nagyobb 
szabású, eszmetörténeti és irodalomtörténeti perspektívát egyaránt 
használó tanulmánykísérlet).2

Emiatt tehát a vizsgált kérdések természetének megfelelôen válta-
kozva fogjuk az elemzés és értelmezés, a mûfaji-stilisztikai, valamint 
kategóriavizsgálat eszközeit és módszereit használni. Az életmû és a 
sors diakróniája feloldhatatlan a szabatosan egységes formában, s ennek 
a kísérletnek az egysége sem lehet több a hermeneutikai szándék mód-
szertanilag szükséges egységességénél.

I. A szintézis: szükségszerû ítélet

„A város azon a napon leplezôdött le teljesen 
es végleg, amikor kitört a háború, de alighanem 
minden más város is.” 

M. J.: Város a ködben

A háború leleplez? – eloszlatja a tudatot és a társadalmi berendezke-
dést elfedô ködöt? – megmutatja az emberek létének kontingenciáját 
az Állam logikájában? – Méliusz József  szerint is elégséges kiinduló-
pont és alap ez az epikára, a szükségszerûségeknek arra a folyamatára, 
amelyben sorsokká válnak az életpályák, történelemmé avatódik a tör-

volt – más felelôs elfoglaltságai között). A Magyar Népi Szövetség Országos Vezetôségé-
nek tagja. 1949-ben az erôsödô dogmatizmus politikai légkörében vádemelés nélkül le-
tartóztatták. Kiszabadulása után, 1955-tôl kezdve, újra részt vett az irodalmi életben, 
felelôsségteljes politikai funkciókat töltött be: 1958–59-ben az Állami Irodalmi és 
Mûvészeti Kiadó aligazgatója, majd az Írószövetség alelnöke volt. Irodalmi munkássága a 
hatvanas évek második felétôl – népfronti korszakára emlékeztetô módon – megújult, a 
hetvenes években kiteljesedett.

2 Azóta megjelent Borcsa János monográfiája is. Borcsa János: Méliusz József mono-
gráfia. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 2001. 
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ténés. Ahogy a késô középkori és reneszánsz festményeken: az apoka-
lipszis leleplez, fényt derít, a pusztulás még egyszer eljárja táncát áldo-
zatával. A Város a ködben regényírói nézôpontja a leleplezés, célja a 
leleplezôdés jelenségrajzának megalkotása és okainak feltárása, érték-
szempontja a lehetséges emberi állapot keresése – persze, nem a Mo-
narchiában.

A modern regényírás mítoszai közé tartozik a helyzet konszenzusa, 
az olvasó nemeslelkûségére hagyakozó író többnyire megmutat egy 
olyan lehetséges utat is, amelyen a szereplôk szenvedései kegyelmet, 
katasztrófáik megoldást, sebeik írt nyernek – az újra felépített gazda-
ság, élet, a visszanyert hozzátartozók, a reflexió, a morális vigasz lehetô-
ségeiben. De ebben a regényben minden elvész, még az osztály és az 
állam is, széthull a társadalom adott formája, s ebbôl a szempontból a 
Város a ködben a kiábrándulás regénye. Nemcsak az illúziók vesznek el, 
hanem a lehetséges illúziók szempontjai is, s végeredményben azért 
oly borzalmasan kiábrándító mindez, mert a forma békés, hiszen nem a 
frontot, nem a poklot mutatja – mint az I. világháborús regények több-
sége –, hanem a hátország silányságát. A vesztett ügyeknek pontosan 
ilyen a hátországa. Emiatt Méliusz mondatai – megannyi ítélet. A csa-
ládregény az ítélkezés regénye is azok felett az emberek és állapotok 
felett, akik és amelyek miatt maga az ember fogalma züllik szét meg-
szerzendô lisztre, cukorra, pálinkára és nôre – nem a fronton: a hátor-
szágban.

Amikor Méliusz 1938–40-ben Gaál Gábor  ösztönzésére megírja re-
gényét, a romániai magyar irodalom két évtizedes múltra tekinthet már 
vissza. Egyik uralkodó mûfaja a történelmi regény, történelmi a szó leg-
szorosabb értelmében, hiszen a kisebbségi sorsba került társadalom írói 
elsôsorban egy, az új körülmények között is lehetséges történelmi tu-
datot igyekeznek kimunkálni. A történelmi folytonosság eszmerend-
szerének gyökereit a fejedelemség korától (a XVI. századtól) eredezte-
tik, s az az irodalmi képzôdmény, amit erdélyi történelmi regénynek 
nevezünk, elsôsorban a XVI–XIX. század erdélyi történelmének kér-
déseivel foglalkozik, igen változó eszközökkel és színvonalon. A törté-
nelmi tudat eme válságperiódusában a történelmi regények a közönség 
megnövekedett szükségleteit elégítik ki, életrajzi, olykor historizáló és 
allegorizáló szempontjaikkal egyben a korszak erdélyi irodalmának arc-
élét is sajátosan alakítják, a történelmi nézôpont emiatt a két világhábo-
rú közötti irodalmunkban meghatározó, s azóta is.
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A történelmi érdeklôdés fôképpen a történelmi hosszú idôben leját-
szódó eseményekre irányul, s viszonylag hiányzik a közelmúlt politikai 
történetének irodalmi ábrázolása, az elmélyült társadalomrajz. (Ez alól 
éppen a nagy sikerû elsô világháborús keretregény, Markovits Rodion 
Szibériai garnizon (1927) címû kollektív riportregénye, valamint folyta-
tása, az Aranyvonat (1929) a kivétel, említésre méltó még Nagy Dániel 
Cirkusz c. expresszionista háborús regénye, s természetesen Kuncz Ala-
dár  remekmûve, a Fekete kolostor). Túllépné e tanulmány kereteit an-
nak a kérdésnek az elemzése, hogy miért éppen akkor és éppen a bal-
oldali népfronti elkötelezettségû és politikai meggyôzôdésû Méliusz 
József  írta meg a közelmúlt egyik reprezentatív történelmi-társadalmi 
regényét – a mûfaji kategória még külön elemzésre szorul –, minden-
esetre a jellemzô historizáló szemlélet mellett ezzel a regénnyel a kö-
zel múlt összeomlásának olyan freskója jelent meg a romániai magyar 
irodalomban, amely a mû belsô irodalmi értékei mellett – számára kü-
lönös irodalomtörténeti fontosságot, súlyt és értéket biztosít.

A történelmi regény esztétikai problémái

Századunk harmincas éveiben, a fasizmus elôretörésének válságperi-
ódusában, különös súllyal kerültek az elméleti és esztétikai (s ezen be-
lül regényesztétikai) viták homlokterébe a történelem fogalmának és 
értelmezésének kérdései, s ami ezzel szorosan összefügg, a történelmi 
regény3 ábrázolási és kifejezési lehetôségeinek problémái. Legfrap-
pánsabban talán a német expresszionista regényíró és mûvészet-
teoretikus, Alfred Döblin fogalmazta meg az esztétikai ábrázolás dilem-
máját, amikor a divatos történelmi belletrisztikáról megállapította, hogy 
az „Nem ad tisztességesen dokumentált történelmi képet, és nem ad 
történelmet. A történelmi tárgyaknak elkenése, és ugyanakkor elapró-
zása ellen természetesen az ízlés tiltakozik.” Döblin kijelentését egyet-
értôleg idézi Lukács György  A történelmi regény címû munkájában.4 A 
feladat tehát – mivel eldöntött kérdés, hogy a történelmi regény: speci-

3 Néhány fontosabb történelmi regény a korszakból: Bánffy Miklós: Erdélyi történet 
(1934–1940); Gulácsy Irén: Fekete vôlegények (1927); Kós Károly: Varjú-nemzetség (1921) – 
mûfaji megjelölése: krónika –; Gyallay Domokos: Vaskenyéren (1925); Makkai Sándor: 
Ördögszekér (1925); Tabéry Géza: Vértorony (1929), Frimont palota (1941); Nyírô József: 
Madéfalvi veszedelem (1939); Tamási Áron: Czímeresek (1931). (Figyeljünk a címekre!)

4 Lukács György: A történelmi regény. Magvetô, Budapest, é. n., 386.
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fikus mûfaji változat –, hogy a mûvészi ábrázolás szintjén olyan doku-
mentált történelmi kép és történelem szülessék, amely a történelmi 
tárgyat egészében és érzékletesen felmutatja, s ezáltal reális történelmi 
képet alakít ki.

Szintén Döblin fejtegetésébôl kiindulva, s annak egyik regényét 
elemezve Walter Benjamin a korszerû regény történelemképének – a 
korszerû történelmi regénynek – olyan formakövetelményeket feleltet 
meg, amelyek elsôsorban az elbeszélés különleges minôségében konk-
retizálódnak.5

A korszerû regénynek s különösképpen a korszerû történelmi re-
génynek rendelkeznie kell az epikusság néhány szigorú követelmé-
nyével, s elsôsorban a reális történelem képzetét és élményét biztosító 
szükségszerûséggel, amely gyökeresen más, mint a történelmi bellet-
risztika lektûr formájában megvalósított szubjektív kronologikus kép-
zetrendszere. Az epikus szükségszerûség rendszere korlátozza az írói 
szubjektivitást a történelmi tárgy megválasztásának pillanata után, hi-
szen éppen a szükségszerûség objektív viszonylatai jelentik a történe-
lem ábrázolásának anyagát, a megvalósítás mûvészi formájában viszont 
tág lehetôség nyílik az értékelésre, attól függôen, hogy az író kit állít a je-
lenségek rendszerébe, kik és hogyan lesznek a történés alanyai – egy-
szóval kitüntethet lehetséges irányokat a történelmi szükségszerûség 
objektív logikáján belül. A történelmi tények objektív szerkezetén be-
lül az író így kialakíthatja az értékhordozó történelmi sorsok és cselek-
vések rendszerét, mintegy így szemléltetve a kibontakozás okait, 
szükségszerû irányait. A jelenségen belül tehát létrehozhat egy való-
szerû múltat és egy lehetséges jövôt, egyszóval olyan történelmi képet 
sugallhat olvasójának, amely azt a reális történélem élményével ajándé-
kozza meg, s így természetesen állásfoglalásra készteti, hiszen a törté-
nelmi regény írójának ez a feladata, s nyilván ez volt a feladata Méliusz 
Józsefnek is.

A romániai magyar olvasó elé a történelemnek olyan szemléletét kel-
lett állítani, amelyben a szemlélet katasztrófája nélkül a lehetséges sors 
és jövô perspektívájába állítsa saját közösségének történelmét. S ha arra 
gondolunk, hogy milyen sorsforduló és milyen kataklizmák ellenére kel-
lett a reális történelmi perspektívát mûvészileg érzékletessé tenni – 

5 Walter Benjamin: A regény válsága. In: Angelus novus. Magyar Helikon (4. füzet), 
1980. 600, és a következô oldalak.
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nagyjából elôttünk áll a korszak történelmi regényt teremtô írástudói-
nak óriási feladata. Nem sokan tudták világnézetileg és mûvészileg 
egyaránt megvalósítani a korszak egész gondolkodása és írás mûvészete 
elôtt álló feladatot. A világnézeti és mûvészeti erôpróbának nyilván 
kedvezô feltételeket biztosított az írói szemléletben megmutatkozó 
politikai realizmus, emiatt – hogy csak a legjelentôsebbeket említsük 
– Bánffy Miklós regénytrilógiája s Kós Károly  Varjú-nemzetsége az erdé-
lyi történelmi regény prototípusainak tekinthetôk.

A nézôpont kérdése

A romániai magyar irodalomra különösen jellemzô történelmi dilem-
marendszer, a lehetséges történelmi alternatívákat szigorúan meghatá-
rozó helyzet, valamint az irodalomesztétika oldaláról megmutatkozó 
megoldatlan kérdések szempontjából Méliusz regényét mindenkép-
pen in nexu kell vizsgálni, hiszen nemcsak a történelmi tárgyban meg-
mutatkozó követelményeknek, hanem a társadalmi és esztétikai prob-
lémák egészének kell konkrétan megfelelnie. Ebbôl a nézôpontból ez 
a regény egyaránt minôsíthetô történelminek, hiszen a közelmúlt társa-
dalmi konvulzióinak regénye, amelynek – a fenti fejtegetés értelmé-
ben – nemcsak tárgyára, hanem tárgyának külsô körülményeire: a hely-
zet – történelmileg, politikailag és esztétikailag – megoldatlan problé-
máira is kell figyelnie. Ezek külsô nézôpontként minduntalan felbuk-
kannak a könyvben, többnyire a narrátor akkori és mindenkori erkölcsi 
szerepére vonatkozó kérdések formájában; Méliusz álláspontja ekkor a 
történelmileg indokolt morális magatartás választásának álláspontja: 
„Bár talán még ha nem is tudtam effélékrôl, de sejthettem, most jele-
nik meg a lelkifurdalás: elérkezett a pillanat, amikor fizetnünk kell. 
Fizetni a legendásan gondtalan, elmúlt, dús, vértelen négy esztendôért, 
a kövér esztendôkért. Sejtettem, valahogy éreztem talán, illetve csak 
most érzem, hogy vétkes vagyok én is, aki, ha ugyan önkéntelenül és 
tudatlanul, de mégis részt vettem ebben az áldatlan színjátékban; tagja 
voltam egy megbocsáthatatlan és feloldhatatlan, bár kétségtelenül 
könnyû és tetszetôs színjátékban fellépô bûnös szereplôgárdának, mert 
hiszen ott éltem, és akkor éltem abban a gyalázatos környezetben, s 
mert életem révén, bár a körülmények folytán – lám, mégiscsak kibú-
vót keresek, mert hát a gyermek tényleg nem felelôs –, akaratlanul, de 
mégiscsak jelen voltam abban a játékban, melyrôl a távol került idôben 
derülhet csak ki, hogy a história volt-e, s persze könnyû lenne lerázni 
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ezt a felelôsséget, mint szôrérôl kutya a vizet, de lehet-e élni, lehet-e 
tovább élni, ha nem vesszük magunkra a felelôsséget, a bûntudatot 
mindazokért, amikért mások, egy hamis és rossz élet képviselôi képte-
lenek a felelôsséget vállalni, ám a gyermek, mondom, mindezt még 
csak nem is sejtette; nem sejthette, hogy egyszer majd egyedül így ér-
het el a feloldozás küszöbére, ha megsemmisíti magában a kispolgárt, a 
polgárt a megtagadó vallomással; s azzal önmagában is elítéli osztályát, 
egyszer, majd, amikor minden, ami a kezdet ködeiben történt, ha visz-
szapillant a történtekre: tudatossá válik benne, mert hiszen egy tényle-
gesen feloldozhatatlan, újra bûnös életbe kezdene, ha nem mondana el 
mindent. Mindent? Legalábbis valamennyit, a minden egy töredékét, 
azt a nyomorultul keveset, ami egy ember élete, az ember életének 
kezdete, mert hiszen mindent el kell mondani, nem nézve, kit ér a 
vallomás ítélete, akár apját, anyját is, ha azok az igazságtalanság részt-
vevôi voltak; elmondani az igazat, hogy feloldozva átkerüljön azok ol-
dalára, akik az igazságtalanságot elszenvedték, akiknek a terhére és 
kárára élvezték »a sors kedveltjei« akár tudatlanul és öntudatlanul is, 
de mégis érdekeiktôl vezéreltetve, a biztonságot, az élet ilyen vagy 
amolyan örömeit”.6

Ebben a szabadvers-szerû méliuszi mondatban fellelhetjük az írói 
szándék nyílt morális tartalmát, úgy, ahogy van, s amint a szerzô mond-
ja: ez az írás vallomás is írója morális parancsairól, kereséseirôl, arról, 
hogy az osztály hovatartozását eredendô bûnnek tekintve kíván nézô-
pontot – s ezen belül írói, esztétikai nézôpontot változtatni és választa-
ni. El kívánja hagyni a történelmi igazságtalanságot létében hordozó 
osztályt, s a történelemben – és ábrázolásának értékszempontjaiban – a 
„másik oldalra” kíván állni. Visszatérô motívum ez a Méliusz-életmû 
egészében is: a másik oldal választásának morális parancsa néhol a kény-
szer paroxizmusává fokozódik. Persze a kommunista meggyôzôdésû 
értelmiségi osztályszempontja mellett Méliusznál mindig megtaláljuk 
a húszas-harmincas évek európai polgári értelmiségének humaniszti-
kus beállítottságát, kultúraféltését, Európa-centrizmusát, azt a sajátos, 
leginkább Romain Rolland  és Thomas Mann  nevével jelezhetô atti-
tûdöt, amely mindig külön erkölcsi parancsként és perspektívaként 
értelmezi a humanisztikus értékek megóvásának feladatát, s ezt az eu-
rópai jövô szükségszerû feltétélének tekinti. Hiszen – a magyar kultú-

6 Méliusz József : Város a ködben. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 421.
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rában leginkább Babitsnál figyelhetô meg a történelmi szorongásnak ez 
a formája – ellenkezô esetben a barbárság apokalipszisével kell szem-
benézni. Ezt a szempontot a regényben konkrétan egy epizódszereplô 
és az ahhoz kapcsolódó látomás képviseli. Manojlovics Tódor, a pereg-
rinus humanista értelmiségi típusa mondja ki a barbárság elkerülhetet-
len jóslatát: „Európa elsüllyed, vérbe fúl, rommá válik.”7

Az elbeszélô alany szerepe a kompozícióban természetesen a morális 
választás szubjektív kényszere, valamint a humanista perspektíva kul-
turális adottsága, mind külsô tényezôk az elbeszélô írói nézôpontjához 
képest, amely – s a modern irodalomesztétikai kutatások mind elôtérbe 
helyezik ezt az elvet – formaképzô elv, a regény kompozíciójának egyik 
eleme. A regény kortárs elemzôi felfigyeltek a narrátor nézôpontjának 
kettôsségére, arra, hogy az elbeszélés alanya szerepjátszó alany: hol 
gyerek, hol pedig – ítéletei és vélekedései révén – felnôtt. Tulajdon-
képpen az elbeszélô Méliusz-regényben szimultán nézôpontokat 
egyesítô alany, s a kettôs-nézôpontúság két különféle elbeszélést hoz 
létre, olyan elbeszélés-láncolatot, amelyben hol a közvetlen egyes szám 
elsô személyben szóló gyermek mesél, hol pedig az elbeszélés egészére 
vonatkozó történelmi tapasztalat birtokában levô felnôtt. A közvetlen 
elbeszélés struktúrái tehát váltakoznak a visszaemlékezés néhol refle-
xív, néhol monológszerû struktúráival. „… Elmélkedést szövök leírása-
im, elbeszéléseim, emlékezéseim és sejtéseim szabálytalan folyamába? 
A lelkiismeret töprengései hol törjenek át az irodalmon, ha nem itt, ró-
luk szólva, pincebeli rokonainkról?”8 – olvassuk egy fejtegetésében. A 
kettôs szubjektum az elbeszélésben technikailag hol szimultán-egyirá-
nyú epikát teremt, hol pedig váltakozva – néhol montázsszerûen – kap-
csolódik össze a két struktúratípus.

Végeredményben a kettôs nézôpont a mondanivaló általános érvé-
nyûségét hivatott biztosítani, s Méliusz epikájában – a regény megszo-
kott szintetikus-egyirányú szerkezeti elvével szemben – divergens 
szerkezeti elvet érvényesít, bonyolítja a regény struktúráját. Egyes bí-
rálók ezt kompozíciós hibának tartották, ám a kérdés megítélésében 
mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy Méliusz expresszionis-
ta versek írója, és a korszak történelmi regényeiben is hasonló tenden-
ciák nyilvánulnak meg. Így például Walter Benjamin és Lukács egy-

7 Méliusz József : Város a ködben. 106.
8 Uo. 233.
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aránt bírálják a már idézett Döblin expresszionista montázstechnikáját, 
amellyel történelmi regényében (Berlin. Alexanderplatz) az epikai látás-
mód új lehetôségeit kívánta megteremteni.9

S ha Méliusz többször is arról vall, hogy az epikust benne tulajdon-
képpen a Proust -élmény teremtette meg – szabadította fel –, akkor ez 
a nézôpont tekintetében inkább a klasszikus visszaemlékezés gyerme-
ki perspektívájára vonatkozik. A másik perspektíva – amely tulajdon-
képpen erôszakosan megnyitja a regény organikus szövetét s egy világ-
nézeti-erkölcsi monológ és retrospektíva szempontját viszi bele – létre-
hozza a regény problémarendszerének külön világát, más típusú refle-
xió tárgyává teszi, folyamatos – formájában szabadversszerûen, tehát 
nem epikusan megoldott – esszévé változtatja, s ennyiben igazuk van 
azoknak a kritikusoknak, akik errôl az oldaláról közelítik meg a köny-
vet.

Másrészt több elméleti munka figyelmeztet az emlékezésnek a XX. 
század mûvészetében játszott formateremtô szerepére: „A mûvészet a 
XX. század aspektusából nézve elsôsorban emlékezés. Az emlékezés 
kitágítása, szûkítése, konkretizálása és legnagyobb fokú absztrakciója. 
Az emlékezés attitûdjét módosítja, tartalmilag gazdagítja az emlékek 
felidézésének a módja is. Már nemcsak a konkrét, még utolérhetô élô 
emlékekrôl van szó, hanem az elképzelt, csak sejtett, meghatározatlan 
emlékekrôl is. A képzelet pótolja a képet, a a kettôs kép bonyolultan 
olvad össze” – figyelmeztet Mezei József.10

Végeredményben tehát ebbôl származik a mûfaji kulcskérdés: vajon 
az ilyenszerûen szervezett írásmû epikainak tekinthetô-e még, vagy az 
epikus szükségszerûség szigorú kompozíciójától oly nagy mértékben 
elrugaszkodik, hogy – amint Szilágyi Domokos  gondolta11 – költôi 
szervezettségûvé változtatja, s tehát regényszerû – regényes elégia 
lesz? A kérdést leginkább a regény szerkezeti elemzésével közelíthet-
jük meg, s ebben a mai irodalomtudomány megközelítési módszereit 
használva elkülönítjük, s külön vizsgáljuk a struktúrákat, illetve azok 
jelentéseit és hatásait.

  9 Vö. a jelzett Lukács- és Walter Benjamin-mûvek idézett helyeivel.
10 Mezei József: A magyar regény. Magvetô. Budapest, 1973. 520.
11 Szilágyi Domokos véleményét a regényrôl lásd : Méliusz József , Város a ködben. 

502–504.
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Az elbeszélô én filozófiája

Amit – még a tulajdonképpeni kompozíción „innen”, de struktúraal-
kotó tényezôként – a kettôs szempontnak neveztünk, még szintén az 
írás struktúráján „innen” világnézetalkotó erô. A világnézet viszont már 
nem ismerheti a duplicitás, csak a hierarchia elvét, s a másik oldal vá-
lasztásának megoldott szabadságproblémája sajátos helyzetet eredmé-
nyez. Méliusznak éppen a regény szövetében azt is ki kell mondani – s 
ez az esztétikai ábrázolás szükségszerûségének visszahatása a világné-
zetre –, hogy legalábbis az írói világnézet szintjén nem a szempont, te-
hát nem a megoldott szabadságprobléma, hanem egy más típusú válasz-
tás biztosítja az epikai szükségszerûség világnézeti alapját. A regény 
belsô teóriája kibôvül a „racionalitás”, a „lét”, a „választott közösség”, 
az „egyedüllét” és a „valóság” filozófiai fogalmaival, mégpedig egy vá-
ratlan, de épp az állásfoglalások rendszerében nagyon is logikus egzisz-
tenciális fordulattal, amely pontosan az írói autonómia esztétikailag el-
engedhetetlen voltát alapozza meg.

Méliusz ezt írja: „Miért volnék én rosszabb vagy jobb, mint akinek 
nem nagyapja, de apja volt még paraszt? Miért volnék én jobb, ha e 
csatorna menti, városi szegény környezetben születtem vagy nôttem 
volna fel? Miért volnék rosszabb vagy jobb, amiért ott születtem, ahol a 
véletlen e létbe vetett? Vagy éppen jobb, amiért ma nem az engem 
szülô környezetet választom, ezt elvetem, s amazt közelebbinek érzem 
magamhoz, holott arról kevesebbet tudok, mint a közvetlen kör nye-
zetrôl?

A másik valóság, a szegényparasztok és a proletárok világa csak köd-
fátyolon át látszódik. Az ember egyedül van. Ha nem így lenne, nem 
keresné jelene értelmét még származásában is, egy mitológiában, amit 
óhatatlanul mindenki ápol és táplál magában, némelyikünk úgy, hogy 
elutasítja és más valósággal vagy képzelgésekkel helyettesíti, mási-
kunk úgy, hogy igyekszik felkutatni, lemezteleníteni a mítosz magját: 
az igazságot. De megszûnik-e ezzel egyedüllétünk a létben imbolygó 
szigeten, amely a személyes életünk? Aligha. Talán vigaszra lelünk, 
igazolásra, hogy választott utunk, döntésünk – arról, hogy hová, melyik 
oldalra álljunk – indokolt, hogy nagy szavakat használva azt ne mond-
jam: az egyedül erkölcsös választás, s talán egy lépés is a magány küszö-
bén át egy reális közösségi érzésbe, ha nem is magába a közösségbe. 
Elvégre bôrünkbôl kibújni nem tudunk, legföljebb illúziók mögé búj-
hatunk el, mint tették szüleim is, annak a társadalomnak egy egész ré-
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tege, ami ellen a más, épp a fordított illúziókra támaszkodni, aligha ve-
zetne célra. Illúziók ellen: valóságot!…”12

A regényt teremtô egyik legfontosabb elv tehát az értelem keresése, 
az értelemadás helyeknek, helyzeteknek, sorsoknak – s ezekben az 
Énnek is. Az Én igazsága az egyedüllét pozitív megszüntetésében, an-
nak folyamatában van, a történelmi közösség választása felszabadító 
aktus, hangsúlyozza Méliusz, amely ugyan nem oldja meg az Én-onto-
lógia örökös létproblémáját: a szembesülést a léttel, de biztosítja a 
szembesülés folyamatát a reális közösséggel, lehetôséget ad az igazság-
ra. Hogy pedig a szembesülés esztétikai tartalma milyen módon befo-
lyásolja az igazságot, arra nézve Méliusz kategorikusan ítélkezik: sem-
milyen választott helyzet vagy álláspont illuzív világát nem kívánja el-
fogadni, még a „másik oldal” illúzióit sem. Az író autonómiája ugyanis 
éppen abban áll, hogy a szankciókból – az illúziók és világnézetek 
szankcióiból – összeálló világrendet képes helyettesíteni a valósággal 
– illetve annak regényével, a regénnyel, a csupán esztétikai kritériu-
mok által szankcionált valósággal.

Méliusz attitûdje elválaszthatatlan a világháborús kataklizmától, an-
nak lélekromboló „eredményeitôl”: az elsô világháború után született 
regények és én-ideológiáknak szembe kellett nézniük az „álláspontok-
ból” fakadó illúziók morális következményeivel, a pozitív emberkép 
illúziómentes megalapozásának következményeivel. Ne feledjük el, 
hogy Méliusz regénye egyfelôl világháborús regény is, s mint annyi más 
írótársa, ô is belátta, hogy az elsô világháború egyik alapvetô tanulsága, 
amely sarkaiból forgatta ki az emberrôl való hagyományos gondolko-
dást, éppen az, hogy létezhetik akármikor olyan helyzet – alaphelyzet –, 
amelyben az ember – s a tömegek mint individuumok – teljesen kiszol-
gáltatottak az apokalipszis minden látomását meghaladó fizikai és lelki 
gyötrelemnek és pusztulásnak. Az elsô világháború morális és lelki kö-
vetkezményei emiatt az egzisztencia-elgondolás új lehetôségeit jelen-
tették, mert ha minden illúziónak bizonyult, amennyiben nem tudta 
megakadályozni 25 millió civil és katona pusztulását13, akkor szembe 

12 Méliusz József : i. m. 232.
13 Barbusse: A tûz (1916); Dorgelés: Les croix de bois (1919); Hašek: Svejk, a derék 

katona (1920–21); Cocteau: Thomas l’imposteur és Le Potomak (1923–1924); Renn: Háború 
(1928); Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan (1929); Hemingway: Búcsú a fegyverektôl 
(1929); Céline: Utazás az éjszaka mélyén (1932); Guilloux: Le Sang notre (1935); Martin du 
Gard: A Thibault-család (1936); Romains: Verdun (1938); Szolzsenyicin: Augusztus 14. 
(1973).
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kellett nézni az egzisztencia-alapkérdéssel: „egyedüllét a létben” – 
ahogy Méliusz fogalmazza.

A szankcionált világrend helyettesítése az elbeszélés valóságával 
egyben összekapcsolja az individuum morális indokú igazságkeresését 
az emberi történetekkel, a történelem igazsága az elbeszélésben egy-
ben a másik ember, a közösségi létlehetôség racionális igazolását jelen-
ti, végeredményben azt az álláspontot, amelyben a társadalmi valóság a 
közös sorsokból és a sorsközösségbôl lesz, nem az illuzív közösségekbôl. 
Az elbeszélés valósága elmondhat valamit a sorsközösségrôl, a meg-
élhetô az elbeszélô számára, a felismert sorsközösség és annak választá-
sa megalapozza az elbeszélést, s az elbeszélés az ént – az írói ént is. 
Mert ahogyan Sartre  fogalmazza a Helyzetekben: „Az ember, az mindig 
történetek elbeszélôje, a Másik és annak történetei által körülvéve él, 
mindent lát, ami azokon át hozzá érkezik; és igyekszik úgy megélni 
életét, mintha elmesélné.”14

Az epikum és a regény tere

A regény fizikai tere a fikcióbeli Temesvár, történelmi-társadalmi 
közvetlen utalásainak tere a Monarchia, de a regény története mindvégig 
Temesvár különbözô tereiben játszódik, s ezekben kiemelten fontos 
helye és szerepe van a családi háznak. Méliusz maga is leírja a regény 
fiktív terét, tudatos kompozíciójának megfelelô pontossággal, a II. feje-
zet („Akasztani! Agyonlôni!”) Dóm-kompozíciója egyetlen térstruktúrá-
ba sûríti, s abból kiindulva jellemzi a tulajdonképpeni és történelmi-
társadalmi tér (a rangok hierarchiája) közötti monarchikus összefüggést:

„A Dóm tömjénfûszeres, orgonazúgásos hangulatai! Ez az aranyo-
zásban dúskáló templom a háború elôtt az elôkelôbb magyar és sváb 
polgárság »lelki életének« volt nagyzási hóbortos jelképe. […] Abban 
az idôben a mi családunk is fölfelé, abba a rétegbe törekedett, amely 
szinte Istentôl reá bízott külön joggal látogatta a püspök pompás nagy-
miséit a Bach és Palestrina zenével. […] Családi életünk nyomasztó 
korlátai között lelkiekben nagyon is szegény, nyomorúságos és szomo-
rú volt az a gyermekkor ebben a városban. S gondolom, ebben az újra-
teremtésben a város régi és igazi arca, háborús arca képzeletemben, s a 

14 Geneviéve Idt, Roger Laufer, Francis Montcoffe: Littérature et langages. Fernand 
Nathan, Paris, 1975. 5.
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megidézésekben aligha jelenhetik meg hajdani valóságos arányaiban 
árnyalataival, hiszen a sérülések, amiket belém írt az az idô, azok sem 
igazodtak mértékhez, arányhoz – egy szerkezet zûrzavara öltött bennük 
testet. Gyermekkorom elsô észleléseim óta egy emberdzsungelben 
telt. A családi kör sem lehetett más, mint része az egésznek, az ôs-
vadonnak, a városnak, mely ugyancsak része volt a tágabb vad világnak, 
a Monarchiának.”15 (Ennek a jellemzésnek a fényében közelebb kerül-
hetünk végsô kérdésünkhöz, hogy ti. minek is a regénye a Város a köd-
ben – hiszen megjelenésekor éppen efölött vitáztak leginkább a kritiku-
sok és irodalomtörténészek.)

A méliuszi térstruktúra másik jellemzô sajátossága a helyszínek uta-
lásos kapcsolása egy nagyobb struktúrába, többnyire egy történeti 
idôbeli szerkezetbe. A IV. fejezetben feltûnô Ezüstkecske kávéház ré-
sze a közvetlen történés terének, de úgy, hogy „század eleji világként” 
része – tehát a jelenben is a múlté. Egy egyszerû kávéházi éjszakába a 
szerzô bekapcsolja az elkövetkezô teljes apokalipszist, a vízióban már 
ott van egy Ottó Dix Kriegstriptychonjára emlékeztetô vérzivataros, 
elgázasított világ.

A helyszínek sosem csak önmaguk, hanem a vizionáló írásmódban 
mindig valamilyen megnevezhetetlen borzalom hordozói is, ami nem 
egy esetben konkrét apokaliptikus képsorrá válik. Egyfajta „danse 
macabre” technika ez, lényege szerint a helyszín nem önmaga jelentôje 
(vagy nem csupán önmaga jelentôje), hanem mintegy kibillenve a földi 
valóságosságból, minden ízében a rettenetet, a hekatombát asszociálja. 
Ebben a nézôpontban egybeesik az elsô világháború traumáján átment 
gyermek és a második világháború jövendô traumáját érzô felnôtt 
frusztrált állapota, s a regény ilyen szempontból sajátos változata a XX. 
századi frusztrált ember emberi állapotának. A traumáknak ebben a 
légkörében aligha lehetséges a lineárisan építkezô epika, a mû vizioná-
ló-asszociációs elemekkel átszôtt szerkezete mintegy jellemzi az embe-
ri állapot zaklatottságát is.

A különbözô helyi terekben ezért állandóan más látomásos dimenzi-
ók bomlanak ki, sajátos ritmusban, s mivel nincs a helyszíneknek még 
relatív állandósága sem, minden elvész egy bizonytalan tér abszolút 
rendszerében. Ady  „Jó Csönd hercegének” hangulata jellemzô érzése a 
kor emberének és regényírójának. Állandóan elôkerül a halálnak vala-

15 Méliusz József : i. m. 60.
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milyen képzete, még a kávéházban is: „Ez az éjszaka mégis más, külö-
nös, furcsa, van benne valami villanyos-feszültség. Blau úr körülnéz. A 
szokásos meghittség ellenére van itt valami, ami hûvös, idegen, isme-
retlen. Mintha a teremben egy láthatatlan idegen test volna jelen, tudja 
az ördög, talán egy halott. »Micsoda ötlet!?«

A bázeli látomás, a látomás ért volna el idáig? Halott, halottak keltek 
fel és járkáltak közöttünk az egész városban. Házunk hiába húzódik 
meg szemben a kastéllyal, a külvárosi csend mélyén, bizonyos lépesek 
ijesztô neszei hallatszanak benne és körülötte. Anyám felül ágyában. 
Hallgatózik. A szíve hevesebben ver. Különös. Semmi nesz és mégis 
történik valami.

Ez a nap, egész túlfûtött jelentése, bizonytalansága egyetlen ember-
ben élt való méreteiben, félreérthetetlenül, tényszerûen, egy katona-
tiszt eszméletében és idegeiben.”16

Hasonló struktúrájú térszerkezetet még sokat találhatunk, ugyan-
ilyen látomásos módon vonulnak végig a városon a sebesültszállító ka-
ravánok, más tér tartozékaiként. S lassan a család belsô tere is megvál-
tozik, elindul elsô képviselôje, Józsi a frontra, majd valószínûleg eltûnik 
Szibériában. Ily módon a temesvári zárt tér nyílt térré válik a családtör-
ténet révén is, partja Szibéria.

De továbbra is megmaradt a regényben a bensôséges tér, egyre in-
kább a nôi szereplôkhöz kapcsolódva. A fiúk duhaj háborús játékának 
ellenpontjaként megmaradnak a kis szobák, kuckók, benyílók – mind-
annyiban egy-egy dolgozó, vágyakozó vagy beteg nôvel. És egyelôre 
megmarad a családi ház a nagymamával.

A XII. fejezetben, az Asszonyok zendülésében a város kispolgárian zárt 
hierarchikus belsô tere is átalakul, megjelennek utcáin a sorban álló, 
végsôkig elkeseredett asszonyok, a hátország vereségének képzete 
szervezi ezentúl a látványt, szinte naturalisztikus eszközökkel: „A föld 
felmorajlott, és az esô néhány percig vad ütemben, lármásan zuhogott. 
A szennycsatornák mélye az utcák alatt felbömbölt és mérges leheleté-
vel elárasztotta a várost.”17

A XIV. és XV. fejezet végül mintegy összefoglalja a terekben be-
következô változást: a város zárt terét a maga miliôivel és látomásos el-
bizonytalanításával, zendülô asszonyaival és Szibéria-képzetével rela-

16 Méliusz József : i. m. 112.
17 Uo. 267.
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tív-nyílt térré alakító író a változást a zárt tér jelképeként szereplô csa-
ládi ház elvesztésével is szentesíti. Ferenc József halálának pillanatában 
a család elhagyja a régi otthont, ez a pillanat – a könyvosztatban az 
aranymetszés mozzanata – mintegy a gyermeki alany érzelmeinek 
megszentelt belsô terét is felbontja, az elhagyás pillanatában összeér a 
kezdet és a vég. Ebben a pillanatban a gyermek érzelmeivel csak a 
nagyanya szolidáris: „A szekér mögött a nagyanya ballagott. Már égtek 
a villanylámpák. Nagyanya sírt. Fejkendôje csücskével törülgette gyul-
ladásos szemét. Utolértem és belékaroltam, hiszen nagy fiú voltam már 
ahhoz, hogy egymás kezét fogva vonuljunk végig az utcán. Szót se szól-
tunk egymáshoz. Mindkettônk tudta a másikról, hogy mit érez. A régi 
ház, amit elhagytunk, nemcsak börtönünk volt, de soha vissza nem 
szerezhetô paradicsomunk is. Egy élet kezdetének és egy élet végének 
pokla, édene egyszerre.”18

Az új ház, mint új tér, többféle jelentésszálat indít – az elidegenülés, 
az abszurd vonalán –, egyrészt szentesíti a város világháborús felbomlá-
sának sodrában kialakult új társadalmi helyzetet, de úgy, hogy abszurd 
rangot hoz létre. A harácsolás, újgazdagság szimbólumává válik. Ugyan-
akkor abszurd helyzetet is szentesít, hiszen küszöbön áll a Monarchia 
katonai-politikai-társadalmi összeomlása. Az új házban nem lehet ho-
nosulni, az új háznak nincs jelentése, csak valósága: „merev, barátság-
talan és zord zugolyai olyan idegenül tekintettek rám, még az ismerke-
désre vártak és a pillanatokra, amikor levetkezünk és leleplezôdünk a 
falak és a más helyen mást jelentô tárgyak között, mik, úgy tûnik, 
egyelôre még élettelenül vesznek körül, nem jutottak szerephez, nem 
élnek, nem válaszolnak a kérdésre, mifélék is vagyunk hát, mint ahogy 
azt a régi lakásban tudták; dolgaink kezesen hozzánk idomultak, akárha 
értenék gondolatainkat és érzéseinket, mintha már-már tudatosan ven-
nének részt életünkben. Az új lakásban mindennek újra ki kellett ala-
kulnia, újra kellett teremtenünk vele viszonyunkat; más szóval, új éle-
tet kezdtünk.”19 

Ám a narrátorral szolidáris nagyanya erre már képtelen, halálával újra 
eltûnik valami a bensôségesség terébôl. S újra megnyílik a család belsô 
tere abban a pillanatban, amikor már nem Szibéria felé indul valaki – 
Józsi –, hanem a cattarói matrózlázadásból visszafelé érkezik valaki, egy 

18 Méliusz József : i. m. 295.
19 Uo. 308.
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rokon, Péter, a matróz. Megérkezésének jelentése többszörös, egyrészt 
ismét nyílik a tér, de ezúttal más jelentéssel, a háború elvesztésének 
jelentésével, a status quo megszûnésének jelentésével. Másrészt a ha-
zatérés szentesít egy új valóságot, s ez az új valóság ismét lezárja a csa-
lád belsô terét. A regény vége felé ismét szerephez jut a Dóm, ahol a 
hívek a vesztett háború alakzatába vonulnak fel az ünnepi nagymisére, 
és semmiféle elképzelés vagy illúzió sem tudja a Monarchia politikai 
alakzatának látványos szétesését benne feledtetni. A Dóm és a Monar-
chia mint két egymáshoz megfelelô térképzet a kezdet és a vég szerke-
zeti viszonyai közé fogja a cselekményt is.

Ugyanakkor a kezdet látomásos bizonytalansága, a regényen végig-
vonuló zaklatottság, rossz sejtelem és aggodalom, amely a helyszíneket 
a halál víziójával törte át, végül konkretizálódik, és a nagyon is pontos 
félelem formáját ölti: „Féltünk. Féltünk, hogy az utcai tüntetésekbôl, a 
sztrájkokból és munkásgyûlésekbôl, az egész, számunkra ôrült és zûr-
zavaros gomolyodásból végül nálunk is a szervezett forradalom bonta-
kozik ki, mint Oroszországban, ahol a hír szerint borzasztó dolgok tör-
téntek a háztulajdonosokkal, a gazdagabb emberekrôl, kereskedôkrôl, 
tôkepénzesekrôl, a miniszterekrôl és végül a cárról és tisztelt családjáról 
nem is szólva. Féltünk, hogy elragad bennünket is ez az eddig ötlet-
szerûen csapkodó nyugtalanság, mely vad összevisszaságban, mintha 
elölrôl is, oldalról is, hátulról is, alulról is, felülrôl is fújna; féltünk, elrö-
pít, iránytalanul, értelmetlenül, mint a városra telepedett ôszi levele-
ket…”20 A vég félelmének a másik arca persze a féktelen tobzódásé, a 
vidámságé: a vonuló katonáké elsôsorban.

A regény térstruktúrájának jellemzô záró sorozata a többszörös be- és 
kivonulás, a francia, szerb, majd román csapatok egymást követése, 
amely mintegy a paroxizmusig fokozza a meghosszabbított bizonyta-
lanságérzést, s jellemzi közvetve az ilyenfajta állandó bizonytalanságér-
zésnek kitett embert.

Az utolsó képben Méliusz mintegy freskószerûen megmerevíti a 
magára maradt polgárcsalád utolsó „vacsoráját”, amelyre végül már 
nem jön el senki, jelezvén, hogy összeomlott a szerkezet, s még annak 
zûrzavara is. Nincs már a világ, illetve az a kispolgári-monarchikus élet-
szféra, amely Ezüstkecskében, Dómban mindenütt önmagát ünnepel-
te, önmagával volt elfoglalva, s eközben nem vette észre „tere” mélysé-

20 Méliusz József : i. m. 378.
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gesen efemer jellegét. Az önmagát egyre korlátozó, hierarchiákhoz kötô 
tér végül is sorsszerûen kikerül a történelembôl. S annak az új társadal-
mi-politikai helyzetnek, amelybe a család jut, annak sincs jelentése, 
csak kilátástalan valósága.

Hogy mi következett ennek a társadalmi rétegnek az életében, an-
nak is van nyoma a magyar irodalomban: a vándorlás és a vagonlakó 
életmód, majd a teljesen kilátástalan egzisztenciateremtés Budapest 
külvárosaiban.

Idôszakaszok az epikumban

Tereinek bemutatásában Méliusz egyaránt használja az elhelyezés 
és leírás, az elbeszélés és kifejtés eszközeit. Ez a tér a regény vége felé 
fokozatosan szûkül, végén pedig a magányos narrátor belsô tere áll – ám 
a kompozíció elsôdlegesen téri szerkezete mégsem mond ellent mind-
annak, amit a szerzô és elemzôi a prousti hatásról mondanak. Ugyanis a 
történet az abszolút idôben zajlik, jól elhelyezhetô eseményekkel s 
többnyire magától értetôdô idôvel. A szerkezet zûrzavarát az idôstruktúra 
pontossága ellensúlyozza a leírásban. A képzettársítások spontaneitása 
nem idôszervezô elem, az események nem vesznek el az emlékezés 
tartalomfolyamatában, hanem igen szigorúan motívumokba szerve zôd-
nek, s a motivikus építkezés a túlsúlyos. Egészében véve a motívumok 
néhol spontánul kapcsolt, néhol logikai rendszerébôl áll össze a törté-
nések idôbeli szükségszerûséggel felépített teljessége. Az expresszio-
nista hatású montázstöredékek nem törik meg az idôritmust, hanem 
felfüggesztik, ugyanis a történésbe ékelt mozzanatok, s belsô idô-
dimenziójuk nincs. Az epizódok, szimbólumok, látomások, reflexiók 
alternatív világot képeznek az alapvetô téri struktúrában, jelentésük 
árnyalja, pontosítja és erôsíti az alapvetô jelentésstruktúrákat, de nem 
idegenül azoktól.

Az alapvetô tagolási elv a szakaszolás: a fejezetek szinte novelliszti-
kus zártsággal szerkesztettek, s belsô szekvencia-történeteik is viszony-
lag – néhol már-már anekdotikusan – zártak. A motívumok és sztorijaik 
nem oszlanak pontosan meg a fejezetek között, de nem is követik egy-
mást lineárisan, inkább körkörösen szerkesztettek. A körkörös szer-
kesztés megvilágítja, körbejárja az adott történetet, értelmi dimenzióba 
helyezi – végeredményben a kronologikus idônek megfelelôen.

Ritmikus elemet alkot a kettôs elbeszélô kettôs ideje, s a fikció és 
narráció ideje közti játék is. Méliuszra jellemzô, hogy idônként a belsô 
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monológban a fikció és narráció ideje egybeesik, ilyenkor a kommentár 
eggyé válik a közvetlen történéssel.

Egészében véve azonban a regény tér-szervezettségû és -tagolású, s 
ennek kísérôjelensége az idô, amely inkább a narrációt indító és képzô 
elem.

Kritikai álláspontok és következtetés

A jelenkori irodalomtudomány álláspontja szerint a regény egyik 
alapvetô kompozíciós elve a tér-idô szerkezet sajátos felépítése21, még-
pedig a cselekmény, a szereplôk, a társadalmi normák stb. szempontjá-
ból szervezô jellegû dinamikája (eltérôen a drámai alkotás színhelyétôl, 
vagy a lírai szerkezet téri elemeitôl). A Város a ködben körül a 60-as évek 
végén zajló vitákban, egy Marosi Péter-elemzésre írott válaszában 
Deák Tamás  hangsúlyozta: „Az sem igaz, hogy a Város a ködben híján 
van a szerkezetnek. Van annak szerkezete (óhatatlanul van, hiszen a 
világháború eseményei is tagolják) – csak éppen nem a Józsi fiú kaland-
jaihoz, hanem a látószögében féltûnô alakokhoz illeszkedik. Az emlé-
kezô könyvek jórészt embertôl emberig feszítik újjárezdülô huzalaikat. 
Méliusz regényének legemlékezetesebb és legcsillogóbb fejezetei tör-
téneteket beszélnek el a – szándéka ellenére is – különös alakokról (A 
tengerszemû fôhadnagy stb.).”22 Ez a megállapítás kétségtelenül igaz, csak 
éppen a regény külsô szerkezetére, szerkezeti keretére vonatkozik – s 
ennek alapján bárhol be is lehetne fejezni a regényt. Csakhogy a re-
gény éppenséggel nem fejezhetô be bárhol: kezdete és vége van térben 
és idôben, a Temesvár-fikcióban, a családtörténetben, az emlékezés-
ben, a reflexióban, a Monarchiára való utalásaiban stb.

Annak megfelelôen, hogy a helyszínt (Temesvár), a cselekmény 
magvát (a családtörténet), a fikció felépítésének módját (emlékezés), a 
néhol esszészerûvé váló stílust (reflexió), a szélesebb értelemben vett 
tematikát és az ideologikus elemeket (Monarchia) tekintették fonto-
sabbnak, annak megfelelôen kategorizálták a regényt az egyes recen-
zensek és bírálók:

A város és az emlékezés regényét látta benne Szilágyi András és 
Ficzay Dénes, a „Monarchia magyar regényét” üdvözölte benne Ko-

21 Geneviève Idt, Roger Laufer, Francis Montcoffe: Littérature et languages. 3. 
Fernand Nathan. Paris, 1975. 139.

22 Deák Tamás : Város a ködben és kritika a ködben. Utunk, 1969. november 28.
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vács Sándor Iván, Veress Dániel és E. Fehér Pál (fôként ideologikumára 
helyezve a fô hangsúlyt). Pomogáts Béla a személyiség önkeresését, 
Marosi Péter a szerzô önmagával való vívódását emelte ki – a könyvet 
alapjában véve lélektani regénynek tekintve. Volt, aki variálta a fenti 
álláspontokat, s akadt kritikus, aki tulajdonképpen semmit nem mon-
dott – bár írt a regényrôl.

Nyilvánvaló talán, hogy a szûkítés és egy tulajdonságának elvonása 
alapján a legszerencsétlenebb vállalkozás kategorizálni egy könyvet, 
hiszen annak éppen összetettsége és sokoldalú szervezettsége kelti a 
mûvészi hatást. Ilia Mihály ítélete szerint: „az Osztrák–Magyar Monar-
chia vidéki magyar városának (Temesvár) regénye, a Ferenc József-i 
korszak utolsó órájának, a polgári-katonatiszti haláltáncnak, az uralkodó 
nemzetbôl kisebbségi sorsba jutó magyarság történelmi illúzióveszté-
sének regénye; a háborítatlannak és öröknek hitt aranykor fölszíne alatt 
mutatja meg a durva nacionalista gôggel élô kispolgári, katonatiszti vi-
lág látszatéletének visszáját.”23 Deák Tamás  szerint: „A Város a ködben 
alapvetô mûvészi tartalma a világnézeti indulat tûzcsóváinak izgalmas 
fényében jelentékennyé torzult banalitás, a viszolygástól felnagyított szür-
keség. […] S mert Méliusz látomása Temesvárról nagyon is fontos, 
nem értem, miért kell elvitatni, hogy regénye egy város regénye is.”24

A fentebbiek fényében körvonalazódnak bizonyos irodalomtörténeti 
tények:
– a Város a ködben alapjában véve epikai alkotás, amelyet döntô mér-

tékben a regénystruktúra kompozíciós, fikciós és narrációs szervezé-
si sajátosságai jellemeznek;

– a megírás néhol asszociációs-szabadversszerû technikája s az ebbôl 
adódó alanyi jelenlét helyenként szövegképzô és szervezô alakzattá 
változik, s a lírai elemeknek és szemléletnek jelentôs szerepet juttat 
az alkotásban;

– de ezek a néhol terjedelmes intenzív költôi elemek nem változtatják 
meg az alkotásnak döntôen az epikai szükségszerûségek rendszerére 
épülô extenzív jellegét.
A mûfajelméleti értékelés végeredménye szerint a Város a ködben a 

líra eszközeit végsô soron epikai célokra használó regény. Szervezettsé-
ge összetett történelmi, társadalmi és politikai, lélektani, reflexiós és 

23 Ilia Mihály: Méliusz József : Város a ködben. Tiszatáj, 1969. október.
24 Deák Tamás : idézett cikk.
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esztétikai dimenziókat s azok határterületeit szándéka szerint is érintô 
regény. Komplex esztétikai válasz és vállalkozás a fentebb jelzett kér-
dések együttes normatív megoldására. A valósághoz való viszonyában25 
helyenként szociografikus indítású, amennyiben azonosítható ténye-
ket, folyamatokat és figurákat használ és elemez.

Végeredményben – fôként Ilia Mihály és Deák Tamás  észrevételeit 
felhasználva – a Város a ködben az osztály- és nemzeti helyzet, a banálissá 
vált tudat s az antropológiai ártatlanság szükségszerû elvesztésének regénye – 
egy temesvári családban.

II. Méliusz József  versvilága

Méliusz Józsefnek viszonylag szerencséje volt prózai írásainak kriti-
kai megmérettetésében, úgy volt szerencséje, hogy a megmérettetésbe 
belejátszott a Város a ködben megkésettsége is, a kritika szinte irodalom-
történeti tényként fogadhatta, s a nagyobb távlat mindig nagyobb ob-
jektivitást jelent.

Ám ha a tanulmányíró Méliusz líráját vizsgálja a romániai magyar 
irodalomtörténet rendszerében, olyan labirintusra bukkan, amelyben 
alighanem csak az egyes versekre is kiterjedô legszabatosabb irodalmi 
elemzés tudná eligazítani. Ennek akut hiányában e tanulmányban csak 
jelezhetjük egy lehetséges olvasat körvonalait. (Labirintus: aki Méliusz 
II. világháború elôtt írott verseit, azok visszhangját, majd az 1944. au-
gusztus 23-a után megjelent köteteket s azok irodalomkritikai és iroda-
lompolitikai helyét igyekszik elemezni és megérteni – az esztétikai és 
politikai tények olyan „gubancába”, a szemléleti ellentmondások olyan 
viszonylataiba keveredik, amelynek megnyugtató tisztázására még 
nincs megfelelô történeti távlatunk. S amelynek megoldására – ismé-
teljük – csak Méliusz lírájának immár monografikus jellemzése adna 

25 „A regény, még a legvalószínûtlenebb is, feltárhatja a társadalmi valóságot. A re-
gényben […] a tények két általános osztályát találjuk meg. Az egyik: specifikus informá-
ció arról, hogy egy-egy intézmény vagy szokás létezik-e, illetve létezett-e abban a társa-
dalomban, amely létrehozta a szóban forgó mûvet, azaz a technológia színvonala, a törvé-
nyek, a vallási elôírások, és így tovább. A másik – sokkal fontosabb – szféra pedig az érté-
kekre, normákra, elvárásokra vonatkozó információ abban a társadalomban, amelyre 
visszakövetkeztethetünk a regényhôsök viselkedése és magatartásformái révén.” Joan 
Rockwell: A valóság a regényben. Gondolat Kiadó, 1980. (h. n.) 159.
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lehetô séget. E tanulmány tehát szempontoknál nem adhat – és nem 
kíván többet adni.)

Az elôjáték

Méliusz József  nyilvános költôi pályája 1930-tól számítható. Ettôl 
kezdve közli verseit az Erdélyi Helikon, az Ifjú Erdély. Zsengéi téma-
választásukban, motívumaikban és kifejezésükben az igényesebb 
transzilvanista lingua franca szellemére és formájára emlékeztetnek – és 
mindenképpen kiolvasható belôlük egy temesvári polgári értelmiségi 
formakultúra választása.

(Szülôvárosa szomszédságában, Aradon mûködött a húszas években 
a Genius, Új Genius és a Periszkóp – a romániai magyar irodalomnak 
ezek a Korunkat megelôzô avantgárd irodalmi intézményei –, ebben a 
városban ügyvédbojtárkodott egy ideig Ady  Endre  és alkotott ôs ellen-
fele, Szabolcska Mihály; itt élte utolsó éveit Gozsdu Elek, itt élt, írt 
Endre Károly, Franyó Zoltán, Ormos Iván, és a másik szomszédváros-
ban, Lugoson a helikonista Szombati Szabó István. A nyugati határszé-
len áltálában nyitott szellemû irodalmi közeg volt, s Temesvár a két 
világháború közötti romániai magyar kultúrában is komoly szerepet ját-
szott – ellentmondásosan és az utóbbit olykor elutasító módon –, de 
mindenképpen ahhoz tartozott.

A külföldet immár komolyan megjárt Méliusz elsô versei nem sok-
ban térnek el a Babitsot ismerô kezdô magyar költôk szecessziós-vá-
lasztásos lírai világától. Szerelem címû verse patetikus-retorikus-alliteráló 
szerkezet: „Oly jó/ ketten lenni az ég alatt/ este/ és hagyni zuhanni 
magunkra/ az éjt/ és beleborulni a homályba,/ oly jó/ tudni,/ hogy szé-
pen szenvedtünk,/ tudni,/ hogy honnan jön a fáradtságunk,/ honnan/ 
az, hogy álmos pihenésre kell térjünk,// oly jó ketten lenni az ég alatt/ 
este/ és hagyni zuhanni magunkra/ az éjt/ és beleborulni a homály-
ba.”26

Már a zsengéit író Méliusznál megfigyelhetô a nagylélegzetû, pateti-
kus mondatszerkesztés, de ekkor még nem a szabadversek lejtése jel-
lemzi, hanem egyfajta zsolozsmázó hanghatás: „Most ide hullatott az 
idô/ a Szamos szomorúfüzes szegény kincses partjai mellé,/ ahol a fiatal 
ember súlyosabb jövôt hordoz/ agya és szíve mélyén, mint bárki más-

26 Méliusz József : Szerelem. Erdélyi Helikon, 1930. február.
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hol,/ de sejtésre, félelem kavarodásra mégis libben itt/ színes szivár-
vány, reményt és örömöt hintve/ a kesergô ajkak szomorgón lehajló 
széleire.”27 Ugyanennek a versnek egy másik változatában Méliusz a 
földhöztartozás motívumát választja versszervezô elemnek, Föld címû 
versében pedig a „tékozló fiú hazatérésének” allegóriáját használva ré-
tori kérdéssel fordul a megszemélyesített Földhöz: „Föld, Föld, békülj 
ki megtérô sarjaddal,/ fogadd vissza magadhoz, mert szeret,/ fogadd 
visssza és szeresd!”28 Ébredés címû versében szintén a földmotívumra 
bukkanunk, a hovatartozás-tudatot konkretizálja – feltûnnek a re gény-
bôl már ismert képek: „Földszagú bô ôseim törhetetlen büszkélem’/ 
mert mostanában nagyon-nagyon érzem’/ mint csiklandoz fel ereim-
ben/ erôs, áradó ôsi paraszti vérem”.29 E versek ritmikája szabálytalan, 
néhol még megkísérti Méliuszt a szabályos felezô tizenkettes és a 
négysoros páros ríme – de tulajdonképpen már ekkor is csak szabad-
verset ír, egy generáció mind a négy magyar irodalomban (Magyaror-
szág, Erdély, Szlovenszkó, Bácska) meglévô népies romantikájának 
szellemében.

Ha a korszak erdélyi szabadverselôihez hasonlítjuk Méliusz zsengé-
it, megállapíthatjuk, hogy igen erôteljes bennük a szecessziós forma-
kultúra: sok a sejtetés, a jelzôhalmozás – nem riad vissza elvont tartal-
mak megszemélyesítésétôl és az erôteljes szimbolikától. Ezek a jegyek 
mindenképpen sajátosak és meghatározzák a késôbbi költô formakul-
túrájának fejlôdését is. E stílusjegyek különösképpen akkor szembe-
tûnôek, ha például a kiforrott formamûvész, Bartalis János szigorú, 
konkrét, gazdaságos, a gondolatritmust szabadverseiben példátlan tö-
kéllyel használó versszerkezetére gondolunk, vagy akár az alig valami-
vel késôbb induló Brassai Viktor minden stílromantikát nélkülözô, sö-
tét látomásokat festô, lázadó hangvételû, valamivel kötöttebb formájú 
verseire.

E versek költôi világának elemzôje fel kell figyeljen arra, hogy a ki-
váltó élmény nem egy esetben a miliô, s az ahhoz kapcsolódó hangulat 
– tulajdonképpen nem elsôrendû költôi élmények, de a költô sajátos 
érzékenységérôl tanúskodnak. Ucca a Weddingen címû versében leír egy 
esti tájat: utcára nézô embereket, tisztálkodó munkásokat, újsághíre-
ket, prostitúciót; a Vasárnapban, egy vasárnap reggeli séta és sejtelme a 

27 Csavargásból visszatérten énekelem. Ifjú Erdély, 1930. május.
28 Föld. Ifjú Erdély, 1931. december.
29 Ébredés. Ifjú Erdély, 1931. december.
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kiváltó élmény. A zsengék között sok a szerelmes vers, az este-vers is, 
szinte mindegyiket jellemzi valamilyen fáradt lamento, rossz sejtelem, 
amely különösen a miliô-verseket festi át. De mindez nem idegen a 
szecessziós látásmódtól, ám a bérház-komplexus iskolapéldái megtalálha-
tók Babitsnál. Van Méliusznak egy nagy hírszerû verse is.

A hangulat és látásmód szintjén, bizonyos stiláris jegyek rétegében 
egységesek ezek a versek, ám semmiképpen nem emelkednek ki a 
korszak, Méliusz generációjának átlagos verstermésébôl, világuk nem 
ígéretes a jövô szempontjából. Méliusz tulajdonképpeni költôi hangja 
az 1933-an íródott Ben Hepburn ciklus hangja.30

Ebben a ciklusban a költô egyszeriben megtalálja világát, s a megta-
lálás gesztusa elhatározó jelentôségû lesz egész költészetének alakulására. 
Ben Hepburn alakjában Méliusz immár pontosan artikulálni tudja vilá-
gának elemeit és határait, lázad a fennálló rend ellen, meghatározza ön-
magát, egyszóval létrejön a választásoknak és elkülönbözôdésnek az a 
rendszere, amely létrehoz egy formát, létrehoz egy szerkezetet. Ennek 
a világnak – a világnézeti változásoknak is köszönhetôen – semmi köze 
sincs a zsengék költôi világához, ez már nem a miliô és az érzés, hanem 
a világnézet lírája, szempontja a baloldali elkötelezettségû író szem-
pontja.

Meghatározó esztétikai jegye a szerepjátszás, a travesztia – ez a 
Méliusz költészetében a továbbiakban mindenhol fellelhetô esztétikai 
gesztus és formanyelv.

A versek travesztiája és esztétikája

A Ben Hepburn ciklus keletkezéstörténetét leíró kéziratában Méliusz 
így jellemzi választását: „Travesztia és elidegenedés. Elmondanám tehát 
nagyjában mind azt a közérdekût, ami idôben, élményben, irodalmi és 
élettényekben a Ben Hepburn költemény mögött elterül. Úgy, ahogyan 
a színész produkciója mögött a közönség számára láthatatlan és a még 
csak nem is sejtett munkája húzódik meg. A hasonlat nem véletlen, de 
nem is általánosítható, nem vonatkozik minden lírai funkcióra. Csupán 
egy bizonyos területen egyezik meg sok mindenben a színész és a költô 
bensô munkája. A Ben Hepburn költemény is travesztia. Ha errôl a 

30 Megjelent a Korunk 1934. februári számában, majd az 1957-es Együtt a világgal, 
illetve az 1963-as Beszélgetés a rakparton címû kötetben.
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következôkben írok, nem azt jelenti, hogy az idézett példák és nevek 
mellé állítom költeményemet. De csak rajtuk keresztül érzékeltethe-
tem a kérdéseket, amelyek a kor nagy és kisebb lírikusait foglalkoztat-
ják. Csak a legutóbb fedezték fel, hogy József Attila  az Ódában Thomas 
Mann  Hans Castorpjának szerepébe bújt. És valóban van a lírának egy 
fajtája, amelyben a travesztia, az átváltozás az ihlet meglendítôje, a 
költôi munka hajtóereje. A travesztia a versírás egyik módjaként a való-
ság megismerésének olyan fajta megragadása, amivel az ihlet sugallatá-
ra a költôk úgy ábrázolnak egy adott valóságmetszetet – az Óda eseté-
ben a huszadik századi általános humanista eszmék birodalmát egy 
marxista filozófiájú költô alapállásából –, hogy egy nem önmagukkal 
azonos világ vagy alak emberségét és emberiességét, humanizmusát – 
magukra öltik. Egy velük nem azonos, de az azonosulást ki nem záró 
lírai hôs körülményeit, gondolatait, érzéseit, belsô gesztusait – mond-
hatnám, bôrét is – felveszik. De épp mert ezt cselekszik, ugyanakkor 
mind szemlélôi, mind tudatos megítélôi is e folyamatnak s alakuló 
eredményeinek – mint a mestersége titkait jól ismerô színész. Tehát az 
elidegenítés Brecht  által kifejtett módszerével dolgoznak.”

A szerepjátszás esztétikai gesztusa, a travesztia nemcsak a versek-
ben, hanem Méliusz minden mûvében fellelhetô. A tulajdonképpeni 
alanyiság bújtatása, felfüggesztése esztétikailag eredményes a Ben 
Hepburn és a Horace Cockerey poémákban, ám az ötvenes években és a 
hatvanas évek elején írott versekben sokszor pózzá válik. De vizsgáljuk 
meg, miért jelenthetett a travesztia új költôi hangot, s miben áll az im-
már elnyert költôi világ természete?

A Tanuld meg, Ben c. vers: „Hiába voltál életedben jó fiú, Ben./ Hiába 
pártoltad a sarki nôket./ Hiába bújtattál el gonosztevôket./ Hiába adtad 
oda utolsó cented is./ E társadalom hálát nem ismer.// Étlen-szótlan kó-
dorogsz már három napja/ És falatját nem osztja meg veled senki sem./ 
Hidak és kapuk alatt alszol/ És hajlékát nem osztja meg veled senki 
sem.// Talán akadna…/ De, aki adna, az nem adhat, mert nincs neki,/ 
Aki meg adhat, azért nem ad, mert van neki.// Így hát tanuld meg, öre-
gem,/ Hiába voltál életedben jó fiú,/ Mert önzô az ember és gonosz./ 
Akinek meg szíve van:/ – annak régen rossz.”31

Az amerikai néger balladák formájára, kiforrott, a maga nemében tö-
kéletes formára emlékeztetô vers. Ezeket a balladákat gitár- vagy ben-

31 Méliusz József : Együtt a világgal. AIMK, Bukarest, 10.
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dzsókísérettel adják elô: zenei elem itt is az elsô négy sorkezdô „hiába” 
– amelynek indulatszó-funkciója is van. A parlando ritmusú strófa 
zárósora szentenciaszerû, a lamento és az indulat együtt szerepel benne. 
A második strófa filmszerûen leírja a Ben Hepburn-alakot, a sorismét-
lés itt is zenei elem. A harmadik strófa felkiáltó-kérdô, de mindenkép-
pen a közvetlen függô beszéd természetéhez tartozó sorral kezdôdik, s 
a néger ballada fekete humorára valóban jellemzô fordulattal folytató-
dik. A negyedik, a záróstrófa a tanulságé, a jó szívû ember szükségszerû 
szenvedésérôl szól, közhelyesen, a forma szellemében – s gondolatrit-
must képez az elsô strófa zárósorával. S a zárórím frappánsan „sziszeg-
ve” enyészik el, eleven elôadói manírra emlékeztetve. A közvetlen indu-
lat megszólaltatása, a szóló leírása, a felkiáltás és a szentencia motívumai 
rövid, tömör, gazdaságos és zeneileg szervezett szerkezetet alkotnak.

Más hangon szólal meg Méliusz a Horace Cockery darabokra tört elégi-
ája c. sorozat verseiben. A Ben Hepburn ciklus személyes, közvetlen 
hangjához képest itt a meditatív, elégikus hang és szerkesztésmód az 
uralkodó. Horace Cockery, a fiktív dogshaveni költô számot vet önma-
gával és a világ számos dolgaival, bölcs kérdéséket tesz fel és találó vá-
laszokat ad önmagának. A 48. darabban, az Elmegyek … címûben így: 
„Elmegyek és minden tovább is változó marad./ Itt voltam – csak ez 
lesz állandó./ De errôl majd állandóan nem tud senki./ Itt voltam –/ 
akárcsak a holnapi…/ nem/ a ma esti…/ nem/ a ma reggeli rigófütty a 
ligetben/ hol a kórházból jövet tûnôdve üldögéltem a még lombos pla-
tánfák/ árnyékában.”32 Az alapgondolatot tömören kifejtve, szóismét-
léssel sorshelyzetté fejleszti, s további ismétléssel, a sostenuto elvét 
használva, a válaszadást eltussolva (sorskérdésekre nem lehet válaszol-
ni), természeti képben rögzíti a kezdeti gondolatot, immár válaszként 
is. Találó, esztétikailag is sokatmondó költôi megoldás.

Ha a Ben Hepburn és a Horace Cockery ciklusok – éppen a jól használt 
travesztia révén – állandó költôi lehetôséget jelentenek Méliusz számá-
ra (amelyet sikeresen valósít meg, mert e versek mûvészi értéke állan-
dó), nehezebb a kritikus dolga a tulajdonképpeni elsô költôi korszaká-
ban (1933–1944) írott verseinek megítélésekor – s itt hangsúlyozzuk, 
hogy a travesztia-verseket korszakoktól független, állandó telérnek 
tartjuk Méliusz költôi világában.

32 Méliusz József : Aréna. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967. 180. Uô: Együtt a 
világgal. 16.
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A versvilág korszakai

Az elsô korszakban (amelynek versei az Együtt a világgal címû kötet-
ben, valamint az Aréna függelékében találhatók) Méliusz több verstí-
pust használ, stílusa és hangja más és más az egyes versekben. Meg-
ôrzôdik néhol a zsengék szecessziós, sejtetô világa és stílusa, például a 
Megzavart idill c. versben: „Perzsel, ó, lángod, békés gyermek/ És vonz 
feléd, mint örvény,/ Homokszínû bôröd alól felcsap./ Szédít hajad vi-
rágdísze./ Nád susogása, bozótzúgás önti el a rezgô tisztást,/ Tenyered 
rózsás kagylóként ragyog a fövényen/ És hajad fonata sötétkéken vo-
naglik,/ Mint avarban a csusszanó kígyó.”33

Döntô módon ezekben az éveikben válik uralkodóvá Méliusz költé-
szetében a munkásmozgalmi, az illegalista téma, ennek lélektana, nyelve-
zete, szimbolisztikája. Olyan versek példázzák ezt a választást, mint: Áru-
ló, Haldokló szabadságharcos utolsó szavai, Illegalisták, Amikor elvtársunkat 
kivégezték. A versekben megjelenik egy olyan nyelvi szerkezet, amely a 
fentebbi címekben jelzett tartalmakat kívánja meggyôzôdéssel, ôszinte 
hévvel poétizálni – de a tartalom általánossága miatt többnyire allegóri-
ák születnek. Jellemzô Illegalisták c. versének indítása: „Akárhogy fáj, 
elvtárs, nem láthatjuk már egymást./ Kit egyszer szemügyre vett a ha-
lál,/ Magával, akár a pestises, a halált viszi.// Akárhogy fáj, pajtás,/ A mi 
fajtánk még a kedvesét is messzirôl kerülje ki!/ Az utcán mellette úgy 
menjen el, mint ellenség, mint idegen:/ szenvtelen és hidegen,/ sza-
kadjon bár a szíve bele./ Baráttal, kedvessel a mi fajtánk még titkos je-
let se váltson.”34 Kritikusai a patetikusságot, a fordulatok pusztán reto-
rikai fogásjellegét, a próza- és publicisztikai riportszerûséget, a versek 
történelmi lélek- és helyzetrajz voltát említették a kötet megjelenése-
kor.35

A második világháború alatt és az ötvenes évek második felében 
írott versei nem emelkednek ki a korszak kommunista költôi (Bedher, 
Hikmet, Aragon , Nezval, Neruda) által megteremtett költôi köz-
nyelvbôl; ekkoriban Méliusz kommunista elkötelezettségû költôként 
továbbra is szabadverseket ír, de költészetét nem minôsíthetjük avant-
gárd költészetnek (bármilyen sokszor írták is ezt le kortársai), éppen 

33 Együtt a világgal. 16.
34 Méliusz József : Ameddig ellátok. 63.
35 Veress Dániel: „Együtt a világgal”. Igaz Szó, 1958/3.
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mert költôileg a hagyományos, de deklamálóvá, formálissá tett szabad 
vershez képest nem sok újat hoz a formában.

Nem változik a helyzet második költôi korszakában sem (1945–
1963), amelyre az jellemzô, hogy a privátszféra teljesen eltûnik a versek 
költôi és élményvilágából. (Az Anna-verseket kivéve.) Pontosan fogal-
maz a Beszélgetés a rakparton fülszövege, amikor a verseket lírai króniká-
nak tekinti.

Mindez abból a lelki és költôi helyzetbôl fakad, hogy Méliusz azono-
sul a korszaknak nem csupán szellemévél, hanem betûjével is. Kom-
munista költôként költôi lexikájában túlsúlyba kerülnek a társadalom-
politikai fogalomtár szavai – s nem egy esetben jelszavai. A majakovsz-
kiji éthoszból épít költôi magatartásformát – és látszólag nem vesz tu-
domást a Majakovszkij költészete és álláspontja körül a Szovjetunióban 
zajló elvi-esztétikai vitákról. Emberképében alapvetô a névtelen elvtárs, 
annak harca, munkája – az emberi élet egyéb mozzanatait kevésbé fon-
tosaknak tekinti. Nem lírai publicisztika ez, ahogyan E. Fehér Pál lát-
ta36, hanem Méliusz attitûdjének pontos lírai formája. Hiszen a tra-
vesztia egyik alapeszköze az átélés, és Méliusz teljesen átéli mindazt, 
amit ír – ezért a már-már fokozhatatlan pátosz és retorika. A kortárs 
kritika pontosan azt kérdezte, hogy „ebben az állandó heroikus maga-
tartásban, ebben a nagy fémes zengésben, ebben a szüntelen magasfe-
szültségben hová lett az ember?”37

A stilisztikai elemzés felfigyelt arra, hogy Méliusz költészetének 
„expresszív monumentalitásában”, a politikai gondolat felmutatásában 
végeredményben eluralkodik az infláció, mert eltûnik az állítmány „a part-
talanul áradó szó”, „a jelzô nélküli fônevek” sorában.38

És – azért elemeztük oly hosszasan a zsengéket, hogy érzékeltethes-
sük – ez a költôi alakulás mégis szerves. Korai verseinek elvontságra való 
hajlama, a puszta szimbólumra irányultsága, az elvont szimbólumot 
életesítô eljárása, a szabadversben otthonos kötetlen felkiáltás – ezek 
azok a jellemzôk, amelyek a második korszak nyelvezetét ilyenné ala-
kítják.

36 E. Fehér Pál: Költészet és publicisztika. Kortárs, 1950/10.
37 Gagyi László: Költészet és ember. Igaz Szó, 1960/10.
38 Sôni Pál: Ébresztô erejû költô. Utunk, 1965/6.
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E verseknek funkciójuk volt, s keletkezésük magyarázatához hozzá-
tartozik, hogy ezt a funkciót nem esztétikainak tekintették.39

A Forrás elsô nemzedékének induló költôi, Lászlóffy Aladár  és Szi-
lágyi Domokos  figyelmeztettek a tartalmi egyoldalúságra és kiemelték 
e kötetek reális költészeti értékeit.40 Mindkettôjük véleménye szerint 
értékes az Énekelj, fekete Orfeuszom c. poéma. 

Méliusz költészetének harmadik korszakát és egyben csúcsát az Aré-
na c. verskötet jelzi, melynek versei 1963 és 1967 között íródtak. Hat 
elégia – összegezi a költôi világ minden sikeres titkát és fortélyát, s 
joggal feltételezhetô, hogy Méliusz hangváltása nem független a romá-
niai magyar költészet éppen Lászlóffy Aladár  és Szilágyi Domokos  ne-
vével fémjelezhetô megújhodásától.

A kötet legnagyobb költészeti vállalkozásában, A szénásszekér elégiá-
ban újra találkozunk a regénybôl már megismert falusi élménykörrel, az 
elégiát a szintén a Város a ködbenbôl ismert gyermekszerelem motívu-
mai teszik lüktetôen érzelmes szerkezetûvé. Az a megragadó költôi tel-
jesítmény ebben az elégiában, ahogyan a leírás, a szimbolizáció, a gon-
dolatritmus szabadversre jellemzô struktúrája szinte kötött formájú 
elégia képzetét nyújtja: „… miért miért hogy mostanában folyton-foly-
vást visszatér s bezár mint/ ostromzár ugyanaz az emlék/ az ártatlan 
gyermekkor falusi színhelye/ azok a tûzô szép nyarak/ a nyarak a bánsá-
gi pusztaságban valahol a Temes és a Maros között/ tíz kilométerre a 
negyvenhatodik szélességi foktól délre/ és húsz kilométerre a huszon-
egyedik hosszúsági foktól nyugatra/ egy falu mely nem nagy és nem kis 
falu/ csak falu/ egy falu a vége-nincs jegenyesor legvégén:/ Sándorháza/ 
hûlt helye a termékenység mégsem múlhatatlan ösztönének a tájban/ 

39 „Ezek a versek a munkásosztály harcának mindennapos küzdelmeiben, forradal-
mi gyakorlatában születtek, megteltek a mozgalmi nyelv poézisével, és legfôbb céljuk az 
volt, hogy a bonyolult osztályharcban, az agresszív fasizmus ködösítéseivel szemben a 
forradalmi igazságot hirdessék, közérthetôen, mozgósító erôvel, azonnali cselekvésre ser-
kentve.” Szász János: Egy életmû útjelzôi. Elôre, 1963. augusztus 16. 

„Méliusz költôi magatartására jellemzô, ahogyan a »hétköznapot« látja. Nála a kisem-
ber s a »szürke« hétköznapi munka is hôsi méretûvé, gigászivá nô, mert a valóságban is 
az, csak szem kell hozzá meglátni és szív átérezni. Méliusz látásában a kisember is frontot 
ôriz vagy visz elôre, a hétköznap békés munkája is osztálycsata, a szocializmus és imperi-
alizmus világméretû szembenállásának része. Egyebek között csata egy új formáért is.” 
Izsák László: Expresszionista hagyomány – költôi agitáció. Korunk, 1964/12.

40 Lászlóffy Aladár: Harc a teljességért. Utunk, 1964/3. 7; Szilágyi Domokos: A beszélge-
tés a rakparton ürügyén. Utunk, 1964. július 24.
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hol tíz nyelv között szünetlen újra született hajdan az anyanyelv/ a 
csókban –/ az arany síkság volt az:/ arany bölcsôm a szent alföldi szétte-
rülésben/ s bevérzett múlásom nemzedékek pusztulása fölött/ az utolsó 
nemzedékek tája örökre tovatûnôn.”41 Ennek a poémának a romániai 
magyar költészet legszebb darabjai közt a helye. 

Az Angyal a katlanban, avagy a hopplá elégia tulajdonképpen költôi 
nyelvjátszma, s egy költôi fikció néhol megdöbbentô térképzetekbe 
konkretizált játékos felépítése. A gondolati elemek talányos világot sej-
tetnek, valahol az értelem és a semmi határán. A Jitgadal elégia – Kaddis 
a siratóforma és a szabadvers formai szintézisével állít égbekiáltó emlé-
ket annak a XX. századi folyamatos pusztulásnak, amelynek Méliusz 
részese és túlélôje. Ezt a végsô lamentót folytatja az Elégia A.-ért, egy 
modern jeremiád, amely az élet és az emberi méltóság lehetôségét ku-
tatja egy rossz sorsra átkozott világban, és a „tanknyelv” ellen az anya-
nyelv és az értelem, az internacionalizmus nyelvét hívja.

Méliusz költészete formájában és artikulációjában nehezen választ-
ható el a történelemtôl, hiszen annak cselekvô részese. Amely minden-
féle „öntôformájába” vonta a szerzôt és költészetét nem egyszer. Tra-
vesztia-versei révén, egyes elsô korszakából származó versei révén, az 
Elégiákkal Méliusz maradandót alkotott. De ez az ítélkezés nyílt; lehet, 
hogy egy késôbbi kor számára érdekesebbek lesznek a második költôi 
korszak dokumentumai, mert egyféleképpen leírnak olyasvalamit, ami 
szintén megtörtént a társadalommal.

A túlélô költô (Csiki László  szava) ôrzi a titkok birodalmát.
„Olyan ez a méliuszi költészet (az Aréna alapján), mint amikor valaki 

sötét titkok letéteményeseként egyedül maradt életben azok közül, 
akik e titkok megtartását halál terhe alatt vették magukra, s most, miu-
tán úgy hiszi, vérszerzôdéses eskütársai közül mindenkit túlélt – talán 
egyetlen lélegzetvétellel –, ezt a privilégiumát arra használja fel, hogy 
mindent elmondhasson, világgá kiálthasson az »utolsó órán.« És teszi 
ezt, mert fél nem mondani.”42

41 Méliusz József : Aréna. 9.
42 Szilágyi István: Városnagy költemény. Utunk, 1968. április 5.
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III. „És mikoron körülnézek, íme, a kor vala egyedüli 
 kortársam”

A Város a ködben zárófejezete Az utolsó vacsora címet viseli, Méliusz 
József  gyermekegója a grandiózus cím ellenére pátosz nélkül, némi 
szorongással vesz búcsút a Monarchiától. Az utolsó vacsorában nem az 
történik, amit a nagy történelmi korszakváltást ábrázoló regények ha-
sonló végfejezetekben felmutatni szoktak, mint ahogy például 
Lampedusa teszi A párducban: a báli jelenetben egy osztály minden 
bûne hiperbolikussá lesz, ugyanakkor minden erénye karikatúra, az 
utolsó nagy arisztokrata-szimbólum, Don Fabrizio meghal és kitömött 
kutyáját kihajítják az ablakon… Nem, itt egy szó sem esik a morális 
végcélja felé nyílegyenesen száguldó történelemrôl, a Nyevszkij 
Proszpektet nem veri fel a felismert igazságok optimista végszava. A 
gyermek szorongását késôbb igazolandó, Méliusz ezt kérdezi: „Mert 
micsoda hát a történelem?”43 Egy 1943-as válasz: „Egy megdöntött úri 
uralom nyomában új úri uralom. Csak a Hivatal nyelve változott, a 
konkvisztádorság nem, nem az osztály és politika, amely a háború 
konkvisztádoraival egyhamar kiegyezett.”44 Milyen is ez a történelem, 
milyen a kelet-európai történelem, kérdezi Méliusz szinte minden írá-
sában, és tudjuk, hogy a lényegfelmutatás ebben az esetben nem 
egyszerûen elvont történetfilozófiai kérdés; ha tudnánk, hogy mi en-
nek a történelemnek a lényege, akkor megmagyarázhatóvá válnának a 
különben érthetetlen sors- és jellemváltozások, a folyamatból dráma 
lenne és a történelmi korszakváltásokból tragédia, e válasz – némikép-
pen a „német nyomorúság” marxi magyarázatának a mintájára – a sors- 
és élményközösség egész tudatát hozhatná létre, mint a katarzis, mint a 
nagy dráma, mint a nagy tragédia. Ezért Méliusz állandóan általánosít, 
legfôbb értékválasztásának megfelelôen, autentikusnak a Sors és jelkép-
ben ô ugyanis a plebejus történelmet tekinti, követhetônek pedig a 
ráció szimbolikus történelmi folytonosságát is megvalósítható kultúr-
történetet. Mindezért a történelem az önazonosság kategorikus impera-
tívuszaként tûnik fel, mint kelés, mint szükségszerû tisztulás és nem 
mindig szükségszerû pusztulás, mint lehetôség arra, hogy a történelem 
népi és a rációé legyen. Az alternatíva rettenetes: a történelemnélküli-

43 Méliusz József : Sors és jelkép, avagy egy erdélyi utazás regénye ezerkilencszáznegyvenhá-
romban, tizenkét fejezetben elbeszélve. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975. 29.

44 Uo. 30.
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ség. Emlékezzünk, a történelemnélküliség legtisztább formáját a kele-
ti társadalmak jelentik – ázsiai termelési mód és despotia között, a poli-
tikai hatalom felhôrégióiban zajló történelemmel. Küzdeni kell a törté-
nelemért: „A történelem mindig elseperte önmagát, végül is emlékezet 
nélkül maradt. Ez az emlékezethiányunk az, hogy úgy érezzük: nin-
csen történelmünk, az új konkvisztádorok legerôsebb szövetségese el-
lenünk.”45 Méliusz 1943-ban aktuális stratégiát fogalmaz: „… a való-
ságban maga az élet kegyetlensége, a történelem embertelen és talán 
felmagasztosító fordulatai viszik majd el népünket és a nemzetet ebbôl 
a háborúból a »fôiskolához«, egy igazi demokratikus érettséghez, ahhoz 
a gondolathoz, hogy sorsát a nép maga cselekvô politikában intézze.”46

A francia forradalom népszuverenitás-elve lebeg itt Méliusz elôtt, 
nem merül fel az éppen Kelet-Európában, az itteni tapasztalat alapján 
Eötvös József által megfogalmazott szörnyû kétely: vajon elégséges-e a 
népfölség, vajon ez automatikusan biztosítja-e a nép szabadságát is? 
Erre a kérdésre is van válasz; elsôsorban a regények regényei válaszol-
nak, a regények arról, ahogyan a kéziratok szatellitpályán vándoroltak 
két olyan pólus között, amelyek a történelem megkettôzôdése révén 
jöttek létre. Ebben a megkettôzôdésben, amelyre az alternatívák struk-
turális-kizáró viszonya jellemzô, a klasszikus értelemben vett, egyne-
mû séggel és lezártsággal jellemezhetô sorsú individuum nem létezhet, 
sorsmozzanatai óriási történelmi cezúrákon át alakulnak. De mivel csak 
illúziói szûnnek meg, eszményei pedig megmaradnak („Mi máig álljuk 
a régi erkölcsi szövetséget. Tehetnénk-e egyebet, barátaim, Kassziopeia 
sugaraival a fejünk búbján és a történelem parazsaival meg üvegcsere-
peivel mezítelen talpunk alatt?”)47, az individuum és a jellem találkozá-
sa egy sorsmozzanatban gyakran a pusztulás. A túlélôk pedig, akikbe a 
történelem beoltja halottait, úgy tesznek, mint Méliusz regényeiben és 
emlékirataiban, sorsmozzanataik egyesítésében keresik a karakternek 
megfelelô történelmi alternatívát. Azért, hogy mások ne járhassanak 
úgy, mint ôk, akik mikor körülnéztek, azt kellett lássák: a kor egyedüli 
kortársuk.

45 Méliusz József: i. m. 30. 
46 Uo. 144.
47 Uô: Kávéház nélkül. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 327. 
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Az eszményképek képviseletének mûfaja

Talán egyik mûfajában sem annyira erdélyi író Méliusz József , mint 
publicisztikájában, azokban a naplólapokban, vitairatokban és az illúzi-
ók létezô és megsemmisült kávéházaiban eltöltött és leírt jelenlétben, 
amely az eszményeknek és azok hôseinek állandó képviseleti mûfaja. 
Négy vaskos kötet ôrzi az állandó és folyamatos tanúságtevést: Kitépett 
naplólapok (1961), Az új hagyományért (1969), Az illúziók kávéháza (1971) 
és a Kávéház nélkül (1977). Ezek alapján megírható lenne egy szûkebb 
politikai, társadalmi és kultúrtörténet. De számunkra ez alkalommal a 
dokumentumoknál fontosabbak a következôk:

– szinte negyven éven át következetes baloldali kultúra- és iroda-
lomeszmény mûködteti, amely a néhol túlzó, néhol feleslegesen in-
tranzigens beállítódás ellenére egy nagyvonalú és mindvégig európai 
kite kin tésû ízlésrendszert határoz meg és ír le;

– hitet tesz az európai kultúra és irodalom egysége mellett, s igyekszik 
a szûkebb pátria irodalmát annak erôvonalaiban felfogni;

– következetesen az egyik legmagasabb rendû értéknek tekinti a 
Közép-Kelet-Európa térségében mûködô kultúrák és irodalmak közös 
és összekötô eszmerendszereit, mûveit, alkotóit és jelenségeit. Írástu-
dóhoz méltó etikai elkötelezettséggel hadakozik a közeledés és megér-
tés szelleméért a magyar, román, szerb, horvát, szlovák kultúrák és iro-
dalmak között – a kölcsönösség és a hatások sokoldalúságában az egyes 
gazdagodását is látva.

Mindebben egy olyan történelem- és társadalomkép mûködik, 
amely a sorsfordulókon és a kollíziókon túl, a megpróbáltatások ellen 
döntô fontosságúnak ítéli a közös idô krónikáját. Ez pedig már ismét 
esztétikai, mûfaji kérdés is. Történelmi elkötelezettségében Méliusz 
új formájú hagyományt teremt – de régi hagyományt folytat.

Publicisztikai írásainak kapcsán többször írták le, hogy Méliusz nem 
engedelmeskedik a szokványos mûfaji szabályoknak, s a mûfaji korlá-
tokat áthágva ír. Holott a napló, emlékezet és vallomás írója gesztusá-
ban is a lehetô leghagyományosabb, ugyanis nagy múltú erdélyi mûfaj 
mûvelôje; arról a mûfajról van szó, amely vívmányaival a megszületô 
magyar regény elôkészítôje volt: az emlékiratról. S a rendhagyó emlék-
iratok születésének okát is fôleg a kelet-európai történelem sajátossá-
gaival magyarázhatjuk.

Emlékirat, a nagy formákat megelôzô vagy azokat pótló forma ott 
születik, ahol nem alakulhatnak ki az élet jól körvonalazott és pontosan 
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artikulálható formái (a nézôpontul szolgáló egyéni lét követhetô forma-
általánossága itt különös szerepet játszik), amelyek a nagy irodalmi for-
mák megszületését lehetôvé tennék. Emlékirat ott íródik, ahol az em-
ber sorsa nem egy, hanem több, gyakran egymást ismétlô vagy egymás-
nak ellentmondó tragikus konfliktust tartalmaz. Tehát több sorsa vagy 
sorslehetôsége van, és ezek csak a nagy történelmi kollíziók pillanatá-
ban kapcsolódnak a történelemhez, egyébként azzal csupán párhuza-
mosak.

Mert „Mindig most kell helytállni. Nem tegnap és nem holnap. 
Nem könnyû a válasz a kérdésre: hol az a hely?”48 Aki a helyet megta-
lálta, el is kötelezte magát egy történelmi alternatíva választása mellett, 
errôl azonban kiderülhet, hogy helyességének szubjektív belátása elle-
nére – vagy éppen azért (sokszor nem lehet tudni) – megsemmisíti a 
mellette elkötelezett alanyt, illetve új sorsot talál neki, amelyben ismét 
meg kell lelnie „a helytállás helyét”. Történelmünk típushelyzete.

Ennyi relativizmust csak úgy lehet szubjektíve túlélni, ha az alany 
folyamatosan emlékezik a történelem igaztalanul eltemetett alternatí-
váira, s az emlékezés révén azokat a jelen részeivé változtatja. Szembe-
síteni a jelent a jelenhez vezetô alternatív történelmi lehetôségekkel, a 
jelen lehetôségekkel – az emlékirat mûfaja –, s amint Bretter György  
írta, azt jelenti, hogy megtörjük a jelen monolitikus jellegét. Méliusz 
életet lehel az alternatívákba, élôkké teszi az alternatívákat képviselô 
radikális írók, mûvészek, a történelmi hagyományhordozó örök kultúr-
szimbólumok világát; olyan helyzeteket épít, amelyek radikális külön-
nemûségükkel a jelen kimondására késztetnek, mivel azzal enigmatikus 
viszonyban állanak.

Méliusz nemcsak ír a nyelv és erkölcs, anyanyelv és erkölcs össze-
függéseirôl, hanem egy gyökeresen különbözô világ (a két világháború 
közötti európai avantgárd, Velence, az alternatívákat is jelentô írói 
maszkok sokasága stb.) megalkotásával annak kimondására késztet, 
hogy mi a jelen. Ez morális cselekvés, amelynek felépítésében egy sa-
játos ellentét szerepel: eszmény és pusztulás ellentéte, illetve az irodal-
mi leírásban a tiszta, vállalható eszményeknek és az azokat hordozó 
alany szükségszerû, sokszoros pusztulásának az ellentéte.

48 Méliusz József : i. m. 154.
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Sokszoros pusztulás, hiszen az alany nem hal meg,49 sorsa lesz, új 
sors, és ebben az új sorsban még sokszor át kell élnie régi (talán tulaj-
donképpeni) sorsának pusztulását az emlékezés révén, és az egészben 
valami szörnyû megmagyarázhatatlanság lappang, hiszen az alanynak 
csak a sorsai változnak, de eszményei nem. Mit tehet hát, hiszen sorsai 
meghaladják, csak eszményei maradnak változatlanul az övéi? Mit te-
het hát, ír, hiszen e megmagyarázhatatlanságban titok lappang, a titok-
ban pedig „olyan feszültség rejlik, amely a megnyilvánulás pillanatá-
ban feloldódik” (Simmel). E feloldódás egyben a Méliusz-emlékirat 
hatásának és hatásmechanizmusának is magyarázata. Természetesen a 
titok oldódik fel (mint egyébként minden igazi emlékiratban), és nem 
az alternatívák mosódnak össze.

A Méliusz-emlékirat szövege is az eszménypusztulás szörnyû logiká-
jának írástükre: szabadverseinek hosszú mondatai közül fel-felszakad 
egy befejezetlen sóhaj vagy kérdés, amely ott éppen olyan megmagya-
rázhatatlan, akár az értelmetlen pusztulás, amelyre utal; a nyilatkoza-
tok, beszélgetések szövegeiben hirtelen egy-egy számunkra érthetet-
len mondat tûnik fel, ami tulajdonképpen üzenet az eszmények min-
denütt jelen levô láthatatlan ellenségeinek.

Csak a reményelv ad a mondatoknak igazi emlékiratszerû epikus 
nyugalmat, a reményelv, amely ugyan már Kierkegaard-nál elnyerte 
valószínûleg végleges kritikáját, még mielôtt századunkban (például 
Blochnál) új metafizikai elvként megszületett volna, a reményelv, 
amely az eszmények mellôl is eltünteti majd a pusztulást. S követke-
zésképpen talán azt a látványt is:

Kharón ladikjait a Gran Canalén.

Bevezetô Méliusz József  Város a ködben címû könyvéhez (Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1981).

49 „… a könyvek sorsát végül is az olvasók döntik el. Itt másról van szó. A szerzôk 
sorsáról. A sziklaomlással együtt lezuhanó szálfákról. Amelyek, íme újra fölegyenesed-
nek, s a látvány a reménységnek új gyökérverése sorsunk tektonikus mozgásaiban” – írja 
Sütô András  a Sors és jelkép sorsa kapcsán. In: Évek – hazajáró lelkek. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1980. 43. 
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Dominó prózára és versre

Jegyzetek szerkesztés közben

1. Mondatainak tanúsága szerint Méliusz József  számára a világ té-
nyei és az irodalom – mint a tények beállítása: nevettetéstôl tragédiáig 
– a kölcsönös bekezdés és a kölcsönös kikezdés viszonyában vannak. 
Egyik pillanatban az élet és a világ tûnik számára befejezettnek és 
szentnek: felbontja mondatokkal; a következô pillanatban viszont az 
irodalom befejezettségére haragszik meg, s bontja fel a világ állandóan 
értelmezett és újraértelmezett tényeivel. Elioti elv szerint helyezi a 
kezdetet a végbe, és megfordítva. A befejezetlenség és az állandóan 
elkezdhetôség állapota jön így létre, mozgalmas és forgatagos, aligha 
tudna vele valamit kezdeni a „befejezettség” dogmájára építô esztéti-
kák elmélete. Háromszor olvastam el a Múzeum kéziratát, s mindhárom 
alkalommal ceruzával írott új mondatok sokaságát találtam, megváltoz-
tatott bekezdéseket, újfent kikezdett dogmákat (a sajátjait is beleért-
ve). Hétfôn leírt mondatához Méliusz kedden újat fûz, hiszen kedden 
már más világ van, s a szakramentumot csak a szentély ismeri felfogásá-
ban, az íróasztal nem. De egy új mondat – mégoly parányi is – képes az 
egész jelentést befolyásolni, legalábbis, ha elfogadjuk a rész–egész 
arisztotelészi logikáját. Természetesen nem az illendôség módján: a 
rész megváltoztatása nem illendôségbôl vezet az egész megváltozásá-
hoz, hanem egy dominójátékra utaló gesztus szellemében: ott kezdôdik 
a játszma, ahol a szerzô ujja rámutat az illesztett kockák egyikére, az 
onnantól számít az innnen és az azon túl.

A gesztus – nem is lehet más Méliusznál – az észvallású értelemé, de 
nem a saját bölcsességének mítoszába megállapodott („beletörôdött”) 
értelemé. Horace Cockery egyik levelében „a lázadó bölcsesség ítéle-
tének” nevezi azt a sajátságos állapotot, amely egyben ôt a környezeté-
vel összefûzô viszony is. Goethével szemben Hölderlin moráljára eskü-
szik, a világot egyetlen hatalmas eretnek kiáltással akarja megállapo-
dott, önzô sarkaiból kifordítani: „…készülôdöm erre a hallatlan, talán 
tényleg ôrült szertartásra, amikor majd úgy szólal meg bennem a harag, 
a düh haragja, mint a hajdan fellázadt prédikátor hangja az üres kated-
rális boltívei alatt. Én leszek az istenkáromló, a felháborító Hang. A 
Harag Hangja. No meg az emlékezésé. Néha tán a humoré. Aztán meg 
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a képtelenségé. A világ egyetlen jól megszerkesztett abszurditás. Ez 
hallatszik majd: harsány nevetés görgô visszhangja az üres katedrális-
ban… Gátolatlanul fogok végre beszélni, és – ön szerint. Doktor, úgy 
lehet eszelôsen – nevetni. Szabadon, egymagamban. Egyedül lenni 
nem a téboly, hanem a szabadság.”

„Eretnek kiáltást” persze nem lehet kötött formájú versbe tördelni, 
emiatt a „darabokra tört elégia” is csak szabadvers lehet, de nem akár-
milyen! A versrôl szóló poétikai fejtegetéseiben Méliusz kitér arra, 
hogy a szabadvers legfontosabb tagolási elve a fiziológiai – a lélegzetvé-
tel ritmusa. Idézi Ginsberg  megállapítását, mely szerint az „Üvöltés… 
elvileg egyetlen lélegzetvétel”. Az elégiát ebbôl a szempontból egyet-
len visszatartott lélegzetvételként jellemezhetjük, ez a visszatartott lé-
legzet jelenti a tónust. S azért „darabokra tört”, mert meg-megszakado-
zik. A sóhajszerûen visszatartott lélegzet tónusát a harag, a düh, a felhá-
borodás, máshol a rezignáció változtatja át önmaga ellentétébe. Belsô 
gondolati ritmusa a kétely állandóságából származik: „örökké ugyan-
azoknak a szellemi és etikai megkísértéseknek és kínoknak a körforgá-
sában vergôdik”. Nem jelentené számára a költészet a szó profanizált 
értelmében vett „megváltó” eltekintést a végzetesen történelmi min-
dennapjainak kalodájába zárt személyiségtôl? Igen is, meg nem is. 
Nem tud eltekinteni attól, hogy a történelemben semmi nem változott, 
hogy az az értékrendszer, amely a „megváltó eltekintést” lényegében 
lehetôvé tenné, világon kívüli. A Gonosz kísértetiesen születik újra 
ugyanazokból az erôkbôl és ugyanazokból az ordas indulatokból.

A Szellem Európája Méliusznak és Horace Cockerynek egyaránt 
álma, de álom marad csupán; az alkotás ugyan helyreállítja az egységet, 
de annak immár feloldhatatlanul ellentmondásos formájában. A költé-
szet többé nem része a létnek, mert a létet olyan értékrend uralja, 
amelyhez a költészet csak egyféleképpen viszonyulhat: tagadással: 
„H. C. tudatában volt annak – egy élet összegezésének alávetett társa-
dalmi, gondolati és mûvészi tapasztalata szerint másképpen nem is lett 
volna lehetséges –, hogy ha el is választja magát a történelem diktatú-
rát, reakciót, nacionalizmust, barbárságot öltött lényegétôl és formájá-
tól, hogyha el is veti az alávetettséget és elszemélytelenedést követelô 
vak történelmi determinizmust, személyes sorsának, lírai személyisége 
objekti vá lá sá nak, költôi mondanivalójának, a mondanivalóból való for-
materemtésnek: a mûnek meghatározója akkor is a történelem. Az, 
amelyet megszenved és elvet. Szembehelyezkedésének erkölcse 
ugyanannak a valóságnak a másik pólusa, amelyben azt megtagadva, 
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benne él. Nincs kibúvó és nincs tovább. Végsô soron fogoly.” A lét és a 
költészet viszonyát a fogolyparadoxon fejezi ki; mily messze áll H. C. 
attól a felfogástól, mely szerint a költészet megénekli az élet szépsége-
it, hogy egyáltalán valamit is megénekel. A költészet itt a világ kizáró-
lag etikai megszenvedésének kínos eszközévé változott, egy lépéssel a 
teljes elhallgatás szakadéka mellett.

Megvallom, én elôször a verseket ismertem meg, és jóval késôbb a 
Múzeumot. A versek alapján nagyon jól el tudtam képzelni a költô sze-
mélyiségét, valamint annak alaki jegyeit. Részben azért, mert az alanyi 
versekben elég sok a helyzeti elem, utalás („Kockás plédekbe burko-
lózva ülök erkélyemen és nézem az ôszülô tengert” – igen jól el tudjuk 
képzelni azt a szakállas, pipás urat, aki kockás plédekbe burkolózva 
nézi az ôszülô tengert), másrészt a versekbôl is összeáll egy szerves ér-
zelmi-világnézeti rendszer; eszméiben-motivikájában-filozofémáiban a 
költôi érzékletesség módján mondja azt, amit a Múzeum mintegy szelle-
mi biográfiaként magyaráz, értelmez. Például az európai történelmi lát-
vány: „Az eltûnt országutakon a háborúk végének és a béke kezdeté-
nek örökké ismétlôdô látványa. […] A nagy embermészárlások helyén 
a vér okkersárga nyoma. Mind ezt láttuk már Európában is./ Csak ez 
állandó az emberi nem történetében.” (Mi történik Ázsiában?) A történe-
lem és a költészet viszonylatában létrejött fogolyparadoxon: „Csonkig 
égtem/ négy néma fal között.” (Csonkig égtem. II.)

Méliusz nem az a fajta alkotó, aki megállana a reflektálatlan mondat 
avagy az egyszerû evidencia szintjén; a Horace Cockery-verseknek 
megvan a maguk sajátos héjszerkezete: a mondat mögött a „mögöttes 
mondat”, elôtte a „mondat-elôttes”. Ennélfogva az egyes mondatok 
között is sajátos jelviszonyok alakulnak ki, s a költészetben, de a költé-
szetrôl szóló reflexióban is igyekszik elkülöníteni az egyes tudattípu-
soknak megfelelô mondattípusokat. Sokat foglalkoztatja az ideologikus 
tudat, illúzió, valamint a helyes, a történelmi helyzettudat viszonyának 
a kérdése, annál is inkább, mivel ezek mindegyike a hitek bizonyos tí-
pusait is meghatározza. A tudatoknak és mondatoknak nem egyforma a 
helyi értéke, de van olyan axiológiai rendszer, amelyikben inkább el 
lehet dönteni, hogy melyek az illúziós mondatok, melyek a hamis tuda-
téi, s melyek lehettek volna a helyes történelmi helyzettudat ítéletei. 
Legfôképpen a vereség–legyôzetés–halál szellemi állapota minôsíti il-
lúziónak a hit bizonyos mondatait. A Történelemóra Dogshaven ben címû 
vers pontosan meg is fogalmazza a hit-ítélet erkölcsi relativizmusának 
ezt az elvét: „Amikor ráeszméltünk/ hogy gyôzelem helyett vereséget 
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szenvedtünk/ hogy a gyôzelem illúziójában fölöslegesen telt el életünk/ 
hogy ami volt más volt/ hogy mindennek vége s hogy nem lesz feltáma-
dásunk/ akkor mondhatjuk el felszegett fôvel:/ gyôztünk.// Amikor már 
tudjuk/ hogy végleg vesztettünk akkor gyôztük le a hamis tudatot/ és 
ezért mondhatjuk felszegett fôvel hogy/ végre igazat szóltunk/ és nem 
hazudtunk.” Olyan ez a két strófa, mint a késô sztoikusok apóriái a fá-
tumról, s a fátum mellett a fent említett axiológiai rendszer egyik lé-
nyeges eleme, a halál szinte apoteózishoz jut a Most ugrik a hulla a vízbe 
groteszk, danse macabre-hangulatú látomásában.

Horace Cockery szellemi biográfiájában tételesen is megfogalmazó-
dik a „világos helyzettudat” fontossága a költészet számára, de ezenkí-
vül a Napló-jegyzetekben másfajta tudatról is említés történik, s Méliusz 
véleménye szerint a kétfajta tudat kétfajta költészetet is meghatároz: 
„Történelmi helyzettudat. A hamis tudat ellentéte. Minden jelentôs 
költészet egyik meghatározója. Szemügyre vétele nélkül semmilyen 
költészet meg nem közelíthetô. A történô történelmen kívülhelyez ke-
dés: helyzettudat. De a sorstudat! Csak a kivételesek, a jelentôsek köl-
tészetében jelenik meg, a személyesen nemzeti, emberiségi sorstudat-
ként Petôfi , Whitman, Rimbaud, Éluard, Mandelstam, Ady , Illyés 
Gyula, József Attila .”

2. Igazi filológusi feladat lenne összeállítani azt a képzeletbeli könyv-
tárat, amelybôl Horace Cockery eszméi, képzetei, ihletei származnak, 
azt a lényegében baloldali-humanista, avantgárd formát kedvelô könyv-
tárat, melynek idézgetése Méliusznak nagy gyönyörûséget, az olvasó-
nak pedig szellemi izgalmat okoz. Hiszen a század szellemi térképének 
egy igen nagy szeletét kapja sûrítve kezébe! Ebben a könyvtárban Kas-
sák Lajos  díszhelyre kerül, nemhiába fordítja Horace Cockery. Túl vi-
lágnézeten és formán, azt hiszem, Méliusz számára a kassáki mûvészi-
alkotói parancs ma is fontos, Kassák az embert par excellence konstruk-
tôrnek tartotta. Méliusz könyvének architektonikája mesteri, s példája 
közvetett érv: Urak, bízzatok az architektonikában!

Igaz Szó, 1984/2. 
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A költô újabb arcai

Minden újabb közlés és minden újabb olvasat eladdig ismeretlen 
ízeket, zamatokat tár fel a költeményben, különösképpen akkor, ha új-
rarendezve és megváltozott láncolatban, összefüggésekben látjuk vi-
szont régebbi ismerôseinket. A megváltozott verskörnyezet ismeretlen 
vonatkozásokra és motívumokra tereli a figyelmet, egyes belsô vonula-
tokat felerôsít, másokat háttérbe szorít, a költészet belsô tájrendszere 
lényegében ugyanaz marad, csak éppen a lépték változik meg, másho-
vá esik a fény s ismét máshová hull az árnyék.

Méliusz József válogatott költeményeivel (Válogatott költemények 1930–
1980. Válogatta és az utószót írta Szász János. Kriterion Könyvkiadó, 
1984. = Romániai magyar írók.) sincs ez másképp, különösen amiatt, 
hogy a válogatás mindig értékelvûséget hordoz, jelen esetben a Szász 
Jánosét. (Tegyük hozzá, hogy irodalmunkban alighanem ô a legjobb 
ismerôje és értôje Méliusz József életmûvének, amelyet többször te-
kintett át, a szocialista romániai magyar költészet kibontakozásának 
összefüggésrendszerében is. A jelen kötethez fûzött tanulmánya úgy 
rajzolja meg e költészet pályaképét, hogy egyben értelmez és a váloga-
tás értékszempontjait is megvilágítja.)

A válogatás ötven év költôi termését fogja át, méghozzá a visszaúton, 
1980-tól 1930-ig; ennek a fajta szerkesztésmódnak az az elônye, hogy a 
kiteljesedett, kijegecesedett forma felôl láttatja a kezdeteket, a versek 
olvasása olvasásuk módszertanát is tartalmazza. Emellett életrajzi-iro-
dalomtörténeti jellegû utalások is segítik az olvasói tájékozódást, el 
egészen az olyan apró részletekig, mint amilyen a költôk hangjáról szó-
ló költeményrészlet: „ó miért nem találták még fel akkor a/ mellény-
zsebbe tûzhetô töltôtoll-kupakba/ rejtett amerikai nyomozó-magnó-
felvevôt/ hogy ellopta volna babits mihály/ arkangyal hangját még oly 
zizegôn amiként/ szólt s még nem tudva hogy a hangszálak/ rózsagyö-
kerei között a torok skarlát mélyén/ lassan ugyan de már nô az orv halál 
karma/ s ellopni rögtön utána a lehel utcából a/ kassák hangját amely 
úgy szólt s szól ma/ nyolcvanévesen is konstruktivista képei/ között 
mint kis ezüstkalapáccsal pendített/ tiszta-nikkel rudacska ötven fokos 
hidegben…” EMLÉK 8 (1929: M. J. két nevezetes találkozása Kassák La-
jossal).

Bármilyen hihetetlennek is tûnjék, ezek a kiváló és pontos képek 
nem csupán a költô észrevételei, képzetei kortársainak hangjáról; az 
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elektroakusztikai módszerekkel végzett poétikai kutatások igazolták 
azt a költô számára mindig is magától értetôdô tényt, felismerést, hogy 
a költô hangja és költeménye között lényegi kapcsolat van. Borisz 
Eichenbaum a tónusban jelölte meg azt a más által nem utánozható 
egyedi jelleget, amely a költô versmondásának mindenkiénél ponto-
sabb mivoltát biztosítja, s újabban már a hangképzés elemibb szintjei-
nek ismeretében következtetnek a retorikus jellemzôkre… Salamon 
Ernô elképzelése a költô-hangszerrôl olyan értelemben is igaz, hogy 
ama megszólaló hang a belsô hang emelkedését-ereszkedését, lükteté-
sét követi, annak alapján, hogy kihallgatta a világ zajait, zörejeit, zené-
jét, ritmusait, s nyelvében újjá tudja teremteni azokat. Mert a világ s 
annak részei is hangszerként szólalnak meg annak, akinek van füle a 
törvény meghallására. Íme e költôi hang keletkezésleírása az Aréna Má-
sodik énekében: „és mintha álomban/ mintha álomban/ lehunyt pillák-
kal/ patakban fürdetett két kezével/ magához vonta borzas fejem/ 
hánykolódó ringó kemény mejjéhez szorított/ s csak belefulladni e 
búgó sosem mert lassan hintáló/ s hirtelen jött boldogságba/ s inge vász-
nán át hallottam/ egészen belülrôl hallottam szíve csudálatos dübögé-
sét/ mi egészen de egészen úgy szólt mint nagyon messzirôl/ a cséplés 
rendetlen ritmusai reggel/ amikor a homályos szobában egyedül ébred-
tem és/ hosszan elhallgattam.”

A hanghatást pontosan visszaadja a zene metrikus mintázatú szabad-
vers-szerkezete. A végsôkig kiélezett hallgatás helyzetében pedig 
(ugye önök is ismerik?: végül az ember már a saját vérereinek lükteté-
sét is hallja) egy teljes hangkép minden összetevôjét kibontja, az emlé-
kezés zsolozsmázó hangjának tónusát felváltja egy teljes hang-egye-
tem: „sûrû hangfogófüggönyön át/ az esti szekerek zörejétôl fedetten/ 
zúgó füllel és mégis hallottam:/ Mariska odabent a nyitott muskátlis 
ablak függönye/ mögött a sötétben/ szöszmötöl/ csobogtat loccsangat 
zománcos mosdójában az eresz alatti/ hordóból merített lágy esôvízben/ 
utána meg oly suhanó szöszölés/ hogy bizonyosan kibontott haján át 
húzza nem túl/ gyors és hosszú vonással a fésüt/ és nem énekel… és 
mintha hajában elpattanna suhanó fésûje sóhaja/ egy hangbuborék/ 
semmivé lett/ s váratlan csend/ senki se szólt/ semmi se neszezett/ 
egyedül a tücskök ciripeltek ájtatosan/ furcsa esti istentisztelet muzsi-
kusai…” 

Az esti áhítat a pillanat hangsoraiban egyben a világnak egy olyan 
hangmintája is, amely szerkesztési elvként más típusú versekben is fel-
bukkan, persze, nem ez a derûs, üde hanghatás a jellemzô Méliusz köl-



575

teményeire, hanem a háborúk, a történelem és az egyéni sors megráz-
kódtatásainak súlyától tompított, gyakran lamento felhangú szólam, 
amely leginkább a visszapörlés indulatától fûtve ércesedik, leginkább a 
Sobri Jóska kihívó képe egy ócska fotográfián címû poémában. Méliusz maga 
is felhívja a figyelmet a költô, a hang és a történelem sokoldalú összefüg-
gésére. Árulkodó hang címû költeményében írja: „Hiába na…/ a költe-
mény hangján felismerszik a költô”… „Hiába na…/ a költemény hang-
ján felismerszik a/ történelem.” (Horace Cockery darabokra tört elégiája).

Méliusz egyik gyakori világnézeti töltésû hangképzete egy keserû, 
hosszan tartó nevetés, amely mintegy a végsô igazság gyôzel mének re-
ményében, a pusztulatából kiemelkedô értelem hangjaként úrrá lesz a 
tereken, egy kételyes-keserû, de egy-osztatlan nevetés. Ez a nevetés a 
koponya belsô eleven tereiben lakozik, egy középkorias elképzelést 
takar a világban elrejtett danse macabre-ról, amelyet a modern korban 
célszerû észben és fejben tartani, a világ úgyis csak „a végokokban és 
végpusztulatokban” vesz róla tudomást.

Középkori festményekre emlékeztetô gesztus az is, ahogyan Méliusz 
a koponyához nyúl – de ne feledjük, hogy valamikor minden valamire-
való írástudó asztalán ott állott ez a memento mori. A Petôfi-poémában 
imígyen szólal meg az elmúlt értelem hangja: „Elpusztíthatatlan, Te, 
mint a plebejus/ emberközeg, amelybôl vétettél, mint ez a/ fehér, csu-
pasz, hideg koponya tenyeremen,/ a Gondolat, ez elnémult, halott ka-
tedrálisa:/ misztérium, Ész vakító fénye, és/ ugyanakkor gyász és halál, 
ínytelen fogú/ ôrült hangtalan felnevetése – koponyád/ nevet! – igen-
lés, tagadása a nevetésben, és/ megsemmisülés és feltámadás, élet és 
bukás/ a koponya nem hallhatón és visszhangzó/ hahotájában…/ (E ne-
vetésen túl már semmi sincs…)”. Logikus, hogy ha az értelem nem 
képes felfogni a világ pusztulását (mert ez valahogyan mindig kívül ma-
rad a pozitív ész szerkezeti képességein), legalább egy nevetés erejéig 
igazságot kell hogy szolgáltasson a teremtés és pusztulás örök egyensú-
lyának.

Említettem, hogy különösen a hatvanas években írott költemények 
és az azokat kísérô töredékek, verscsírák hangvétele derûsebb, nincs 
meg bennük a harmincas évek avantgárd beállítódása verseire jellemzô 
világnézeti nehézsúly, kiáltványjelleg, avagy a hetvenes évek epikus 
zártsága. A középtájon a legnapfényesebbek a Válogatott költemények, az 
Aréna és az Angyal a katlanban, avagy a hopplá elégia soraiban és környe-
zetében. Itt egy, a többi versekben csak mutatóban csillantott erény és 
képesség mutatkozik meg teljes terjedelmében, a játéké – amely tulaj-
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donképpen a költôi teremtés leglényege, vagy az kellene hogy legyen, 
s lehetett volna Méliusznál is hangsúlyosabb, de persze az alkat és a 
történelem s egymásrautaltságuk más arányokat biztosított a poeta 
ludensnek a költôi életmûben. Leginkább a képszerkesztés logikájá-
ban érhetjük tetten a játszó költôt, hisz ne feledjük, elsôsorban a kép-
sor, képláncolat, képtorlasztás a század avantgárd verselésének egyik 
legfôbb eszköze (Méliusz ugyan nem alkalmazza a torlasztásos válfaját, 
a retorikát felszámoló kép-összemontírozást, ellenkezôleg, képei fest-
ményszerûek és epikus rendben, pontos retorikus szerkezetben köve-
tik egymást, leginkább a lélegzetvételi periódussal ritmizált tiszta sza-
badverseléses alakzatban).

Íme, egy ilyen tiszta, metrikusan is hangszerelt, szinte a székely 
festôk színeire és plasztikájára jellemzô egyedi kép: „Az Isten-fonta 
bükk-koszorú kellôs közepén játszva/ bucskázik a Maros habja/ de a 
völgytorok sziklái közt megvadul s zúgva rohan/ lefelé…” (A Maros). 
(Ha akarnám, sem tudnám nem idejegyezni az idézet oldalszámát, ör-
vendhetnek az avantgárd költôk és a számjátékok kedvelôi: 333.). Fi-
gyeljük meg a formát klasszikusan tiszta eljárással megbontó és szép 
szürreális képsort létrehozó eljárást, amely nem a látvány tiszta leírását 
tekinti a költemény formaelemének, hanem egy hasonlóságon alapuló 
képpel él. Ettôl az egész vers „filmje” megváltozik, s ennélfogva han-
gulati jellege is, az esztétikum erôterének másfajta helyére tolódik. 
„Zsálya fodormenta a parton./ A Marosból teknôsbékák vízilovak s ele-
fánt-bébik háta áll ki./ A túlsó partról esténkint ötezer kiló málna kel át 
a vízen/ s ha Oslóban vagy Mexico-Cityben jeget dobnak szép/ piros 
levébe és szóda sistereg belé/ ki is tudhatná/ hogy zsálya fodormenta a 
parton/ s a Marosból teknôsbékák vízilovak és elefántbébik háta/ áll ki/ 
s hogy milyen édes illatú a málnától a parti erdôalja.” (Málna) Lehetett 
a teknôsbékára és elefántbébire emlékeztetô alakzat eredetileg zátony, 
szigetecske, hordalék vagy uszadékfa, tömlô, örvény. Nem ez a lénye-
ges, hanem az, hogy pontosan teknôsbéka, víziló s elefántbébi hátához 
hasonlított, a képnek tehát metaforikus elemei vannak. De ha már 
megteremtôdött a jellegzetes Vámos Rousseau-s logika, akkor logikus 
az is, hogy „A túlsó partról esténkint ötezer kiló málna kel át a vízen”, 
amit ha akarunk, olyképpen is láthatunk, hogy „naplemente ringó fé-
nye futkároz a Maroson” – ha akarjuk, nem szükséges, ugyanis naple-
mente minden este van, de ötezer kiló málna csak egyszer kelt át a 
Maroson –, amikor Méliusz József úgy látta. Továbbmenôen – s ez már 
a világkép, világlátás jellemzôire utal – a Maros piros levébe Oslóban 
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vagy Mexico Cityben dobnak jeget. Miért ne, hiszen láthatja valaki az 
Oslóban szürcsölt málnalében is a Maros-parti naplemente színét – ha a 
végsôkig ragaszkodunk a József Attila megkövetelte érzékletes, moti-
vált és logikus képszerkesztési eljárásmódhoz. De nem muszáj, ebben 
az esetben a Kassák Lajos-féle korai minden vagy semmi alapú vonat-
kozáslánc laza képutalásos logikája is elégséges. De végül Méliusz – s 
ez az epikus megoldás mintegy megkoronázza a bravúrt – az ismétlés-
sel visszavezet a Maros-parti kiinduló helyzet csendjébe. Nem történt 
semmi – csak a természet (miképpen Lászlóffy Aladár mondaná).

Az elefánt a méliuszi játéknak gyakran felbukkanó eleme, hozzájuk 
kapcsolódik a Játék-cédulák egyik telitalálata is: „a nappalok temetôjük 
felé/ cammogó bús elefántok”. A motívum megtalálható A cirkuszban 
unatkoznak az elefántok címû reflexív-játékos poémában is, hiszen ha 
„Az író … általában finom és törékeny anyagokkal dolgozik, fölöttébb 
érzékeny mûszerekkel”, már maga a szó meg az állat felidézett képe 
kihívás. Hol mesei kép keletkezik az ütköztetésbôl: „Az elefánt vala-
hol, tán/ az ôserdôben tárcsál, s hogyan, hogyan nem,/ megszólaltatja az 
elnémított készülék csengôjét. Amikor/ az író felveszi a kagylót, az ele-
fánt a beszélô-kagyló/ homorú védôlapjának kicsiny, kerek likai vala-
melyikén/ átnyomakszik, behatol a porcelánboltba egyenesen az/ író-
asztalra…” –, hol pedig a mindennapokban nagyon is valós és nehezen 
megoldható alkotási kérdések valamelyikének exponálása: „Az elefán-
tot nem érdeklik sem/ remények, sem illúziók. Sôt, mintha az effélék, 
különösen/ az álmodozás meg egyéb gyalázatok még csak jobban/ felin-
gerelnék. Hát még ha elefántcsorda tolong a/ mûhelyben.”

Nem lenne teljes a gondolat, ha nem utalnánk vissza a 333. lapon 
található harmadik költeményhez, amely ismét a Maros-parti képsor 
segítségével vonatkoztatja a költô megoldáskereséseit természeti vi-
szonylatokra: „Egyre-másra küldi az ég nagybôgô-mordulásait// ám sö-
tétséggel tömött felhôit elûzi a piros szél/ és ismét kisüt a nap:/ 
cikkannak a hártyásszárnyúak/ hal kap utánuk: ez a Maros mohó poty-
kája/ bogarak törik sziszifusz-útjukat s nem tudván mi végre/ de jó ne-
kik a napon/ akárcsak nekem ki magam is sziszfusz-úton keresem a/ 
megoldásokat/ bár tudatosan.” (Sziszifusz-úton) Az ilyen és ehhez ha-
sonlatos költôi kérdések lényege és szépsége megválaszolhatatlansá-
gukban rejlik, mert gyönyörködhetik az ember potykáknak és páncél-
hátú bogaraknak a látványában, de miképp vonatkoztathatja ezt a maga 
munkás vagy henye életére, „a nehézségekre, amelyeket le kell küzde-
ni”? Hiszen az ember olyan lény, aki – mint Stendhal írja – „Felrohan a 
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negyedik emeletre, hogy egy ernyôkészítônek családi ügyeiben taná-
csot adjon”. Nem lehet összehasonlítani, mert akkor elválasztanánk ön-
magunkat a természettôl, a Maros-potykák, a páncélhátú bogarak, s az 
igazi (Loxo donta africana, Elephas maximus) elefántok világától. Emi-
att Méliusz igazi bölcseleti fordulattal saját állítását kérdôjelezi meg: 
„Tudatosan?/ Mint kiskorú szeretô tenyerembe hajlik a fodormenta/ 
hogy szétmorzsoljam./ Persze persze nyár van./ Persze persze nyár van 
–/ írta Kosályon/ régen Bartalis.” Ha képesek vagyunk annak megálla-
pítására, hogy nyár van, ezzel sokféle kvalitásunkat igazoltuk. A nyár 
van azt jelenti, hogy odakint és idebent is nyár van, ami még továbbvisz 
állapotunk jellemzésében. Ha pedig továbbmenôen annak elgondolá-
sára, valamint kifejezésére is képesek vagyunk, hogy egyeseknek nyár 
van, másoknak viszont még tavasz, avagy még ki sem lábaltak a télbôl, 
esetleg örök ôszben élnek – akkor már azt is bebizonyítottuk, hogy kö-
zösségi lények is vagyunk, felfogjuk embertársaink természeti állapo-
tát. Ettôl már csak egy lépés az a kívánság, mely szerint jó lenne, ha 
amikor valóban nyár van, akkor minden embertársunknak nyár legyen. 
És visszaérkeztünk a „Persze persze nyár van” rejtett értelméig.

Nem lenne teljes a derûs, a vidám, a városlakó mivoltáról is megfe-
ledkezni képes Méliuszról rajzolt kép, ha legalább utalásokban nem 
jeleznénk a természet-motívumokkal keresztül-kasul szôtt Anna-verse-
ket. A szinajai füzetbôl egyik legszebb darabja a Fogózz belém. Az ellenté-
tezéssel megoldott elégikus hét sor, a megismételt „kérô” ige természe-
ti képek sorával utal a költô és az ember mindenkor kérdéses helyzeté-
re, amelyben csak az emberi (társas) kapcsolat/ok ereje és hôfoka jelent 
támaszt, védelmet a „fekete szél” ellenében. „Fekete szél kerekedik. 
Megáradnak az erdôn a tölgylevelek./ Már odafönt kavarognak a fák té-
pett koronái felett –/ fogózz belém./ Nem tudom mikor sodor fel oda a 
magas dúlásba/ hová sodor a fekete szél megint…/ Fogózz belém.”

Méliusz József költeményei ebben az újabb válogatásban még a 
könyveit jól ismerôk számára is számos meglepetést és örömet szerez-
nek. Gondolati és tapasztalati gazdagsága, költôi erényei és fortélyai új 
oldalukról és jelentéseikben tárulkoznak fel – ezeknek csak egy töre-
dékét érintettük most. A Válogatott költemények megjelenése nem csu-
pán az 1984-es év rangos eseménye – legfôképpen annak örvendhe-
tünk, hogy végre az életmûhöz méltó módon van együtt a fôvonulat 
legértékesebb része.

Utunk, 1985/18.
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„…ott zizeg a jelenléte…”

I. Az 1981-ben megjelent Forrás-kötetének Darkó István maga adta 
A következô pillanatban címet, és amint a kötet egyik leglíraibb, béké-
sebb írása némi hatásszünettel mintegy feloldja a szintagmát: a követ-
kezô pillanatban nem történt semmi. Ami közben történt a valóságos és 
titkos városban, az odabent van e könyvecskében. Hihetetlen, hogy 
mennyi minden történik környezetünkben, amirôl mi nem veszünk tu-
domást. Lev Sesztov mondotta volt, hogy tulajdonképpen – amennyi-
ben békés polgárokként éljük –, végigalusszuk az életünket. Nos 
Darkó István nem aludta végig rövidke életét (1954. május 4. – 1982. 
szeptember 7.). Filozófiája szerint van, hogy jó az, ha a következô pilla-
natban sem történik semmi, azazhogy gyönyörûséges és titkos váro-
sunk éli bensôséges, nyugodt életét. Ha a következô pillanatban nem 
történik semmi, akkor, ha ez igaz, akkor esetlegesen és éppen akkor 
nem történik semmi. Csakhogy – és ez Darkó metafizikájának az evi-
denciája – velünk viszont általában és egyetemesen a Semmi történt 
meg, jóllehet ezt elfeledtette az a mindennapi és olykor oly lenyûgözô 
élet. Az egzisztenciában minden látszat ellenére a Semmi történt meg 
velünk, ugyanis az a rendszer, amelyben éltünk, és amelyet folyamato-
san megéltünk, él mény szerûen és napról napra semmisített meg ben-
nünket. És erre csak azok a parányi, de oly veszélyes látszatok utaltak, 
amelyek kisirültek a mindennapok jól fésült valósága mögül. Ha azon-
ban valaki elfogadja azt a hipotézist az életérôl, hogy a viszonylagos 
normalitásban él, akkor nagyon nehéz neki elfogadni azt, hogy valakik 
mintha állandóan meg akarnák ölni, mégha ez ideig-óráig mintegy za-
varó látszatként mutatkozik meg, akár játékként, amelyet egy magnó-
szalag történetei hoznak elénk, történetek, amelyekrôl soha nem tud-
juk meg, hogy tulajdonképpen megtörténtek, avagy csak egy stúdió-
ban vették fel, és azok elé tárták, akik fel voltak készülve a valóságos 
történetekre.1 Fikció és valóság egymásba játszása folyamatos, ugyanis, 

1 Hát, kérdezem én, nem vették fel elég alaposan még a legártatlanabbnak tûnô be-
szélgetéseinket is annak a Hivatalnak az emberei, amelynek a nevét sem akarom itt ki-
mondani? Nem fésülték át elég alaposan a szövegeinket, valamilyen irgalmatlan államel-
lenes komplottra vadászva bennük? Amely komplottot aztán esetleg megszerkesztették, 
megírták ôk maguk – ilyen példa is volt –, és az egész ezzel kapcsolatos hanganyagot 
visszacsempészték a mi eredeti beszélgetésünkbe? 
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ha tényleg el akarnak pusztítani bennünket, akkor ez a valóság és a 
mindennapi életünk, amelyet normálisként megélünk, a látszat, azon-
ban, ha elfogadjuk, hogy a látszatot éljük meg, akkor annyi értéket is 
tulajdonítunk neki, és sokkal fontosabbnak tartjuk majd azokat az erô-
vonalakat, amelyek a másik, a reális történet profilját sejtetik, azaz a 
valóságos történetet. Darkó kénytelen-kelletlen ama elôbbi látszat va-
lóságban is kellett hogy éljen (barátaival együtt), ugyanakkor ôrültnek 
vagy különcnek tartották azok, akiknek nem volt meg a kellô egzisz-
tenciális bátorsága annak a vállalásához, hogy a rendszer által biztosított 
látszat-élet nemsokára át fogja adni helyét a sokkal valóságosabb pusz-
tító erôvonalaknak.

Az igazi egzisztencia nem volt meg a megélt egzisztenciában, de az 
igazi egzisztencia megélése, legalább jelzésszerûen ama másik – halálos 
– egzisztenciának a folyamatos megélését is jelentette, nem könnyû fel-
adatot, voltaképpen terhes feladatot. Darkó István az egzisztencia zse-
nije volt, akit aztán összeroppantott ez a hallatlan nehézségû szerepját-
szás. De legalább meg tudta mutatni, hogy a fikció alkalmasint sokkal 
fontosabb, mint a megélt valóság – no és hát ama terhes, hazug, normá-
lis valóságban igenis szerepelni kell. Darkó Istvánnal kapcsolatban az 
embereknek gyakran volt az az érzésük, hogy A Normális pazarul alakí-
tott szerepébôl néha kényszerûen kiesik, vagy éppen megpihen, vagy 
egy sátáni kacaj pillanataiban éppen erôt gyûjt, aztán rákérdez gyanút-
lanul, kedvesen, kissé felsôbbségesen a megrökönyödött vagy éppen-
séggel megrémült embertársára: „Valami baj történt talán?” Baj tehát 
nem történt, csak éppen általa megnyílt a valóságos dimenziója. 

Ennek az írásnak a folyamán majd arra is rá fogok térni, hogy miért 
nem sikerül a mégoly jól felkészült filológusoknak sem (a narratológia 
eszközeivel) Darkó szövegeinek azt az egzisztenciális dimenzióját 
megragadniuk, amely a voltaképpeni valóság (fikció) tartalmi megfor-
málását illeti. Ez ugyanis a halálnak és az okkultációnak a tér-ideje, 
amelyet csak bizonyos modellekkel lehet leírni, arra vonatkozó model-
lekkel, ahogy a valóságunkat halálossá és okkulttá tevô aktorok ezt 
megszervezik. Megszervezik a maguk saját életét, megvan a maguk Vá-
rosa (Darkó térképet is rajzolt errôl, elveszett) utcák, Börtön, Wolff In-
tézet, Metafizikai Laboratórium, Iszákos utca, Mozart borozó, más 
utak, leszerelhetô viaduktok, és elsôsorban a Macskarádió, mindennek 
a központja, teszik élhetôvé ezt az immár reálisan veszélyes várost. Az 
a jó, ha valami valóságosan veszélyes, mert ebben a valóságban immár 
lehet tájékozódni, lehet élni, tudván tudjuk, hogy ki akar megölni ben-
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nünket (még ha tulajdonképpen nem is akar, csak hát, ugye az emberi 
természet mégis mintha gonoszabb lenne, mint amit az iskolában ta-
nulni), esetleg védekezni is lehet. Megtanulható, fôleg mert csak férfi-
ak vannak benne. Tehát van egy fikciós valóságunk, egy bizonyos halá-
los tartalommal, amelybôl megérthetjük – ha akarjuk – a tulajdonkép-
peni, egyébként a gyávaság normalitása miatt alaposan elrejtett saját 
valóságunkat. 

Ebben áll a Darkó-féle írások rendkívülisége. Abban, hogy többféle 
tartalmú és rétegû, szerkezeti fantasztikumot hoznak létre, amelynek 
egyféle hermeneutikai viszonya van a valóságunkkal.

Nyilvánvaló, hogy ennek a fantasztikumnak a középpontja a halál 
lehetôsége. A halálközeliség mindig az élet jobb megérthetôségét je-
lenti, de annak belsô intenziójára is rávilágít. A magyar irodalomban 
megvannak ennek az érzékelésmódnak a hagyományai. Egyet hadd 
említsek közülük, már csak azért is, mert Darkónak (is) egyik imádottja 
Karinthy Frigyes volt, és mellette történetünk másik fôszereplôje, 
Kosztolányi Dezsô. A két írózseni egyik játéka az volt, hogy – valame-
lyikül lakásán – felváltva játszották meg a halottat minden este. Azaz, 
felléptek a ravatalra, meggyújtották a gyertyákat, majd a soros halott 
behunyta a szemét. Ez egy játék volt, haláljáték, de játszmaszerûen 
játszották. Azaz volt nyertese és vesztese. Az volt a vesztese, aki hama-
rabb elnevette magát. Nos tehát, a tét a halál kinevetése, de egyúttal 
ennek az iszonyatos perspektívának a behozatala a mindennapi életbe, 
az élni tudás a halállal. Ami persze lehet egzisztenciális perspektíva, de 
lehet mûvészi perspektíva is, és a kettô alighanem elválaszthatatlan. A 
halál tehát ebben az összefüggésben valamilyen mákonyként hat. 
(Darkó élt is e mákonnyal.) Kevesen tudják azonban, hogy milyen drá-
mai következményei voltak a játéknak. Elkövetkezett az a pillanat, 
amikor egyikôjük tényleg meghalt, Kosztolányi volt az elsô. Karinthy 
Ferenc írta meg egy szívszorító emblémában, hogy Karinthy Frigyes 
megszemlélte a ravatalon fekvô imádott barátját, sarkon fordult és a 
környezete csak azt látta, hogy meggörnyedt. Meg is kérdezték tôle, 
hogy mi történt. „Bombáznak, belülrôl” – ez volt a válasz. Többé soha 
nem járt egyenesen. 

Mindezt azért említem meg, mert a halállal való együttlét sok nyo-
mát láttuk a Darkó életében, és hasonlóképpen teremtô perspektíva-
ként, írásaiban is. 

Kritikájában Mózes Attila nagyon pontosan rámutatott a halál és 
iszonyat Darkónál fellelhetô dimenzióira: „Darkót nagyon izgatja az el-
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múlás gondolata, s ennek megfogalmazásához (olykor megjelenítésé-
hez) szintén ötleteket keres. És a megtalált ötletekbôl azt is megsejt-
hetjük, iszonyodik tôle. Ezzel kapcsolatosan írásainak másik jellegze-
tessége: végig tudatában van, hogy a hétköznapi dolgok, jelentések 
mögöttesében valami más, legtöbbször az iszonyat lapul, vagy talán ép-
pen az az iszonyatos, hogy egy élet sem elég ahhoz, hogy az emberek 
zöme mindezt felfedezze.”2 

Ebben a világképben még megvan a metafizikai titok és az ember 
életének van értelme, a titok megfejtése. Semmilyen erôfeszítést nem 
szabad sajnálni ennek érdekében, még akkor sem, ha vannak kockáza-
tos, akár életveszélyes helyzetek és feladatok. Így például van egy bi-
zonyos FA (a hasonló címû történetben), kissé életfához hasonlít. De 
ha már ott van a végtelenbe nyúló ágaival, fel kell mászni rajta. Miért? 
Éppen mert a végtelenbe nyúlnak, aki visszautasítaná az ilyen kihívá-
sokat, annak bizonyosan nem lenne helye a Darkó világában. Mászá-
sunk közben bizonyára megsegítene bennünket a perecz, olyan, mint a 
drog. (Kolozsvár életéhez és mítoszához hozzátartozik a perecz: nélkü-
lözhetetlen, otthonos. Az embernek minden élethelyzetben, még a leg-
inkább drámaiban is, ajánlatos megenni egy pereczet. Sok minden van 
ebben.) Az egyszerû csattanó itt az, hogy a legfelsônek tûnô ágon is van 
valaki, aki megkérdezi tôle – a Darkó-hôsök mindig a múlt század 
negyvenes éveinek magyar filmhangján, bon ton módján beszélnek, va-
lamilyen avittas, de mégis oly eleven választékossággal és otthonosság-
gal3 –, hogy mennyi az idô. „– Bocsásson meg, kedves uram, nem tudja 
véletlenül, mennyi az idô? – szólalt meg valaki a fölsô ágon.” Nahát, 
éppen ez a legkevésbé valószínû, hogy az égig érô mesefa (titokfa) 
legfelsôbb ágán egyáltalán még ül valaki, aki pontosan azt kérdezi meg, 

2 Mózes Attila: Szusszanás egy könyvvégi ponton. Utunk, 1982. március 5. 
3 A Darkó környezetében levô emberek gyakran tapasztalhatták, hogy mennyire 

szívügye a szabatos, fordulatos, kissé redundáns beszéd. Teljesen tisztában volt azzal, 
hogy a Másikkal kapcsolatos egyetlen lehetôségünk, minden szándékunk garanciája a 
nyelvi közlés, a hanganyag, a magyar beszéd tisztasága. Ez a zárkózott ember soha nem 
volt zárkózott akkor, amikor barátait és ismerôseit az ajakkerekítés, a légoszlop mozgatá-
sának a titkaira tanította, meg nem szûnô hatalmas odaadással és ilyenkor látnivaló ritka 
szeretettel. Élvezte az eleven mondatok és szavak hangterét. Vigasz volt ez, másfelôl Darkó 
is tisztában volt azzal, hogy a sötétség, butaság, ostoba kivagyiság vagy akár együgyûség 
is azonnal és leleplezôleg megmutatkozik a beszédben. Tudjuk, kivel állunk szemben. 
Kompetencia, performancia, nyelvi cselekvés – és uralom –, mondanánk ma az analitikus 
nyelvelméletek korában. 
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hogy mennyi a (jelentéses) idô. A világegyetemben otthon vagyunk tu-
lajdonképpen, de ezt mindig, minden alkalommal ellenôrizni kell. 

Természetesen élnem kell és vissza kell élnem azzal a tudásommal, 
amelyet a Darkó István közvetlen környezetében és a könyvespolca 
alatt szereztem. Meg kell említenem, hogy A következô pillanatban vé-
gén közölt Bibliográfia valóban nagyon fontos, korántsem csak hivalkodó 
kellék, avagy dísz. Mackó úr kalandjai vagy a Verne-hôsök „lélekrajza” 
valóban „hozzák” a szerves világ felfogásához szükséges naiv egység 
formáját, de hoznak egy bizonyos képregény-stílust is, a cartoons világ-
nézete pedig az, hogy a dolgok többnyire a képregények gyermeki – és 
nem dosztojevszkiji – dramaturgiája szerint oldódnak meg. Ezt a gyer-
meki látásmódot azért kell komolyan venni, mert nem leegyszerûsítô, 
hanem a naivitása miatt a természetesség dimenzióját jelenti. A 
felnôttek valóban csak elrontott vagy elromlott gyermekek, aki számára 
a világ és önmaguk is már csak összekapcsolhatatlan részek görgetege, 
felnôtteké, akik kínosan küzdenek ezzel a résztudatukkal és tudják, 
hogy az egészlegesség metafizikai élményére képtelenek. 

Nem kerültek be a Bibliográfióba lényeges könyvek, és napi olvas-
mányok szerzôi. A mesefa és a világegész összefüggésének a jellemzé-
sére hadd említsem az Italo Calvino nevét és filozófiáját. A Kozmikomédia 
Darkó által is emlegetett toposzai közül most csak erre az egységhelyre 
hivatkozzam, amely bizonyos értelemben rávilágít arra a lehetôségre, 
hogy még az égigérô fa tetején is lapuljon egy embertársunk. „Magától 
értetôdik, hogy mindenki ott volt – mondta az öreg Qfwfq –, hol másutt? 
Hogy tér is lehetséges, még senki nem tudta. Az idô meg, ugyanaz 
zöldben: mit is kezdhettünk volna az idôvel ott, összezsúfolódva, mint 
a szardíniák? Azt mondtam: ’összezsúfolódva, mint a szardíniák’, in-
kább csak hogy irodalmi képet használjak; valójában arra sem volt tér, 
hogy összezsúfolódjunk. Mindegyikünk minden pontja egybeesett 
mindenki más minden pontjával abban az egyetlen pontban, amelyben 
mindnyájan voltunk. Szóval még kényelmetlennek sem éreztük, ha-
csak nem jellemokokból, mert hiszen ha nincs tér, a világ legbosszan-
tóbb dolga, hogy minduntalan belebotlunk egy olyan ellenszenves 
alakba, mint Pberą Pber úr”. (Italo Calvino: Minden egy pontban. 
Kozmikomédia. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1972. 49.)

Ezt a titkot keresi az igen filmszerû – még a snittek is be vannak je-
lölve – Az öreg búvár halála címû történet fôszereplôje, maga az öreg 
búvár. Aki élete vége felé, természetesen, tesz még egy kísérletet arra, 
hogy leszállva az óceán fenekére, megtudja, hogy mi van odalent – ez 
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lenne a végtelen másik iránya, a fenttel szemben a lent. Nos, a végtelen 
most sem lesz véges, ugyanis, valamilyen „izzó, parázsló forgatag, ka-
vargás” mentén elhaladva – amirôl csak gyanítjuk, hogy a földgolyó izzó 
ferromagnetit magja –, nos, édesvízben, egy folyó partján fejezi be a 
végtelennel kapcsolatos kalandját, és természetesen egy mulatozó ma-
gyar társaság közelében.

Sokkal rosszabbul jár a szatócs, aki a metafizikai laboratóriumba lé-
pett be. (Egyáltalán, egy szatócs ne lépjen be a metafizikai laboratórium-
ba, ha pedig belép, számolhat a következményekkel. De egy szatócstól 
ezt nem lehet elvárni, így hát megbûnhôdik a merészségéért, amivel 
(oktalanul és tudatlanul) a metafizikai laboratóriumba tévedt. Végül 
pecsenyévé változik, merthogy ez a laboratórium pontosan az ilyenek 
feldolgozására van kiképezve. A szatócs az Astoria vendégeinek lett fel-
szervírozva. Quod erat demonstrandum, a szatócs maradjon az üzletében. 
Itt mutatkozik meg az a szigorú képzet a rendrôl, amely a Darkó István 
gondolkodását jellemezte: mindenkinek megvan a természettôl fogva 
kijelölt helye a makrokozmoszban és a mi kisebb mikrokozmoszaink-
ban, aki pedig – a tekintélyi határokat is figyelembe veendô – átlépi 
ezeket, az meglakol. A hierarchia szent, a hierarchia csúcsán pedig a 
világban zajló eseményeket végül is megtervezô titkos társaság áll, 
amelyik borgesi módon szervezi meg a dolgokat, lévén, hogy az ô birto-
kukban van az a lelemény, amely a titkos terv mûködtetéséhez nélkü-
lözhetetlen. Az argentin író azt hangsúlyozta, hogy a szellemi világbiro-
dalom közös alkotás: „Úgy gondolják, hogy ez a brave new world olyan 
emberek, csillagászok, biológusok, mérnökök, metafizikusok, költôk, 
kémikusok, számtantudósok, moralisták, festôk, földmérôk titkos tár-
saságának a mûve, akiket egy ismeretlen zseni irányít. Sokan vannak, 
akik értenek ezekhez a különféle ismeretekhez, de csak kevesen, akik-
ben lelemény is van, és még kevesebben, akik képesek szigorú és 
rendszeres tervnek alárendelni ezt a leleményt. Ilyen óriási tervben 
minden írónak csak parányi része lehet (Tlön, Uqbar, Orbis Tertius). 
Darkó kedves exkluzivizmusában nyilván ehhez a társadalmi réteghez 
sorolta magát és barátait, pillanatnyilag sem feledkezve meg azokról, 
akik az ellentörténetet, a világrendet teremtô erôvel szemben az aljas-
ság kultúrtúrtörténetét írják. A fehér csürhérôl van szó, ahogyan Borges 
összeszedte ôket: halászok, vadászgató vagányok, lókötôk (Lazarus 
Morell, a szörnyûséges megváltó), rabszolgák, kéregetôk, lókupecek, teve-
tolvajok és mészárosok (Mervi Hákim, az álarcos kelmefestô), valamint 
hajtók, mészárosok, kéregetôk, lókupecek, sipisták (A betolakodó). Ez a 
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fajta népség megvan az amúgy kedvesen exkluzivista Darkónál is. 
Marvédék, akik mindenféle csapdákat készítenek az emberiség gond-
talanabbik fele számára, zaklatják, borzalmasan fenyegetik, és persze 
üldözik ôket. (Tagadjuk le, hogy életünk jelentôs részét ez a többnyire 
szegényparaszt és munkás származású banda és hivatalaik szervezték, 
még ha kevésbé látványos formákban is?) 

A titkos társadalom legutolsó rekesze felett Wolf doktor uralkodik. 
De a Macskarádió (ez a titkos átvilágító és hatalmi központ) elôl ô sem 
bújhat el. Ivésle eljut a Wolf Intézet legtitkosabb zárt osztályára, ahol 
maga a dr. Mejzlík mutatja meg neki a módszert (Darkó mindig baboná-
san hangsúlyozta a módszer misztikus fontosságát). „Még Torok- vagy 
Hasfelmetszô Jack sem látott olyan mûszereket, amilyenek ott sorakoz-
tak szép rendben. – Döbbenet. – Nézze, én orvos vagyok, a kutya-
úristenit! Különben… Nézzen csak be ezen a kis nyíláson ebbe a te-
rembe. Tomboló ôrültek vannak odabent, akik között az imént szétosz-
tottam egy zsáknyi baltát, szekercét…” Igy aztán könnyen meg lehet 
érteni, hogy miért mutatja földfelszíni társadalmunk a normalitás lát-
szatát. 

Az Üldözzenek! végül megnevezi életünk kontinuumát, a tartalmas 
téridôt, ötvenkilenc rokon vagy hasonlóértelmû kifejezés iterációjával 
fokozza a páratlan hatást (még van legalább egy ennyi). Természete-
sen, a már jelzett lelemény hôse itt sem hagyhatja magát. De nem is csak 
valamilyen egyéni túlélésrôl vagy bravúrról van szó. Egyszerûen arról, 
hogy a sötétség és az aljasság népét nem lehet uralomra segíteni. Távol 
álljon tôlem, hogy valamilyen rendszeres utópiát tulajdonítsak Darkó-
nak. Írásai azonban megannyi utalás egy ilyen utópiára. Alig találok 
írást a korban, amelyben ilyen erôsen szólalna meg annak a nyomott 
egzisztenciánknak a hangulata és a kilátástalansága, a Semmi, ugyanis 
bárhogyan forgatnánk az alaptörténetek lehetôségeit, egy kényszerû, 
álnok, ingyenes halál mindig kinéz belôlük, be van zárva az egziszten-
cia, távlattalan. 

Ezt a fajta egzisztenciális sötétséget ellenpontozzák azok a történe-
tei, amelyekben az avantgárd egyik hagyományos eszköze, az action 
gratuite látványosan mûködik. Egyféle ellenfolklórnak nevezném ezt, 
abban az értelemben, hogy ha a hagyományos folklór az állandóságot, 
az értékállóságot közvetíti, akkor ez a folklór a hagyomány látszatában 
megbújó váratlan, meglepô, megdöbbentô lehetôségekre hívja fel a fi-
gyelmet. Vasárnap délben ugyebár mindig finom, forró húslevest ebé-
delnek a polgárok, még akkor is, ha odakint negyven fok van, és elôre-
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láthatólag ebbe a szokásba valaki bele fog halni (Déli óra forró utcán). 
Mint ahogy egy igen erôs falusi lakodalomban, „szörnyû vígság vót 
ugyebár” is, elôfordulhat, hogy megretten a vendégsereg, merthogy 
„távolról, nagyon távolról elnyújtott hang hallatszott: „húúúúú… jön a 
 halál… húúúúú…” Nincsenek azok a népszokások, amelyek erre az 
esetre valamilyen receptet nyújtanának. De amikor kinyitják az ajtót, 
mégsem egy csontváz áll az ajtóban, hanem egy medve (A medve). A 
váratlanság, nyitottság, meglepetés az egzisztencia sajátossága, a szabá-
lyozhatatlanság. Ezzel kell számolni, javasolja Darkó, és önmagáról ké-
szített szépséges portréjában is azt hangsúlyozza, ez a legfontosabb 
filozofémája: Legyünk résen! (A színész).

De írt Darkó kis impromptuket André Gide modorában, a lelkes koz-
moszról, valamint arról, hogy milyen meglepetések érhetnek akkor, ha 
a dinnyét mindig dinnyének vesszük. Fôhôsünk békésen vacsorázik 
kedves városa kedvenc vendéglôjének a teraszán, amikor a Nagy 
Magellán Felhô tájáról elindul és lehull a csillag, mellette csattan. Az-
tán a szakértôk a nyomokról másnap megállapítják, hogy vérfolt volt. (A 
csillag)4 A vasúti töltés mellett talált hatalmas görögdinnyét kihallgat-
va egy város hangjai szûrôdnek ki belôle. Ezek után szinte magától 
értetôdô, hogy a sínekre helyezett görögdinnye nem várja meg, amíg 
szétfröccsen a vonat kerekei alatt, hanem elszáguld, mint egy UFO (A 
dinnye). Nehéz lenne egy koherens világot felépíteni csupáncsak az 
action gratuite, az esetiség, az esetlegesség alapján. Úgy tûnik, hogy ha 
mégis van egy abszolút bizonyosság, a fôhôsnek és közvetlen környeze-
tének meg nem ereszkedô, látványos önbizalma és magabiztossága. 
Ahogyan a régebbi és az újabb filozófia is mondja, mindez annak az 
alapján lehetséges így, hogy problémátlanul össze tudjuk hangolni tes-
tünk és elménk mûködését, annak az alapján, hogy a testünk a miénk, 
és hogy testsémánk fölött minden pillanatban rendelkezünk. Vagy 
mégsem így lenne? Ebben sem lehetünk bizonyosak? A Mûkéz címû 
sci-fi jellegû novellában – tisztán a belsô dialógusra és monológra épülô 
kis remekmûrôl van szó – mintha megingana fennkölt hitünk: testünk 
kis zavarai, zajai, aszinkronjai, amelyek az öregedéssel olyannyira el-
uralkodnak, logikailag azt a következtetést is megengedik, hogy 
protézisekbôl vagyunk felépítve. Sôt, a leggyanúsabb az, hogy amikor 

4 Mind A csillag, mind A vízcsap Szénégetô Henrikkel – azaz Szôcs Gézával közö-
sen írott történet.
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fennkölt autonómiánkat hangsúlyozzuk, szabadságunkat, önuralmun-
kat, mintha megfeledkeznénk arról, hogy csak a szívünknek semmi-
képpen nem tudunk parancsolni. A Darkó-novellában az is elidegened-
ni látszik: gyanús, fémes zörejek származnak belôle. Logikailag tehát 
megengedhetô, hogy mi magunk is egy fikció vagyunk magunkról, 
amelynek az alapja az, hogy minden szervünk test- és énazonos attól a 
pillanattól kezdve, hogy anyánk megszült bennünket. De a kritikai ész-
szel ez a hipotézis is összeférhetetlen. 

Azért gondoltam kissé részletesebben jelezni Darkó István egyik-
másik írásának a körvonalait, célzatosságát, mert véleményem szerint 
ezekbôl áll össze az a világ, amelyben Darkó István – a legszívesebben, 
és inkább, mint a „való” világban, élt. Még nagyobb volt azonban az 
öröme akkor, ha ebbe a világba barátait is bevonta, a majd minden esti 
Macskarádió-hallgatás és létanalízis közben. 

II. Mindent megelôzött azonban a magnó, a hangszalagok és a ze-
nék, a hangrögzítés és hangvisszaadás csodálatos, mákonyos valósága. A 
már idézett szerzôk mellett hadd idézzem a Dino Buzzati nevét, akinek 
rövid, mondjuk ötperces novellái szintén nagy hatással voltak Darkóra. 
A sûrítés ugyanis egy olyan logikát kér, amelyben a hagyományos meg-
oldások helyett többnyire a hiperrealista leírás és a parabola módszereit 
kell használni. A hangrögzítés hangulatát, a vétel isteni örömét, a tét 
fontosságát idézem fel Buzzati egy rövid írásának részletével, amellyel 
beléphetünk a Darkó-féle magnózások (éjjel-nappal, és akármikor) 
hangulatába, amelyben a magnetofonnak is lelke van. „Maradj csönd-
ben, mondta neki, könyörgött neki (suttogva, persze), megy a magnó, 
nem látod? Ott a mikrofon a rádió elôtt, ne izegj-mozogj, tudod, meny-
nyire fontos nekem, hogy jól sikerüljön a felvétel, Purcell Arthur kirá-
lya, milyen csodálatos, milyen kristálytiszta. […] Most pedig, annyi 
esztendô után, megszólaltatja a régi-régi, agyongyötört szalagot, ím, 
újra itt a mester, a csodálatos, a nagyszerû Purcell Bach Mozart 
Palestrina. [Igy volt ez Darkónál is. – E. P]. Ô, a lány – nincs többé, el-
ment, itt hagyta, odébbállt; azt se tudja, hová; azt se, él-e, meghalt-e. 
Íme hát, Purcell Mozart Bach Palestrina, szólnak, szólnak, húzzák, 
nyûvik az átkozottak, émelyítô, unalmas hülyéi. Az a föl-alá tipegés, 
azok a sarokkopogások, azok a kuncogások (kivált a második), az a to-
rokköszörülés, köhécselés! Az a zene, az igazi, az isteni!” (Dino Buzzati: 
Hajtóvadászat öregekre. A magnetofon. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1987. 149.) Manapság kevesebbet idézik Örkényt akkori olvasmánya-
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ink között, azonban a prózaeszmény megváltoztatásában nagyon fontos 
volt az, ahogyan Örkény a hosszú leírásokat helyettesítette – olykor ép-
pen a színpadi narrációból származó eszközökkel. Egyik mûhely-
vallomásában így fogalmazott az „egyperces novellák kapcsán”: 
„– Megpróbáltam mindent lehámozni az irodalomról, ami lehámozha-
tó, mintha egy léghajóból minden ballasztot kihajítanék. Eleinte azt 
hittem, nem marad semmi, de ennyi megmaradt. Ezeket mind meg 
lehetne írni kiszínezve, megduzzasztva, gazdagítva, de elvenni már 
nem lehet belôlük semmit. Matematikai egyenletek, az egyik oldalon a 
közlés minimuma, az író részérôl, a másikon a képzelet maximuma, az 
olvasó részérôl.” (Párbeszéd a groteszkrôl. Magvetô Kiadó, Budapest, 
1981. 241.) Nézzük csak meg ezt a képzeleti maximumot az Olvasó 
részérôl: nem ezt kérte Darkó a Fruléz-történetben? Fruléz: nyolcvanhét, 
cérna, róka, tégla, lázmérô, nagymánus, Beethoven, kígyó. (Fantasztikus no-
vella szöveg nélkül) Csak ezt kéne megírni a nagybecsû Olvasónak! Meg 
tudnám mutatni, hogy miként alkalmazza Darkó Örkény receptjét az 
írásai zárlatának a megmódolásában, ahogyan egy részletértékû kép 
hiperrealista nagyításban – és leírásban – hagyományos zárlatértékû, de 
groteszk, vagy abszurd, vagy éppen sült realista irányba téríti el az írást. 
Legszebb példa A dinnye zárlata: „Kisvártatva átrobogott a mozdony. 
Mert csak egy mozdony volt, nem egy egész vonat.”

 Nem lehet a feladatom egy valóságos irodalmi profil megrajzolása, 
mint ahogy azt is el kell ismernünk, hogy az írások kis száma ezt nem 
teszi lehetôvé. Amikor ezzel kísérletezünk, mindig a virtuális terébe 
jutunk. 

Amit elolvasott és a szívébe fogadott, azt elképesztô alapossággal ol-
vasta, intenciójában megértette, ismerte és idézte, hasonította önmagá-
hoz. Darkó másik nagy olvasmánya A mester és Margarita volt. Emlékez-
zünk A sekrestyés alakjára, aki patáival csak úgy végigsiet az utcán. Avagy 
arra, hogy ki is fogadja A lift utasát?! Ezek a Woland-szerû figurák és 
sleppjük (mintha Marvéd, Hijárja, Ogr tartoznának ide lidérceikkel 
meg kígyóikkal), nemdebár valami szerves jelenlét a világunkban? Go-
nosz csak azért nincs, mert nem akarjuk észrevenni. Darkó azonban 
abból indul ki, hogy ez lustaság, igenis csak a Gonosz teszi lehetôvé a 
Jó mûködését. Leginkább Ûrzalóntórflégenter és Ivésle Darkó altere-
gói: ez nemcsak a hangi anyagból derül ki, hanem abból a mértékszerû 
önpozicionálásból, amellyel „az igaz ügyet” szolgálják. 

A csodálatos magnózás elsôsorban Macskarádió-hallgatást és a te-
remtett valóságban való elmerülést jelentette Darkó, hívei és barátai 
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számára, egyféle misztikus beavatást a közös valóságba. Hajjaj, nem 
mindenki részesülhetett ebben a kegyben, nem ám. De mind Kolozs-
váron, mind Marosvásárhelyen eléggé nagy híre ment ennek a Macska-
rádiónak. Darkó állandóan a Macskarádiója továbbfejlesztésével bíbe-
lô dött, amely újabb történetek kiagyalását, a régiek közé illesztését, a 
dolgok árnyalását jelentette. Tudott manuálisan playbacket csinálni, ma 
már hihetetlen, hogy tulajdonképpen mindent csak egy magnóval és 
egy mikrofonnal csinált. Ehhez össze kellett gyûjteni persze a zajokat 
és zörejeket (ma is a birtokomban vannak). Ha például hatalmas ivásról 
volt szó, akkor a töltés hangja valóban egy veder vízzel lett elôidézve. 
Néha segítettem neki gyûjteni: a vonatkerék kattogásának, a váltókon 
való áthaladásnak a zaját úgy vettük fel, hogy felkérezkedtünk egy te-
hervonatra (akkor még lehetett, emlékszem, egy húskonzervet adtunk 
a mozdonyvezetônek), majd a fékezôálláson lehasalva Darkó lelógatta 
a Sanyo mikrofonját az ütközôk közé. Vagy, ha éppen kotkodácsolás, 
csirkeól kellett, kimentünk az autóbusszal Kisbácsba és bekérezked-
tünk egy udvarba. A román gazdaasszony végig attól félt, hogy tulaj-
donképpen valami elegáns tyúktolvajok vagyunk. Az autóversenyzés, 
elôzés zaja a kolozsvári Köztársaság moziból származott, ahol is akkori-
ban a Grand Prix címû kultfilmet vetítették, Yves Montand-nal a 
fôszerepben. Amikor aztán készen volt, Darkó n-szer végighallgattatta 
a mûvet, amíg minden technikai részletére rá nem jöttünk.

Még azt is kell tudni, hogy Darkó elsô magnója a szüleitôl örökölt 
híres magyar Mambo volt, ami a magnózás korának a dilúviumát képvi-
selte. Minden használat elôtt bonyolult manôvereket kellett végezni a 
sasszé felpöckölése végett (egy-két csavarhúzó és gyufák), aztán ha va-
lami kontakthiba adódott, ami szikrázásba és erôs hörgésbe ment át – 
márpedig organikus kontakt-problémái voltak a gépezetecskének –, 
akkor vagy elcsitult és újraindult egy erôteljes ökölcsapás hatására, vagy 
ki kellett kapcsolni és újra feltámasztani. Elôbb a sasszét, aztán meg a 
Mambót. Hallatlan munkaráfordítással mûködött, ha mûködött. Ké-
sôbb a Sanyo oldott valamit a problémákon, azonban ez kétsávos is volt, 
meg produkált kellô élességet. Márpedig ez volt a Darkó vesszô-
paripája, a magas frekvencia, az „éles hangzás”, aminek az a magyaráza-
ta, hogy a kommersz magnók fejei nagyon hamar koptak, igénybe is 
voltak véve. Ezek után egy Mozarton edzett hallás számára kínszenve-
dés volt a szalagok többségének a hallgatása, különösen, ha maguk a 
szalagok sem voltak jó minôségûek (az igen elterjedt Agfa, például). 
Ezért nem is nagyon közösködtünk olyan forrásokkal, amelyek nem 
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törekedtek a minôségre. De a kolozsvári elitek ismerték és számon tar-
tották egymást. Ha bejött egy újabb, ritka hanglemez, annak perceken 
belül híre ment. A „források” pedig csak a kiválasztottaknak adták oda. 
Idézem Darkó egy hozzám intézett levelét, amelybôl kiderül, hogy az 
élet egyik legfontosabb kérdése a zenék beszerzése volt, minôségi for-
rásból. 

„Kedves barátom, mindenféle kellemetlen körülmények léptek 
közbe, melyek miatt nem jöhettem idôben. Az illetôt nem találtam 
meg, kénytelen voltam ahhoz a bizonyos Orbánhoz fordulni, aki külön-
ben egy SÁTÁNI forrás. Legalább 250-300 lemeze van meg ilyen töké-
letes felvételekben. Ezt a szalagot kaptam meg tôle nagy nehezen, 
mert nem akart most adni, csak a késôbbiekben. Az illetônek kéne a 
Brain Salad és Trilogy 1-2 napra.

Van egy óriási kérésem. A szalagot itt hagyom, tanulmányozza át, 
kitûnô dolgok vannak rajta, és vegyen is fel! Arról van szó, hogy holnap 
vissza kéne vigye neki a két lemezzel egyetemben. A lemezeket 
hétfôn-kedden felviszi majd hozzám.

Nagyon kérném, tegye ezt meg nekem, az illetôtôl még millió jó 
dolgot lehet szerezni, de csak azzal a feltétellel adta ide, hogy holnap 
visszakapja.

Tehát: holnap délután 4 óra után vigye el: abban a blokkban lakik, 
ahol az autós üzlet van, a REPUBLICA épülettömbje mögött. ORBÁN 
LAJOS van kiírva az ajtóra, a nagy kapualjon kell keresztülmenni. A 
pontos címét nem tudom, ha ez nem elég pontos, a telefonkönyvben 
benne van, a szám 31569. Biztosan megtalálja. Nagyon fontos!! A Brain 
otthon lesz, vagy a DAGADTNÁL. A 2 lemez + a szalag. A szalag = a 
szeme fénye!!!!! Legyen szíves, ezt feltétlenül intézze el!! Ha a jövô 
héten nem is, de utána valószínûleg jövök. Pá: Darkó.” 

Valóságos rituáléja volt a Macskarádió meghallgatásának. Elôtte és 
közben Radio Luxemburg, Radio Monte Carlo, a mindenkori himnusz 
pedig Don Mc Lean híres száma volt, az American Pie. Persze fontosak 
a cult-zenék is: elsôsorban az Emerson, Lake and Palmer (Egy kiállítás 
képei), Deep Purple és Creedence Clearwater Revival – fôleg ezek van-
nak a Macskarádióban. Emellett persze hallgatva volt Rod Stewart, a 
Yes minden mennyiségben, Frank Zappa, Led Zeppelin, majd pedig a 
sokkal keményebb, pszichedelikus Kraftwerk és Tangerine Dream. 
Mozart, Bach, Vivaldi, Palestrina folyamatosan. Fontosnak tartom a 
hangosítást. 
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A Macskarádiót tartalmazó eredeti hangszalag egy ORWO TYP 
120/360 m Double Play, 5/482 szériajelzésû keletnémet termék. (Sze-
rencsére, jobb volt mint az AGFA!) A dobozon Darkó kicirkalmazott 
írásával ez áll: „A MACSKARÁDIÓ különmûsora”. A hangjáték (rádió-
játék), mert le kell szögeznem, hogy ez a köztes mûfaja, ugyanis Darkó 
kezdettôl fogva technikában gondolkodott, de olyat, hogy magnójáték 
most hirtelen én nem tudnék feltalálni, bár ô kétségtelenül feltalálta, 
nos, két, egymástól szerkezetében elváló részletet tartalmaz, az elsô sá-
von (a továbbiakban Macskarádió I.), a nappali történet fut, a második 
sávon pedig a szerkezetében lazább, utalásos, esti zenés mûsor ként 
megkomponált Macskarádió II. Emlékeztetünk arra, hogy a Macskará-
dió nemcsak egy stúdió, hanem egy szellemi hely, ahol a szálak össze-
futnak, találkoznak, vagy elválnak, okkult hely, ahol a történetek bo-
nyolítása és egymásba szervezése is folyik. 

Természetesen minden szereplô a Darkó hangján beszél, ezek azon-
ban megélt hangok, az elôadó mindig csakis a megfelelô izgalmi állapotá-
ban szólalt meg a Macskarádió szentélyében. 

Reménytelen dolog a történeteket viszaadni, olyan hallatlan leegy-
sze rûsítése lenne a hangi univerzumnak. Néhány dolgot mégis észben 
kell tartani: a történés (az egzisztencia) kontinuuma az üldözés. Nagy-
jából három csoportba tagolódnak a szereplôk, Raktáksáék (akik Mar-
védék felrobbantására törnek) és Marvédék – lidércekkel, kígyókkal – 
(akik Raktáksáék legépfegyverezésére törnek), a kiegyensúlyozott 
Ûrzalóntórflégenter és bugyutább segítôtársa, a vágányfelügyelô Gégei 
Rudolf, valamint a minden lében kanál riporter Groó, akik leleplezik 
Marvédék terveit, ugyanakkor megmentik Raktáksáékat Marvé dék 
bosszújától. De az is kiderül, hogy Raktáksáék viaduktrobbantási ter-
vét eleve kijátszották azzal (Ûrzalóntórflégenter leszerelte a viaduktot), 
hogy a vonat kisiklását és a pusztulást egy stúdióban eleve hangszalagra 
vették, és azt csempészték oda Raktáksáéknak, majd amikor azok má-
konyosan le akarták hallgatni az ellentábor pusztulását, akkor Marvé-
dék valóban rájuk törtek és le akarták gépfegyverezni ôket. Amikor is 
megérkezett Ûrzalóntórflégenter, hogy a dolgot nyugvópontra hozza. 
Voltaképpen szándékok és hangszalagok csatája folyik, amelyben a tit-
kosszolgálati típusú megtévesztés a döntô. Elhitetés, hiszékenység 
kérdése, ki képes a valóságos valóságot rekonstruálni a virtuális hangte-
rekben? Ez itt a kérdés. 

Ennek a résznek a végén található néhány kevésbé élvezhetô rész-
let, stúdiómunka-töredék (és a Szôcs Géza hangja). Egy történet ked-
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véért mégis érdemes megtartani, ezzel kívánom a darkói precizitás és 
profizmus (beleértve morbid dimenziók) erejét és hatását érzékeltetni. 
1977 szilveszterét megelôzôen elhatároztuk, hogy valamilyen meg-
döbbentô eseménnyel tesszük emlékezetessé találkozónkat. Nosza, el 
is készült egy nagyon rövid hírmûsor, amelynek témája egy Budapestet 
ért atomtámadás volt. Ezt, az elrejtett magnót egy Orion-Pacsirta rádió-
ba kapcsolva, be is játszottunk. A hatás leírhatatlan volt, mindenki el-
hitte – és tönkre is ment az ünneplés hangulata. Erre a sztorira utal egy 
foszlány a szalagvégen. 

A Macskarádió II. megerôsíti az elsô részben kialakult benyomásun-
kat. Marvéd, Hijárja és Ogr immár a börtönben vannak, ahol Groó meg-
látogatja ôket, de majdnem összekeveri magát (tüköreffektus) egy má-
sával, aki börtönben van. Marvédék azonban megszöknek az Óeju du-
tyiból és rajta ütnek Raktáksáékon. Feltehetôleg az ál-Groót is felhasz-
nálják a megtévesztésben. Mind legépfegyverezik Raktáksáékat, ha…
ha igaz. Ha nem pedig az a hiteles verzió, hogy az egész történet ismét 
csak Ûrzalóntórflégenter magnószalagján van meg, azaz, hogy Marvédék 
továbbra is a dutyiban kuksolnak, és a történet nincs lezárva. Van azon-
ban még egy sejtetése Darkónak, az, hogy csalás az egész, és ebbôl 
semmi sem igaz. Merthogy – egyik birtokomban levô kis fecnin olva-
som a feljegyzését –, mi lenne akkor, ha az egész szemfényvesztés len-
ne? Nem folytatom ezeket a következtetés-lehetôségeket. 

Érdemes itt arra is felfigyelnünk, hogy a magnó, az elektronika már 
Darkó szemléletében mennyire áttetszôvé, követhetôve tette ezt a vi-
lágot. Minden áthallszik – pedig akkoriban még nem volt egyetemes 
lehallgatási és követési lehetôség, Echelon-rendszer stb. Ennek a totá-
lis nyilvánosságnak a korában még nehezebb titkot tartani? Hova kerül 
a titkos társadalom, mert nem tûnhet el, csak bonyolódhat. Tehát foko-
zottan a komplex, nagy tudású elit kezébe kerül, a többiek pedig még 
inkább ki lesznek szolgáltatva a kevesek okkult tevékenységének. 

A stúdióból közvetített anyagok mind a halál körül forognak. A Bu-
nyóvállalat éves vetélkedôjén valami ôrültnek majd elkapják a graban-
cát, valakit kikísérnek a töltésre, ahol is elüti a vonat (íme, mire jó a 
menetrend: pontosan lehet tudni, hogy mikor kell a vonat elé járni). 
Valaki majd megsül egy fotel alakú háztartási gépben. Valakinek ki-
operálja a máját Herbert, a híres hen…orvos. De persze ez csak a „ré-
sen nem levô” hiszékenyekkel történhet meg, akik elôbb-utóbb úgyis 
kinyiffannak. 
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III. Ha következetes akartam volna lenni a mûvek létrejöttének a 
sorrendjéhez, akkor feltétlenül a Macskarádió I–II. „magnójátékaival” 
kellett volna elemzésemet kezdenem. Ugyanis, ezek voltak elôbb és a 
kötet anyaga utóbb, még egyes Macskarádió-részletek lejegyzett válto-
zatai is átkerültek a kötetbe, önálló részletek gyanánt. Tehát itt a hang-
ból született az írás, és az egyik mûfaj adta meg a lehetôséget a másik 
megszületésének a számára, de aztán véleményem szerint Darkó író-
ként is szuverén alkotó lett. Mindegyik mûfajban pedig voltaképpen 
színész maradt, mint ahogy mind a magnójátékok, mind az írások 
elôadhatók. Ilyen értelemben igaza van Gyulai Leventének5, amikor 
mûfajilag jeleneteknek tekinti A következô pillanatban írásait. A mûfaji 
kérdés ezzel nem oldódott meg, mert a jelenet nem voltaképpeni 
mûfaji kategória. Némajelenet is van, jelenet, de nehezen lehetne leír-
ni. Éppen a párbeszéd, monológ, önmegszólító monológ, utalótényezôk, 
képiség komplex összefüggései azok, amelyek a narratológiai felad-
ványt adják. Ebben a legfontosabb végül alighanem a riporter-narrátor 
valóságos vagy virtuális jelenléte, mert ha éppen nem is mesél vagy 
nem is lazítja fel elképesztô redundanciájával a történetet, akkor is ott 
van, mert neki készül a hanganyag, végül is tudjuk, hogy ô fogja elol-
vasni. Ez a jelenlét pontosan olyan erôszakos, mint amilyen akaratos 
volt Darkó a mindennapi életben, még a barátaival is. Ô irányította a 
kommunikációt, azaz a tudatot. Ezt mindenkinek el kellett fogadni, 
ezen belül lehetett aztán manôverezni. 

Le kell tehát szögezni, hogy Darkó soha sem akart író lenni, erre ôt 
Szôcs Géza és e sorok írója vette rá. Azzal kezdôdött a dolog, hogy az 
Echinoxban közöltük az írásait. Ô ekkor megérezhette a publikálás 
ízét, azonban fontosabb volt, hogy már középiskolásként is szerkesztett 
egy saját lapot, saját használatra, Bendzin címmel, amelyben a saját írá-
sait „közölte”. Más kérdés, hogy amikor aztán Darkó valóban elkezdett 
könyvben gondolkozni, és A következô pillanatban írásait egységes struk-
túra részeként látni, akkor valóban írói precizitással foglalkozott a do-
loggal, úgyhogy mire a szerkesztésre került a sor, teljesen átlátta, hogy 
milyen fontos a sorrend, az a bizonyos struktúra. Úgyhogy az én javas-
lataimat teljesen megértette és átérezte, olyannyira, hogy azt a bizo-
nyos gyönyörû önportrét A színészrôl is megírta. Hiányzott ugyanis vala-

5 Gyulai Levente: A fiatal magyar irodalom törekvései a hetvenes-nyolcvanas évek Ro-
mániájában. Kolozsvár, 2006. (Államvizsga dolgozat. Irányító tanár: dr. Balázs Imre József, 
egyetemi adjunktus.) Kézirat.
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mi nagyon a kötet aranymetszetében, a címjavaslat az enyém volt, de a 
megvalósítás kapóra jött neki. Egy éjszaka alatt meg is írta, ami annál is 
fontosabb, mivel ismét tisztázta szerepét, színészi/írói szerepét, azaz 
intellektuális viszonyait a megfigyelés/vélemény/beavatkozás/cselek-
vés összefüggéseiben. Ez bizonyára nagyon is idôben érkezett a számá-
ra. Az írósággal /írói szerepével kapcsolatos álláspontjai leginkább azok-
ban a részletekben fejezôdnek ki, amelyekben neki írni kell: „– Jaj, …
(erôs percegés hangja hallszik), jaj, s még legalább három órát kell ír-
jak… Egy kis kikapcsolódás, megyek a tyúkokhoz. […] Nah, halálra 
rémítettem ôket. Egészen felfrissültem. Megyek vissza írni.”

Gondolom, hogy a sajátosan inter- és intra-artos, többmûfajú szemlé-
let volt az oka, hogy önmagában, csak filológiai/narratológiai eszközök-
kel, írásainak a teljes értékû mûfaji leírását nem lehet elvégezni, meg-
oldani. Ez azért volna fontos, mert csak ezen az alapon lehetne a volta-
képpeni esztétikai kérdések felé elôrelépni. Ebbôl az alapállásból lehet 
aztán a Darkó eredetiségérôl nyilatkozni. Személyes/baráti érintettsé-
gem persze a kérdésben megvan, és ez sajnos, örök, mégis azt gondo-
lom, hogy az egzisztencia-móduszokra alapozott elemzésem, amelyek-
ben a filozófia eszközeit próbáltam alkalmazni, némiképpen strukturál-
ni képesek fikció és valóság sokértelmû viszonyát, ennek alapján pedig 
a fantasztikus leíró kategóriájának az alkalmazhatóságát. Semmit nem 
akarok azonban bizonyítani, sôt, egyetértek az elemzôknek a kételyei-
vel is bizonyos szempontból… A probléma azonban ott van, hogy 
Darkó valóban a színpad és a hangjáték elemeit viszi be kompozíciós-
szerkezeti elvekként az írásba, negligálva a szépirodalmi mûfaj és for-
ma nem egy szabályát. Ez az írás benne is van, meg nincs is benne a 
kánonban, és ez volt a leginkább zavaró a recepcióban. Mózes Attila 
egykori megállapítása nagyon megszívlelendô, a forma töredezettségérôl 
beszélt, de azt is hozzátette, hogy viszont az írásmû anyaga (maga az 
anyagunk!) is töredezetté vált, amit Darkó észre is vett. Mózes Attila 
egykori mûfaji besorolása: „…jobb meghatározás híján mégis, közér-
zetprózának kell tekintenünk a jelen karcolatokat”.

Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen vékony írásmû (és ne feledjük, 
hogy a Macskarádió hanganyaga csak korlátozott körökben volt ismerôs) 
ilyen jelentôs terjedelmû másodlagos irodalmat szült. Mégiscsak van itt 
valami, ha a jeles interpretátorok álláspontjait egyáltalán nem tekint-
hetjük véglegeseknek. Mindegyikük azonban igen alaposan igyekezett 
a kérdésnek utánanézni, ezért, úgy gondolom, érdemes összefoglalni a 
legfontosabb álláspontokat. Nem célom mûfajelméleti rendszerezést 
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adni, mégis, úgy vélem, az Olvasó és a további interpretátorok joggal 
igényelhetik az alapvetô referenciákat. 

Irodalomtörténeti szempontból az a fontos, hogy Darkó Istvánt 
egyértelmûen a III. Forrás-nemzedékhez sorolta Martos Gábor. (Mar-
sallbot a hátizsákban. – A Forrás harmadik nemzedéke. Kiadja az Erdélyi 
Híradó Könyv- és Lapkiadó, Kolozsvár, 1994.) Azt hiszem, hogy neki 
van igaza és nem Miklós Ágnes Katának ebben a kérdésben, annál is 
inkább, mivel azt azért az Utunk-interjúban is olvashattuk, hogy a 
Darkó-kötet a ma már elképesztônek számító 5000 példányban jelent 
meg. Ez igazán nem jelenthet outsiderséget, annál is inkább, mivel 
Darkónak nem kellett piacorientáltnak lennie ahhoz, hogy a piacon le-
hessen.

Miklós Ágnes Kata remek tanulmányt írt6, még akkor is, ha néhol 
talányos, vagy ellentmondásos. Alig van valaki, aki jobban átlátná az 
írások belsô utalásrendszerét, a szereplôk bonyolult, reális és virtuális 
mozgását az ugyanilyen terekben és idôkben, a mikro- és makrotörté-
néseket. Azazhogy el tudja mesélni a történetet, tudja a kódot. Talá-
nyos: „Egyetlen vigaszom, hogy Darkótól kaptam a felhatalmazást.” Az 
értelmezésre, a perspektívák megtalálására? Ha valami mélyen szemé-
lyes és vállalt dolog van ebben, akkor szépen elfogadjuk, megköszön-
jük ezt a gesztust, de pontosan a szikár interpretáció erejét veszi el az-
zal, hogy a személyest hangsúlyozza. (Mint egy médium.) „…valóban 
meg kellett-e jelennie ennek a kötetnek?” – kérdezi Miklós Ágnes 
Kata. Ez a kérdés voltaképpen akkori szûkös viszonyainkra utal, amely-
ben talán még nem is a cenzúra kérdése a legrémisztôbb, hanem az az 
álláspont, amelyet Markó Béla fogalmazott meg: ahhoz, hogy a fiatal 
író/költô a Forrás-kötethez eljusson, amely egy betetôzés, elôbb külön-
bözô fázisokon kell keresztül jutnia: különbözô körökön való felolva-
sás, a megyei lapokban, az Ifjúmunkásban, vagy az irodalmi sajtóban 
való közlés, aztán pedig a kiadó. Ez akár egy normális útnak is 
tekinthetô, akkor, ha nem válik kötelezô érvényûvé. De hát mi maradt 
azokból a versekbôl, novellákból, miután ezen az egész struktúrán – 
plusz cenzúra – végigpasszírozta írásait a szerzô? Gyakorló szerkesztô-
ként mondhatom, hogy nem sok, valami utalás arra, hogy miképpen is 
írhatna az ember, ha hagynák, azaz szabadon. Hogyan is szólna ez a 

6 Miklós Ágnes Kata: Egy „outsider” a harmadik Forrás-nemzedékben. A Hét, 2004. no-
vember 25. 13–14. 
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kérdés szabadpiaci körülmények között? Teljesen irreleváns lenne. 
Anélkül, hogy az akkori vita hozzászólóinak az álláspontját részletesen 
megismételném, azt talán meg kell jegyeznem: a hozzászólók többsége 
mégis azt hangsúlyozta, hogy a kiadónak mozgékonynak, merésznek 
kell lennie, vállalnia kell a rizikót (nyilván a szerkesztôi személyében 
is). De hát a világ mely menô kiadója nem ilyen? Mégis, Domokos 
Géza a vita végén vállalta a szakmai/írói grémium szerepét, mint egyfé-
le közösségi-intézményes etikai-esztétikai kontrollt. Ez persze egyféle 
védelmet is jelentett. Mindezzel azonban már benne volnánk a kor 
könyvkiadásának politikai dimenziójában. 

Nem tértem volna ki az én szerepemre, Miklós Ágnes Kata írásában 
nem kérdez rá ennyire nyíltan. (Személyesen az egész ügyet sem akkor 
nem tartottam, ma sem tartom olyan jelentôsnek. A kor nagyította fel a 
dolgot.) Ha barátként és nemzedéktársként vállaltam is a Darkó-kötet 
megszerkesztését, szerkesztôként nagyon keményen meg kellett iz-
zadnom érte. De jobb, ha Darkó István egyik legközelibb barátja, Szôcs 
Géza szólal meg: „…kizárólagosan az Egyed Péter érdeme volt, e 
könyvnek a megjelentetése”. (De én mégis eredeti álláspontomon va-
gyok: többünknek az érdeme, amelyben Szôcs Géza nagyon is jelentôs 
szerepet játszott. Még azt is mondotta a Kossuth Rádió 2004. március 
27-i éjjeli adásában: „(E. P.) …kizárólagos érdeme, hogy szembement 
egy kánonnal”. Nem a személy(em), hanem a kánon természete itt az érde-
kes, és ez valóban fontos, de hát ezt megírni – mint ahogy Sz. G. is utalt rá 
– a jövô feladata, mindenesetre alighanem innen lehetne sok mindent 
megfejteni: érték- és ízléspreferenciák alakulását, szerepét az intézmé-
nyekben, triumfusát és … elnyomását. 

Miklós Ágnes Kata írásának egyik legfontosabb kérdése a darkói 
fantasztikum tipológiája, azazhogy annak eldöntése, hogy valóban fan-
tasztikus novellákról van-e szó? Ez tényleg nagyobb horderejû kérdés, 
hiszen a magyar irodalomban akkortájt nem sokan írtak ilyet. A szerzô 
Tzvetan Todorov fantasztikum-értelmezésébôl indul ki, ebbe kevés 
darkói írás fér be, de végül Miklós Ágnes Kata mégiscsak helyet talál a 
darkói fantasztikumnak. Ez írásának egyik termékeny ellentmondása. 
Persze, választhatott volna más fantasztikum-kánont is, vagy akár 
Darkóból magából is ki lehetett volna valamilyen fantasztikum-értel-
mezést kivonni. Alapjában véve azonban Miklós Ágnes Kata megnyug-
tatóan tisztázta a fantasztikum megjelenését a perspektívának és a 
kompozíciónak a különbözô szintjein. 



599

Gyulai Levente irodalomszociológiai összefüggésekbe helyezte a 
Darkó-kötet megjelenését, amennyiben ô is az igen elhíresült ankétra 
utalt. (A 100. Forrás-kötet után – Beszélgetés az Utunk szerkesztôségében. 
Hozzászóltak: Létay Lajos, Egyed Péter, Csiki László, Kántor Lajos, 
Markó Béla, Szôcs Géza, Bréda Ferenc, Lászlóffy Aladár, Kis Géza, 
Balla Zsófia, Mózes Attila, Domokos Géza. Utunk, 1982/12.) Nem cé-
lom a vitában elhangzott álláspontokat ismertetni, azt azonban meg kell 
említenem, hogy akkori Forrás-szerkesztôként egyrészt természetesen 
én szerveztem, tervszerûsítettem a kéziratokat – két, elismert írótól 
származó véleményezés alapján, másrész, nyilván, szerkesztettem is. 
Jelen esetben Bajor Andor és Csiki László voltak a véleményezôk, 
mindketten a szerkesztô bizottság tagjai. (A másik kettô: Kántor Lajos 
és Szilágyi István voltak.) A kiadó számára azonban két pozitív véle-
mény mindig elég volt, különösen két ilyen abszolúte elismerô véle-
mény. Csiki azt írta meg, hogy Darkó esetleg sohasem lesz író7, szöve-
geit azonban feltétlenül ki kell adni. Bajor zseniálisnak tartotta az írá-
sok egyik-másikát. Nekem magamnak semmilyen aggályom nem volt 
(és utólag sincs), inkább az írói technika, no meg a szerkesztés felôl 
láttam a problémákat. Amikor azt a véleményt látom felbukkanni, hogy 
akkori választásunk elsietett volt, vagy indokolatlan, vagy a nemzedéki 
nyomulás vezette, csak arra tudok gondolni, hogy egyrészt mennyi ki-
mondottan gyenge Forrás-kötetet adtunk ki (bizottság ide-oda), meg 
hogy – s ez számomra a fontosabb – miért nem lehetett még legalább tíz 
Darkó?

Gyulai véleménye szerint: „Az írásokon megmutatkozik a színházi 
tapasztalat nyoma. A rövid, néhol bizarr és meghökkentô történetekkel 
együtt jár az elôadás igénye, hiszen magában az írások nyers volta hi-
ányérzetet kelt az olvasóban, aki kiegészítésre, valamifajta többletre 
vár a Darkó-írások kapcsán. A kidolgozatlanság benyomását keltik, in-
kább hatnak jeleneteknek, mint novelláknak. Képszerûségük is a szín-
padi elôadással együtt járó kifejezôerô szükségeségét sugallja. A törté-
netváz, a szereplôk közti dialógus és a (megjelenítésre váró) képek 
kapnak helyet bennük, a humor pedig összefogja ezeket az eleme-
ket.”8 Az irodalomteoretikus aztán bebizonyítja, hogy a kötetben 
egyetlenegy fantasztikusnak tekinthetô írás van. A Tzvetan Todorovot 

7 Ez volt Balla Zsófia véleménye is az Utunk-vitában. 
8 Gyulai Levente: i. m. 35.
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idézô Miklós Ágnes Kata véleményére alapozva Gyulai kijelenti: fan-
tasztikus helyett különös és csodás elemekrôl beszélnek. Én azonban 
azt hiszem, hogy az irodalomteoretikus kissé beleesett Todorov csap-
dájába; nehezen hinném, hogy a valaki kétségbe vonhatná: a töltésrôl 
elröpülô dinnye („bolygó”), a csapban felmászó kígyó, a vérfolt-meteo-
ritdarab és társaik ne fantasztikus kompozíciós elemek lennének (nem 
csak kellékek) egy fantasztikus történetben. Gyulai megállapítása sze-
rint a legfontosabb szövegképzô eljárás a félreértés. „A következô pillanat-
ban azt sejteti, hogy a történetek, a kommunikáció, az események fél-
reértelmezése elkerülhetetlen. A dialógusok félreértésekre építôdnek 
[…] a cselekmény pillanatokban valósul meg. Ez az elemzés sok he-
lyen narratológiai eszközökkel konkretizálja azt, amit Mózes Attila csak 
jelzett, azaz a töredezettséget.”

Az új kiadás (címlapok) elôkészítésekor gondoltam arra: mi lenne, ha 
most nem írnánk oda a fantasztikus történetek mûfaji magyarázó alcímet?! 
(Amit most már nem tehetek meg: ez így lett az, ami lett.) De a kérdés 
még sokkal rémisztôbb ama múltra vonatkozó formában: mi lett volna, 
ha 1981-ben egyáltalán semmilyen mûfaji magyarázó alcímet nem 
írunk oda? 1. Esetleg a cenzúra nem engedi megjelentetni. 2. Engedi 
megjelentetni. (De nehogy valaki azt higgye, hogy az egész csak a cen-
zúra miatt volt.) Az elsô esetben valószínûleg semmirôl sem írnánk 
Darkó kapcsán… 3. Most meg aztán vitatkozhatunk arról, hogy tulaj-
donképpen hogyan is állunk a fantasztikummal Darkó István novellái 
kapcsán? 

„…amikor beáll egyfajta csend…nos, ilyenkor ott zizeg a jelenléte.”

Bevezetô Darkó István A következô pillanatban – Macskarádió címû kötetéhez 
(Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007).
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Csillaghírrel a Földi Szellem

Palocsay Zsigmond elsô verseskötete, a Kórémuzsika 1966-ban jelent 
meg, a bukaresti Irodalmi Könyvkiadó Forrás-sorozatában. Viszonylag 
késôi jelentkezését (31 éves volt könyve publikálásának pillanatában) 
nagyon is tudatos készülôdés elôzte meg, szellemi mentora lévén Bajor 
Andor. Bajor jegyezte a kis kötet remek Bevezetôjét, egy szabályos kis 
esszét, amelyben dióhéjban mindent megírt Palocsayról – a késôbbi 
kritikai írások csak variálták, bôvítették a bejelzett tematikát –, amit e 
kötet és az elôzmények alapján meg lehetett írni, füves embernek nevez-
vén a költôt (egyik versének címét kölcsönözve). Emlékszel, tata? címû 
versében. (A vigasz fája c. kötetben késôbb meg is verselte a történetet: 
„Emlékszel? Tata?/ (akkor született Antika)/ Földes9 vitt hozzád/ 
hogy itt van neked egy ember/ valamit kezdj vele/ mert árva;/ erôsen bánt-
ja az esze:/ – versel!/ biztasd, ha mered/ – legyünk hibásak mind a ket-
ten;/ …” 

(Kezdetek és kibontakozás)

A Kórémuzsika hangvételében feltaláljuk a korban szinte kötelezô, 
József Attilára mutató hetykeséget, amely a legkiemelkedôbb költôknél: 
Szilágyi Domokosnál, Lászlóffy Aladárnál sem csak póz, hanem a leg-
mélyebb elemekig elsajátított-asszimilált versbeszéd. Palocsay Zsig-
mond is írt programverset (Költs, ha találsz még valami újat a hold alatt), 
amelyben technikailag is utal egy József Attila-képre, helyesebben arra 
a folyamatra, ahogyan el lehet érni a felhô képét az éjszakai égbolton, 
szakaszos felbontásban: „Verset kéne írni./ Gyönyörû ez az éjszaka…/ 
ecsetem belemártom:/ Úszik a hold,/ aranygálya!/ Vagy szebb, ha úgy 
mondom/ ezüsthajó?/ Beletúr a (nicsak!)/ a sötét… na! – micsodába?/ …
felhôk azok…/ Kumulonimbuszok/ – ha akarod!/ Mégse…/ Attila elta-
lálta…/ olajos rongyok…” A vers végig az ilyen és ehhez hasonló moti-
vikus játék, szabályos kompozícióba foglalva. 

9 Földes Lászlóról (Arad, 1922. június 26. – 1973. január 10., Kolozsvár) a jeles 
kritikusról, esztétáról van szó, akinek Ébenherceg siratása címû versében állított emléket 
Palocsay. 
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A kötetbe foglalt versek nyelvi elevensége, frissessége, könnyedsé-
ge magával ragadó, akkor is, ha Palocsay egyáltalán nem volt válogatós 
abban, ahogyan „a különbözô epikai fogantatású lírai mûfajok: a leíró 
költemény, az allegória, a zsánerdal”10 eszközeihez vagy alkalmasint 
teljes formáihoz nyúlt és nem számolt azok versenyképességével, 
merthogy amazok „idegesebb, modernebb, szabadvers-változatait kép-
viselte”. Így például írt verset A szilvafáról is, amelyben az bodorodó 
pipafüstté, vagy éppen menyasszonnyá változott, de megverselte a 
hegedûórát, vagy amint éppen a tanítványát várja (és tanítja), lévén 
gyakorló hegedû(magán)tanár. Ezekben a versekben mutatkozik meg 
elôször a természetre száz érzékszervvel nyitott füves emberként, aki a 
kolozsvári Borháncsról kiszalad a Felekre és gömbköveket görget (min-
den kolozsvári ember mitológiájának része ez). (De verseibôl rekonst-
ruálni is lehet kolozsvári helyeket, utcákat, épületeket, funkciókat. 
Például két neves kocsmát is. Üde megszemélyesítéssel kezdôdik 
Ôrjáraton címû verse az Illetlen párhuzamok kötetben: „Szép idô volt/ 
blúzban járó/ pirongó áprilisi reggel;/ legelônyi földemre mentem/ a 
KÔRISFÁHOZ11,/ közel a Pata utcához/ hol Szondi s Zrínyi szögellnek 
a sarkon:/ ’kancsi vinkliben’ találkoznak;/ dombbal dobják hegynek /a 
Györgyfalvi utat”. De magánmitológiája, közös világunk fontos esemé-
nyeként megverseli Palocsay a hóstáti temetést, özvegy Gulyásné stráf-
szekerét, a kolozsvári tûzoltótornyot és a feleki parasztasszonynak is 
állít portrét.)

Helyiség, honiság: Palocsay verseinek mindenkor roppant erôs a 
kötôdése a helyhez, a környezethez, annak átélése, annak a levegôjében-
levegôjével lélegzés. Ilyen értelemben ô egyik legkarakteresebb ko-
lozsvári – és azon belül hóstáti – költônk. (Pazar fotók sorozataiban is 
megörökítette kedvenc helyszíneit.) Költészetében mindenkor rop-
pant erôs atmoszférateremtô: a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek 

10 K. Jakab Antal: A líra függetlenségi harca. Utunk 1966/22. Ezt ugyan Palocsay má-
sodik kötetének a kapcsán írta a jeles kolozsvári kritikus, de maradéktalanul érvényes az 
elsô kötet darabjaira is. Palocsay Zsigmond elsô verseinek nyelvezetét neoprimitív/ 
neoprimitivizmus kategóriával jellemezte K. Jakab Antal azonban erre a megfogalmazására 
többé nem tért vissza – joggal. Itt jelezzük, hogy teoretizáló kritikájának (jelkép-szókép) 
módszertanát Láng Gusztáv alapos módszertani bírálattal illette. Erre válaszolt is K. Ja-
kab Antal. Irásai megtalálhatóak A névmás éjszakája (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1972) c. kötetében, A radar és a tücsök, illetve Elnémulni az intuícióban címmel. 

11 Régi kolozsvári korcsma-találkahely neve; a Szondi, Zrínyi – régi kolozsvári utca-
nevek.
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érzésvilága is fellelhetô, annak tárgyi kellékeivel együtt (leginkább ter-
mészetesen a Szilágyi Domokossal együtt szerzett Fagyöngyben (1974). 
Ha valaki meg akarja tudni, hogyan éreztek az emberek azokban az 
években Kolozsváron, Palocsay könyveibôl megérezheti az uralkodó 
emóciók fô erôvonalait. A korai versek kritikusai joggal emelték ki, 
hogy itt a természetlírára kell figyelni, jóllehet csak nagyon kevesen 
kezdték aztán azt a radikális fordulatot követni, amelyet Palocsay eb-
ben a vonatkozásban végrehajtott. Hogy tudniillik a természetet, mint 
médiát kezdte megszólaltatni egy tárgyias, a legapróbb elemek hangzó 
és színvilágáig lehatoló effektus-rendszerrel. (Tehát nem a természetrôl 
beszélt, hanem a természetet hagyta beszélni – már amennyire az em-
beri szólásban, hanganyagban ez a konverzió lehetséges és értelmes.) 
És ennek nemcsak az volt a titka, hogy másoknál jobban ismerte a ter-
mészetet és a természet embereit, hanem hogy a poétikai anyagban is 
többféle technika segítségével komponált. Többször a festô módján 
kezeli a kép elemeit, rakja fel a színeket, tónusokat, vastagítja, kísérle-
tezik a kromatikával, mint például a Hószerzô címû versében teszi: 
„Ólmonszûrt tejben állnak a fák,/ a nádas derékig beledôlt,/ gyapjút 
hízni most tanul/ az idei fû.” (Közben persze érdemes odafigyelnünk a 
nyugatos kádenciával áttört ritmusra is.) A képet is roppant tudatosan 
komponálja a hurkokkal, pontokkal, pálcikákkal: „Fehér hurkot tart 
minden inda,/ ujjnyi vastag a szederinda,/ deret kínlódunk/ – mutatja öt 
veréb.” 

A Palocsay-verseknek a másik tematikus és kompozíciós vonulata a 
zene, a zeneiség. A magyar költészetben immár hagyományosan, ô is 
Bartók zenére (verscím) szerez verset. Ebben a játékos költeményben-
etûdben, amely a tavaszváró kottafej-madarakról szól, zenei tematiká-
ban bukkan fel a meleg hiánya, majd a témaismétlések során kibomlik 
a meleg, mígnem végre szétömlik. Egyszerû, de tiszta zenei kompozí-
ció, amely a végén csak ritmikai elemeket használ a Bartók zenében 
megszokott (ütôsöket idézô) módon. Megjelennek, eleinte csak sor eleji 
gondolatjelekként az auftakt-elemek, amelyek a zenei szünet- (a költé-
szetben: csend-) elemeket használják, és ez a koncepció fejlôdik majd 
fokozatosan ama mintává, amelyben Palocsay hangzó/csend elemekbôl 
építi fel verseit, amelyek így hangtestként is mûködnek. (Kis fantáziá-
val és belsô hallással ki lehet venni a hegedûjátékos technikáját is ben-
ne.) A címadó vers maga is a zenérôl szól, tücsöktanítványát, Ilát tanítja 
benne, és megjelenik a hegedû is, amely behangosítja ezt a verset is: 
„– Halljuk Ila! – a szerszámot marokra fogja;/ csendül az é húr, grúg a 
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gé,/ vonóját igyenest ’elôre’ húzza,/ és tiszta minden hang/ álmos fel-
hangok zümmögnek a keze alatt/ a jóllakott kommák…” (Kórémuzsika) 

Az 1968-ban megjelent második kötet Kakukkfuvola is ezzel a zenei 
világgal debütál. A címadó vers a kompozíció egészére kiterjedô meg-
személyesítéssel (erdô-költô) arra kérdez rá, hogy vajon hány évig él 
majd az az erdô, amelyre olyannyira ráeresztették a baltát? Nem lehet 
tudni, hogy mennyit él az ember, ezért kell a kakukkfuvolát gyorsan 
visszakérni és fújni szakadatlan: „Add vissza gyorsan a fuvolám,/ fújjam 
én tovább,/ mennyi még az eljövendô:/ egy nap? Harminc? Vagy negy-
ven év?” Ebben a versben megjelenik a tiszta dallam is, amely Palocsay 
ritkábban elôforduló lírikus verseinek kísérôje lesz. Ô sem kerülheti 
meg azt a régi püthagoreikus elképzelésbôl származó hitet, amely sze-
rint a dolgokban, azok együtt-létezésében is megmutatkozik valami-
lyen harmónia, amelyet ki lehet hallani. Kezdetben úgy tûnik, hogy a 
dolgok között nincs összhang, úgy léteznek, akár egy zenekar hangolás 
közben, uniszónóban, majd megint szétválva: „végül: fújja/ ki-ki a ma-
gáét,/ minden hangszer/ úgy, ahogyan hiszi,/ úgy, ahogyan tudja,/ bírja 
szusszal;/ úgy, ahogyan halljuk itt,/ és külön-külön magunkban is/ a dol-
gokat.” (A vers címe nagyon fontos: bizonyos értelemben Palocsay va-
lóban úgy vélte, hogy a költemény: Irottmuzsika). 

A Kakukkfuvola rendszeresíti Palocsay a lírán és a verseskötetekben 
végigvonuló költôi meteorológia fontosságát, annak a szemlézését, 
hogy a természet rendjét és a kedvünket olyannyira meghatározó me-
teorológia (a külsô é a belsô) miként mutatkozik meg az élet világában, 
fûben, fában, esôben. Ugyanilyen rendszeresített tematikus vonulatot 
képeznek a mindennapi életvilág helyszínei és eseményei. A legfonto-
sabb helyszín a Kispiac, az esemény pedig minden lehet, a bevásárlástól 
a pálinkafôzésig. A világ elsôsorban sokszínûség, sokaság, pepecselés és 
építés, amelyet halász-, vadász- és munkadalokkal lehet megszólítani 
és kifejezni. Ez persze azzal is jár, hogy a verskezdetek sokszor epiku-
sak, helyzet- vagy történetfüggôk, ténymegállapítók. (Minden vérbeli 
lírikus borzad ezektôl a kezébe akadó epikus szerkezetektôl. Legin-
kább Kántor Lajos vetette ezt a Palocsay szemére kritikáiban, amire a 
költô aztán válaszolt is egy versében. A mesterfogás azonban az, aho-
gyan Palocsay elrugaszkodik ezektôl az avantgárd zsánerkép irányába.)

Itt kell megemlítenünk a klasszikus tájlíra erdélyi hagyományához 
tartozó verseit (Uzonka, Murgóhegyen), amelyekkel kapcsolódik a Bartalis 
János által képviselt vonulathoz. 
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A Szilágyi Domokossal (eszményített barátjával és költôtársával, Ka-
pitánnyal12) közösen komponált – a kifejezés itt abszolúte indokolt – ver-
seskönyve, a Fagyöngy13 sok vitát, értetlenséget is kiváltott. Sokan, pél-
dául Csiki László is, költôi versenynek fogták fel, amelyben mindkettôt 
befolyásolta a másik, és mindkettô kevésbé volt önmaga. Kétségtelen 
azonban, hogy mindkettôjükre nagy hatással volt a másik, és e hatás 
nemcsak a lírai eszközök, a gondolati forma tekintetében fontos, ha-
nem az önmegértés szempontjából is. Rébusz-könyvnek tartotta a Fa-
gyöngyöt Kántor Lajos, merthogy „ebben a páros-kötetben a hívó- és 
válasz-versekkel úgy álltak olvasóik elé, hogy még a tartalomjegyzék-
ben sem tüntették fel szerzôségüket”.14 Pontatlan a kötet mûfaji megje-
löléseként a négykezes is, hiszen ez – ha komolyan vesszük – az egy-
más szövegeibe való szabályos és rendszeres beavatkozást, sugalmazást 
is jelenti, jóllehet ilyenrôl nincs tudomásunk. A recepciótörténetnek 
azonban vannak jelentôs, jóllehet rövid darabjai. Ilyen Ágoston Vilmos 
írása15, amely elsôsorban egy értelmezô kontextust (vagy referenciális 
összefüggést) teremt: „Röhögtem…/ meglátjátok, egyszer/ e talpalat-
nyi helyen/ mennyi ’vicc’ teremhet.” – Így Palocsay. És Szilágyi Domo-
kos? Ô már komolyabban érvel: „Úgy kell a végtelen, mint a falat ke-
nyér.” Tehát a költészet? A költészet annyira valóság, hogy az már néha 
vicc. „Vicce: igazam.” Igaz – mint abszurd; igaz – mint lét; igaz – mint 
tagadás, kultúra, bagoly, fagyöngy és disznók, s mindez a fogalmazás 
kaptatóin – tessék nevetni, keresztények.” Olvasatának legfôbb tanul-
sága – amit egyébként a Fagyöngy tördelése, írásképe nemcsak sugall, 
hanem egyenesen megkövetel, hogy tudniillik  tessék együtt- vagy egy-
másba olvasni a szövegeket. Líránkban ez korszakos kísérlet volt vagy 
inkább lett – tekintsünk el most költôink konjunkturális okaitól, azaz-
hogy ki kezdeményezte, vagy hogy tulajdonképpen pénzért írták (az a 
bizonyos mágikus 1 szerzôi ív, 700 sor is inspiratív volt). Ahogyan tehát 
napjaink szövegtana/verselemzési eljárásai (Petôfi S. János és munka-
társai) sugalmazzák, ennek a szövegtestnek csak produktív-kreatív olva-
sata lehetséges. Értelmetlen dolog tehát külön Palocsay Zsigmond és 

12 Személyes kapcsolatban 1972 után már nem voltak. Ebbéli fájdalmának, kese rû-
ségének ad hangot Palocsay Élô éllel üzeni egy aggódó prédikátor c. versében. 

13 Kriterion Könyvkiadó, 1971. 
14 Kántor Lajos: Szilágyi Domokos játékai. In: Szilágyi Domokos: Kényszerleszállás. 

Össze gyûjtött versek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 
15 Ágoston Vilmos: Betûvetô Jupiter. Utunk, 1971/18.
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Szilágyi Domokos-szövegekre hasítani a Fagyöngyöt, ezzel pontosan já-
tékos-kísérleti mivoltuktól, az egymásba fonódó gondolati esszenciától 
fosztjuk meg mindkettôjüket. (Ezért tehát magammal sem értek egyet 
e válogatást tekintve. Csak egy szerzôi kánont kellett követnünk, de 
hangsúlyozzuk: a Fagyöngy egészének a tükrében létjogosult a Palocsay-
versek külön olvasata.) Ezt a kiváló pályatárs, a sokmûfajú költô, Csiki 
László is megtette, a rá jellemzô kritikai-értékelô szigorral: „Ha a két 
költôt külön-külön önmagukhoz (elôzô mûveikhez) mérjük, akkor a 
Palocsay-fejezetben érzékelhetjük inkább a kísérletet mind a témakör 
kitágítása, mind pedig a téma megverselési módja tekintetében. 
Palocsaynak ez a közvetlenebb, ’emberibb’ hangja (az elôzményeihez 
képest), fokozott felelôsségvállalása már ’vívmány’, s feltehetôleg jóté-
konyan hat késôbbi költészetére is. Szilágyit szeretem.”16 

Ezek a megállapítások is értelmezésre szorulnak. 1. Palocsay „köz-
vetlenebb, emberibb” hangja éppen az új költészeti-gondolati anyaggal 
kapcsolatos újabb szubjektivitása, ami az elôzôleg mûködtetett saját 
„irodalmiassági” kánonaival kapcsolatosan kevésbé volt érzékelhetô; 
2. Csiki László és nemzedéktársai a költészettôl egy közvetlenebb eti-
kai állásfoglalást is elvártak, ami a Fagyöngy történelmi-politikai refe-
renciális rendszerébôl (1968, Vietnam, Martin Luther King, The Black 
Panthers) kihüvelyezhetô (mindenféle erôszak elítélése). A játékos-
ság–komolyság ellentétpár mentén Csiki László azokra a nyelvi inten-
ciókra figyelmeztetett, amelyek az emelkedett (akár archaikus) költé-
szeti nyelv, illetve a köznapi-köznyelvi klisék szándékolt pongyolasága 
között feszülnek és egy jelentôs nyelvi innovációs teret hoznak létre. 
Ebben a polgárpukkasztó hányavetiség, szertelenség is fontos – ameny-
nyiben nálunk is vannak polgári beidegzôdések, konformizmusok, ha-
gyaték, sablon stb. Ha szigorúan a költôi nyelv közelségében mara-
dunk, és semmiféle egyéb jelentéshordozó sémát sem fogadunk el, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a Palocsay-versek generatív elve ez eset-
ben is egyrészt természet-tapasztalati összefüggés, amelynek alapján a 
létezôket és a neveket szimultán felnöveszti (teremtés), másrészt a 
gyerekkor történelmi kelléktárral összekapcsolt tágabb referenciája, 
amelyben az élet–szerelem–halál egzisztenciáléi is megjelennek. A tar-
talomjegyzék itt tematikus-kompozíciós összefüggésekre is utal. 

16 Csiki László: „…a vers csak cifra szolga…” Elôre, 1971. május 28. 



607

(A hetvenes évek lírikusa)

Az 1974-ben megjelent A vigasz fája, valamint az 1979-es Illetlen pár-
huzamok (mindkettô a Kriterionnál) versei egyugyanazon lírai folyam 
termékei. A Kórémuzsika és Kakukkfuvola verseihez képest tempósabb, 
lassú folyású versek ezek, Palocsay hangja klasszicizálódik abban az ér-
telemben, hogy kialakul összetéveszthetetlen, egyre inkább a zenei 
szekvenciák periódus-szabályait követô versformája és hangja. A hetve-
nes években ezek a kötetek közismertek, Palocsay költészete a csú-
cson van – olvasásszociológiai értelemben is. (Itt kell megjegyeznem, 
hogy ebben a bevezetôben nem érinthettem Palocsay gyermekverseit, 
életmûvének ezt a terjedelmileg is nagyon jelentôs részét, bábjátékait 
– ismertségéhez természetesen ezek is nagymértékben hozzájárultak, 
mind a mai napig elsô számú kedvenc a legfiatalabb korosztály köré-
ben, aminek magyarázata alighanem verseinek zenei mintázottságában 
rejlik.)

Megteremti lírai univerzumának körvonalait és otthonos tartalom-
mal tölti be. A kötet címadó verse, A vigasz fája a paradicsomi történet 
gránátalmafájára (vagy két fájára) utal, amely tanúja volt a tiltásnak, 
majd a bûnnek, az emberek elveszésének. Természeti eredetét a költô 
a két fa közé helyezi, itt gondolja el a VANt és NINCSet, majd a két fa 
szimbolikus termését szemlézi, a bûn termését. Isten „kirúgta” a para-
dicsomból az embert, aki mûhibát követett el. Ám azóta „lelkes barom-
ként/ lopott ésszel,/ (és azért mindig a félsszel)” boncolja a lelkét, dol-
gozik, de hogy valami vigasza legyen, visszamegy az édenkerti fához és 
a holt törzsbôl hegedût farag magának, a zene pedig visszaengedi az 
isten közelségébe: „Én, az átkozott,/ lopni mentem,/ s a holt fa törzsét 
elcipeltem./ Faragni kezdtem kolumbiánus szemmel –/ csiszoltam há-
tát újkolumbiánus szemmel –/ hasára széllyukat, pallót,/ ideget szer-
kesztettem/ lószôrrel kenegetem –/ zengése pótol a NINCSTELEN-
BEN,/ nem hagy EGYEDÜL lennem,/ benne megférünk MIND A 
KETTEN./ KÉPEMRE TEREMTETTEM.” Valamely ok miatt az 
ilyenfajta allegóriák, hasonlatok gyakoriak az erdélyi magyar irodalom-
ban, hadd idézzük most csak a Salamon Ernô híres versét (Példa a hang-
szerfáról), vagy Balla Károly híres novelláját, a Mesterhegedût. A munka, a 
dolgozás, a mindennapok szöszmötölése és pepecselése – az elvesztett 
paradicsom következményei – azonban korántsem csak terhes foglala-
tosságok, sôt Palocsay lírájának mintegy a kötôanyaga, nagyon igaztala-
nok lennénk ezzel a költészettel szemben, ha nem jelenítenénk meg az 
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emberi foglalatosságoknak azt a sokaságát, amelyet a költô ismer és 
gyakorol, és amelyben még akár gyönyörûségünket is lelhetjük, mert 
valamivel történnek azok a dolgok. Ennek a legszebb példája talán a 
Szalmasóhaj-beli krumplihámozás: „Hámozom e tál pityókát:/ kilenc 
sáros nyárirózsát,/ dobbanva egymásra gurultak,/ porcelán-fészekben szo-
rulnak;/ vegyül velük három ella,/ kínnal kínozgatják fel a/ csökött cikát, 
törött pikát;/ lassan sejtem már az okát:/ miért muszáj így küszködni,/ 
púder porban fulladozni:/” (A púder por nyilván a DDT.) Palocsay Zsig-
mond manuális ember volt, hihetetlenül sok kézhez álló tevékenységet 
ismert és gyakorolt, a foglalatosságokhoz tartozó eszközök ismereté-
ben, az instrumentárium tiszteletében. Ismételjük, ez költészetének 
gazdag szövete, amivel alighanem egyedülálló a magyar lírában. 

Ebben a kötetben is szól és zeng a vershangzás: szabadverseket min-
táz (Kodály Zoltán siratása, illetve a Majtényi Eriknek dedikált, ellen-
pont szerkezetû Zöldfurulya), a klasszikus zenei szerkezeteket idézô 
Esti modulációk, Bicinium és Tricinium), és végül a Kingabinga ciklus utá-
nozhatatlan ritmikájú, zsongító versei. Ugyanakkor visszatér a verses 
epikához is: ilyen a Bodor Ádámnak (és közös, mitologikus világuknak) 
szentelt Tûzhinárok, valamint a Blokkvilág ciklus darabjai – mely utóbbi 
a gazdag természeti létezés sivár ellenpontjaként hozza az élhetetlen 
blokkvilágot a maga furcsa embereivel és kellékeivel. 

A szintén feszesen szerkesztett Illetlen párhuzamok jelentôsen bôvíti 
a lírai univerzumot, a már a Fagyöngyben megismert történelmi-etikai 
üzenet két nagyobb kompozícióban szólal meg: Buchenwaldi kirakat, il-
letve a Bunkermodulációk Európában – a gyerekkor háborús foglalatba-
kelléktárba illesztett világa (ez utóbbi akár a Fagyöngy-beli Játszótér rö-
videbbre fogott változatának is tekinthetô). A költô felidézi a szovjet 
csapatok kolozsvári bevonulását (Torda felôl), majd megjegyzi „akkor 
még jól álltam a félelelemmel” – értelmezésre szoruló sor. Több utalá-
sos szerkezet után a teljes megoldás a Tisztelt Joseph Rudyard Kipling Úr! 
címû versében található meg (Varjúháj. Kriterion, 2000), amelyben 
Palocsay összefoglalja letartóztatásának elôzményeit és az ezzel kapcso-
latos tudnivalókat („Hiszi-e, tisztelt Rudyard Kipling úr,/ hogy 1951-
ben, Erdélyben,/ harmincöt 14-15 éves Farkaskölyök/ röpcédulát nyom-
tatott a következô szöveggel:/ EMBEREK! HARCOLJATOK A VÖ-
RÖS KUTYÁK ZSARNOKSÁGA ELLEN/” – mindezt szigorúan a 
regény kontextusában. (Csupán ezért a hallatlan justizmordért érdemeltek 
volna a vád akkori képviselôi és az eljárók – rendôrök, szekusok, foglá-
rok – kiskorúak elleni szervezett bûncselekmény vádjával tíz év fegy-
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házat.) A félelmi komplexusnak, csengôfrásznak irodalma van már. Íme, a 
Palocsay-változat: „Kádereznek ____________ szaglásszák eleink múlt-
ját/ és csontjait;/ baggatnak mindenkit osztályharc címen/ jön a Duba, s 
a Dólok Kékje17 éjjel/ guruló ketrecbe löknek kéjjel.// Senyveszt, sorvaszt 
– emészt a Félelem./ Rosszabb a halálnál, hisz élve rág szét.” Teljes 
terjedelmében elemzésre szorulna ez a kulcsvers, itt nincs rá terünk, 
azonban két részletnél mégis meg kell állanunk: az egyik az a motívum, 
amikor a félelmi komplexusból szabadulni kívánó kamaszok 
elhatározák, hogy cselekedni fognak, azaz budipapírra írott röpcédulák-
kal fellázítják az élni-gyáva dzsungelt. A másik az ironikus verszárlat, 
amelyben Palocsay leleplezi „a vörösök” kilétét: „Ui. Én, Ká, asz Óri-
áskígyó, mék élek,/ ész aszt üszenem ama kádereszô,/ osztá'harcosz 
vöröszöknek,/ hoty A LEVETETT BÔRBE/ MÁ' NEM LEHET 
VISSZABÚNI!/ Bisza! ___________ Esz Törvény!/ _____________ 
DZSUNGEL TÖRVÉNY”.

A félelem motívuma a Szalmavirág címû kötetének egyik nagy ke-
retversében, az Ôszi monológban még általánosabb összefüggésekben is 
megjelenik: „CIVILIZÁLT CÜHERESBÔL LESÔ VADAK/ VER-
TEK BELÉM/ TANITHATÓ FÉLSZET _____________”. 

Az Illetlen párhuzamok legegyenletesebb, érzelmi töltéseiben is sok-
oldalúan kiegyensúlyozott része a Borzaskata ciklus darabjai, amelye-
ket mindközönségesen Kata-verseknek neveztek. Apa és lánya játékos 
párbeszédére, megszólítástechnikákra épülô költemények ezek, ame-
lyek ráadásul a természeti környezet pazar gazdagságát tárják fel, értel-
mezik, kommunikálják, ily módon biztosítva az érzékszervek minden-
oldalú gazdagságát képeinek, explorációjának: „ni-ni-ni-ni – nézz csak 
oda!/ hadd látom, hogy félsz-e?/ Mellém búva rézsút pislogsz,/ s csokor 
rózsát látol;/ öt fess bimbó konnyadozik,/ búsul tüskés ágon./ Gutta 
ütte? – ragya verte?/ pont a legszebb szálat?/ Kacska párta-leveleik/ szir-
mukról leváltak,/ s mint a szarvak, úgy merednek/ vadzülden az égnek,/ 
vörös bimbó állán pedig/ kecskeszakállképpen/ horgasodnak,/” Ámde 
Kata nem azt az ördögöt látja, és így válaszol: „– Nem ördög az, Sár-
kány!” S ebben a szépséges együttlétben oszlik meg közöttük a „hason-
szemû látás” (Paravánra). A gyermekversek határvidékérôl származó 
klasszikus költeménye az Egy elhagyott játékmackó panasza tanúsítja ter-
mészeti érzéseibôl is származó animisztikus képességeinek és a gyer-

17 Utalás Kipling regényére.
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mekek iránti empátiájának nagy erejét. A kötetben található szerelmes 
versek (Almafára – klasszikus búcsúvers, Jucának, a látomásos Vízleá-
nya) mindmegannyi nyelvi játszótér is, ahol a természeti eszköztárral 
felszerelkezett macsós szerepébôl, szóhasználatából – bihal-farú szép 
hölgy egyik jellegzetes fordulata – kilendülô költô közeledik voltakép-
peni önmaga felé is a letisztuló érzelmek halkabb csobogásában. 
Palocsay számára azonban a szerelmi viszonyok is mindig viharosak, 
természetiek, amely viszonyokban minden fél kegyetlenül követeli a 
maga jussát: „reggel mégis firtatni fogod,/ hogy a mélység nem ringa-
tott,/ »csupáncsak egy iszapszínû/ tocsogóban lubickoltál«”. (Piros bo-
gyó) 

Az eddigiekbôl az tûnhetnék ki, hogy a sokféleség, gazdagság, ide-
oda-hajlás, fordulás, a létezôk sokasága – hogy ezzel a görögös kifeje-
zéssel éljünk –, teljesen felaprózza, esetlegessé, impresszionisztikussá 
teszi Palocsay Zsigmond lírai beállítódását és az életmûvet. Ez azonban 
nem így van. Pontosan a lezárt életmû ismeretében állíthatjuk, hogy 
van ennek egy központi víziója, egységelve, amely strukturálja, jól át-
tekinthetôvé és követhetôvé teszi az egészet. Bevezetônk következô ré-
szében ezt igyekszünk demonstrálni.

(A Földi Szellem forrásvidékeinél)

A természetet minden ízében jól ismerô Palocsay Zsigmond folya-
matosan megkereste a régi magyar nyelvben, tájnyelvi idiómákban és 
teremtette maga is fû-fa-virág, bogár és madár nyelvi birodalmát. Nem-
csak vadászként és halászként, természetjáróként kapcsolódott be a kis 
és nagy ciklusokba – és szenvedte meg az átlagnál is jobban az örök 
visszatérés, keletkezés és elmúlás nagy körforgását, a tavasz-nyár-ôsz-
tél szívet dobogtató egymásra következését –, hanem nyelvi elemek 
megtalálásával és teremtésével, alkalmazásával közel is került ahhoz a 
világhoz, amelynek tudatosan is a részévé változtatta magát. A termé-
szethez közel kerülni, annak tudatosan is a részévé válni valamilyen 
lényegi kihívást és elfogadást jelent, szellemi természetû kapcsolatot. 
A szellem a dolgok kapcsolatának az ismeretébôl táplálkozik, majd 
helyettesítôjévé válik a dolgoknak, amelyeket így reprezentálni fog. A 
Szellem egy magasrendû összefüggés, amely kifejezi és hordozza a dol-
gok kapcsolatát, maga is létezô, megszólítható egység, amely biztosítja, 
hogy a létezô sokaság, a természet, mint szinte felfoghatatlanul végte-
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len létezôk tömkelege ne szakadjon szét darabokra. Kell lennie Földi 
Szellemnek, amely alkalmasint abból beszél ki, aki megtalálta, és meg 
tudta szólítani; ez az állapot több mint az egyszerû animizmus, animista 
hit, amely szerint a természet minden apró kis részecskéjében a lénye-
gi egész van és az közvetlenül megszólítható. 

A Földi Szellem – egyelôre kisbetûsen és viszonylag kidolgozatlan 
formában – elôször a Fagyöngyben szólalt meg. Ha a költôt csakis és 
csakis önmagából magyarázzuk, akkor az itt még kisbetûs földi szellem 
felismert harmónia, az az összhang, amely ahhoz szükséges, hogy a saját 
földjén gazdálkodó ember felismerje: jól összerendezett mozgásával 
mindig rendet teremt, és e rend ôt fogja támogatni, megakadályozván, 
hogy más, kisebb, rontó szellemek szétcincálják az édeni állapotot. A 
föld szellemének az ismerete és a vele való harmonikus viszony szük-
séges az emberi állapothoz. Palocsay Zsigmond voltaképpen egy ere-
dettörténetbe, egy ádámita állapotba fogalmazza magát: „Földem kicsi 
volt,/ könnyen beértem/ pár száz lépéssel,/ nem érzett szükséget 
házamtája,/ erôs fiak és szépülô anyjalánya apja voltam,/ mondjuk nyu-
godtan: hajdanában,/…” (A dolgokról egy földi szellem)

Hangsúlyozza, hogy itt egyáltalán nem egy „hóstáti” – amúgy na-
gyon is szeretett hóstáti – történetet kíván teremteni, hanem a történet 
törvényét kívánja megtalálni. Minden természetrôl szóló gondolkodás 
kell hogy éljen a kezdettel kapcsolatos valamilyen elképzeléssel, 
Palocsay a görög–római természetfilozófiai modellekhez hasonlatosan 
(Parmenidész, Empedoklész, Lukréciusz) az önnemzésnek az elképze-
lése szerint halad, a szimmetriában aszimmetrikus generatív viszonyok 
(szerves kapcsolatok) alapján állunk és ezeket a kapcsolatokat kell 
fenntartanunk, ha mi magunk képviseljük a föld szellemét, amely ben-
nünket létrehozott. „Lettünk valahogy…/ (nem vagyok szellengô kan-
csi szellem),/ jussom a szóra úgy szereztem,/ hogy én is éltem egyszer,/ 
titkom egyszerû,/ akár a tyúk titka: tojás,/ a tojás titka: tyúk,/ valamit a 
kakas is tudott!” A folyamat törvénye itt önmagában van, nem az isteni 
teremtésben és nem is az evolúcióban, a természetnek ez a fajta ani-
mista szemlélete mindig homogén valóságot érzékel és teremt: „(s a 
dolog itt fordul) –/ kellett kezdetben,/ úgy, ahogy én kellettem nektek,/ 
hogy fiaim legyetek;/ szépülô anyjalánya apja dajkált,/ mindennap enni 
szerzett,/ s a dolgok mindig ölelkeztek/ – ennyit tudhatok.” A dolgok 
mindig ölelkeztek – ez az abszolút törvénymondat, az eredetmagyarázat, 
ezt kell tudnia és mindig képviselnie a földi szellemnek, ezt kell tennie 
és mondania, mindig vissza kell adni a földnek valamit, hogy a dolgok 
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ölelkezhessenek, nem elég kérlelni a delet, és minden más felesleges 
dolog „maradjon veszteg,/ dolgom rendezem.” Miután ily módon meg-
fejtette és betartotta a természet törvényét, „Ádám” bezárkózik a por-
táján és a kancsi szellemeket kizárja, szent a ház csendje, „mert a dol-
gok ölelkeznek”. Ezek után következik, hogy a különbözô szellemek-
kel kapcsolatban aszimmetrikus viszonyokat kell létrehozni: „hozzunk 
a házba zöldet,/ ha sápad a gyermek”.

De a történet folyamatos bôvülésben van: a folyóra menô leány cse-
repe csobban a vízben, s a fodrozódó víztükörben saját arcát nézô lány 
széplány lesz ebben a nézegetô viszonyban, be is épül a vízpart szépsé-
ges természeti alakzatába, a szépség törvényei visszaépülnek a termé-
szetbe: „(kell hogy a lányod nézegesse/ folyóvízben szépítgesse magát/ 
– ismerje,/ hogy ez lehessen: víz lánya-barkája parti fának,/ titka a lágy 
víznek-csobogásnak,/ nagyanyja unokáknak). (Fel kell figyelni arra is, 
hogy milyen mesteri „vízi zenét” hoz létre Palocsay a tiszta mély hang-
rendû magánhangzókat tartalmazó szótagok közé ékelt-lékelt magas 
i-ket tartalmazó magas hangrendû szótagokkal: víz-titka-víz. Komplex 
megoldás: a simogató, édes hatás egymagában a magyarázat és az effek-
tus.)

Következik a történet kibontakozása: a házat szép szôttesekkel fel-
díszíti az asszony, a férfi kínlódik, mert szekere göröngybe botlik, el-
akadhat a malomkerék, a medve is megtapodhatja, de az ember farag, 
díszíti kerekét, kapuját, és ezt a szépséget közli a röggel, mert a faragott 
kerék is átfordul a rögön! Tehát, a házirend mûködésre képes a termé-
szeti rend részeként, megvannak a saját ciklusok a nagyobbakon belül: 
„napjaink-éjeink telnek,/ ahogy a dolgok ölelkeznek:/ póznányi karok-
kal,/ apró kacsokkal/ ragadnak, fogóznak, túrnak,/ egymásba fúlnak,/…” 

Ennek a mértéktelen mértékszerûségnek a megragadása is mesteri 
emblémája Palocsaynak, szinte érezzük az erôkifejtést, a hol sziszegô, 
hol tompa morgásba fúló dinamikát. Az egymásnak feszülés eme tudá-
sát immár vissza lehet juttatni a természetnek, mint áldozatot, adót, 
emberi tudást. Nehezebben értelmezhetô az emberi környezet, a kö-
zösség: van, amikor jönnek és egyben tartják, segítik a házat és a népét, 
van amikor minden hiába: szétszedik ugyanazt, minden elvisznek köl-
csönbe, semmi sem mûködik. Ugyanúgy, ahogy a dolgok ölelkeznek, 
egymást keresve szétszélednek.

A yin és a yang törvényének megfelelve létezik e dualitásban a ter-
mészet, az ember pedig csak egyet tehet, hogy a centripetális mozgá-
sokkal szemben is magát állítja, így az állandóság ideig-óráig megma-
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radhat. A földi lélek visszasegíthet: „Fekete szônyeged,/ nem forog 
kereked,/ elvált a víz a cifraságtól,/ korsód a folyondártól;/ csirízeld, pó-
told,/ forrasztgasd jeleit magad/ (maradj a magad papja!),/ hogy a föld 
akarhassa:/ eged magasra rakjad,/ és éjjelre neki adjad;/ adóul: testeddel 
védve,/ cseppet se félve/ ölelkezz véle,/ földi lélek.” A földi szellemmel 
való kapcsolatban evidencia az, hogy adni kell neki, megértô módban, 
hogy kaphassunk. A dolgok ölelkezésében fenyegetô lehetôség a szét-
széledés, amitôl mindig félni kell. Nyugalmat nyerhetünk a földi szel-
lem tôl, de vele sem gyôzhetjük le a halált. Palocsay Zsigmond itt meg-
nyugtató kapcsolatba került a földi szellemmel, amelynek a nevében 
aztán, késôbbi verseiben ô maga is megnyilatkozott, ô vált a földi szel-
lemmé, aki kinyilatkoztat. Ez a viszonyrendszer költészetének alapvetô 
kompozitorikus elve, amely egységes vonalvezetést biztosít szerteága-
zó-indázó természetlírájának. A dolgokról egy földi szellem értelmezhetô 
filozófiai tankölteményként, kulcsversként, de akár oratóriumként is 
elôadható, ugyanis sok benne a beszédelem: responsio, megszólító mó-
dok, emelkedett zárlat. 

(Természetesen fontos lehet az az értelmezés is, amelyik a Szilágyi 
Domokos-költeménnyel veti össze: A dolgokról egy földi szellemnek is 
kulcsvers, záró darab a Szilágyi-féle Fagyöngyben). Megnevezi a végte-
len perspektíváját, mint a költészeti alkotás nélkülözhetetlen elemét, 
ugyanakkor a földi szellemrôl, mint (általa) kitaláltról szól. Az európai 
irodalomban azonban van egy Földszellem, mégpedig Goethe oly is-
meretes der Erdgeistja, jóllehet végig nagyon is pontosítani kell, hogy 
mind Szilágyinál, mind Palocsaynál határozói funkciós jelzôs szerkezet-
ben szereplô Földi Szellemrôl van szó. Mindazonáltal aligha hihetô, 
hogy a Faust Erdgeistja ismeretlen lett volna két ilyen költôóriás számá-
ra, és valamilyen módon ne érintette volna Földi Szellemüket… Még 
közelebb visz tájainkhoz a föld szelleme Madách Imre tragédiájának 
XIII. színében. Hatalmas ívû párbeszéde Ádámmal és figyelmeztetése 
egyike a magyar irodalom sokat idézett helyeinek. A teremtés és a ter-
mészet titkának óvatlan megközelítése rettenetes bukás felidézôje le-
het – ez a motívum teljeséggel feltalálható a Palocsay-természetlírában.)

A Vigasz Fája (1974) c. verseskötetben háromszor is megszólal az im-
már nagybetûs Földi Szellem, kétszer a könyv nyitányában, egyszer 
pedig záróversként, kétségtelen bizonyítékaként annak, hogy Palocsay 
nagyon is tudatosan élt eme általánosabb hang adta lehetôségekkel, és 
a versesköteteit jellemzô sokszólamúságban ez mindig egy egy értel-



614

mûsítô monochord szólam. A titkokról a Földi Szellem18 egy, a világ zenei 
felfogásában és megkomponálásában használt Palocsay-dichotómiát je-
lent ki, a megszólalás/csend ellentétét, mint a hangzó világ szövetének 
az ellentétes, alkotó minôségeit. („Fecseg a felszín, hallgat a mély.”) 
Ebben a Földi Szellem/költô elôjoga, teremtô tudása a megszólalás, ki-
jelentés, illetve a nem-megszólalás, nem-kijelentés, azaz a titok. Az el-
hallgatás képessége, lehetôsége és tudása, tekintettel arra, hogy a titkot 
mintegy beledagasztották a világba. Mindjárt a vers elején leszögezi, 
hogy csak motiváltan szólal meg, a föld gondjait-bajait, jelzi: „Hangom 
nem üldöz szellem-okkal,/ lelkem csak földi gondokkal bajmol,/ bogár-
ral felvilágít ______________/”. Itt érdemes felfigyelni arra, hogy a fel-
világítás gesztusát (a Földi Szellemét) pompás képecske hordozza, a 
világosítás – mint mindig – itt is tudásvonzatú. A következô sorok meg-
értéséhez tudni kell azt, hogy Palocsay nem egy kritikusa szemére ve-
tette, hogy versei redundánsak, nem minden sora motivált, redundáns. 

A költô feleletében benne van az is, hogy félreértették a természet-
tel kapcsolatos eredendô álláspontját, amely szerint minden, ami meg-
szólal, minden apróság, ami megszólaltatható, fontos, elengedhetetlen-
elmaradhatatlan része az egésznek, mert más hangzásokra és titkokra 
vezeti a figyelmet. „értés híján fecsegésnek,/ féltésem dumának szá-
mít;/ ne vedd semmiképp papolásnak,/ szép szó maradjon az esetben,/ 
ha sûrûbbre gyúrattál,/ mint a legkonokabb elemek;”/ A Földi Szelle-
met megszólaltató költô „sûrû anyag”, éppen úgy rejti magában a titkot 
mint az elemek saját anyagiságuk rejtelmeit (Goethe Földszellemének 
ismeretes módon képlete volt. „Titok szorul dagasztáskor/ így is beléd, – 
(sürög a tálban)” – a Palocsay-képek igen gyakran az eszközhasználati 
szférában találják meg magyarázó értéküket – „s magát helyetted elki-
áltja: kong a vas,/”, megteremtôdik tehát a megfelelés a költôbe bele-
dagasztott titok és a természeti elem között: a vas kimondja magát a 
Földi Szellem által – és hangutánzó szókkal, hangzó anyagként „lágyat 
suppan az ólom magáról/ súlyosabbat __________”. Tehát az egész ter-
mészet, minden egyes rendszerének megfelelôen elkezd szólni, hihe-
tetlen gazdagságú különálló hangzatokban, amolyan hangosképekben: 

18 Némi zavart okoz, hogy a verscím boldból van szedve, mint a cikluscímek, azon-
ban kisebb karakterbôl. De a tartalomjegyzék szerint biztosan nem cikluscím. Feltéte-
lezhetnénk, hogy azért bold, mert igen fontosnak tartotta Palocsay, de lehet egyszerû 
szerkesztôi elnézés is. 
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„locsogni muszáj a holt tavaknak;/ csobog a lé, ha elôre gondol,/ széllel 
vakkant az ég a fellegekre,/ hogy gulyái más legelôre menjenek”.

Ugyanakkor van a megszólalásában valamilyen akrónia, abban, ahogy 
a holt tónak muszáj locsogni és az elôregondoló lé csobog, a természeti 
kifejlés rejtett erôvonalai mutatkoznak meg. A természet összefüggésé-
ben még az ember erôszakos pusztulásának-elpusztításának hangzói is 
csak az önmagába visszatérô anyag hangzó szerkezetei: „nedves ágként 
visszasír a hamvasztott is/ avilágba _______________/ valamit nyeklik 
az öngyilkos kötele;/ a zsilett herseg, míg átjut az ereken;/ a fájás tor-
kodból tép hangot,/ míg kifut a sértett részeken,/ s te titkaid elfecse-
ged”. A tiltás a feleslegesen elmondott, nem odavalóknak elszórt igaz-
ságokra vonatkozik: a titok fontossága önmagában-valósága, a titok 
megteremti a csendet, a hallgatást. 

A titok tehát kapcsolatban van a lényegünkkel, megôrzése létkér-
dés. Az emberek világában egy szimmetrikus elvet kellene alkalmazni: 
hogy mi magunk ne veszítsük el, át kellene adni megôrzésre az egyet-
len jó barátnak, hogy az egyetlen ott kajtató tolvaj azt félre dobja, mivel 
nem a mienket keresi. Szép abszurd megoldás az 1970–80-as évek ro-
mániai totalitarizmusában, ahol a titokkal-titkokkal egészen mások, 
máskor és máshogyan bántak. (Másképpen céduláztak.) „Füvet adha-
tok cseprôbb bajra:/ szomszédod, ha kutatgatja,/ mit ôrzöl: – Legyen 
másnál/ – az egyetlen jóbarátnál;/ tolvaj ki ott kajtat,/ titkodat félredob-
ja,/ társadét nálad meg nem orrontja:/…” Hogy a jó barátok titok-
ôrzésérôl itt most ne kelljen beszélnünk… A Földi Szellemmel össz-
hangban a titokra-teremtettséget, a titok-ôrzést mégis az embert tevô 
természeti erônek kell tekinteni, a titkok felfedése beavatkozást, meg-
bontást, egyensúlytalanságot jelent, az egész elleni támadást. Ebben a 
versében Palocsay a természeti beavatottság görög mítoszának megfele-
lôen a müsztagogikus hagyomány újrateremtésére vállalkozott, amely 
titokôrzô hagyomány újraképzése az ezredfordulón talán még a goethei 
Földszellem erôit is meghaladta, mivelhogy az emberek kutatni és ki-
zsákmányolni tudták a természetet, de békésen, türelmesen, odafigye-
lôen és megértôen már nem akartak vele együttélni. 

A tikokról szóló Földi Szellemet a részegen szóló Földi Szellemrôl 
szóló vers követi. A részegségbôl is lehet tanulni valamit, legfôképpen 
azt, hogy az ember – amint a szótô is utal erre a magyarban – részben 
van, elveszti egészségét, majd más lesz másnap. Ez a rész és ez a más 
együttesen kifordítja a világot abból a formájából, amelyben ismerjük, 
a lent fent lesz, a jobb a bal, a bal meg jobb. Van valami elôzetese, 
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elôzetes baja is a megrészegedô embernek: a hideg forró lesz („a jég 
parázslik”), a tûz meg hideg, a költô tehénlepényre írja a verseit, mert 
„bukfencezni látja a hegyeket” – a lent fent van, megváltozik a világ 
tengelye. A poháron keresztül a költô áttûnik a természetbe: mókustej 
édeslik a száján, boróka bódítja és „viricset csurrant a nyírfa csonkja”, 
merthogy a pohara „lekérgelt álom”. Bús az árva költô, ez az alaphely-
zet, az árvaság meg „kifeni” minden ellen, agyaras vaddisznóvá és hiú 
majommá változtatja, görény lesz, aki magát is utálja látni. Vadbolond 
bogáncsok teremnek benne és „bögöly-mart állatok legelnek” – hát ez 
bizony cudar egy állapot, amelyet a költô nemegyszer megtapasztalt. 
Mi hát a megoldás? A sok rovástudó-számadó között szellemnek kelle-
ne lenni, amely sérthetetlen. A tiszta szellemi lét lenne az az állapot, 
amelyben az amúgy roppant sérülékeny költô sérthetetlen lenne és 
nem is kellene többé ezen az átváltozáson, metamorfózison átalmennie. 
Amúgy az archaikus természeti kultúrák és vallások is megteremtették 
a drogos metamorfózis lehetôségét, amely a természettel való ben-
sôséges (és drogos) egyesülés lehetôsége volt, ama egyesülésé, amely-
ben megszûnik a fent és a lent, a jobbra és a balra, csak az ôskáosz érzé-
se van meg. Amúgy a piák, alkoholok gyakori motívumai is a Palocsay-
lírának, néhol veszélyes, fenyegetô módban, néhol meg derû sen, kedé-
lyesen, ahogy a magyar líra hagyománya Csokonaitól József Attiláig 
ismeri. Kicsi Kata kertjében például, ahol a költô már nem ír verseket és 
a kertben „nyulak ásnak/ aranytojás vermeket _______ […] csak pipál 
majd,/ csak piál majd,/ fekszik egy nagy fa alatt,/ s dalolásra biztatja/ az 
arra járó madarat”.

A Földi Szellem a költônek a vágyott alteregója lett, amely romlatla-
nul ki tudja mondani mindazt, amit a földi élettel és önnön természeté-
vel viaskodó költô nem mindig tud közölni. De ez a szellem is a termé-
szet elemeibôl van összerakva, abból él, egy szép misztikus összegzés, 
kivételes pillanat, amely megmarad a tudatban és az emberek nélkül is 
képes felmutatni a jelenlétet. A kötetzáró Egyedül a Földi Szellem a szel-
lemmé vált költôt abban az állapotában mutatja meg, ahogy nekünk-
valóan kapálja a Tormáskertet, ahol a hangjaink füvébôl rakódnak a 
mereklyék és gyûlnek a csendnek, a hangok füvébôl rakott mereklyén 
pedig megpihennek az ûzött baglyok, az évszaktalan idô pedig tudja, 
hogy ki a gazda. Voltaképpen a világ elvan-elvolna az ember nélkül is, 
csak éppen akkor nem tudná felfogni magát, mint a hangok füvébôl 
rakott mereklyét, csend sem lenne és évszakok sem. Az ember nyoma 
ad a természeti konfigurációknak értelmezhetô szerkezetet, a Földi 
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Szellem pedig megérti, felfogja és közvetíteni képes ezeket az össze-
függéseket. 

A Természet azonban önmagában él és önmagában értelmezendô, 
még akkor is, ha mi – antropomorf világértelmezésünk eredményeként 
– úgy érezzük, hogy kegyetlenül lesújt ránk, büntet, szétzúzza váro-
sainkat, falvainkat, viaduktjainkat, életünket. Palocsay Zsigmond 
megrendítô poémát szentelt (Párbeszéd a környezôvel19) az 1977. március 
4-i 7,2 Richter-skála fokozatú földrengésnek, amely, mint ismeretes 
óriási pusztítást okozott Románia délkeleti részén, és amelyben sok je-
les magyar bukaresti értelmiségi – köztük Palocsay Zsigmond több ba-
rátja – is életét vesztette a romok alatt. A Föld ez az alvajáró rettenet 
szitált, riszált és kapuit hegy-lábbal égzengôn berúgta, „szerettem be-
szórta/ betonnal, kacattal,/ málló vakolattal,/ tetemét metélte/ vascson-
tú falakkal”. Ekkor mondja ki Palocsay amúgy oly kedves természetérôl, 
hogy az „örök szenvtelen” és rendje közömbös. A görög mitológiából 
ismert erôk mutatkoznak meg a felveszô földben (Dideregve), amint ka-
puit berúgja és „Tájra” szakaszt mindent, cikázik a „Szurdokok Bûz-
virága”.

Ekkor a költô azért fohászkodik, hogy a tájra zúduló kormos Föld-
bika ôt is pusztítsa el, ha már a többit, a szeretteket elpusztította és – 
ami a legfôbb tanulság – visszaadta az embernek önmaga szenvtelenségi 
szemléletét. Egyre gazdagabb ez a mitologikus-filozofikus szemlélet, 
el is mélyed a saját maga által így kialakított tematikában. Az egyik 
legerôsebb következtetése, ami már a testet, mint a természet részét 
illeti, az ingatlan/ingó viszony, ez a halálos egyenlet, amely pontosan 
megmutatja, hogy hol a helyünk a természet rendjében. „Osztódva 
gyarapszik,/ oszolva bomlik a test:/ A LÉLEK INGÓSÁGA;” A test, 
mint a lélek ingósága nagyon is inog a természeti konfigurációban, és 
ebbôl az állapotából valami az ingatlanra – a lélekre – is visszasorjázik. 
A test/lélek, ingó/ingatlan oppozíciók beállítják a testi ember végül is 
zölden foszló és eloszló helyét a Bolygóközi Függô kertben. Amely to-
vább inog, mint a zöldülô hagyma ebben a látomásos világban, amelyet 
csak mérsékelten lehet és kell szeretni. 

Szintén mitologikus, azaz eredettörténeti szerkezetû a Szélbántón a 
Földi Szellem címû poéma, amelyben a Földi Szellem elmeséli saját ke-
letkezés- és élettörténetét, a sodró szélcsatornában. Valami létezés szü-

19 Illetlen párhuzamok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979.
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letik, valami tudatos létezés, ahogyan a Gaiáról, Uranoszról, Kronoszról, 
Zeuszról szóló történetekben. A Földi Szellem elmeséli önmagáról, 
hogy hegy-völgy közt, erdô közt Vakbarlang odva szülte és súgó feny-
vesben lakott. Sziklára másztában a megeredô szél arcát harapta, mire a 
szelet torkon marta és husángjával szembe csapta. (A szél is ôselem, 
arché, mégpedig az ötödik – Empedoklész szerint.) A Földi Szellem 
megtanulja a félelmet, és szeretné megérteni a létezését, amikor 
éjjelente tágul a magánya, de Oltárt épít, behemót kôkockából. Megértô 
módban létezik: „ma se tudom, sok mást,/ több mindent mért tettem;/ 
a dolgok bozsgó: habzó részét/ csupáncsak éreztem;” – ezt a motívumot 
késôbb ismétli is a poéma. A dolgokkal való azonosulás, valamint elvá-
lás, a tudatosodás pályáján jár a Földi Szellem, a megismerés a történés-
ben zajlik a leginkább. A Felhômezô címû Palocsay-poémáról szólva a 
következôképpen foglalta ezt össze Láng Gusztáv: „Poétikai vonatko-
zásban ez kezdettôl, mint epika és líra egymásba oldódása jelentkezett 
Palocsay költészetében. Verseiben – többnyire természetrôl, a termé-
szet „dolgairól” szóló verseiben – mindig történt valami, valóságos és 
valószerû, úgy, ahogyan fákkal, folyókkal, virágokkal és felhôkkel tör-
ténni szokott; folyó, fa, felhô önmagát kezdte így jelenteni a versekben. 
De nem az ember számára idegenül; a metaforák közt tévelygô ’hagyo-
mányos’ költô helyett a dolgok igazi arcát ismerô s ezért a dolgokkal 
újra összebarátkozó ember vallomásai lettek ezek a szövegek. Az ember 
nem képzelete szerint, hanem a dolgok valósága szerint kénytelenült 
élni bennük; a természet önmagukkal azonossá vált jelenségei között 
az ember is azonossá vált önmagával. A képzelet játékai helyett az em-
berrel is az történt, ami létébôl és mivoltából következett; ô maga tör-
tént, miközben élte valóságát, és ezzel a dolgok – furcsa módon épp 
önmagukkal való azonosságuk révén – az embert is kezdték jelente-
ni.”20 

Az embernek a dolgokkal kapcsolatos viszonyaiból megképzôdô je-
lentések aztán ahhoz vezetnek, hogy az ember valóban megértse he-
lyét a világban, megérti és – ami néha fontosabb is –: megéli. Megéli azt, 
hogy vadmadár rázza az ölébe a dús széplányt, akit idôtlen okoknál fog-
va ágyára fektet. Mintegy mitologikus-mesei történetben: „Vadmadár 
zuhanása/ kapta fel mégis a szememet,/ és rám szegezte szárnyaival/ 
kapustól az egeket;/ körmében dús széplányt tartott,/ karomba rázta si-

20 Palocsay Zsigmond poémája elé. Korunk, 2007/4. 
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etve,/ s Ô Tünde-langyú nyugalommal/ elöntött tejjel-nyugalommal;/ 
IDÔTLEN OKOKKAL ágyamra fektettem,/…” 

Majd a nász kapcsán és annak nyomán megérti és megéli halandósá-
gát, de földi életét mégis autonóm módon, a mulandóság félelme nél-
kül szeretné megélni: „Holdzengve álltunk a kôsziklára,/ – a Szél dú-
dolt, sajgott vagy énekelt,/ és fájón-bántott elôször, hogy betemet/ egy-
szer porral,/ ránk szokott földi okkal,/ _________________ ADDIG, 
ADDIG,/ így legyen!” A Földi Szellem, amint társával holdzengve a 
kôsziklára áll, apotetikus versfinálé, a földi élet tiszta formájának a fel-
magasztalása, kissé romantikusan, Zichy Mihály rajzaira emlékeztetve. 
Azt megelôzôen azonban Palocsay mozgóképek sorával, szinte 
filmszerûen oldja meg a tudatára ébredt Földi Szellem eszmélését.

A Földi Szellem megszületése nyomán a világnak világos kozmoló-
giai szerkezete lesz, majd a szellem (káini) sorsot ad a világnak is. Az 
aggódón a Földi Szellem megismétli a keletkezés történetét, ez alkalom-
mal kissé másképpen: „Bölcsôm ökörnyomnyi/ agyag-szôke tócsa;/ ab-
ból békászott ki/ s ejtett el a gólya./ Kóbor szellô dajkált,/ varrt rám 
szellemszárnyat,/ örökbe szánt-adott,/ a bolygó világnak.” Nap és Hold 
tôle kapja a fényét és – a Nagy Történet drámai magjaként – pár véka 
csillagot szór a földre. Ezek kapnak össze a bamba pásztorok, „– rokon, 
öcs, idegen,/ aznap egymást marta,/ rücskös fütykösökkel/ hókon is va-
karta:/ egyik a másikát.” Aztán a költészetére oly jellemzô szerkezeti 
asszonáncokkal mutatja meg a pásztorok halálát: „– arcra bukott hol-
tak,/ szemébe hószárnyú/ fénypillék szorultak”. Ennek a kezdeti halál-
nak az értelmetlensége az archaikus testvérgyilkos-történet formáját 
követve, a földi történelem iránytévesztettségét, értelmetlenségét 
eredményezi. A történet fôszereplôi közé bukó Földi Szellem sorsa is 
tragikus, de nem lesz szerepvesztett: a következôkben arra kérdezhet 
rá mindig, hogy mi az emberi? Hol van az emberi? – Diogenészi szerep. 
„Hej csillagszórásom,/ de meg kellett bánjam./ Békét hagytam Hold-
nak,/ békét hagytam Napnak,/ nyakba kapott szárnnyal közétek zuhan-
tam.” (A korszakban elterjedt az Ikarusz mítoszára való hivatkozás, em-
lítsük itt csak a Bretter György nevét.) A kérdésrôl, amelyet a Föld 
Szelleme minden halandónak fel kellene hogy tegyen, a dolgoknak és 
cselekvéseknek értelmet adó kérdésrôl imígyen beszél a Földi Szel-
lem: „– Papolni, gyóntatni/ senkit se akartam,/ – tán csak az fáj, hogy 
még/ meg se szólalhattam./ HUMÁNUMOD – vajon –/ lássuk, HÁNY 
KARÁTOS?/” Égzengô értelmetlenség uralja el a világot, az okos gé-
pek bárhol megtalálnak és porrá tehetnek, ám nyugtunkat csak a humá-
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num karátjaira vonatkozó kérdésben és válaszban fogjuk megtalálni, 
ezt sugallja az aggódó Földi Szellem. 

A szerves kozmosz, a karátos humanoid-központú kozmológiai világ-
kép megteremtése után Palocsay Zsigmond „lement” az alvilágba is, 
azaz a H. Bosch nyomán a Földi Szellem felépíti-feltérképezi az alvilágot 
és tudósít is róla. Az alvilág a Káosz, semmi semmivel nem talál, nincs 
két összeillô rész, az alvilág rendszertelensége a szemlélet botránya. (A 
Szénásszekér triptichon oldalszárnya, A pokol, mint ahogy az Utolsó ítélet 
is sok mûvészt megihletô szürrealista perspektívát, a saját alakzatokat 
megszerkesztô áttörési mintát nyújt.) Feltételezem, hogy az alvilág-
képzetek nem egy esetben börtönélményeibôl21 származnak. Így a Föl-
di Szellem „Gúnnyal gôzölt papírokkal/ sterilen „ér az alvilágba.” (Az 
eredeti szövegben ugyan avilágba van, de gondolom, ez elírás.) 

A Senki Földjén (az európai mítoszokban Platóntól Dantéig meglevô 
toposz ez is) nem vigyázzák a halottkémek, ámde a vámos: madárrém. 
Aztán a Duna-delta átlényegített lényei jelennek meg ebben a másföl-
di vízióban, a zsongó lelkek foglalkozásai sem mindennapiak: algát, bar-
kaport, szôrenyvet esznek és lézengve valamiket ültetgetnek. Aztán 
meg „szegevônövényt, hunyorreszkencset” kennek szét, fényoldó 
nedveket. A szürrealista képsor komplex: más zsongó lelkek csigát daj-
kálnak, mélyszántással kutatják a családfájukat (!), szfinx és rozmár 
üllô- és kalapácsbarázdát vetnek fel, maga alá árkot váj az eke, amelybe 
nyirok gyûl, és amelybe a vérimádók piócakonzervjeiket gyûjtik. To-
vábbá a papjuk importnadályt szecskál, szótlanul verik a banyák a gye-
rekeiket és a „rimák szömörcsög gombákkal kereskednek”. A káosz 
szenvedést okoz, „Bosch elôtt nem volt ismeretlen,/ mint szenvednek,/ 
a KÁOSZBAÛZETETTEK”. A Földi Szellem ezúttal a szenvedés mo-
tívumát hozza elôtérbe, amely fenyegetô, másvilági árnyként a 
Palocsay-lírán is végigvonul, kiemelvén, hogy az evilági, mégoly szenv-
telen és közömbös természet is megszólítható és élhetô rendszer. A 
megszólításnak azonban vannak útjai és lehetôségei, például a zene, 
amely révén bele tudunk épülni a természeti frekvenciákba. Soha nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Vigasz Fája a poros fa, a hegedû. 

Ezt a másvilági víziót építi tovább a következô vers is, Egy számûzött 
zöldfestô vicces megintése Z-ben. Itt is átbocsátja kísérô a másvilági tájra, 

21 Palocsay Zsigmondot 1952. augusztus 22-én tartóztatták le az IKESZ – Illegális 
Kommunistaellenes Szervezet – tagjaként, 1954. március 14-én ítélték el öt évre és 1954. 
szeptember 4-én szabadult a szamosújvári börtönbôl.
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ahol „kocsonyává olvadt tengerek” mentén „olajos szárnyú vak sirá-
lyok” és „enyves hasú kiskirályok” sorakoznak, mint hüllô-ôrzôk, ame-
lyek között patkányok vitatkoznak, továbbá „elszürkült flamingó-ez-
rek téblábolnak”, a tenger döglött bálnákat ellik… Ez a másvilág a mi 
világunk, csak éppen alig vesszük észre (és ez a motívum egyre inkább 
felerôsödik Palocsaynál a nyolcvanas évek lírájában) itt tulajdonképpen 
az válik gyanússá, aki az élettel foglalkozik: „– Tudod, vétettél, – 
(intett búcsúzáskor):/ FÛVEL, FÁVAL fertôzted volt/ A LAKOTT 
 VILÁGOT.” Megfordulnak a viszonyok, a holt kerül az élô helyére, 
mindenhol a szurrogátum gyôz, akár egy vízfestményen, minden átfest-
hetôvé válik, az egek mindig oltott-kékek, a csillagok pedig padló-
sárgával sárgíthatók. Jobb volt a hajdani nem tudás, az aranykoré, 
amelyben minden mégis a helyén volt. Az is veszélyes, a költô, aki a 
hajdani nem tudást képviseli. 

Az 1987-ben megjelent Szalmavirágban a Földi Szellem összefoglal-
ja addigi fô motívumait és intéseit, mintegy az addigi szellemversek 
szintéziseképpen szövegszerûen is feltûnnek az addigi Földi Szellem-
versek fô motívumai. Így ismét megállapítja: „nem vagyok szellengô kan-
csi szellem” (Ez volt A dolgokról egy földi szellem indító motívuma is, de a 
Kénytelen kísértés – A vigasz fájában – is hozza a teljes strófát), azazhogy a 
természet beszél, annak a hangja pedig „ÉDESFA suslása, lombja-hullá-
sa”, ugyanakkor intelem is, elv is. És továbbra sem csábít TÚLRA, 
INNENRE, meg kell maradni a tiszta immanenciában, nincs semmi 
transzcendens ígéret, vigasz. Kimondatlanul itt nyilvánvalóan arról van 
szó, hogy ha a földdel nem tudunk bánni, az isten sem segít meg. Vál-
tozatlan „a földi gonddal bajmolás”, „bogárral világítás” motivikája is, 
tehát a verskezdet szinte azonos. Ez után megszólal a megszemélyesí-
tett föld és a legapróbb részletekbe menôen mondja el nekünk, hogy 
mennyi mindenben segít a föld, van a hasznunkra. Hésziodoszi képek 
sorával jelzi a gyógyítást: „JAJELHÚZÓ fûvel hajlok/ sajgástól pislogó 
bütykötökhöz”, a játékot: „rög görög _________ mozdulok/ _________
makkot koppantok üstöködhöz!” A békés szántás-vetéstôl azonban el-
mozdult az emberiség a föld totális kifosztásáig, és ez a motívum egyre 
erôsödik Palocsay lírájában: „Bôröm szûzen sehol ___________ lágyék 
tájt se hagyod;/ hónaljam, horpaszom szaggatod-baggatod __________/ 
vakondkodsz napestig színem, szünyem túrva;/ szomjas szúnyogokkal 
szívtömlômig fúrva/ szikkasztasz, lecsapolsz,/ mindenbôl kikotorsz 
_______________ tarolsz erdô- s tengerszerte/”. Akár a Földi Szellem 
vádbeszédének is tekinthetjük a fenti sorokat, amely természetesen a 
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költô hangján szólal meg, a földnek élôlényszerû, akár emberi tulajdon-
ságai vannak. A képek megformálása is jellegzetes, mozgóképek soráról 
van szó, amelyben még a fúrótornyok és csövek is élôlényszerûek: 
szomjas szúnyogok, amelyek elszívják, elrabolják az éltetô nedveket, a 
föld életét. Ráadásul az emberek, akik a titkokat ellesik, még azzal is 
dicsekednek, hogy leigázzák. A föld ekkor megrázza magát, s röhögté-
ben az eget és a poklot is gatyába rázza. Van még egy zavaró motívum 
itt, a Palocsay-költészetbe szervesülni soha nem tudó transzcendencia. 
Van valami logika is ebben, hiszen ha elismerjük a földet abszolútum-
nak, a Másik abszolútum számára alig marad hely „(te ültetted ülepem-
be ördögeid ________/__________ fejem fölé tepsedtetted ISTENEID 
s MENNYED)”. (Mindezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy 
ne találnánk ebben a lírában a szó klasszikus értelmében vett istenes 
verset. Ellenkezôleg, a Kakukkfuvola egyik legkiemelkedôbb gondolati 
darabja a Tévedsz, mester, amelyben a költô azon az állásponton van, 
hogy a teremtô által meghagyott rendetlenség talán még fontosabb, 
mint a rend, merthogy e rendetlenség nélkül nem lenne sem dünamisz, 
sem teremtô emberi keresés: „…nem szedted hámba a teljes rendet,/ 
te közelítsz bizton,/ fogatod eszményi – mondják:/ te vagy a Forrás,/ én 
nem mondom;/ mit nem vettél észre;/ büszkén felszedem/ s hagylak 
istennek/ nélküled elveszek”. Egyszóval vannak itt bizonyos számunk-
ra való rendszerhiányok, amelyek megteremtik és megéltetik az embe-
ri autonómia lehetôségét. Ezt a gondolatot variálja a Nyíresben szintén 
ritmizált zenei kompozícióban megoldott alapképlete a dolgok egy-
máshoz kapcsolódásáról, amelyet tündérszemmel kell megfejteni: 
„Mert egyszerre túl laza és feszes,/ egyszerre túl laza és túl feszes/ egy 
s más szememnek;/ s e dolgok okosan,/ kioldva egymást egymásból/ 
pontosan: szürkén képlenek/ rossz szememnek”. Nem hagyhatjuk em-
lítés nélkül a kötet másik istenes versét, az erdélyi magyar líra másik 
kiemelkedô típusdarabját, amelyben a költô felsepert, tiszta belsô 
templomáról szól és arról, hogy gyöngyös olvasója helyett drótra fûzött 
borsóval és fuszulykával képviseli szentségeit (Zörrenten).

Az idézett poéma oratorikus jellegét erôsíti, hogy itt a költô, a ked-
vetlen, sôt a felbôszült költô is megszólal, in persona fejezi ki rosszallá-
sát és megjeleníti az újabb motívumot, az emberiség által fabrikált 
szennyet: „Lám, lám karót ráz _____________ tüskét fen kötôdô ked-
vem;/ hogy állunk a jókedvvel/ s a MA-FABRIKÁLT SZENNYEL?!” 
Ezután szinte szóról szóra átveszi az Egy számûzött zöldfestô vicces megin-
tése Z-ben képeit és tovább is építi: a nap „gyulladt, hólyagos szemmel 
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hunyorog/ a sokszínû-ízû felhôgöncbôl/ kókadó bokorra, haló lombra;/ 
fáim savas áldás: savanyú esô pocskolja-mossa”.

Érdemes itt egy kis kitérôt tenni, ami a Palocsay Zsigmond költôi 
nyelvét illeti: ennek a poézisnek az egyik legfôbb tulajdonsága, erôs-
sége, hogy mindent egyénít, egyéni nyelvhasználatra fordít le s abban 
jelenít meg. Ennek megvannak a nyelvi munkával kapcsolatos alapjai: 
a költô napi munkájának szerves része volt a régi szótárak forgatása, 
minden karakteres, természettel kapcsolatos szó, kifejezés, dialektális 
változat kijegyzése, forgatása, ízlelgetése, tanulása, s természetesen, 
ami több: a költôi nyelvben való megéltetése; ez jóval többet, újrate-
remtést is jelent. Ezenkívül gyûjtött is szavakat mindenféle szántóvetô, 
kertész, halász-vadász, pákász, ebtenyésztô készletébôl, s azokkal is élt. 
Innen veszi költészete hallatlan nyelvi erejét, ami csak kiteljesedett – 
nem éppen ilyen volt az elején. A legnagyobb – a versnyelvben is meg-
ragadható nehézségei – Palocsay Zsigmondnak akkor voltak, amikor az 
új mûanyag világ, ez a brave new plastic world végtelenül leegyszerûsített 
nyelvezetével, szókincsével és utalásrendszerével kellett szembesül-
nie, illetve az ennek megfelelô gondolkodásmóddal és tudáskinccsel. A 
mûanyag a termé szet gazdag Palocsay-nyelvezetet is felszámolja s 
egyszerû köznyelvi formákká változtatja, kiszárad a híves nyelvpatak. 
Ennek a költô természetesen tudatában is volt: „Rémhelyére hoztalak 
a MINDENT-PÓTLÓ (?!),/ GAMATOLÓ DANCS TUDÁSNAK/ s a 
VALAMIT MÁR NEM TUDÁSNAK;/ nézz körül a beköszöntô 
____________ ELJÖVENDÔ ÚJ VILÁGBAN!”

A velünk is végzô gyilkos szennyre Palocsaynak nem voltak költôi 
szavai. A gyilkos szenny és a sok satöbbi megmérgez, végez az idegeit, 
kedvét elcserélt, hétéltû szörnyeket vadító, idomító, bütykölô emberi-
séggel. Az aszimmetrikus poéma nyilvánvalóan megoldhatatlan nyelvi-
szemléleti kompozicionális problémákat rejt. Palocsay azzal kísérlete-
zik, hogy a zsákutcába jutott emberiség számára mintegy megoldásként 
a tudományos ûrportyát javasolja, azzal hogy más, gazdagabb bolygókra 
hajózva az emberek természete megszelídülne, gyarlóságuk oszolna. 
Az embert a végessége mindenhová elkísérné, és esetleg más bolygókon 
is bakalódna az ottani szellemekkel. Nyilvánvalóan a Palocsay dikciójá-
ban megírt, didaxisban bôvelkedô sorok ezek, de a nyelvi gazdagság, az 
egymásba vágott mozgóképek ereje nélkül. (A poéma eme részének a 
címe: Az értelem karma acélba kösmöl – szikrát csihol a pusztítás taplójára.) 
A poéma zárlata apokalipszist sejtet: a föllázadó föld önmagába fordul, 
mindent el fog pusztítani, az értelmet is, de ez valahogy az együttes 
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konfigurálásból származott. Nyilvánvaló, hogy a Föld Szellemének az 
üzenete nem volt elég, nem volt elég átható önmagának a megértetésé-
re: „Veled serkedt ___________/ veled párzott ___________/ veled jött 
világra _____________./ Virágzott zenével, színnel, idommal, árnnyal;/ 
szóval, vonallal, mozdulattal s annyi mással!” Itt a Földi Szellem és az 
értelem hangja ismét ketté válnak és egymásnak felelnek: 
„_____________ VELED PUSZTUL _________/ _________ VELEM 
PUSZTULSZ _________”. A poéma zárlatában visszatér a Palocsay-
líra hangzásbôsége: „Üszöklisztté hamvaszthat már mindent kezedben 
elorzott titkom:/ FÉMFÜSTJEIM VILLANÁSA _______________ 
PENDELYHASADÁSA”. Szóval közeledik az apokaliptikus finálé, az 
ellopott titok megbosszulja magát és pusztító fémfüst formájában az em-
beriség ellen fordul. A költô érzi ennek a jeleit, dobhártyája cseng, mint 
a kristályba csetlett bogár páncélja, maga is remeg, reng és a forrás mel-
lett is „A VÉRLAPI MÁR MEGKÉSELTEN FELVERESLETT!” Szó-
val jelez a természet, a költô megérti a jeleket és közvetíti. Bizonyos, 
hogy ez a filozófiai tankölteményt formázó epiko-líra Palocsay egyik 
legsajátosabb nagy formátuma volt. 

(A sötét nyolcvanas évek lírájáról)

A nyolcvanas években, a romániai totalitarista kommunizmus évti-
zedében Palocsaynak két lírai kötete jelent meg, a Felhômezô poéma 
1985-ben, valamint a Szalmavirág 1987-ben. Az 1991-es kiadású Ka-
tángszirmok is zömmel a sötét évtizedben írott verseket tartalmaz. (A 
2000-ben megjelentetett poszthumusz Varjúháj a hagyatékban megta-
lálható versekbôl válogat, ugyanakkor régebbi verseket is tartalmaz – 
tehát a szerves korpusztól különváló darab.)

A Felhômezô „poéma” epikus, regényes mû. Versszerûvé elliptikus, 
kihagyásos szerkezete teszi, mely struktúrában a grafémaszerepet is 
játszó vonalak itt is a csend, elhallgatás, nyomaték funkcióját töltik be. 
Fontos szerepe van a Palocsay-mûvek rendszerében azért is, mert 
keretszerû szerkezetben mutatja meg a lírai mûvek helyszínét és kel-
léktárát, a kolozsvári Borháncson levô otthont. A Felhômezô epikus jel-
legét az is igazolja, hogy valóságos, követhetô cselekménye van, 
szereplôi vannak. A fôszereplô Palocsay Rudolf, „a Sokholdas Birtok” 
gazdája, híres növénynemesítô és szigorú Apa, aki nyugdíjaztatását 
követôen visszahívja Fiát, aki kedvesével, Vízleányával meg is érkezik. 
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A két élettörténet újra találkozik és kibôvül a XX. századi családtörté-
nettel is, valamint az újra berendezett borháncsi otthon helyszínrajzá-
val, a szomszédsággal, Bogáncs kutya 100 felmenôjét is tartalmazó pe-
digréjével, kedves foglalatosságokkal. Még a kolozsvári Növényneme-
sítô Kísérleti Állomás megalapításának a történetét is olvashatjuk. Bal-
jós jelek azonban mutatkoznak, az Apa szepegni, selypíteni kezd s 
nemsokára szélütés éri. Az ápolásnak, a test részletekbe menô elpusz-
tulásának a nyomon követése drámai: érezzük a felbomlás és az exitus 
szagát, az ápolók megrendülését. Palocsay végletes következetességgel 
mutatja be azt, hogy ez is a természet. Nem mindennapi és nem finom 
lelkeknek való olvasmány ez, amely csak a végsô szakaszban oldódik, 
lírikussá vált, mégpedig a már ismert dichotómia, azaz test/lélek mint 
ingóság/ingatlan ellentétpárjai mentén, megkönnyebbülünk: „ABLA-
KOK már a TESTEN ____________/ hess, LÉLEK! ___________
megfertôz INGÓSÁGOD/ A TEST _________________/ csupáncsak 
ingóságod ________________”. Remeklés az exitus iszonytató, részle-
tes képe, mert oldja rettegésünket, az Édesanyát idézô szavak (nem is 
tudjuk pontosan, hogy kinek a szavai: az Apa búcsúszavai avagy a fiú 
fohásza, következik a távozás tér-ábrázolása: „belógott hozzá az Égi-
létra ___________/ bozontos, loncos langaléta _________/ ________ 
Kócfelhô rátuszkolta ______/ ________ s a padlás felé tolta”.

A Szalmavirág lírájában ott van a sötét évtized nyoma, abban az érte-
lemben, hogy az otthont és a bensôségességet egyre inkább a versei 
jelentik, a költô egyre erôteljesebben önmaga megértése felé fordul, 
mûvészetének forrásait és gyökereit kutatja, de már nem allegóriák 
(Ahab, Kolumbusz Kristóf), avagy a harminc-, negyven- vagy ötvenéves 
Palocsay Zsigmondot megszólító versek, hanem közvetlen kérdések és 
válaszok formájában. Kétlaki mûvésznek tartja magát, akinek hegedûje 
a porzós, verse meg a termôs virág, így „KÉTLAKI LELKEM ketté-
szakítva fityeghet kissé betegen/ más-más egyeden” (Kétlaki mûvészet).

Líráját korszakolhatnánk az évszakok váltakozása szerint, hiszen 
mindegyiket elemi erôvel érzékeli és éli át, a ciklusok dinamikája sze-
rint, legtöbb versét mégis az ôsznek szenteli. Ezek szintén önmegszólí-
tó versek (vagy keretek), hiszen az ôszben van meg a leginkább az el-
múlás. Ezt meg is éli. Nem csak borong felette. Másrészt meg, minél 
kevesebb fény és szín marad, annál élesebben lehet látni. A természet 
ilyenkor részleteiben fedi fel magát, hoszasan tudósít máskor alig észre-
vehetô alakváltozásairól, folyamatairól. A Szalmavirág (emble ma tikus 
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cím: a szalmavirág, immortella, nem élô virág22) a nagy ôsz-versek köny-
ve, amelyben a költô a nem meghalás biztosítékaira figyelmez. Tarlózó 
banyák szedik a ráncos szilvát – a Felhômezôben deliráló Apa is vénasz-
szonyokat látott –, és a szív elkezd kapkodni, kalimpálni, kala mistrálni –, 
a pitvar és a kamra egy kis kovácsmûhely részei, ahol valamilyen mun-
kadarab készülget (Az Ôszi monológ egyik legszebb, hasonlatra épülô 
szerkezeti képe). „Mindent megállít az ôsz: Mert tudja _______________ 
akkor még szigetelt folyondár/ s inda volt minden idegem;/ most meg itt 
állok plöttyedten _________ állig takarásban;/ örrentô ôzbakom szánva-
bánva ______ a CSEND megnyikkan nekem,/ bennem zsivaj és rajzó 
zaj terem/ _______ attól zörög _____________ rezeg be mindenem.” 

Ezek nagyon fontos sorok a Palocsay-líra zenei elvû megszerkeszté-
sének a szempontjából. Az elôzôkben utaltunk arra, hogy a csend/el-
hallgatás zenei típusú mondatokat hoz létre (amelyben a hegedûjáték 
technikai kérdéseit is követnünk kell). Az Ôszi monológban és más eh-
hez hasonló verseiben Palocsay „kimegy” a teljes oldalfelületre, vég-
képp szakít a hagyományos tagoló versformákra utaló szerkezeteivel és 
zenei periódusok, valamint szekvenciák szabályai szerint szerkeszt! Ebben 
fellelhetôk a témák és a sajátos témavariációk, valamint a beszédhang-
ra/beszédhangokra írott „szólamok”. Mindig nagyon erôs zenei hallás-
élményünk van a Palocsay-versek olvastán. 

A képi világ is fejlôdik: megjelennek a gyökerek, amelyek más értel-
mezéstartományokba helyezik az ôsz-átélést, de a hangzó és mindig 
szinesztéziás világ itt is felfedi magát: „Vízszemû Ôsz Manó erdôt, falut 
jár;/ vakondok-tenyérrel ássa a földet;/ csengô csillámot,/ csöndre csú-
szó csigát talál./ Perjén és Salamonpecséten/ akkordok bogait tapogatja./ 
Futrinka futamát – hisz hallja! – hárfán szólaltatja”. A gyökerek – dal-
lamgyökerek: csak hallani kell tudni. A természetben-élés a szerelem 

22 Az immortella olyan növény, amely alakját és színét, kehelylevelének, illetve szir-
mának száraz volta miatt, levágás után is megtartja. Ilyen a szegfûfélékbôl a fátyolvirág 
(Gypsophila paniculata L.), az amarantusfélékbôl a Gomphrena globosa L., az ördögsze-
kér, kivált pedig a fészkesek közé való számos szalmavirág, például a nálunk vadon termô 
vasvirág, polyvavirág (Xeranthemum L.), a bábakalács, a gyopár (Gnaphalium L.), a Dél-
Afrikából és Ausztráliából behozott sárga, fehér és piros szalmavirág (Helichrysum L., 
Helipterum Schlecht., Ammobium R. Br., Rhodanthe Lindl.) stb., végre akárhány pázsit-
féle, pl. a nyúlperje (Briza), rozsnok (Bromus) és mások. Lásd bársonyvirág és amarantus. 
Vö. Hein: Das Trocknen und Färben natürlicher Blumen und Gräser (Weimar, 1875); 
Braunsdorf: Das Trocknen, Bleichen etc. natürlicher Blumen und Gräser (Bécs, 1888).
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emócióival szervesül az Együttrezgés ciklus verseiben, a Palocsay-líra 
legharmonikusabb, legkimunkáltabb darabjai találhatók itt. 

A Katángszirmok ôrzi ezt a klasszicizálódott atmoszférát és tonalitást, 
maga a letisztult formavilág. Megint az ôsz zalámbol a kötet elején, és az 
ötvenéves költô halászik a szíki tavon, és rohanó emlékei között is ha-
lászik, látja magát abban a tájban, amelynek lélegzô és haló részévé vált 
(Mozgóképek). A szemléletbe visszatér a nagy rendezô, aki szétosztja s pa-
rányonként berejti magát mindenbe, ô az indító, a mozgató, a szervezô, 
aki „parányonként berejtette mindenbe magát”. Itt Palocsay egy olyan 
isteni attributumrendszert nevez meg, amilyet talán a felfoghatatlanság 
dogma atyái is megirigyeltek volna: Ô az indító, a mozgató, a szervezô, 
a mindent rendezô rendezôerô, testetlen, hangtalan, színtelen, szagta-
lan, késztetô, kelesztô, tárgyban is cselekvô, állandó ôs-kovász, aki – s 
itt következik a saját Isten-felfogás lényege: „Magáért ____________ 
soha! __________________/ ___________________ de másért se kiált 
_______________/ ___________ csak rendez, alakít, sugall, és idomít,/ 
következetesen”, és életét-sorsát erre a madárcsôrû mérlegre helyezô 
költô egyre inkább egy másik dimenzió (a túlvilág) perspektívájából is 
kezdi látni a dolgokat és benne saját téblábolását (Madárcsôrû mérlegen). 
A Domnu' Dzsigá egykori halászatokra és halásztársakra emlékezô 
panoramikus versében az emlékezés nagy halászata folyik és a túlvilági 
faggyak félelmében bukkannak fel a teremtésre vonatkozó nagy kérdé-
sek. Az utolsó ciklus megint az ellangott nyárról szól, és az egyre karak-
teresebb holdfényben setteng a macska a kertbe. A heliográfban halvá-
nyodó napok emlékét ôrzi, felsejlik a katángszirom, ôrzi a kódolt hírek 
rejtjelkulcsát. 

Palocsay Zsigmond nemcsak korának volt eredeti, jelentôs erdélyi 
magyar lírikusa, ki nagy verskompozícióiban teljesen újszerû nyelvi-
zenei-képi összefüggéseket teremtett és tovább elemzendô költészet-
technikai megoldásokat hagyományozott ránk, hanem megható, gyö-
nyör ködtetô és megrendítô érzéseket is, a születés, élet és elmúlás leg-
nagyobb érvényes skáláján, természet, ember és isten háromszögében. 
Hangja egyre erôteljesebb a mában, az újabb költônemzedékek számá-
ra is mutatja a játék, kísérletezés, teremtés fel nem adható útját, bukta-
tóit és beteljesüléseit. 

Bevezetô Palocsay Zsigmond Írottmuzsika c. kötetéhez (Kriterion Könyvkiadó, Ko-
lozsvár, 2010).
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Palocsay Zsigmond prózavilága. 
Emléklemezek és térképsiratás

Palocsay Zsigmondot elsôsorban és joggal költôként tartja számon az 
irodalomtörténet és az irodalmi közvélemény. Ambíciói szerint is az 
akart lenni, nemes költôi versenyben és összefonódásban Szilágyi Do-
mokossal – amint e kötetben is jelen levô életrajzi vallomásában utal 
erre. Ez nem jelenti, hogy a próza területére ne merészkedett volna, sôt 
e merészség sikerrel is járt, veretes prózát alkotott, részben annak 
köszönhetôen, hogy soha nem engedte ki a kezébôl lírai hangszerét. 
Akik olvasták, tudják, a Duna-deltáról írt két lebilincselô könyvet. A 
Nádiringó elsô ízben 1971-ben, a Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. 
A Kákaláz megjelenését 1973-ban a cenzúra nem engedélyezte, az író 
hagyatékából a Polis Könyvkiadónál 2002-ben jelent meg elôször. Eb-
ben a mintegy kétszáz oldalnyi prózában a halász-vadász-madarász 
Palocsay Zsigmond mutatja meg magát a deltai lipovánok, halak-vadak 
és madarak társaságában. Megcsillogtatja élô és éltetô közegünket, az 
azóta oly letiport természetet, amelynek eleven részei és alkotóelemei 
vagyunk, és amelynek az ismerete csupa gyönyörûséggel és elmélyült-
séggel jár – de csak abban az esetben, ha minden csínját-bínját ismer-
jük és értjük, belsô kapcsolatban vagyunk vele, elmerülünk a szellemé-
ben (költôi alkotásaiban a Földi Szellem Goethétôl és Madáchtól szár-
mazó magas hatalmai alá rendelte magát, ettôl kapta élete és költészete 
legnagyobb inspirációit). Ami a természettel való harmonikus együtt-
élést jelenti, az a mindközönségesen animizmusként ismert hiedelem, 
hogy tudniillik amennyiben értôn és pozitív módon viszonyulunk a ter-
mészethez, az élôvilág minden egyes kis részéhez, az élethez, magához, 
annyiban élünk és titkok tudói, ismerôi, hordozói és letéteményesei 
lehetünk. Delta-könyveiben Palocsay soha nem turista, nem kalandvá-
gyó elôkelô idegen, hanem a temészet és ember életközösségében 
részt vállaló, a mindennapi és a holnapi falatért megharcoló, és ezért 
reális erôfeszítést végzô ember. Aki ebben az erôfeszítésben ismer ma-
gára és a saját jobbik természetére is.

Jelen kötetünkben Palocsay Zsigmond alkalmi és a hagyatékban fel-
lelt prózai írásaival találkozik az olvasó. Ez a kötet mintegy köríti a líri-
kus életmûvét, számtalan közös motívuma van a nagy versekkel, vers-
ciklusokkal. Természetesen, a próza természete más, elbeszél, elmesél, 
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lassan ballag, kifejt, el-elmélyül egyik másik pillanatnál. Gazdátlan mó-
kusok címû írásában a kolozsvári és uzonkai mókusoknak és a minden 
külvárosi kocsma könyvelését végzô mindentudó Béla bácsinak állít 
emléket, miközben megvallja, hogy voltaképpen miként is lesz a költô-
bôl prózaíró, miként hajlik át a Múzsa a versírói lapok felôl a próza koc-
kásabb füzetoldalaira. Az éjjeli álmából riadt költô „Szürcsöl, kortyol, 
abrakoló ló-komoran az árva. Magába s magára – libbenve-szállva kajtat 
versnekvaló után. Aztán talál, vagy nem talál?! _____________ MÚZSA 
DOLGA. Legrosszabb esetben, ott a próza. Ritmikus, kurta próza. 
Szép kicsi dallamos, fûszeres-illatos zömök próza, akár a futórózsa, 
GYÖNGE SZÉLBEN: BÓLOGATVA VERSBE HAJLIK _________ 
Fúj a szél _________ fújdogál ________ hajlik a rózsa, hajlik (s a költô 
mégse dallik). Ne kínlódj, ne kopold, ne nyúzd tovább A SZIVÁRVÁ-
NYOS CIFRA SEMMIT! Körmöcskéje mutatkozik máris egy próza-
fajta, vadacska írásnak __________ Huh! ___________ már akaszkod-
tak cica-tüskéi ujjbegyembe _____________ és fura sajgástól serken-
tetten ébredezek ____________” 

A mûfajelmélet szikárabb terminológiája annyit tudna mondani, 
hogy itt valamiféle lírai prózáról, szabadversre mintázott verses epiká-
ról, ritmizált prózáról van szó, rövid elbeszélésekrôl, a magyar prózában 
egykor oly divatos életképekrôl. Jóval sokatmondóbb a költô saját jellem-
zése arról, amit prózaként mûvel, illetve ahová Múzsája fordul vele. Ez 
pedig ritmikus, kurta próza, szép kicsi dallamos, fûszeres, illatos – zö-
mök próza, akár a futórózsa, ami a gyönge szélben bólogatva versbe 
hajlik. Palocsay Zsigmond verseirôl szólva megírtam már,23 hogy ritmi-
kája és annak grafikus kijelzése indokolhatóan egy zenei szerkesztési 
elvet követ, mégpedig a hegedûvonó irányította lélegzetvételi ritmikát 
(sok-sok felütéssel, szinkópával). A prózának is ez marad az egyik 
szervezô elve, amire természetesen rá kell hangolódni, de ha ez sikerül, 
akkor elringat bennünket, olvasván észre sem vesszük szinte, hogy ze-
neileg is hat ránk, elringat rendesen. És szintén a Gazdátlan mókusok 
szolgál egy másik, a titkot felfedô tanulsággal: mitôl illatozik, illatozhat 
az írás? Hát például attól, hogy a mókusok (az erdôvidéki kies fürdô-
helyen, Uzonkában, valamikor) tobozt ráznak, herdálnak a kéziratra, és 
ettôl mókusszaga lett minden strófának (ott éppen a Kakukkfuvola 

23 Csillaghírrel a Földi Szellem. In: Írottmuzsika. Válogatott költemények. Válogatta és 
bevezetôvel ellátta Egyed Péter. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. (E kötetben a 
601–627. lapon.)



630

egyik pezsgô-csevegô borvizes versérôl volt szó). Ha hisszük – minthogy 
ez a Palocsay-féle animizmus lényege –, mi is érezhetjük mókusszagát 
a strófáknak, minthogy a prózában is megvannak ezek a szinesztéziás 
élmények, az érzékszervek mindig megrészegülnek a természet ízeitôl 
és illataitól. Ebben a prózában is megvan ez az íz és illatfelhô. Ámde a 
mókusos életkép lírája ne tévesszen meg, az élet többnyire mellbevá-
gó, magányos kis drámai végkifejleteket tartalmaz. Mint ahogy Béla 
bácsi halála is a történet végén: a divány szélén ülve halt meg Béla bá-
csi, egy mogyoróval a szájában, amint éppen mókusait, Gyöngyikét és 
Micimucit csalogatta. Körötte pedig azok az ôszibarackok hevertek, 
amelyeket elôzô napon a költô barátjának bedobigált, pontosan az 
ágyára, mely ôszibarackok mintegy festészeti megoldással keretbe zár-
ják a képet. (Az ilyenszerû életképek nem nélkülözhetnek bizonyos 
mennyiségû jól adagolt érzelmességet.) 

Palocsay mestere a kolozsvári városi kisvilágok, az élhetô közössé-
gek, a mikrovilágok – ha csak jelzéssszerû – felidézésének-bemutatásá-
nak. Ez nagyon fontos nemcsak a kolozsváriaknak – akiknek éppen az 
élhetô életét tüntették el a legutolsó nagyobb közösségük, a Hóstát 
lerombolásával –, hanem tanulságként szolgálhat minden tömb ház-
lakásba számûzött nagyvárosi lakosnak: ilyenek voltak végórájukban a 
magyar városi közösségek. Így sorra felvonulnak az egykori Pata utca 
végi – Heltai utcai (ma Timotei Cipariu téri) kocsma, a Mayer-grill, a 
kipofozott cigánykocsma és legénysége (eredetileg természetesen nem 
volt „grill”, az egész Györgyfalvi negyed kipofozása, azaz a Hóstát le-
bontása után lett azzá). A Piacolva címû írásban (is) rajzolja vissza 
Palocsay az egykori Kolozsvár színeit, illatait, a magyarok számára is 
érzékelhetô otthonosságát. A Pata (ma már Nicolae Titulescu) utcán 
drótnyaló csáposmasina robog – amint a maga szórakoztatására ezúttal is 
nyelvújít a költô. És kikkel találkozik? Beszélô neveket viselnek a 
törzsközönség – azóta mind az örök vadászmezôkre távozott – tagjai: 
Kokas, Vattás, a fôhangászok (azaz a hangadók), a monopoltífuszban el-
hunyt gitármûvész: Berci. Viski bácsi, Gyula bácsi, Nickey, Csicsorás: 
törzsvendégek. És amit ittak: gebula, hampiri-tyütyü, monplô édessel, 
monplô tisztán.24 Késôbb Pila, a friss kukoricát áruló cigányasszony is 

24 A mai olvasók fiatalabb generációi már nem tudhatják, hogy a monopol – nevét a 
romániai állami szerv a Direcøiune Generalã a Monopolului Alcoolului ši a Taxelor de 
Consumaøie (1932) feliratot viselô zárjegytôl kapta – 26–32 maligán fokos, államilag for-
galmazott cujka erôsségû szeszes ital volt, amelyhez a kocsmában különbözô gyümölcs-
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felbukkan, hogy aztán örökre eltûnjön az emlékekbôl és a patriarcháli-
sabb Kolozsvárból is. A Mayer a búfelejtés helye, de ennél még fonto-
sabb, hogy a kor történeteinek a helye is: innen viszik el költônket szép 
fehér szakálla miatt a rendôrségre, ahol azzal vágja ki magát, hogy sza-
kálla Leninnek állít emléket. (Ezért inkább elhajtják, megszabadulnak 
tôle – ki akarna egy ilyen komplexust bevállalni, túl bonyolult ez a 
rendôröknek.) Hôsünk tovább halad a belváros felé és megszemléli a 
változásokat, a II. ukrán front hôsi emlékmûvét is kiköltöztették a 
Házsongárdba a Bocskai (ma Štefan cel Mare) térrôl – ez azért fontos, 
mert nem egy történetében a Felek felôl begördülô tankok és a kato-
nák, szanitéclányok a személyes élettörténet részei; a tovább mende-
gélô-piacoló városlakó pedig a Nagypiacon (Széchenyi, Vitéz Mihály 
tér) megpillantja a kolozsvári vásárcsarnokot. És megint drámai a vég-
kifejlet: a Hala Agroalimentarã a Hóstát Mauzóleuma lesz. Az emberi 
tartalom a legfontosabb, az emberi viszonyok, az invitáló szép szó tûnt 
el itt örökre. „Idegen. Vadidegen. Holdbélien idegen nekem ez a mai 
piac. Hóstáti? Egy se. Hova lett az ezerféle szemmel ehetô, mosott, szép 
portéka? A tiszta ruha. A keményített, csínnal felkötött fejkendô – a 
fényes csizma. És a szép szó? A vásárlásra invitáló biztató jó szó?”

Itt nem régi képeslapok megelevenítésérôl van szó, hanem kimon-
dottan siratásról. A helyekkel együtt tûntek-tûnnek el a történetek, a 
megélhetô, megélt és elmesélhetô történetek, amelyek az ember sze-
mélyiségét teszik („narratív identitás”), és amelyeknek az eltûntével a 
személyiség esik gátlás alá, alig marad neki már más, mint egy kifakult 
emlék. Nem történhet meg többé a helyen. Nincs jelene, sem jövôje, 
anélkül pedig mit ér a múlt? 

 A Borháncson is volt egy másik kocsma, az Orbán bácsié, ahol más 
bácsikkal, Székely bácsival, Czink meg Heimerich urakkal lehetett ta-
lálkozni. Mindegyik mellé egy jellemzô karaktergesztust illeszt az író, 
ebbôl áll össze a közös kép. „Kiviszem asszonyomat a fertályomba, Bor-
háncsra. Van itt minden! Neki itt minden új lehet. Kedvemre mesélhe-
tek […]. Orbán úr az elsô állomás – illik sörrel kezdeni a sétát. Székely 
bácsiról beszélek. Hogy itt ezen a helyen ’hogy kell megütni aztat a 

szörpöket – fôleg málnát – vegyítettek (ez volt a monplô édessel), vagy tisztán itták – még 
a hetvenes évek elején is. A gebula gyenge minôségû cefrékbôl készült párlat, eredetileg 
vízzel hígított szesz, amit a cigány emberek fogyasztottak. A hampiri tyütyü hozza az argó 
tütüjének a szóalakját. De más helyeken használja a deckalé, célzó- vagy mókusvíz kife-
jezéseket is.
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marhát, hogy ne sokat szédelegjen. A banda helyett cseh magnó, rádió 
’húzza’; van sör, van záróra az új helyiségben; külföldiek is látogatják, 
onétések. Minden fehér. A söntés mûanyag. Jégszekrény hûti a 
’miccseket’. A kármentô hiányzik – jelzem. – Mi az? – Te filológus! – 
felelem –, hát olyan deszkaketrecféle, védte az italt, az üvegeket.

Nákhé ná braziliu! – rikoltanék. Fordul egy busz – és nincs ’gátása’. 
Heimerich bácsi ül a padon pizsamában: fehéredô kéményseprô. Barát-
ja volt nagyapámnak tûzoltó korában. Nevem helyett apám nevén Ru-
dinak szólítanak a jövô-menôk. Bosszant. – Zsiga úr! – dörög rám Czink 
bácsi, a basszista. – Vissza egy sörre! Nincs mese, elvégre kollégák va-
gyunk! (Nyugdíjas cipész a közeli ’csuperkában’.) A kórus, a kórus, ké-
rem, Gutmann-nal! – folytatja. – Emlékszik, azt a hangot én akkor is 
kitartottam!

A vámház kopott, már illetéktelen. Vasárnap van. Egy-két györgyfalvi 
lézeng ünneplôben, traktorra ülnek. Ló, szamár, szedegetô galamb, el-
hullt széna – sehol. Aszfaltút vezet a kertünk felé. A papagájos is eltûnt 
a sorscédulákkal. – Itt lôttem, látod, az elsô nyulamat. – Hol? – Ott a 
pengeblokk mellett. – És a rókát, amit nekem adtál? – Nem messze a 
tótól, a toronyblokkoknál esett; a nádból hajtotta apám. Gyere odáig. – 
Gyengül a sás, a sárszalonka gyéren cipeg. A patakba kanálist kapcsolt 
a kísérleti állomás. Sajnálgatom a halaimat. És sirathatnám tovább a tér-
képemet.” 

A tömbházváros a maga antennáival persze végképp elvitte a nyulak, 
rókák, sárszalonkák maszogó, kaffogó és pittyegô világát, amit aztán 
egyre távolabb kellett keresni, és ebbôl is érthetô a halász-vadász-
madarász, deltajáró Palocsay Zsigmond sorstörténete. 

Az egyes írásokban feltûnô és az írásokon áttûnô meg visszatérô 
(fô)szereplôk karakteres emberi környezetet jelentenek, a háttérben a 
nevelôapa magasodik fel, a híres növénynemesítô Palocsay Rudolf, a 
Borháncsi otthon meg sziklakert uralkodó szereplôje, a neveltfiát vas-
marokkal féltve-óvó, a maga módján mindig a javát akaró, vele tusako-
dó Atya. A nagybeteg Palocsay Rudolfnak állít megindító emléket a 
Minden virágot szeretek portréjában. A látogatóba érkezô munkatársak (a 
szegfûgyár vezérkara, mert a többiek kint rekednek) az általa nemesí-
tett világhíres virágokkal töltik meg a szobáját, ám arra a kérdésre, hogy 
válassza ki a neki legkedvesebbet, felháborodottan feleli, hogy: én min-
den virágot szeretek. Szóval ez az a bizonyos jellemzô erô: az egész karak-
ter egy mondatban. Ha csak egymondatos beszédgesztussal, ámde 
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Palocsaynak sikerül megmutatni az alakot, és ez nem kis mûvészet. E 
prózamûvészet legszebb példáját Kosztolányi Dezsô Alakok címû zse-
niális kis könyvecskéjében adja, aki itt mintegy mesteriskolaként jele-
níti meg, hogy miként lehet néhány prózaírói tollvonással a nagyváros 
jellegzetes alakjainak egész habitusát felskiccelni, sajátos érzelmi han-
goltságával, nagyvárosi bánatával együtt. Abban, ahogyan az embert 
leginkább kisemberi környezetében mutatja meg, Palocsay alakvilága 
leginkább Bohumil Hrabal prózájának a látásmódjával rokonítható. De 
miért hangsúlyosan a kisemberrôl van szó? Azért, mert csak a »kisem-
ber« az, aki, nem kell hogy viszonyuljon a saját normatív viselkedési 
kódjából adódó pátoszához, a kisember az lehet, aki, ösztönei, készte-
tései közvetlenebbül nyilvánulnak meg. Itt három színes történet is 
szól a Palocsay Rudolf közvetlen baráti társaságához tartozó Marci bá-
csiról, aki gyanútlanul benyeli a neki bonbonként feltálalt ôzdrazsét 
(Drazsé), akit meglônek – farkas helyett –, de szerencsére nem hal meg 
(Irtóztató farkaskaland), és végül, aki – román nyelvtudása okán –, siker-
rel talál szállást még a vadonban is, egy bizonyos Rozália kicsi faházá-
ban (Szálláscsinálás).

Ha ezek a Marci bácsis történetek a kedélyesebb, mesélô techniká-
val elôadott természetjáró történetekhez tartoznak, addig sokkal tech-
nikásabb a Tûzhinárok embléma-alkotó prózatechnikája. »Nem jó a ló 
szeme« – sustorogja Cerbu –, így kezdôdik a történet, amelyben Palo-
csay mesteri mód villantja fel a festômûhelynek, fogva tartása egyik 
helyszínének a szereplôit. És ugyanígy záródik is az embléma: nem jó a 
ló szeme. Ugyanis hintalovakat fest a festômûhelyben a kommunistael-
lenes röpcédulák szórásának vádjával letartóztatott fiú25 (a letartóztatás, 
a per és a fogság drámai történetét a Pars pro toto foglalja össze). A 
Tûzhínárok a Palocsay-próza mesterdarabja. A festômûhely és persze 
akkori személyes élete fôszereplôit egy-egy, az egész cselekvéssorra 
jellemzô gesztusával mutatja meg és hozza közel. Cerbu, Mortu, 
Negresci Fag, Mildner bácsi, Engrich Jancsi, Unišor és Ádám mellett 
– igazán képviselve van itt Románia minden nemzetisége – a festô-
növendékek és rajzaik hozzák az egzotikus ellenpontot –, mert hiszen 
a börtön festômûhelyében is lehet mûvészeti tevékenységet folytatni, 
csak éppen festônövendékek és szobrászok (David és Verzotti) kelle-

25 Ezzel kapcsolatban lásd a Csillaghírrel a Földi Szellem c. írás 21. számú lábjegyze-
tét.
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nek hozzá. Ilyenek is akadnak nem kis számban a létezett szocializmus 
Romániájának a börtöneiben. A festômûhely idillikus nyugalmat 
árasztó mindennapja: 

„NEM JÓ A LÓ SZEME! – sustorogta Cerbu, a kalahajda móc le-
gény, és kihurcolta a festôdébôl az almásszürke hintalovakat. Mortu – 
az idôsebbik segédmunkás – vigyorogva pumpált; levegôt sûrített 
Negresci Fag szórópisztolyába. Az ájer édes volt, dukkószagú, sûrû, és 
piros. 'Szam az anyád pászkáját… húsvétját… tömjénjét… és gyertyatartó-
ját. Lökd a pumpát! Alszol. Mortu?!

Mortu nem aludt. Gyönyörögve nyeggette a pumpát; mezítlábujja 
rákoncsorodott a szerkentyû fülére. Ha netán rászóltak, attól megrez-
zent, s menten olyan lett, mint a törött ágról földre szottyant, 'jedtében 
megôszült majom.

Erôsen sárgatag – tökvirágsárga ez a Mortu. Negrescu Fag orcája 
vajszínûbb – haloványabb. Másodéves évfolyamtársa – a Dávid nevû 
sasorrú grafikus – túlérett banánszínt visel, és kerekes mozgójátékot 
tervez gyûrött pakolópapíron, vékony mókusszôrecsettel. Verzotti – a 
végzôs szobrász – Szôke Tündért pingál nekem egy tenyérnyi pléhska-
tulya belsô felére. Síri hangon súgom neki: Szôkébb és hosszabb legyen a 
haja… Tengerzöld… Türkiz a szeme… Hebridák ködét hessegesse-lehegje… 
Bomlasztó bájai omladozzanak… Csínnal kitakart keblei bimbadzanak! 
Lenge fátylak, síkos selymek közt rengjenek – súlyoskodjanak.

A festôdében – e kápolnányi ódon hodályban – aznap mindenki mást 
csinált. Herr Mildner – az öreg szász – pléhcsajkát smirglizett, Engrich 
Jancsi – a sváb gyerek – nyeles falepkéket gittelt. A kákabélû Unišor 
maradék fél tökét fájlalta-siratta; erôsen sajnálta – sóhajtozott. Ádám 
barátom – kiskorú sorstársam – medvészett, meg málnászgatott erdôcsend-
ben. A kurta lejtôn lépegetô furnérkacsák szemét a szabványtól eltérôen 
festette, és közben – azt hiszem – nyári havon (lankás dombon) síléc 
nélkül is síelgetett.

Káncó, kráticá, káncárollá! – ragoztam dúdolva, majd valamiért kisie-
tett. Cerbu húzott el mellettem. Megint hallám – de most már sziszeg-
ve –: NEM JÓ A LÓ SZEME!” 

A drámai fordulat akkor következik be, amikor a hosszú nyakú ben-
zines „tulumbából” kifröccsenô üzemanyag tûzkígyója majdnem be-
lobbantja a több ezer liter festékanyag-készletet. Hacsak a fôhôs (maga 
az író) inspirált közbelépése nyomán nem sikerülne megmenteni a 
helyzetet –, de sikerül (talán a tûzoltó felmenôk génje is besegített 
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ebbe – találjuk itt meg az életrajzi utalást). Nem is ez az epikus mag 
jelenti a mindennapokba is belógó drámai lehetôséget, hanem a jele-
netsorok szaggatott egymásra vetítése. Itt nagymértékben és éppen a 
prózapoétikai technikai lehetôségeivel élô író mûvészi erejét látjuk, 
amint a töredezettségbôl hozza ki a képi megjelenítésben a történet 
fordulatosságát és sebességét. 

A Pars pro toto az emlékezô perspektívát használja, az emlékezés fu-
tópontja a csak utalásszerûen szerepeltetett Londa, gyermekszerelmé-
nek érzéki sziluettje. Ami azonban arra is alkalmas, hogy a saját test 
megtöretésének és túlélésének a történetét is bemutassa, kín- és szen-
vedéstörténeti korrajz is, amelyben ismét megmutatkozik a rendszer 
tartóinak – itt nem lehet elég sokat és elég erôset mondani –, a kínzók-
nak az abszurd embertelensége: gyerekeket kényszergetnek, püföl-
nek, rúgdosnak, törnek. A legemberibbnek hirdetett társadalom valódi 
arca leplezôdik le ebben a klasszikus pszichoterrorban. Ez a sötét fény 
a számtalan utalás következtében aztán a kötet nem egy darabjára is 
átsugárzik, valahol, a mélyben tudjuk, hogy egy szabadsághiányos kör-
nyezetben történik mindez, amit viszont érdekesen ellenpontoz az 
Útikacskaringó szabályos úti történetének a rajza, egy baráti társaság uta-
zása Bukaresten át a tengerig és a Duna-deltáig – a szocializmus napfé-
nyes, mosolygó arca. Ezrek, százezrek és milliók mosolyognak le a ten-
gerparti nyaralásokat megörökítô fotókról és a korra jellemzô képesla-
pokról. Sötét fény és elnyomó törvények fölépítményében a béke idil-
likus arca. 

A Palocsay-prózához is hozzátartozik a verseibôl megismert nyelvi 
teremtô intenció,26 ami nem csak azt jelenti, hogy mesei alakjait 
(Lyukasmarkú tündér) és azok tárgyi környezetét itt is megtaláljuk, ha-
nem hogy a kert mítoszként itt is él és belengi, folyondározza a nyelv 
világát. Virágmagvak hullanak a kéziratok közé és illatosítják a prózát, 
ha elôrehajlunk, helyben be lehet szívni a kakukkfû, csemberbors, jáz-
min, nárcisz, viola bódító illatát. Biztató, hogy még dögivel akadhat 
titoktermô gumó, buga a gazdag kiskertben. A nyelvi lelemények, itt is, 
akárcsak a versek esetében ennek a világnak érzékelhetô, illatokban, 

26 Palocsay írásmûvészetének külön nagy témája a külvárosi argóban meghonosodott 
és az erdélyi köznyelvbe bekerült cigány és román jövevényszavak meggyökeresedésé-
nek és poétikai karrierjének a története.
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szagokban, ízekben bôvelkedô tapasztalatiságot, érzékelhetô tapintha-
tóságot adnak. A természeti közelségnek ez az animista szelleme, amo-
lyan bájbûvölô lehetôségként is él, hamar be tudunk kerülni a Palocsay-
próza világába, a szélben pislogó töklámpás alá. Mindehhez azonban 
ajánlatos egy sajátos olvasásmód is. Mint ahogy a versekkel sem csak 
egyszer barátkozunk, hanem ízlelgetjük-ismételgetjük, mígnem ma-
gunkhoz hasonítjuk ôket, ebben az esetben is ajánlatos – már csak a 
belsô utalások, a szerkezeti alluzivitás, az életrajzi elemek egymásba 
épülése okán is – lapozgatni, forgatgatni, és nem csak lineárisan olvasni 
e darabokat. Mindegyik elemében, szilánkokban és töredékekben is 
ugyanaz az alap villan fel, egy egykor oly otthonos kolozsvári nagyváros 
kies környezetében, és ezzel együtt az anyatermészet ölében megélt 
élet hitelessége, amelyet egy szuverén alkotó mûvészi ereje a huszadik 
századra utaló tanulságokkal képes felmutatni. Palocsay prózaírói kité-
rése, „körítése” egyben a kísérletekben nem túl gazdag erdélyi magyar 
próza történetében is tanulságos és nem csupán egzotikus színfoltot is 
jelent. 

Bevezetô Palocsay Zsigmond Tûzhínárok c. prózakötetéhez. Kriterion Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2014.
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INTÉZMÉNYEK, 
„NAGY TÖRTÉNET” 

ÉS AZ IRODALOM
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Mûvelôdéspolitikus, országos politikus. 
Domokos Géza szellemi portréjához

Domokos Géza több alkalommal is utalt az ôt ért szellemi hatásokra, 
amelyeknek megértése és összefoglalása azért fontos, mert az összetevô 
elemek nélkül nehezen értjük meg a mûvelôdéspolitikus szellemi ha-
bitusát, azokat a meghatározó elveket és impulzusokat, amelyek a 
mûvelôdésben és az irodalomban a tájékozódást jelentik és biztosítják, 
és amelyek a cselekvéshez és a kivitelezéshez oly szükséges bátorsá-
got, elszánást és erôt nyújtják. Ezek közül az egyik a „mikós szellem és 
annak misztériuma”. Tanulságos felidézni, hogy miképpen határozta 
ezt meg ô maga önéletrajzi visszaemlékezés-sorozatának a maga által is 
deklaráltan ötödiknek és mint ilyen utolsónak nevezett kötetében: „Be 
kellett illeszkednünk a közösségi életbe, ami meghatározta a Reformá-
tus Székely Mikó Kollégium mind szellemi, mind erkölcsi légkörét. 
Ami jelentette az örökséget, azt az értékrendet, amire tanár, diák, min-
denki, akinek a kollégiumhoz köze volt, büszke volt. Ebben fejezôdött 
ki a mindmáig emlegetett és értelmezett legfôbb kohéziós erô, a mikós 
szellem. Ma is érezzük ennek háborúk, impérium- és rendszerváltások, 
életszemléletek, jobbacska és pokolian nehéz idôk fölött átívelô misz-
tériumát.” (Éveim, útjaim, arcaim. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 
2002. 66.)

Mások is, nem kevesen, hasonlóképpen írtak errôl. Ez alkalommal 
hadd idézzük a Fábián Ernô összefoglalását a Székely Mikó Kollégium 
örökségérôl, továbbélô szellemi hagyományáról. Ô a „mikós szellemet” 
a következôképpen jellemezte: „A régi Mikó oktatására, nevelésére, az 
iskola egész belsô és külsô rendjére nem is annyira a tudás maga, ha-
nem e tudás iránti tisztelet volt jellemzô. Nem tudósokat akart nevelni, 
hanem olyan embereket, akik megbecsülik a tudást és az értékeket. 
Tudatosította bennük a közösségi hovatartozást, nyelvünk és kultú-
ránk szeretetét. Olyan realizmusra nevelt, amely nem engedi, hogy a 
képzeletével játszadozó nádszál ember elszakadjon a valóság tényeitôl. 
Fôképpen megértette velünk, hogy tévedni lehet, de rongyemberek 
nem lehetünk.” (Naplójegyzetek. 1980–1990. Kriterion Könyvkiadó, Ko-
lozsvár, 2010. 243.)

A „mikós szellemrôl” írottak azért fontosak, mert egy összefüggô 
szemléleti keretben, tudáskészletben tartalmazzák a tudással, annak 
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színvonalával, közösséggel, kultúrával, erkölcsi habitussal kapcsolatos 
irányeszméket. Nyilván az ilyen és ehhez hasonló determinánsok nél-
kül Domokos Géza lehetett volna talán egy színvonalas kiadóigazgató, 
de ettôl a mûvelôdéspolitikus-kiadó igazgatóig nagy a távolság. 

A kolozsvári diákév túl rövid, inkább epizód volt ahhoz, hogy meg-
határozó szellemi élménynek tartsuk. Nem mellékes körülmény azon-
ban, hogy Domokos találkozott Nagy Istvánnal – aki Tamási Áront is 
megcenzúrázta –, Szabédi Lászlóval (ismét), Gaál Gáborral. Szigeti Jó-
zsef régi magyar irodalomóráira járt szívesen. Domokos kiemeli, hogy 
szorgalmasan járt az egyetemi könyvtárba és behatóan foglalkozott 
Mátrai Ernô 1871-es röpiratával (A kolozsvári egyetem mint kultúrai szük-
séglet), amely a tágabban értelmezett erdélyi nemzetiségpolitikai össze-
függések ismeretének a fontosságára terelték a figyelmét. 

Tartós szellemi hatás érte Moszkvában, a Maxim Gorkij Irodalmi 
Intézetben. Itt elsôsorban az 1965-ben kis híján Nobel-díjas Konsztan-
tyin Georgijevics Pausztovszkij volt rá – bevallott – hatással, embersé-
ge, széles látóköre, az irodalmi érték iránti mély és meg nem alkuvó 
elkötelezettsége révén, amelyet közvetíteni tudott környezete felé is. 
Domokos kiemeli Pausztovszkij elmélyült elemzéseit az alkotói szemi-
náriumokon, a mûhelyvallomások átható erejét, az írói munka lényegé-
nek a megértését, a másik írótól nyert termékeny, indító inspirációt. De 
nem kevésbé fontos a bevezetés az írói munka technikai összefüggései-
be sem, az íróság megtanulása (már amennyire lehetséges). Bizonyára 
azért is fontos lehetett ez a késôbbiekben, mert Domokosnak kiadó-
vezetôként szakmailag is értenie kellett az irodalomhoz, helyesebben 
– vezetôként – át kellett látnia: mennyi minden van az írói munkában 
(aminek csak látható végeredménye a kézirat, a „kín” az elôtte van). 
Tehát a minôség iránti érzék, a kvalitásérzék, a minôség tisztelete és 
elvárása, Domokos kiadói irodalompolitikájának oly fontos jellemzôi a 
moszkvai íróiskoláról erednek. A mai ún. kreatív írás tanításának a gya-
korlata szempontjából is igen érdekes, hogy voltaképpen milyen is volt 
az ötvenes évek szovjet-orosz íróiskolája. „A szeminárium két részbôl 
állt. Az elsôben a soron levô szerzô felolvasta prózáját (nekünk, más 
nyelven íróknak sok veszôdségünkbe került, amíg szövegünk nemcsak 
elfogadható lett, de az esztétikai megmérettetésre is alkalmasnak talál-
tatott orosz fordításban), a másodikban következett az említett, kíméle-
tesnek nem nevezhetô vita, hogy a végén bekövetkezzen a legvonzóbb 
és leghasznosabb fele az együttlétnek: vezetônk véleménye az írásról 
és magáról a vitáról. Párhuzamok, váratlan asszociációk, túl rövidre fo-
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gott, vagy ellenkezôleg, túlságosan szabadjára engedett mesélôkedv, 
régi példaképek fogásainak szerencsés frissítése vagy bátor és követke-
zetes stíl-radikalizmus és – el ne feledjem – Pausz tovszkij nyomán sza-
badon, az életbôl ellesett, emlékezetes részletek számonkérése. 
Ugyanis a tehetséggel megragadott és idejében a maga helyén használt 
részlet mesterünk szája íze szerint a jó próza sava-borsát jelentette. A 
modell rendszerint – Csehov.” (Éveim, útjaim, arcaim. 152.) Pausz-
tovszkij emlékezetes, szép szavakkal búcsúztatja Domokost. Nagyon 
fontos az is, hogy egy metropolisban él, koncertek, nagy színházi 
elôadások egyre inkább értô látogatója (és teljes marsalli díszegyenru-
hában látja horgászni Szemjon Bugyonnij marsallt). 

Az Ifjúmunkás és az Elôre újságírójaként megszerezhette a helyis-
meretet, és mivel az akkor még Román Munkáspárt helyi és központi 
apparátusával érintkezett, a kapcsolattartás, a kommunikáció képessé-
gét, lehetôségeit, fortélyait. Ebben a rendszerben politizálni kellett és 
ekkor mutatkoztak meg a politikus képességei, hiszen a mûvelôdés-
politikát egy, a kisebbségi/nemzetiségi kultúrával szemben ellenséges 
hatalom rendszerében kellett érvényesíteni. Az érveléshez szükséges 
ismeretek egyrészt a marxizmus–leninizmus ideologikus kelléktárából 
származnak, másrészt a pártdokumentumok, kongresszusok, konferen-
ciák irányelveibôl, aztán egyre inkább csak a Nicolae Ceaušescu elvtárs 
beszédeibôl.

Az ideológiai érveléshez természetesen retorika is kellett, meggyôzô-
erô, ráhatás-képesség és nemcsak szóban, hanem – mivel az érintkezés 
a hatóságokkal többnyire beadványokkal történt – elsô sorban írásban. 
Voltak az ideologikus természetû rendszeren kívülrôl származó érvek 
is, elsôsorban a különbözô intézmények tevékenységét szabályozó álta-
lános irányelvek, pénzügyi útmutatások stb. Mindezeknek a rend sze-
rébôl lehetett kikovácsolni azt a nyelvezetet, amelynek az alapján ér-
velni lehetett, illetve 1984 után – a Kriterion tevékenységét elemzô 
brigád elszámolása nyomán, amely de facto hitelesítette az országos 
mûvelôdéspolitikában meglevô állapotot, a szinte teljes tiltást a magyar 
tartalmú sajtótermékek és könyvek vonatkozásában –, már tárgyalni 
sem. Ezt a sajátosan ideologikus-bürokratikus nyelvezet, a beadványo-
zás nyelvezetét alig ismerte valaki Domokosnál jobban. 

Nem lehet lebecsülni azt a tényt sem, hogy Domokos Géza a pártve-
zetés legfelsôbb szintjén tevékenykedett, mint az RKP KB póttagja. A 
X. Kongresszuson (1965. július 19–24.) választották meg, és KB-tag volt 
egészen a XIII. Kongresszusig (1984. november 19–23.), amikor nem 
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jelölték újra (amit annak idején a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári 
székhelyén elég nyomott hangulatban kommentáltunk, kiolvasni vél-
vén belôle az új idôk új helyzetének elôjeleit). KB-póttagnak lenni 
nemcsak tekintélyt és bizonyos fokú érinthetetlenséget, hanem elsô-
sorban kapcsolati tôkét jelentett, amelyet Domokos Géza mindig épí-
tett, karbantartott és ki is használt, késôbb pedig még mindig nagy 
hasznát vette a Kriterion Könyvkiadó sanyargatásának évtizedében. 
Ámde túlbecsülnünk sem kell a póttagságot, amit bizonyít az, hogy ki-
adóigazgatóként nem kerülhette el a nemzetiségekkel kapcsolatos álta-
lános irányvonal könyörtelen végrehajtásából a rá háruló nyomást és 
kiszolgáltatottságot. 

Domokos Géza és az RKP KB felsô vezetése kapcsolatának még ke-
vés dokumentuma látott napvilágot. Ilyen értelemben fontos az az ál-
láspont, amelyet 1968. június 27-én fejtett ki a Nicolae Ceaušescuval 
létrejött találkozáson, ennek ugyanis voltak következményei, még ha 
nem is maradéktalanul abban az irányban, amelyet ô elsôsorban óhaj-
tott, ti. hogy a kulturális felsô vezetés legfelsô szintjein legyenek kom-
petens magyar tisztségviselôk. A következôket mondotta: „A romániai 
magyar kulturális élet jelenlegi irányításával nem lehetünk elégedet-
tek. A színházak, kiadók, folyóiratok, múzeumok, kulturális intézmé-
nyek anyagi támogatottsága a hasonló jellegû román intézmények 
szintjén van, az igazgatásuk, irányításuk viszont számos kívánnivalót 
hagy maga után. Például nem is olyan régen a CSCA apparátusában – 
Mûvelôdés- és Mûvészetügyi Állami Bizottság – egyetlen magyar sem 
dolgozott, holott hat magyar színházunk is van. A színházak veze-
tôségeiben, ahol eldöntik a repertoárt, senki sem ismeri a magyar nyel-
vet. Ugyanez a tendencia mutatkozik meg a múzeumi és a kulturális 
ismeretek terjesztéséért felelôs igazgatóságoknál is. Ugyanez a helyzet 
a Kolozs, Bihar és Temes megyei kulturális és mûvészeti bizottságok-
nál is.” Példaként a Kovászna megyei Csomakôrös lakóinak kezdemé-
nyezését hozza fel, akik a falu nagy orientalista tudósának és nyelvészé-
nek szerettek volna emlékmûvet állítani (a tudósnak Calcuttában és 
Tokióban is van szobra). 1967 decemberében az RKP KB Titkársága 
meg is tette a szükséges lépéseket a nagy tudós halhatatlanságát meg-
célzó beadvány ügyében, amelyet azonban a Kovászna megyei 
mûvelôdési és mûvészetügyi bizottság a mai napig sem vett figyelem-
be. Rámutat arra is, hogy az ideológiai és kulturális részlegen dolgozó 
aktivisták, a kisebbségi nacionalizmus elleni küzdelem ürügyén, komp-
romittálják az RKP marxi tanok alapján mûködô kisebbségpolitikáját. 
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Abban a reményben, hogy bizonyos elônyökhöz juthatnak, sok esetben 
az anyanyelven való kommunikációt is elutasítják. (Novák Csaba Zol-
tán: A „nyitás” éve, 1968. A romániai magyar értelmiségiek találkozója 
Nicolae Ceaušescuval. Múltunk, 2008. 2.) Nyilvánvaló, hogy Domokos 
álláspontja szerint semmilyen változtatást nem lehet elérni a még 
Gheorghiu-Dej idejében, a különbözô bizottságokban visszamaradt ke-
ményvonalas, „egészséges származású” bürokratákkal. Ilyen értelem-
ben tehát jól gondolkozott. Az áttörés a különbözô nemzetiségi intéz-
mények irányába megvolt, jóllehet ez nem teljesen a változásnak azt az 
irányát jelentette, amit ô képviselt. 

Végül azt is meg kell említenünk, hogy Domokos Géza 1984 és 1990 
között a Romániai Írók Szövetségének az alelnöke volt, olyan körülmé-
nyek között, amikor az Országos Konferenciát 1981 óta már nem en-
gedték összehívni, s 1982–1990 között az írószövetségi tagfelvételeket 
is szüneteltették. Itt azonban jóval többrôl volt szó, mint egy egyszerû 
szakmai-közéleti funkcióról. Domokos Géza egyik legszilárdabb meg-
gyôzôdése volt, hogy a román kultúra és irodalom legjelesebbjei termé-
szet adta szövetségesei lehetnek a nemzetiségeknek, a demokratikus 
törekvéseik közösek. Sok román író barátja volt, jelesebbjeik (Nicolae 
Manolescu, Mircea Dinescu) a legnagyobb elnyomás pillanatában ta-
nújelét is adták a szolidaritásnak, ami nagyon fontos volt akkoriban: 
jelezte, hogy mégsem vagyunk teljesen egyedül a végletekig elidege-
nedett politikai rendszerben és „hazában”. Ugyanakkor megvolt a má-
sik pólus is, a Sãptãmâna és a Luceafãrul köré szervezôdött írók cso-
portja, akik meg nem szûntek feljelentéseikkel és rágalmazásaikkal 
elárasztani a felsôbb szerveket a Kriterion történelmi, néprajzi, de még 
irodalmi kiadványai miatt is. Erre pedig megint ellenbeadványokkal 
kellett válaszolni. 

Politizálni ebben a helyzetben a kiadói politika érvényesítését jelen-
tette. 

Az irodalom- és mûvelôdéspolitikus Domokos Géza szellemi habitu-
sának alakulásában fontos szerepe volt az Irodalmi Kiadó Nemzetiségi 
Osztályán eltöltött éveknek, amelynek a nemzetiségi osztály fôszer-
kesz tôje minôségében a vezetôje is volt. Itt ismerkedett meg egy ki-
adói nagyvállalkozás mûködtetésének a menedzseri oldalával, a terv-
számok és megvalósulások, valamint a közbeesô szakaszokban a gon-
dolkodás rendszerével, amely természetesen nagy iskola volt a Kriterion 
Könyvkiadóbeli szerepvállalása elôtt. A nagy sorozatok közül nem egy 
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már az Irodalmi Kiadóban is megszületett (Romániai Magyar Írók, Ro-
mán Írók, Horizont, Forrás, Drámák, „Fehér Könyvek”), ami az igé-
nyes, távlatokban épülô tervezést jelentette, és elsôsorban a tájékozó-
dást, elmélyülést a magyar- és világirodalomban. (Domokos nem alkal-
mi, hanem alapos, megfontolt és szenvedélyes olvasó volt, aki szerette 
idézetekkel is felépíteni életbölcsességeit, így is asszimilálta az olvas-
mányait.) A már futó sorozatokhoz aztán csatlakozott a többi: Lektúra, 
Magyar Klasszikusok, Téka, Korunk Könyvek, Kriterion Kiskalauz, 
Kriterion Kézikönyvek, mûvészeti kismonográfiák, Kriterion Galéria – 
különbözô „ál”-sorozatok ifjúsági és gyermekkönyvekbôl, klasszikus 
és kortárs magyar költôk és írók verses és meseköteteibôl, ifjúsági re-
gényirodalomból, továbbá a Székely Oklevéltár, Változó Valóság, Iro-
dalomtudományi és Stilisztikai tanulmányok, Mûvelôdéstörténeti ta-
nulmányok, Nyelvészeti tanulmányok, Zenetudományi írások, meg-
annyi romániai magyar folklór- és néprajzkötet. 

Ez már nemcsak könyvkiadó volt, hanem nagy horderejû mûve-
lôdéspolitikai vállalkozás, amely éppen azt az ûrt volt hivatott betölte-
ni, amelyet az RKP nemzetiségi és mûvelôdéspolitikája okozott. A 
döntô fordulat az RKP X. Kongresszusán következett be, ahol Nicolae 
Ceaušescu elôször használta a baljóslatú homogenizáció kifejezést, ettôl 
kezdôdôen a lenini elvek már a látszat szintjén sem jelentettek semmit. 
Még inkább a nemzetiségi intézmények felszámolásának irányába mu-
tató fejlemény volt az 1971-ben meghirdetett „mini-kulturális forrada-
lom” is. Téziseit érvényesítve következett be Románia elszigetelése, 
amelynek nyomán az erdélyi magyar kisebbség és a magyarországi 
anyanemzet közötti kapcsolatok minden szinten kezdtek beszûkülni 
és problematikussá válni. A Kriterion Könyvkiadó eszköztárával mûvelt 
kisebbségi mûvelôdéspolitika természetesen nem tudta teljes terjedel-
mében ellensúlyozni azt a mérhetetlen kárt, amelyet az RKP a nemze-
tiségi mûvelôdési és oktatási intézmények elsorvasz tásával, betiltásával 
és egy példátlan bürokratikus apparátusnak a nemzetiségi mûvelôdési 
életre telepítésével okozott. 

A könyvsorozatok tervezése, kivitelezése és szakértôi véleményezé-
se azonban teremtett egy nagyon fontos „másodlagos” intézményt, a 
kiadó szakértôi, illetve tanácsadó testületeit, amelyek egyben a nemze-
tiségi oktatók, kutatók, szakemberek egybentartásának a lehetôségét is 
jelentették, kommunikációs fórumoknak is bizonyultak, végered-
ményben pedig az értelmiségi elit túléléséhez is hozzájárultak. Ezt 
maga Domokos Géza is rendkívül fontosnak tartotta, amint az Igevár X. 
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fejezetében (Családi ezüstünkrôl) meg is fogalmazta: „Most, hogy vissza-
gondolok, el is csodálkozom: a Kriterion sikeres mûködését meghatáro-
zó tényezôk – a tekintélyes szerzôk, a dolgukat hivatástudattal végzô 
szerkesztôk, a könyvvásárló, rendszeresen olvasó közönség, a fôvárosi 
kulturális elit egy részének rokonszenve – számbavételekor miért ma-
radt ki éveken át a kiadó szakértôi hátterét, tanácsadói testületét alko-
tók széles köre: az önként, legtöbbször minden javadalmazás vagy más 
elôny nélkül bennünket programalkotásunkban, szerkesztôi munkánk-
ban támogató történész, író, mûfordító, zenei és képzômûvészeti szerzô, 
tudományos kutató, megannyi szakma, foglalkozási ág közismert sze-
mélyisége. Szerepük az intézmény életében, a több évre nyúló kiadói 
elképzelések kidolgozásában, a könyvsorozatok beindításában és mû-
köd tetésében olyan nagy volt, hogy nem átallom kijelenteni: az utolsó 
évtized Kriterionjánál, az 1990-es esztendôvel kezdôdô változások kö-
zepette elôállott, drámai jelentôségvesztése egyik legfôbb oka a para-
digmaváltás szükségének fel nem ismerésén túl az, hogy nem tudta 
megtartani maga körül a szóban forgó szakértôi hálózatot.” (Igevár. 
Kriterion-történet tizenhat helyzetképben elmondva. Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, Csíkszereda – Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000. 133.)

A második roppant fontos tényezô a megjelenô magyar könyvek vi-
szonylagosan magas példányszáma, a terjesztés megfelelô volta, vala-
mint az olvasókkal kialakított eleven kapcsolat volt. Egy 1986-os adat 
szerint, addig 2707 mûcím jelent meg 21 534 091 példányban, ebbôl 
magyar nyelven 1672 cím, 18 809 201 példányban. Ez a szám azonban 
1980-tól már erôsen csökkenô tendenciát mutatott, majd az 1984-es ki-
vizsgálási-leszámolási eljárás nyomán drámai módon, egyes jegyzett 
szerzôk, kiemelkedô írók esetében például egyhatodára csökkent és 
elkezdôdött a beadványozás, instanciázás minden képzeletet felülmúló 
mókuskereke – ez volt az igazi politikai magasiskola –, amelyben leg-
alább három – egymást politikailag is „felül ütô” fórum – felé mentek a 
beadványok, levelek, tiltakozások. Ez a három fórum: a Kiadói Fôigaz-
gatóság, a Szocialista Mûvelôdés és Nevelés Országos Tanácsa, vala-
mint az RKP KB sajtó- és propagandaosztálya volt, és még csak nem is 
beszéltünk a megyék elsô titkárairól, a cenzúráért felelô ottani sajtó- és 
propagandatitkárokról és egyéb megbízottakról, végül pedig minden-
ki rôl, aki a kiadói tevékenység, valamint az író-olvasó találkozók sze-
kérkerekét akaszthatta. Ez a tevékenység hihetetlen koordinációs erô-
feszítést igényelt, az ideológia és a propaganda nyelvének abszolút is-
meretét, amelynek alapján abban lehetett meggyökereztetni egy ope-
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ratív érvrendszert, végül pedig a személyes kapcsolatoknak az alkalmas 
rendszerét, amely nélkülözhetetlen volt az elôszobázások és instanciá-
zások lebonyolításában és megszervezésében. 

Domokos Géza meggyôzôdésének és értelmiségi hitvallásának 
egyik alapeleme volt az, hogy Romániában a magyaroknak reális 
együttélési viszonyt kell kialakítaniuk. Ennek a részeként ô személy 
szerint is jó – egyes esetekben baráti – kapcsolatokat ápolt a román ér-
telmiség, az írótársadalom nem egy kiemelkedô képviselôjével. Elkö-
telezett híve volt a két kultúra és a két irodalom egymásra utaltságának, 
annak, hogy a kölcsönös megismerés nemcsak politikai-ideológiai kívá-
nalom és az asszimilációs-homogenizációs politika formája, hanem az 
értékek reális cseréje, a kölcsönös gazdagodás forrása is lehet. Ennek 
megfelelôen alakította a kiadói politikát is. 1970 és 1980 között csak a 
Kriterion kiadásában 81 román szerzô magyarra fordított, valamint 68 
magyar és szász szerzô románra fordított mûve látott napvilágot. (És 
képzeljük hozzá, hány publikációs és minden életfenntartási lehetôsé-
gétôl megfosztott írónak jelentette az utolsó darab kenyeret a fordítói 
munka.)

Az olvasókkal kialakított eleven kapcsolat nem csupán abban állt, 
hogy írók csapatai ismerkedtek olvasóikkal, vitték el a szép magyar szó-
ra kétségbeesetten megszomjazott emberekhez a szép szó, a költészet 
és – amennyire lehetett – a valóság üzenetét, hanem találkozót város és 
falu népével, eszmecserét és természetesen a panaszok meghallgatását. 
Domokos Gézához immár panaszra is járultak az emberek, ô pedig fel-
jegyezte azokat kis kockás jegyzetfüzetébe, és amennyire tehette, el is 
járt ügyeikben. A nyolcvanas években már afféle kijáró politikus is lett, 
amelyet természetesen honoráltak olvasói, akik nemcsak olvasói voltak 
immár, hanem elkötelezett hívei titkos politikai vezetôjüknek. Ha a 
hetvenes években Tamás Gáspár Miklós még áramvonalas kultúr-
bürokratának nevezhette – némi okkal, hiszen Domokos a nómenkla-
túra életét is élte –, a nyolcvanas évek közepétôl viszont immár kétség-
telenül a romániai magyar nemzeti közösség egyes számú politikai 
vezetôje lett, jóllehet nem volt olyan fórum, ahol azzá választották vol-
na. Nyilván a legfelsôbb román pártvezetés akarata ellenére lett azzá, 
amelynek azonban – és személyesen „népünk legagyonlôttebb fiá”-
nak (Mircea Dinescu halhatatlan kifejezésével) –, immár nagyon is meg 
kellett fontolnia, hogy mikor fordul ellene a személyes retorzió eszkö-
zeivel. (Amire végül nem jött el ez az alkalom. Elkéste.)
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Az író-olvasó találkozók keretében természetesen sor került azokra 
az értelmiségi beszélgetésekre, megbeszélésekre, amelyekre egyéb al-
kalmak, fórumok híján már nem lehetett sort keríteni. A totális hatalom 
számára ezek voltak a leggyanúsabb, tiltandó események. Domokos 
Géza azonban megpróbálkozott ezzel, például az 1980. június 4–7. kö-
zött megszervezett gyergyószárhegyi írótalálkozó („román–magyar 
mûfordítói tábor”) összehívásával, amelynek óriási botrány lett a vége. 
Többszörös feljelentések áradata nyomán indult meg a kivizsgálás az 
RKP KB és a Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsa részérôl. (En-
nek okadatolt története a Szekértábor a Szármány hegyén c. kötetben ol-
vasható. A kiadvány alcíme Gyergyószárhegyi Kriterion Írótalálkozók. 
1980–1990–2000. Jegyzôkönyvek, dokumentumok, visszaemlékezések. Szer-
kesztôk Dávid Gyula és Zöld Lajos. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár – 
Kulturális és Mûvészeti Alkotóközpont, Gyergyószárhegy, 2008.) Ter-
mészetes, hogy Domokos Gézát a Szocialista Mûvelôdés és Nevelés 
Országos Tanácsának az elnöke is felelôsségre vonta, és attól kezdve 
szó sem lehetett semmiféle hasonló tanácskozásról. 

Azaz mégis volt egy. 1982-ben némi rászervezéssel és Létay Lajos-
nak, az Utunk akkori fôszerkesztôjének a szinte érthetetlen assziszten-
ciája mellett sikerült egy beszélgetést megszervezni, a 100. Forrás-kö-
tet kapcsán. (A beszélgetés/vita szerkesztett változata meg is jelent: A 
100. Forrás-kötet után. In: Utunk, 1982/12, 4–6. Szerkesztôségi beszél-
getés Létay Lajos, Egyed Péter, Csiki László, Kántor Lajos, Markó 
Béla, Szôcs Géza, Gálfalvi György, Bréda Ferenc, Lászlóffy Aladár, Kis 
Géza, Balla Zsófia, Mózes Attila és Domokos Géza részvételével. A vita 
nemzedéki aspektusait részletesen elemzi Miklós Ágnes Kata: A szóér-
tés feltételei c. tanulmánykötete. Komp-Press Kiadó, 2010.) Domokos 
zárszava – amelynek eredeti szövege a birtokomban van – a nemzedéki 
viták szükségességén túl arra utalt, hogy a romániai magyar irodalom 
bezártságából fakadóan is jobban oda kell figyelni a minôségi kritériu-
mokra, amelynek a követése természetesen nem lehet csak egy kiadói 
grémium (jelen esetben a Forrás-sorozat szerkesztôbizottságának) az 
ügye. 

Ettôl függetlenül, itt kell megjegyeznünk, hogy Domokos – aki 
mégis csak Pausztovszkijtól tanulta az irodalmat – kvalitásérzéke, 
minô ségi szemlélete jól megalapozott és biztos volt. Mindig a leghatá-
rozottabban utasította el a tisztázatlan értékvonzatú mûvek kiadását. 
Ezt még akkor is meg kell állapítanom, ha az általam 10 évig szerkesz-
tett Forrás-sorozatra vonatkoztatom: évi átlagban hat kiadványunk kö-
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zül kettô bizonyult idôt állónak. Neki volt igaza? A kérdés így történe-
tietlen, a sorozatnak mégis csak forrás a neve, a forrást követôen nem 
mindig lett a mustból bor, de gondolom, ez egy ilyen profilú sorozat 
esetében természetes. Ami azonban a kérdés emberi vonatkozásait ille-
ti: Domokos Géza mindig a legnagyobb figyelemmel és szeretettel kö-
vette a fiatal írók rögös, nehéz, és nem egy esetben reménytelen pályá-
ját, igyekezett nekik segíteni ahol tudott, olyan idôben, amikor azok-
nak a némi védelmet mégiscsak jelenthetô Romániai Írók Szövetségé-
be bekerülni esélyük sem volt. 

A sötét nyolcvanas évekbôl tehát mindannyiunk számára kimaradt 
az értelmiségi szerephez oly szükséges találkozás, vita, értékkeresés és 
-felmutatás. Domokos Géza azonban olyan politikai tapasztalatra tett 
szert a kisebbségvédelemben, amely kétségtelenül hozzájárult az 1989-
es változások utáni szerepvállalásához. Azokban az években a romániai 
magyarok legfontosabb politikai vezetôjüknek tekintették – nyilván a 
szó informális értelmében, hiszen, mint már említettem, nem volt vá-
lasztott vezetô. Az a legfontosabb tulajdonsága, amely erre a szerepre 
képesítette, helyzetfelismerô és elemzô képessége volt, valamint, ezzel 
kapcsolatosan, a helyzetbôl fakadó lehetôségek pontos körvonalazása, a 
szükséges lépések – tulajdonképpen csak válaszlépések, hiszen defen-
zív politikusnak kellett lennie – pontos kidolgozása és kivitelezése, a 
kapcsolati tôkék felhasználása, és természetesen, adott esetekben a 
szükséges rögtönzés. Egyik legnagyobb erôssége egy olyan verbális 
rendszer volt, amelyben mindig felépítette a lehetséges dialógusokat, 
az ideológiai, propagandisztikus – és miért ne? a pusztító – rosszindulat, 
ártó szándék közegében. A reggeli borotválkozás vagy a séták alatt, 
sakkjátékos módjára, minden lehetséges választ megfogalmazott, ké-
szült, elérte tehát a naprakészség, készültség maximumát. Debatter 
politikus volt, aki férfiasan, a szükséges indulati töltés hatásával is fel 
tudott lépni, és alkalmasint meg is tudta gyôzni ellenfeleit. A nyolcva-
nas évek közepétôl azonban már semmilyen fekvésben nem beszélhe-
tünk politikai környezetrôl, politikai partnerekrôl és ellenfelekrôl, csak 
leszámoló káderekrôl, végrehajtó pribékekrôl. Neveiket nem viseli el 
az ártalmatlan papír sem. 

*

Az 1989-es változás kész politikust talált, aki – kilépve a kulturális 
politika mezejérôl – a politikai viszonyok sûrûjében találta magát. Egy-
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részt a politikai rendszer összeomlott, azonban az RKP úgynevezett 
második garnitúrája, valamint a szekuritáté egyáltalán nem, bizonyta-
lan volt ugyan, de új szereplehetôségeire készülôdött. A romániai ma-
gyarság tömegei, politikailag tudatos csoportjai és – nagyon sok esetben 
az egykori pártnomenklatúrából átlépô – vezetôi, elemi erôvel kezdték 
visszakövetelni elvett jogaikat, léptek fel életlehetôségeik visszavéte-
le, életkereteik kialakítása érdekében. A Bánság, a Partium, Belsô-
Erdély és a Székelyföld legfontosabb városaiban sorra alakultak meg a 
demokratikus szervezetek, amelyek a romániai magyar politikai közös-
ség megszervezésében döntô szerepet játszottak. Ebben a helyzetben 
nagyon sokan ismét Domokos Gézához fordultak, és a helyzet logikája 
folytán döntô tényezôvé vált a bukaresti szervezet koordinációs szere-
pe, közelsége a hatalmi központhoz. 1989. december 25-én Bukarest-
ben megalakult az RMDSZ Ideiglenes Intézô Bizottsága, Domokos 
Géza elnöklete alatt, és ezzel kezdetét vette a romániai magyarság 
újabb kori politikai evolúciója – amelynek a kezdeti formálásában Do-
mokos Géza döntô szerepet játszott. (Ezeknek az éveknek a történetét 
dolgozta fel az Esély trilógia köteteiben.) 

A kilencvenes évek elsô éveit – a demokratikus kibontakozás kezde-
ti fénysugaraitól eltekintve – alapvetôen a kaotikus hatalmi harc, majd 
a Ion Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front abszolút hatalmi mo-
nopóliuma, e monopólium jegyében megvalósított erôszakcselekmé-
nyek (bányászjárások, Marosvásárhely véres márciusa), végeredmény-
ben a kisebbségeket és a romániai magyarságot ismét sújtó végletes 
nacionalizmus, mint részben vállalt kormánypolitika uralta. Ismét csak 
végletesen ellenséges politikai környezetben kellett az országos politi-
kában megkezdeni a kisebbségi érdekérvényesítésért vívott politikai 
harcot, amely azonban már a Ion Iliescu-féle „eredeti demokrácia”, va-
lamint a parlamenti harc feltételei között zajlott. Ebben a legfontosabb 
eszközök az RMDSZ területi szervezetei, központi intézményei voltak 
– amelyeket sok esetben ismét csak ellenséges politikai környezetben, 
az óriási félelmi tôke nyomása alatt kellett megteremteni.

Domokos Géza tehát két fronton vívta politikai harcát, az RMDSZ 
élén – és immár saját belsô ellenzéke ellen is –, valamint a román na cio-
nalista hatalmi politikával szemben a parlamentben. Politikai hitvallása 
a következô volt: „Elismerjük-e, hogy mi 1. Románia összlakosságának 
mindössze valamivel több, mint 7 százalékát kitevô kisebbsége va-
gyunk? 2. Számot vetettünk-e azzal, hogy a többség – függetlenül a 
kormányon lévô párttól – még hosszú ideig döntéseiben, politikaformá-
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lásában a saját nemzeti érdekeit veszi figyelembe? 3. Ennek tudatában 
érdemesnek tartjuk-e az ország politikai életében való részvételt, a par-
lamenti jelenlétet is beleértve, vagy sem?” (Esély. I. Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda, 1996. 310.) Hozzá kell tennem, hogy a politikai érzék 
emellé valahogyan odatenne egy sejtést arra vonatkozóan, hogy med-
dig látja e tényrendszert – a politikai-történelmi idôben – meghatározó-
an érvényesnek. Valamint, hogy milyen irányban módosítandó ez a 
szemléleti keret, ha radikálisan megváltoznak e feltételrendszer belsô, 
avagy külsô paraméterei. Mindezek alapján Domokos Géza röviden így 
foglalta össze a stratégiai választás lényeges pontjait: „Ha a válasz nem-
leges, egyszerû a dolog. Vagy elmegyünk innen, ôseink földjérôl, vagy 
teljes passzivitásba vonulunk, vagy mint a dél-ázsiai tamilok, fegyver-
hez nyúlunk, ennek minden katasztrofális következményével. Ha a 
válaszunk igen, akkor – bármennyire nehéz – korlátoznunk kell retori-
kánkat, rá kell jönnünk, hogy a fülünknek ugyan jól hangzó, lelkünket 
melengetô kemény követelések jelen pillanatban merô illúziók.

Más szóval: ha a célratörô cselekvést, a hosszú távra beállított ön-
megtartó és önmegújító stratégiát meddô radikalizmussal, nemzeti ér-
dekeinket annyiszor zátonyra futtató valósággal cseréljük fel – az utób-
bi év fájóan bizonyítja –, a jövôben is ez lesz a sorsunk.” (Esély. I. Pallas-
Akadémia, Csíkszereda, 1996. 310.)

Az összefoglalásnak megvolt az éle az RMDSZ-ben kialakuló radiká-
lis belsô ellenzék felé, fontosabb azonban, hogy Domokos Géza to-
vábbra is és messzemenôen a Realpolitik mellett állt ki, amelyben a 
döntô tényezô a többség érdekei és akarata feltételrendszerének a fi-
gyelembe vétele volt. Tehát a román többség alapvetô nemzeti érdekei 
a keret és a feltételrendszer. Ebben azonban azt is meg kell látni, hogy 
alapvetô kérdésekben a román többség és a kisebbségek érdekei egy-
beestek. Ezek a demokratizálás, a magántulajdon helyreállítása, egy 
mûködôképes gazdasági és társadalmi rendszer kialakítása, és nem utol-
sósorban az európai integráció voltak. A kulturális genocídium pályájára 
kényszerített magyar kisebbség számára ezen belül a legfontosabb volt 
elveszett oktatási-kulturális intézményeinek a visszaszerzése, újra-
felépítése, egyházi és közösségi javainak jogi restitúciója. A létezett szo-
cializmus politikai-ideológiai örökségébôl azonban nagyon nehéz volt 
kibontakozni, a saját érdekek érvényesítését pedig a különbözô politi-
kai alkuk segítségével lehetett csak nagyon lassan kikényszeríteni. 

Ezekben az években a vezetô nacionalista politikai erôknek és a mö-
göttesnek (az egykori apparátusnak) legfontosabb törekvése a romániai 
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magyarság önszervezôdésének, belsô és nemzetközi politikai affirmá-
ció jának a megállítása volt. Az, hogy ez nem sikerült, nagymértékben 
Domokos Géza politikai vonalvezetésének az érdeme is, aki mindvégig 
a szövetségi politika (belsô és külsô szövetségesek szerzése és megtar-
tása, a velük együtt való politizálás) híve volt. Sikeres politikának bizo-
nyult ez, mert az RMDSZ ennek segítségével tudott kitörni az elszige-
teltségbôl és fontos parlamenti erôvé válni.

Amikor az RMDSZ elsô és alapító elnöke kezdetben bízott Ion Ili-
escuban, hiszen erre ösztönözte egykori tapasztalata, nem tudhatta, 
hogy a megváltozott viszonyok között egy más politikussal szembesül, 
aki személyes hatalmának a kiépítése során – a dokumentumokból úgy 
tûnik ki – nemegyszer megtévesztette Domokost –, vagy egyszerûen 
nem informálta. A történelmi pártok képviselôi közül Corneliu Copo-
su val és Ion Raøiuval alakult ki jó kapcsolata, azonban a Nemzeti Pa-
rasztpárt vezetôit megfélemlítették, háttérbe szorították, no meg ma-
guk is pártjaik felélesztésével voltak elfoglalva. Radu Câmpeanu, a 
Nemzeti Liberális Párt vezetôje gyakorlatilag mindenkit megtévesz-
tett zûrzavaros politizálásával és a párt elsônek lépett ki az alakuló de-
mokratikus megegyezésbôl (Convenøia Democratã). A román értelmi-
ségiek érdeklôdése is más irányba fordult, végeredményben tehát a 
román politikai elitben alig lehetett partnert találni. Tehát, végered-
ményben onnan jött a legkevesebb támogatás, ahonnan Domokos, po-
litikai habitusánál fogva, a legtöbbet remélt. 

Ugyanakkor Domokos Géza fokozatosan szembe került az RMDSZ-
en belül kibontakozó radikális autonomista szárnnyal, amely – részben 
Domokos súlyos betegségére is hivatkozva – puccsszerûen felszámolta 
politikai lehetôségeit, környezetét és politikai hátországát. Ezért Do-
mokos a brassói kongresszuson már nem jelöltette magát az RMDSZ 
elnöki tisztségére és három évig nem is hallatta hangját a politikában. 
Kongresszusi beszédének egyik részlete azonban a búcsúzó politikus 
politikai hitvallásaként méltóképpen zárja le a korszak eszmei útját: 
„Nemzeti-etnikai céljaink elválaszthatatlanok a demokrácia, a társada-
lomépítés ügyétôl. Ebben a felismerésünkben, elhatározásunkban szá-
mítunk a Demokratikus Konvencióba tömörült pártok, mozgalmak és 
szervezetek megértô támogatására. Sokban különbözünk egymástól, s 
ezt nem szabad eltagadnunk, de egyesít bennünket a közösen megfo-
galmazott – s az itt elhangzott üdvözlô beszédekbôl olyan világosan 
kivehetô – cél: együttes erôvel emeljük ki Romániát a diktatúra társa-
dalmi és gazdasági csôdjébôl, morális posványából; együtt akadályoz-
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zuk meg a nemzeti-kommunista restauráció egyre nyilvánvalóbb tér-
nyerését; az ország ismételt elszigetelését; a sovén, idegengyûlölô, an-
tiszemita eszmék rombolását. Tartós, ôszinte szövetségben tegyük 
jogállammá országunkat, legyünk a gyökeres változást hozó gazdasági 
reform következetes hívei; ihletôdjünk munkálkodásunkban az euró-
pai demokráciát és jólétet megalapozó polgári erényekbôl: az egyéni 
szabadság, mûveltség, kompetenciával párosult szorgalom, a keresz-
tény erkölcsben fogant türelmesség és társadalmi nagylelkûség álljanak 
elôttünk politikai és erkölcsi célként.” (Esély. III. Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. 256.)

Mindehhez még hozzá kell tenni, hogy a konfrontatív politikát, a 
nyílt konfliktus keresését, kikényszerítését a leghatározottabban eluta-
sította, a romániai magyarság számára életveszélyesnek tartotta. 

A politika az politika. Végeredményben azonban nem lehet ôt vesz-
tesnek tekinteni, hiszen a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva, 
sikerrel vívta meg az új korszak elsô két évének a politikai csatáit, és-
pedig a konszolidáció vonalán. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, 
hogy a romániai létezett szocializmus idején a politikába került vezetôk 
e nemzedékének szükségszerûen távoznia kellett a politikából és nem 
feltétlenül a temesvári 8. pont, avagy a radikálisabb törekvésekkel 
fellépô nemzedékek politikai nyomásának a hatására. Végeredmény-
ben a Domokos Géza által képviselt Realpolitik maradt az RMDSZ po-
litizálásának a fô iránya, amelynek a belsô erôtartalékai aztán lassan 
szintén kimerültek saját krónikus és többoldalú demokráciadeficitje 
miatt – amint ennek egyes elemeit ô már a szervezet fennállásának ötö-
dik évfordulóján, Kolozsváron elmondott ünnepi beszédében jelezte. 

Az életpálya kulturális értelemben fontos fejezete volt a Kriterion 
Alapítvány élén eltöltött évtized: Domokos Géza újabb közéleti sze-
repvállalása, az értékkeresés, értékôrzés és felmutatás oly fontos idô-
szaka, amely mintegy az egykori kultúrpolitikus szándékait voltak hi-
vatva megvalósítani, egy teljesen más kulturális-gazdasági környezetre 
leszûkítetten, a Székelyföld két városában. Itt – minden él nélkül 
mondjuk –: az egykori országos politikus maga is elcsodálkozhatott 
azon (egyébként egykori eszmetársai és barátai maguk is csak csodál-
kozhattak már ugyanazon), hogy néha milyen típusú és tartalmú komp-
romisszumokat kellett, hogy kössön a vidék érdek- és értékrendszerei-
nek megfelelve, szeretett székely atyjafiaival. 
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Megvolt azonban a várva várt kompenzáció is: az a hat könyv1, ame-
lyet a kilencvenes évek közepétôl az új ezred elsô évtizedének közepé-
ig, tehát tíz év alatt megírt, nélkülözhetetlen dokumentumai a románi-
ai magyarság utóbbi évtizedei kulturális és politikai történetének, az 
elpusztítására és a kibontakozására vonatkozó történelmének. Ebben a 
minôségükben az erdélyi emlékirat- és naplóirodalomnak is szerves ré-
szei, és – talán ami a legfontosabb – megjelenítik azt az írót, akit a poli-
tikus mindvégig eltakart. 

Egyetlen dolgot szeretett volna még a történelmi idôk homályából 
kivonni, körvonalazni: teljes családtörténetét, már ami a levéltári forrá-
sokból a szóbeli hagyományhoz hozzátehetô. Ez már sajnos, nem sike-
rült a kortárs történelem egyik legfontosabb közéleti személyiségének 
és magyar politikusának.

Székelyföld, 2011/12.

A Kriterion Könyvkiadó tündöklése és bukása

Amikor Domokos Géza e kis utószó megírására felkért, természete-
sen és örömmel igent mondtam, több okból is. Az elsô igen kézenfekvô 
és empirikus: 1980 és 1990 között a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári 
fiókrészlegének a munkatársa voltam, fôleg a Forrás-sorozatban megje-
lent elsô kötetes szerzôk könyvecskéit gondoztam – tehát igen sok 
mindent „testközelbôl” ismerek. Másodsorban: Domokos Géza elôzô 
köteteinek (Esély. I–II–III.) problematikáját behatóan ismerni vélem, 
két ízben is írtam róluk. Harmadsorban következzék a társadalomkuta-
tó érve: a Kriterion mint intézmény, „szellemi mûhely”, egy kulturális 
genocídiumra ítélt kisebbség mûvelôdési intézménystruktúrájának 
szuperpótléka – igen nagy kihívás, amelyrôl egykoron majd államvizsga 

1 Esély. I. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996; Esély. 
II. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997; Esély. III. Vissza-
emlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998; Igevár. Kriterion-történet 16 
helyzetben elmondva. Polis, 2000; Éveim, útjaim, arcaim. Pallas-Akadémia, 2002; Apályban. 
Napló – ezerkilencszáznyolcvannyolc. Pallas-Akadémia, 2004.
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dolgozatok és doktori disszertációk születnek. E sorok abba az elegyes 
mûfajba tartoznak, amelybe e Kriterion-könyv is illeszkedik. Nem sza-
bad elrejtenem talán a legfontosabbat: eme utószó írója Domokos Gé-
zának feltétlen híve és barátja volt és az ma is – ami nem jelenti azt, 
hogy alkalmasint ne lett volna ôneki rámenôs kritikusa és ádáz vitapart-
nere. „Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot.” Szókratész 
azonban tudta, hogy az igazság mindig kettônk között van, erre való a 
dialógus.

(Értések és félreértések)

A „mûvelt köztudatban” élt egy kifejezés: Kriterion-mítosz, azaz-
hogy ebben a kiadóban színvonalas és többségükben értékes, jó mûvek 
jelenhetnek meg, valamilyen csoda folytán, valami titoknak kell tehát 
itt mûködnie, hiszen a korszellem – blasphémes suprémes à fair crier nos 
dieux! –, a diktatúra pocsék, negatív lehet, tehát hogy ezzel ellentétben 
is megszülethetik egy más, nemes szellem. A szellem – a klasszikus fi-
lozófiák értelmében másfajta megnevezése a rendszernek, ezek szerint 
a pusztítás nemtelen rendszerével szemben itt mûködik egy más rend-
szer, amely – ne ódzkodjunk kimondani a szót – a magyar kisebbség 
mûvelôdési élete.

A mítosz kifejezés mint szuperjel azonban lebontandó: fontosabb a 
mögötte álló szakmai teljesítmény, a gyakorlat. Egy példával szeretném 
ezt szemléltetni: a kiváló szerkesztô-korrektor Hatházy Ferencével 
(sajnos már nincs közöttünk, 1999. november 18-án hunyt el, Kolozsvá-
ron). Hatházy Ferenc, az összes létezô lexikonokkal, kézikönyvekkel, 
helyesírási tanácsadó szótárakkal a háta mögött – a szó konkrét értelmé-
ben, a polcon –, egyébképpen pedig mindezen tudnivalókkal a fejében 
a legigényesebb tudományos sorozatok szerkesztôjeként mindent tu-
dott, ami információs és helyességi szempontból a könyvhöz tartozott. 
Ha kellett, hozzá fordultunk mint supervisorhoz és ô nevetve mondta. 
Ha pedig valamelyik tudós professzorunk másképpen tudta, Hatházy 
Ferencnek napokig lelkiismeret-furdalása volt – és tanulta újra a szak-
mát. Otthoni kis mûhelyében is ugyanúgy folytatta.

A professzionalitás mellett a lebontandó mítosz második eleme a 
csoportszociológiához tartozik. Megint csak a szakmaisághoz térnék 
vissza: tudásunkkal és ismereteinkkel kiegészítettük egymást. Egy-egy 
kérdés, feladvány, könyv kapcsán rögtön létrejött az ötletbörze, elôttem 
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van Deák Ferenc töprengô arca, amint valamire rákérdez: „mi van ben-
ne? hogyan képzelitek? jó lesz-e így?” Aztán megjelenik arcán a jelleg-
zetes mosoly, ami arra utal, hogy valami megfogant, s ugyanolyan len-
dülettel visszamegy a másik – mûszaki – szobába, majd a mûtermébe. 
Bálint Lajos pedig, amint a hóna alá csapja az anyagot és elmegy a 
nyomdába, Manole mesterhez (lévén ez utóbbi a nyomda fômérnöke). 
Pillanatképek a Kriterion kolozsvári fiókszerkesztôségének az életébôl, 
tíz éven át mindig ugyanazok… De volt olyan, hogy valamelyik köny-
vünket szétdobták, és akkor az egész szerkesztôség levonult a nyomdá-
ba, volt vágás, ívhajtogatás, fûzés, borítás és cipelés (mivel a nemes 
nyomdaiparból semmihez sem értettem, én inkább ez utóbbit végez-
tem). Mindennek megpróbáltam emléket állítani Látogatás az Egyete-
men címû novellám egy részletében. Fene ette dolgok voltak ezek… 
ám ezzel még nincs vége a csoportszellem erôsítésének.

A nyolcvanas évek végén „pártunk”2 úgy döntött, hogy minden szak-
mai közösséget más munkára is vezényel, nehogy szakmai önhittségük-
ben elbízzák magukat a dolgozók. Ennek megfelelôen mi – a városi pb. 
irántunk tanúsított megtisztelô bizalmának megfelelôen – köztisztasági 
munkakörbe kerültünk, s egy szép októberi délelôttön a Fellegvárt se-
pertük, lepillantottunk városunkra s erôsítettük kolozsváriságunkat. De 
képzeljék el Deák Ferencet, a képzômûvészt és az egyik legjelentôsebb 
élô magyar könyvgrafikust (nagy mókamestert), amint kezébe veszi a 
seprût, elôcsüngeti pillantását, az eszközt gyöngéden odaérinti a föld-
höz, majd szemérmesen megjegyzi: „nem porrozunk!” (így). A szakmai 
mellett ez tehát egy olyan emberi közösség is volt, amely jóban-rossz-
ban együtt volt, és ezek a szakmai-baráti kötelékek máig léteznek és 
mûködnek, nem egy esetben országhatárokon át (hangsúlyozom, hogy 
én a könyvkiadó 1990-ig tartó periódusáról beszélek). Nemegyszer leír-
tam és ma is azt tartom, soha nem dolgoztam ilyen erôs szakmai-emberi 
közösségben, és valószínûleg, sajnos, nem is fogok.

Meggyôzôdésem, hogy nagyon sok ilyen közösség létezett a magyar 
mûvelôdési intézmények körül, szegény tönkrevert iskoláinkat is bele-
értve. A Kriterion Könyvkiadó azonban sajátos helyzetben volt, a sajá-
tos itt nem eufemizmust, hanem privilegizáltat jelent, a szónak sokszo-
ros értelmében. Mint a nemzetiségek kiadója (egy adott pillanatban 
kilenc nyelven jelentetett meg könyvet), ide koncentrálta a tudomá-

2 Kivéve engem.
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nyok és a mûvészetek legjobbjait, hiszen ki alkotónak ne lenne érdeke 
– a ma már elképzelhetetlen – tíz- vagy akár több tízezres nagyságrend-
ben megjelenni?! (Persze adtunk ki mi nemes lektûrt és sok himi-humi 
könyvecskét is.) De a Kriterionnál megjelenni végül is rang volt, a 
könyveket szakmailag igen nívósan szerkesztették, a munkapéldány 
után következett két, de nemritkán három levonat korrektúra és aztán 
a kész oldalak olvasata. Az információs társadalom korában ez ma már 
hihetetlen munkavolument jelent. Ám nézzük csak meg a manapság 
számítógépes szerkesztésben megjelenô könyvek nyelvhelyességi-
grammatikai állagát… Ilyen értelemben mi a Gutenberg-galaxis kihu-
nyó csillagocskája voltunk, a manufaktúra-kor végén a pont.

(Az intézmény)

Végül is együtt voltak a szakmai, emberi és politikai feltételek ah-
hoz, hogy az intézmény mûködjön, azonban – s ezt az intézmények fi-
lozófiájával, szociológiájával foglalkozó szakemberek tudják a legjob-
ban – lehet az alapítónak, intézményt tevônek a legnemesebb szándé-
ka, a szervezet mégsem mûködik, vagy nem a kívánt hatásfokkal 
mûködik, vagy hol jól, hol rosszul húz, kiszámíthatatlan. Szerintem 
ilyen értelemben a Kriterionnak mint nemzetiségi mûvelôdési intéz-
ménynek a legnagyobb erénye institucionális filozófiája volt, azaz, ami 
ennek a tartalma: szabályos és jól kidolgozott mûvelôdéspolitikája. En-
nek a lényege egy elképzelésrendszer volt, amelyet a legjelentôsebb – 
most a magyar vonatkozásokról beszélek – szakembereink, tekintélye-
ink képviseltek a különbözô szerkesztôi testületekben, tanácsokban. 
(Vagy amilyen egy személyben volt Mikó Imre – haláláig a Téka-könyv-
sorozat szerkesztôjeként. Vagy Benkô Samu, Horváth Andor, László 
Ferenc – hosszú a névsor.) Szûkebb szakterületükön túl a különbözô 
szerkesztôségi tanácskozások eme megbecsült meghívottai az erdélyi 
magyar mûvelôdés egészére láttak rá, felmérték, tudták, hogy hol a hi-
ány, mit és hogyan kell kiadni. (Nem tudom eldönteni, hogy az RKP 
funkcionáriusai, cenzoraink a dolgok eme vonatkozását érzékelték-e, 
szakmai érdeklôdését és magabiztosságát tekintve, feltételezem azon-
ban, hogy a kolozsvári nyomda – hm! – jelentéstevôje igenis rálátással 
bírt a kérdésre.)

Az intézmény mûködésének másik vonatkozását a szerepek pontos 
ismeretében, a funkciók „lefedésében” látom, egy olyanfajta tervezés-
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ben is, amelynek értelmében a szerkesztôk nagyjából tudták, hogy hol, 
milyen asztalfiókban mi lapul, milyen irányba perceg az alkotók tolla, 
és ehhez mérten az alkotók is tudtak valamelyest tervezni ama egyéb-
ként terveirôl is gyûlöletes világban (itt azonban ama tervekkel szem-
ben az egyéni projektumokról volt szó). A szerepeknek volt persze egy 
szigorú szervezeti hierarchiája is, ebben az összefüggésben óriási érde-
mei vannak Botár (szül. Fülöp) Emmának, aki abszolút igényességgel 
és szigorúsággal, statisztaként, koncertmesterként irányította a kézira-
tok útját, sorsát – és a cenzúrautasításokat visszafelé. Szerintem a cen-
zúrautasítások kolligátuma (ami engem illet) a korszak egyik legbecse-
sebb dokumentuma, persze leveleinek a végére Emma – ma is látni 
vélem kedves mosolyát – odabiggyesztette… „ám lásd”. És követke-
zett a tribli. (Amint Domokos Géza megírja könyve megrendítô epizód-
jában, a koncertmester valóban „belehalt” a Kriterionba. Déván van el-
temetve, sírjára minden könyvszeretô embertôl illik egy szál virág.)

A végül pedig megfogalmazása tündérszép, azaz elsôsorban értendô 
rajta, hogy Domokos Géza a megfelelô vezetô volt a megfelelô helyen 
(arról, hogy volt-e vezetôi karizmája – errôl itt nekem nem illik beszél-
nem, de az olvasó úgyis megfejtheti a válaszomat). Domokos politikai 
szempontból nem volt súlytalan, ellenkezôleg: 1985-ig az RKP KB pót-
tagja. Emlékszem a fura, paradox, bizarr izgalomra, amelyet akkor érez-
tünk, amikor híre ment annak, hogy kibuktatják, és marad egyszerû, 
szürke, mezei kiadóigazgató. (Kibuktatták.) Persze mindenki féltette 
az állását is, de nemcsak azt: én mehettem volna egy országgal tovább, 
és persze mindenki arra gondolt: a vállalkozásnak is: vége.

Domokos Géza megszemélyesítette az intézményt, azonosult annak 
célrendszerével, éthoszával – mint ahogy, amint maga is sok helyen 
vallja, népének és kultúrájának mindig is mélyen elkötelezett volt és 
maradt.

Engem azonban mindig is sokkal jobban érdekelt az, hogy vezetôként 
hogyan tud hatékonyan mûködni – a személytôl akár el is tekinthe-
tünk, érdekesebb a hatékony ellenmûködés szociológiája egy istente-
len politikai feltételrendszer közepette. Elôször is: kiterjedt politikai 
kapcsolatrendszereit folyamatosan „melegen tartotta”, ezek csak a 
pénzügyi leszámolási história esetében fagytak le, aztán a „2. sz. kabi-
net” csahosai – élükön Dulea elvt.-sal – kapcsolták szét a megmaradt 
szálakat. (Emlékeztetek: ez az elvt. a korszak mûvelt román szellemei 
számára is az elsô számú közellenség volt, pribék. Egy jelentôs román 
költô poémájában is feltûnt: Oda câinelui care l-a mušcat pe Dulea – Óda 
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az ebhez, amelyik megmarta Duleát; Dulea – dulãu: lefordíthatatlan szójá-
ték.)

A hatékony mûködés második komponense – errôl írtam az elôzô 
könyvek kapcsán – egy karaktervonás. Domokos Géza soha nem hagy-
ta, nem törôdött bele: ezt nem lehet, mondta… és következett a bead-
ványírásnak és a válaszra született újabb beadványok írásának szörnyû 
taposómalma, az agyat, szívet, bizalmat, hitet szikkasztó irgalmatlan 
mókuskerék. Ebben az összefüggésben még inkább megsokszorozódik 
feljelentôinknek a bûne, de szerintem még csak a kisebb halakról van 
tudomásunk.

Van azonban a hatékony mûködésnek egy olyan komponense, amely 
nem szorítható a fenti szerkezeti felvetésbe, ez pedig Domokos Géza 
hitelessége az akkori román írói elit szemében, ugyanis ô hittel és teljes 
meggyôzôdéssel vallotta, hogy a román és a magyar népnek közelednie 
kell egymáshoz, és ebben a mûvelôdés egy járható út. Ez nem politikai 
szlogen, hiszen milyen borzalmasan hangzott és hangzik mindig „a job-
ban meg kell ismernünk egymást” a politikai szóhasználatban! Ha egy 
felsô szintû találkozó záróközleményében ezt olvassuk, akkor bizonyos, 
hogy nem történt semmi, hacsak nem a jóvátehetetlen.

Itt azonban más történt: 1970 és 1980 között csak a Kriterion kiadá-
sában 81 román szerzô magyarra fordított, valamint 68 magyar és német 
szerzô románra fordított mûve látott napvilágot. Komparatisztikai ösz-
szefüggésben: a román irodalom szinte teljes egészében hozzáférhetô 
magyar nyelven: 1961 és 1970 között 700 román szerzô könyve jelent 
meg magyarul. De hol a kölcsönösség? – kérdezhetnôk – és ezt a kér-
dést fogalmazták meg a politika nyelvezetén azok, akik politikai oppor-
tunizmussal vádolták Domokos Gézát. Ez a dolog olyan szempontból 
nem volt végiggondolva, hogy a kisebbségi és a többségi kultúra hely-
zete messze nem azonos, helyesebben nem szimmetrikus. Ha azonban 
e hatalmas fordítói program politikai konnotációit keressük, azok két-
ségtelenül megvoltak. A hozadék: a nehéz helyzetben számos vezetô 
román író megbecsüléssel és szimpátiával közeledett a kisebbségek-
hez: közülük most elsôsorban Mircea Iorgulescu, Nicolae Manolescu és 
természetesen a fiatalabb nemzedékhez tartozó Mircea Dinescu nevét 
kell említenünk. És nemcsak zárójelben: hány nehéz helyzetben levô 
írónak nyújtott a fordítás kenyeret!

A fentiek azonban tényleg csak egy, a politikai viszonyokba úgy-
ahogy beleszögelt nemzetiségi intézmény sikeres institucionális mû kö-
déséhez nyújtanak némi adalékot. Van azonban egy érdekes többlet, 
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ha valamelyest a politikai mezô szóhasználatához közelítünk, paradox 
politikai excedens. Ennek a tartalma pedig az, hogy a mûvelôdési in-
tézmény átnôtt a politikai szférába, úgy tûnt – és a fenomenológiai szó-
használat írhatja le ezt a legpontosabban –, hogy a Kriterion valamiféle 
gazdasági és politikai érdekképviselet, hogy Domokos Géza valaminô 
érdekkijáró lehet – lásd a könyv ezzel kapcsolatos igen tanulságos leve-
leit. Nyilván ez a pszeudo-politikusság azt takarja, hogy igenis ehhez az 
intézményhez lehet fordulni, hogy valamelyes morális kritériumok leg-
alábbis mûködnek. (Egy olyan struktúrában, amelyben – természete-
sen – ne keresd.) Ez pedig nem kevés, a bizalmi, hihetôségi minimum: 
emberi létkérdés, nemcsak túlélési esély volt. És ennek híre is volt, a 
hírnek valamelyes hírértéke is. Következzék tehát egy kis történet a 
csokromból, á propos „kritérium”.

Idô: a ’80-as évek valamelyik novemberének idôtállóan szürke, szo-
morú délelôttje. Helyszín: a kolozsvári fiókszerkesztôség jól lehallga-
tott szobája (akkoriban a Törvényszék épületének legfelsôbb emele-
tén). Halk kopogás az ajtón. „Tessék.” Belép egy néni, pirinyó, tiszta, 
kopott kis ruhácskában. Szépen bemutatkozik. „Kéremszépen, én el-
hoztam önöknek néhány operámat Detrehem-teleprôl, hogy adják ki.” 
Átvettem a különös állagú kéziratokat, amelyben valóban operák vol-
tak, szám szerint tizenhét. Ahogy beleolvasgattam, kiderült, hogy a 
néni valami megnevezhetetlen egykori élmények – és talán valamilyen 
népszerû operakalauz nyomán –, mintegy éber félálomban és az össze-
függések nullfokán megalkotott magának valamilyen panteont 
Nabukodonozortól Attilán át Garibaldiig. Azt is sejteni véltem, hogy 
valamelyik néprajzkutató kollégánk irányíthatta ide. De hát, sajnos, a 
kiadó nem jótékonysági intézmény. Mégis átvettem a kéziratot – és 
közben a szívem szakadt meg, hiszen ez a néni nem dilettáns volt. Ez a 
néni bízott az írásban! Mégis, valahogyan tartani kell a reményt, akár egy 
fehér hazugság árán is. „Tessék visszajönni.” A megbeszélt idôpontban 
a néni bekopogott. Elmondtam neki, hogy az operai mûfaj nem nélkü-
lözheti a zenei partitúrát, és sajnos, azzal operái nem rendelkeznek. 
Erre pedig ô azt kérdezte: „És akkor, kéremszépen, nem lehetne ôket 
elvinni egy másik kritériumba?!” Mire azt kellett mondanom, hogy saj-
nos más kritérium nem létezik. Kézhez vette kis paksamétáját és bán-
tódás nélkül eltipegett. Hajjaj!

Minden könyv, minden szerzô és minden szerkesztés – kollégáim 
asztalánál is, nyilván a történetek ilyen bokra. Jelzôkért és igemódokért 
dúlt a harc.
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(Részletek az archívumból)

A leszámolóbrigád, élén Dulea elv.-sal 1984 áprilisában Kolozsváron 
is megjelent (tagjai voltak még Szilágyi Dezsô, Ion Traian Štefãnescu 
és Ioan Sasu – nómenklatúra-rangjaik felsorolásával ugyan minek zak-
latnám az olvasót. Engem néhány könyvvel akartak elszámoltatni, azaz 
D. elvt. – mert a többi három meg sem mukkant. A könyvek – a 
Kriterion-katalógusokban ellenôrzöm írásos és fejbéli memóriámat: a 
Pusztai János (ennek a történetérôl bôvebben beszél Domokos Géza a 
könyvében), Molnár H. Lajos Falra hányt esztendô címû nagyszerû port-
rériport kötete – megjegyzendô, hogy idézett szerzônk már a Donki 
Ákos miatt is „ázott” –, Pillich László tanulmánya a Hóstát lerombolá-
sáról (az 1984-es Városkutatásnak elnevezett szociográfiai riportkönyv- 
bôl –, megjegyzendô, hogy ebbôl már kioperálták Semlyén István kapi-
tális tanulmányát az erdélyi városok magyar demográfiai mutatóiról).

Egy pillantást vetettem Dulea elvt. kis kockás noteszére és tisztában 
voltam a helyzettel. Ez az ‘ember’ nem készült! „Magával kapcsolatban az 
a probléma merült fel, hogy… stb.” Mondtam neki, hogy kérdezzen 
konkrétan. Passz. „Ön felett ama gyanú lebeg, hogy bizonyos könyvek 
tartalmával kapcsolatban…” Mondom neki, hogy eme és eme köny-
vekrôl van szó, megnevezve, kérdezzen. Pássz. Aztán intettek, hogy 
tûnjek el.

Az Igevárban említett, pénzügyi vonalon beindított frontális elkaszá-
lási kísérlettel kapcsolatban több emlékem van. De hát beszéljenek a 
dokumentumok. A Szocialista Mûvelôdési és Nevelési Tanács / Kiadói 
Központ kibocsátotta terhelési ügyirat – kelte 1986. május 30. – engem 
19 919 lejjel számoltatott el, nagyjából egyévi fizetésemmel. Amikor a 
dokumentum kézhez vétele után hazafelé kóvályogtam, benyúltam a 
zsebembe és konstatáltam, hogy ottan pontosan 25 bani – nem csörög, 
társa ugyanis nem volt. Tartalék semmi.

Az elmarasztalás oka Pusztai János könyvének meg nem felelô 
(necorespunzãtor) tartalma.

A „felmentô ítélet” 1986. július 24-én született, és a korszak ritka 
jogi dokumentuma. Nagyjából ugyanazon paragrafusok alapján – plusz 
egy b. pont ide, meg egy c. oda – ugyanazon kibocsátó három elvt. alá-
írásával küldték el. A dolog nyilván politikai volt, konkrét megoldásával 
kapcsolatban eddig három verzió merült fel. Én ma úgy vélem – nem 
mint érintett: ahhoz én mellékszereplô voltam, ámde amint a szárhegyi 
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történetbôl kiderül, pusztán a radikalitás irodalmi mûszava miatt mégis 
megorrontott –, hogy népünk legagyonlôttebb fia (Mircea Dinescu hal-
hatatlan kifejezése) a maga borz-ravaszságával nem vélte úgy, hogy az 
ôáltala teremtett és fénykorának nyitását jelképezô és mint a magyar 
nemzetiséget szuperjelként hordozó kvázi-politikaivá vált tényezôt, a 
Kriterion Könyvkiadót – éppen akkor opportunus elpusztítania. Nyo-
morgatni, fogyasztani azonban igen, törögetni-zúzogatni – ahol érni le-
het. Ha a Kriterion 1980-as katalógusában usque 35 eredeti szépirodal-
mi cím szerepelt (még) – köztük Bogdán László, Szabó Gyula, Balla 
Zsófia, Markó Béla, valamint Bajor Andor és Kányádi Sándor az ifjúsági 
irodalomban (?!) – az 1989-es ennek a címszámnak pontosan a felét 
tartalmazta. És ebben már szinte mindenki benne van, aki (még) itt élt 
és mozgott. Kolozsváriasan mondva: nem sok hiányzott a radírig (az is-
meretes ausradierenbôl).

A neveket akár ki is vehetnénk, mégis úgy gondolom, hogy a fentiek 
a korszak politikai fenomenológiájának dokumentumai, azt hiszem, 
hogy számtalan ilyen van. Össze lehetne állítani belôlük egy mérvadó 
antológiát, elrettentésképpen.

Amint kis archívumomból kiderül, végül engem is elért a beadvá-
nyozás szele – egyébképpen fogalmam sem volt arról, emlékem még 
kevésbé, hogy én ilyet elkövettem. Azonban nagy érdeklôdéssel olva-
som a dokumentumot: „…levelére, amelyet az RKP KB-hoz intézett, 
amelyben bizonyos címek megjelenését szorgalmazza, közöljük, hogy 
amennyiben az 1986-os kiadói terv befejezett és lezárt, az ön által java-
solt munkák figyelembe leendenek véve az 1987-es kiadói terv számá-
ra, mûvészi értéküknek, üzenetüknek függvényében, harcos, hazafias, 
forradalmi jellegüknek megfelelôen”. Aláírja Radu Constantinescu, a 
Szocialista Mûvelôdési és Nevelési Tanács elnöke (1986. 03. 22.). No-
csak! – a családi szójárás szerint.

(A kérdés megfordítása)

És mi lett volna, ha a Kriterion Könyvkiadó nem lett volna?!
Ezzel kapcsolatban – mit tehetnék mást? – hadd meséljek el egy kis 

történetet. A nyolcvanas években – valamikor – „egy adott pillanat-
ban” egy székely kisvárosban, annak is egy kedves – teljesen ismeret-
len – lakásában iszogattam kávémat, amikor is megakadt pillantásom a 
könyvespolcon, amelyen a Kriterion-könyvek sorakoztak. „Milyen 
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szép könyvtár – intéztem szavaimat a gazdaasszonyhoz –, és Önök ezt 
mind el is olvasták?!” Ráböktem az egyik könyvecskémre. „Hát abban 
az a kapitányos történet, az tetszett nekünk…”

Íme, akkoriban sok könyv terjedt el a polcokon – ezért „például” 
Tôzsér Józsefet is illesse tisztelet és hála. Nagyon sok erdélyi magyar 
családban mindmáig a Kriterion-könyvek a könyvtár, jó könyvek, ame-
lyekhez hozzá lehet nyúlni, levenni, olvasgatni.

Domokos Géza: Igevár. Kriterion-történet tizenhat helyzetképben elmondva. 
Pallas-Akadémia – Polis Könyvkiadó, 2000, Utószó.

Gáll Ernô levelezése: eszmék, eszmények, 
ideologémák 

2009-ben jelent meg a Korunk – Komp-Press – Napvilág Kiadók vál-
lalkozásában Gáll Ernô: Levelek 1949–2000 címû, 831, Horváth Andor 
válogatta levelet tartalmazó könyve (egy további, több mint öt és fél 
ezer levelet tartalmazó CD-vel). Gáll Éva és Dávid Gyula gondozták a 
nagyarányú vállalkozást, amely lehetôséget nyújt a romániai magyar ki-
sebbség fél évszázados élettörténetének, viszonyainak, értelmisége 
jelentôs opcióinak, kapcsolatainak, választásainak, személyes és érzel-
mi állapotának a további feltárására, megértésére és a nagyobb történet-
be való beillesztésére. A levelek nagyon összetett tematikájában fontos 
helyen állnak a Korunk szerkesztésével és lappolitikájával kapcsolatos 
kérdések, amelyek sok esetben a nemzetiségi lét legáltalánosabb prob-
lematikáját is felvetik. Ezért érthetô, hogy sokan hozzá is szólnak e 
kérdésekhez, rajtuk keresztül pozicionálják magukat koruk értelmiségi 
társadalmában. (Le kell szögeznünk azonban, hogy bármilyen jelentôs 
keresztmetszete ez a romániai magyar értelmiségi társadalomnak, még-
sem értelmiségi keresztmetszete. Itt egy baloldali marxista értelmiségi 
ember levelezik, nyilvánvalóan nem a korszak egyházi méltóságaival, 
avagy a szakmai értelmiség kiemelkedô képviselôivel. Vagy akár a más-
milyen világnézetû írókkal, tudósokkal, kutatókkal: a minta tehát 
lenyûgözô, de nem reprezentatív.)
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A Korunk a korszak egyik legfontosabb lapja, fóruma, szûkebb és 
tágabb nyilvánosság – az, hogy mi és kik jelennek meg benne (ma már 
szinte alig érthetôen), primordiális életkérdés a korszak értelmiségijei 
számára. Egyszerûen valamilyen relatív elfogadottságot és hivatalossá-
got jelent, a nyolcvanas évek elejéig, amikor utolsó emlékei is meg-
szûntek ama gesztusoknak, amelyeket a pártvezetés és személyesen 
Nicolae Ceaušescu a magyar értelmiség felé tett 1968-ban. Ekkor az 
RKP nemzetiségi politikája hivatalosan is a homogenizáció (asszimilá-
ció, szétszórás, a kulturális lehetôségektôl való megfosztás, a belügyi 
szervek közvetlen jogfosztó és represszív fellépése) lett. (Itt azonban 
meg kell jegyeznünk: Gáll Ernô nemegyszer hangsúlyozta a levelei-
ben, hogy ô személy szerint nem a Korunk, hogy nem azonosítja magát 
teljes mértékben a Korunkkal, jóllehet végsô soron a felelôsség az övé.) 

A leveleket mai szemmel olvasva feltûnô, hogy a levelezô partnerek 
mennyire érzelmesek, olykor túlfûtöttek; az egymásra találások és elvá-
lások, a kimutatkozások nagyon is eleven emberi állapotot tükröznek, 
jóllehet az egymásnak feszülô emóciók forrása nem egy esetben a végsô 
következményekig meg nem fogalmazott elvi-szemléleti-világnézeti 
álláspont, vagy a félreértés. Ezek egyike bukkan fel a Gáll Ernônek 
Méliusz Józseffel folytatott levelezésében, amely kérdéseink szem-
pontjából perdöntô. (Salat Levente is idézi bevezetôjében, jóllehet 
más kontextusban.)

Az új Korunk önmeghatározásáról van szó, amely természetesen 
nem lehet független a régi Korunktól (ha már a név ugyanaz). Ama 
„régi” Korunk baloldali, antifasiszta, marxista, humanista orgánum 
volt, az új pedig – legenyhébb megfogalmazásában – nem utódja a régi-
nek.

Méliusz József azonban kétségkívül ama antifasiszta, baloldali, mar-
xista, humanista hagyomány (népfront, romániaiság) autentikus kép-
viselôje volt, és azáltal, hogy magas állami funkciókba helyezi az 1949–
1955 között ítélet nélküli börtönbüntetését szenvedô írót, még a román 
pártvezetés is ezt ismeri el, Méliuszt a „tiszta vonal” képvi se lô jének 
tartva. Az 1978. február 27-én Gáll Ernônek írott levelében – nem mel-
lesleg az egyik leghûségesebb barát és eszmetárs, akinek álláspontjára 
a fentiek miatt is, a Korunk fôszerkesztôje mindig tekintettel volt –, 
Méliusz a következôképpen fogalmazott: „Az indulás éveinek illúziói-
tól eltekintve, egyre inkább meggyôzôdésemmé vált, hogy ez a lap csak 
a régi Korunk címét viseli, de azt nem folytatja. Már kezdettôl fogva 
nem folytatta.
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Nem egy örökséget vett át, hanem valami egészen mást teremtett. 
Ennek ellenére, és erre emlékezned illik, mindig is megvolt a pozitív 
véleményem a lap pozitív értékérôl, védtem a lapot, most is védem, 
mert úgyszólván az egyetlen tényleg-lapunk. Békítettem a megsértet-
teket, nyugtattam a megbántottakat, és helyzeted magyarázva igyekez-
tem hozzád terelni az eltávolodókat vagy magukat eltávolítottnak vélô-
ket. De ettôl az 'utódlap' még mindig csak címében utódlap, és nem 
folytatás. Ha tehát a Gaál-féle [Gaál Gábor] Korunkról beszéltem, ír-
tam, teljesen logikátlan lett volna a jelenlegi és az elsô Korunk közé 
egyenlôségjelet tenni.” (254.)

Ezek a mondatok megdöbbentették, „erôsen sokkolták” Gáll Ernôt, 
és volt is miért, hiszen ha az új Korunk nem antifasiszta, marxista, bal-
oldali és humanista, akkor milyen legitimitást mutathat fel az RKP 
ideo lógiai kontextusában és nyomásával kapcsolatban – amely a nyolc-
vanas években persze a legkevésbé sem hivatkozott már ezekre az ide-
ologikus komponensekre, de a múltra vonatkozóan mégsem tagadhatta 
meg azokat?! Egyszóval, alkalmasint Méliusznak ez a megjegyzése, ha 
nyilvánosságot kap, sem lett volna kedvezô a Korunkra és fôszer kesz-
tôjére nézve, hiszen az 50 éves Korunk ünneplésekor a Nicolae Ceau-
šescu-levél hangsúlyozta ilyen értelemben a források fontosságát, mél-
tatva Gaál Gábor szerepét és érdemeit. Az 1976. március 6-án Cornel 
Burticã KB-tagnak intézett levélben idézve találjuk meg a legitimitás 
sorait: „szeretném meleg hódolatomat kifejezni a Korunk alapítói elôtt 
– hazánk e neves, marxista neveltetésû írástudói és mûvészei elôtt, kö-
zülük is a kiemel kedô szerepû Gaál Gábornak, a nagy írónak és publi-
cistának, a romániai forradalmár értelmiség ragyogó alakjának, aki hév-
vel harcolt a társadalmi és nemzeti igazság nemes eszméiért, a román 
nép és az együttlakó nemzetiségek közötti testvériségért”. (176.)

Mellesleg nem érdektelen nyomatékosítani az idézett társadalmi és 
nemzeti igazság, valamint testvériség eszméinek, mint a mátrixot gaz-
dagító komponenseknek a jelenlétét ebben a felsorolásban. Ugyanab-
ban az évben Gáll Ernô még írt egy levelet Cornel Burticãnak, a szer-
kesztendô 1976-os jubileumi évkönyv margójára, de már a politikai 
nevelés és a szocialista kultúra (baljós!) munkálatainak a szellemében, 
ahol a követendô célokat – implicite a Korunk programját – ama elriasz-
tó bükkfanyelven a következôképpen volt kénytelen megfogalmazni: 
„A Politikai Nevelés és a Szocialista Kultúra Kongresszusának munká-
latai szellemében szeretnénk egyre fokozottabban hozzájárulni a párt 
ideológiai programjának életbe léptetéséhez, s maximális hatékonyság-
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gal kívánunk harcolni a román nép és az együttlakó nemzetiségek kö-
zötti egység és testvériség megszilárdításáért, ezért egész tevékenysé-
günket azok a becses útmutatások vezérlik, amelyeket Nicolae Ceau-
šescu elvtárs a folyóirat ötvenéves megjelenése alkalmából intézett 
hozzánk. 1976 óta, a tudományos-technikai forradalom ötéves tervének 
elsô évétôl kezdôdôen még nagyobb feladat hárul ránk, ha folyóiratunk 
összetett profilját tekintjük: ahhoz, hogy hazánk teljes gazdasági és szo-
ciális tevékenységét magasabb szintre emelhessük, a párt által leszöge-
zett komplex programból fakadó összes feladat példás elvégzésére kell 
buzdítanunk az olvasók tömegét.” (203.)

Egy pillanatig sem akarjuk azt állítani, hogy az ilyen és ehhez hason-
ló megfogalmazások azt jelentették volna, hogy akár Gáll Ernô, akár a 
Korunk akkori szerkesztôségének a tagjai elfogadták volna, avagy akár 
a legcsekélyebb mértékben magukénak érezték volna az ilyen és az 
ehhez hasonló megfogalmazásokat. A párthatározatok elképzelései 
nem mûködhetnek ideologémákként, de mûkö désüket tekintve ha-
sonlíthatók azokhoz. Az állami cenzúra megszüntetésével és a több-
szintes pártcenzúra intézményének a bevezetésével (1977 nyarától) a 
legfelsôbb pártvezetés a fôszerkesztôket is a legalacsonyabb városi 
pártbizottságok ideológiai és propaganda-, sajtó felügyeleti szervei alá 
osztotta be. Ez rendkívüli „lefokozás” volt ahhoz a rendszerhez képest, 
amely a központi lapok kiértékelését az RKP KB Ideológiai Bizottsága 
hatáskörében tartotta (ennek volt a titkára Cornel Burticã), s eredetileg 
a fôszerkesztôk is ide tartoztak „elszámolással”.

 A régi és új Korunk viszonya, amely tehát a romániai magyarság 
ideológiai meghatározásának egy fô eleme volt, leképezôdött és tükrö-
zôdött Méliusz József és Gáll Ernô viszonyában, akik azonban az ilyen 
jellegû konfrontációra a továbbiakban nem adtak lehetôséget maguk-
nak, jóllehet Gáll Ernô erre diplomatikusan megadta a lehetôséget 
Méliusz Józsefnek, utóbbi többé soha nem élt vele. Tulajdonképpen 
ennek a fontos konfliktusnak a kapcsán érthetô teljes mélységében 
Gáll Ernô ama 1976. március 6-án született, a Korunk évfordulós ün-
nepségét kiértékelô levelének a megállapítása, amelyben valamiféle 
egységet sürgetett: „azon el lehet és el is kell gondolkozni, nem-e lett 
volna ez az évforduló jó alkalom arra, hogy legalább a régi hagyomá-
nyok megvallásával és vállalásával valamilyen egységet hozzunk létre 
az új feladatok megszabta felelôsség tudatában, de – s ezt is nagyon 
ôszintén és nagyon barátian kell megmondanom – Te erre nem sok 
hajlandóságot mutattál. Nem szeretném, ha félreértenél, nem arról van 
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szó, hogy kritikai álláspontjaid ne lennének a legtöbb esetben jogosak 
és érvényesek, megjegyzésem csak arra vonatkozik, hogy ez az alkalom 
elmúlt anélkül, hogy valaminô egységet mutattunk volna fel mai és 
holnapi tennivalóink szolgálatában.” (176.)

Tehát a régi és az új Korunk közötti valamilyen egység további ideo-
lógiai koalizálás lehetôségét jelentette volna, ami végsô soron a románi-
ai magyar nemzetiség számára (a kor uralkodó szóhasználatata szerint) 
jelenthetett volna eszmei-világnézeti orientációt (más ideológiai me-
zôk bôl származó nézet rend szerekrôl nem is nagyon lehetett volna szó). 
Itt kell megjegyeznünk, hogy arról az elképzelésrendszerrôl, amelyet 
Balogh Edgár képviselt (baloldal, népiség, szocializmus, cselekvô esz-
meiség) mind Gáll Ernô, mind Méliusz József lesújtó véleménnyel vol-
tak. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az ideológia fenntartásá-
nak, képzésének, az ideologémáknak döntô szerepük volt abban, hogy 
a romániai magyar nemzetiség tisztségviselôi kommunikálni tudjanak a 
hatalommal, amely azonban 1983/84-tôl megszüntette ezt a kommuni-
kációs csatornát és áttért az alig leplezett erôszakra. Gáll Ernô úgy gon-
dolta, hogy megmaradásához a kisebbségnek is szüksége van valami-
lyen eszmei-világnézeti elvekre, értékekre, azoknak a megalkotására, 
az összefoglalására. Ilyen értelemben dolgozott azokon a tudományte-
rületeken, amelyeket a leginkább az ô szakmai tevékenységéhez tarto-
zónak tekintünk: kisebbségi etika, értelmiségi etika és szociológia –, s 
amelyek mind a kisebbségi önismeretet kell hogy megalapozzák. És 
ennek az értelmében fogalmazta meg a sajátosság méltóságát, mint 
ideologémát (helyesebben ideologikus funkcióba került szintagmát), 
amelyet aztán sokan, sok kontextusban neveztek metaforikus jelkép-
nek, szimbólumnak, kisebbségi ikonnak, és így tovább. A fontos az 
volt, hogy amikor a kisebbséget illetô dolgokban leírták, nem is kellett 
hozzá pontos referenciákat, deszignátumot jeleníteni. Román nyelven 
nem sok értelme volt, úgyhogy nagyon ellene harcolni sem kellett. 
Mindazonáltal Gáll Ernô érezte a konstrukcióban rejlô filozófiai hibát, 
azt tehát, hogy a rekurzivitást nagy a polgárjogi dokumentumokban 
megfogalmazott egyetemes emberi méltósághoz valamilyen módon 
biztosítani kellene, és ezt karakteresen meg is fogalmazta egy Sütô 
Andrásnak 1981. december 28-án írott levelében, a következôképpen: 
„Miért nem akarják elfogadni ezt a fogalompárt olyan minden szem-
pontból kiváló emberek, mint éppen az említett Láng Guszti vagy ré-
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gebben Gyimesi Éva [Cs. Gyimesi Éva], akinek szintén fenntartásai 
voltak s talán még vannak.

Ezek a fenntartások feltehetôen több ré teg bôl tevôdnek össze. Alap-
vetôen attól tartanak, hogy valamilyen provincializmust, az egyetemestôl 
való elszigetelôdést akarunk ezzel a blick fangos mûszóval elfogadtatni 
és igazolni. A berzenkedés mélyebb, talán tudatalatti rétegeiben pedig 
azt találhatom, hogy az adott helyzetet annyira méltatlannak találják (e 
tekintetben nincs velük mit vitatkozni), hogy károsnak, sôt veszélyes-
nek találják a méltóságra való hivatkozást. A Panek-féle indulatokat 
nem tudom, de már nem is akarom racionalizálni.

Nyilván, lehetnek még más forrásai is az elutasításnak, ezért tényleg 
jó lenne valamilyen formában – tisztázó, esetleg polémikus jelleggel – a 
kérdést újból felvetni. Én egy könyvön dolgozom, s ebben akarok visz-
szatérni a kérdésre, de természetesen évekbe fog telni, amíg a közön-
séghez jut, ha egyáltalán eljut hozzá. Éppen ezért csak bátorítani tud-
nálak abban, hogy újból szônyegre dobd. Persze, ha erre sor kerül, jó 
lenne elôtte az egészet megbeszélni, hogy a kívánt hatás biztosítható 
legyen.” (371.)

Gáll Ernônek és Sütô Andrásnak a kapcsolata – a levelek tanúsága 
szerint is – a sajátosság méltósága körüli konszenzus, amely ideologémát 
voltaképpen együtt alkottak meg. Ezt az eszmei közösséget Sütô visz-
szaigazolta, például egy 1986. október 27-én kelt levelében: „Tegnap 
váltottam ki könyvedet a postán, ma reggel bele is felejtkeztem, holott 
novellát kellett volna írnom. Köszönöm. Izgalmas olvasmány. Újabb 
boltozatot húztál az építményre. Nemzetiségi létünk elméleti-filozófiai 
szintû anamnézisét tovább gazdagítottad-mélyítetted. Rólad szólva Ily-
lyés [Illyés Gyula] jut eszembe: ô jött Párizsból, európai látókörrel, 
számba venni a provinciát. Mert látom, észlelem, hogy akárhonnan in-
dulsz is: végsô soron oda jutsz el – még ha szó szerint ez nem is nyilván-
való mindig –, ahol párnák alá rejtve sír a sorsunk, szóló szájra várva. 
Gondolhatod, hogy elsônek a könyv harmadik írásán akadok fenn izga-
tottan. A népirtáson a XX. században. Mert benne vagyunk egy újfajta 
Endlösungban és égbekiáltó már a Häftling-erkölcs. És ha te másutt 
újbarbarizmusról beszélsz: én nyugodtan behelyettesítem azt azzal a 
nacionalizmussal, amelyet napjainkban sokféleképpen becéznek, csak 
épp nevén nem merik szólítani.” (521.)

Kétségtelen, hogy Sütô András itt szélesebben értelmezi azt a közös-
séget, amelyet a Gáll Ernô eszmei-ideologikus munkásságának ez az 
állomása (Az ezredforduló kihívása. Kriterion, Bukarest, 1986), valamint 
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saját álláspontja (amelyben az agresszív, népirtó nacionalizmus azono-
sul a fasizmussal) meghatároz. Mindez azért fontos – különösen egy 
olyan érdekesen ideológiátlan korban, mint a mai –, mert a romániai 
magyar nemzetiség exponált személyiségei gondolkodásának arra a sa-
játosságára mutat rá, amelynek értelmében ez a közösség nem nélkü-
lözheti identitásának ideológiai determinációját. Akár szeretjük, akár 
nem szeretjük ezt az opciójukat, megkerülhetetlen volt: Szabédi Lász-
ló fejti ki Diá riumában, hogy a két világháború között eszmélôdô értel-
miség számára a világnézet valami természeti szükségesség, személyi-
ségi profil volt, s mint ilyen, nélkülözhetetlen. Mindenkinek volt, kel-
lett hogy legyen világnézete. A társadalmi célzatú világnézet vezérfo-
galmai pedig szinte maguktól alakulnak ideologémákká. 

1984. január 31-én keltezett levelében Cs. Gyimesi Éva írásban for-
dult Gáll Ernôhöz, amelyben megjegyezte, hogy az eddigi ideológia 
teljesen defenzív, passzív ideológia volt, és az „aktív önvédelmi ideoló-
gia” (452.) szükségessége mellett érvelt. Ennél többet, ideológia-
kritikus nyilvánosságot és a nemzetiség számára programot kért (szá-
mon). És természetesen politikai jogvédelmet, jogi kereteket. A konk-
rét programpontok értelemszerûen mindig kilépést jelentenek az ideo-
lógiából, mindez tehát az ideológia elhagyását jelentené. És még valami 
mást: annak az implicit deklarálását is, hogy amennyiben a pártfóru-
mok, valamint a Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsa nem jelente-
nek semmilyen nyilvánosságot a nemzetiségi kultúra és oktatás terüle-
tén adódó kérések és követelések számára, annyiban a nemzetiségnek 
más fórumokra van szüksége, ennyiben tehát ez a politikai struktúra 
irreleváns, nem létezik.

De ez a kérdésnek csak a radikalizmusból adódó egyik oldala. A má-
sik az a nyílt kritika, amellyel Cs. Gyimesi Éva Gáll Ernô méltóságkon-
cepciója felé fordult: „Hogy szövegeink ne legyenek kisajátíthatók, 
szerintem egészen szikár és tudományos definíciókat kellene kidolgoz-
ni például az önazonosság vagy a méltóság fogalmáról is. Mert csak pa-
píron van méltóságunk. S egyedül Te ezt a szót annyiszor leírtad, any-
nyiszor engedték Neked leírni, hogy a buta kisebbségi olvasó nem 
vette észre, mi történik, csak azt, hogy valaki ki merte mondani, hogy 
van sajátosságunk… Holott Te magad is tudod, a méltóságunk sem 
egyetemes emberi, sem kisebbségi jogokkal nincsen szavatolva. S ad-
dig kétségbeesett önáltatás a méltóságról beszélni. Illetve, a hatalom 
szemszögébôl tulajdonképpen a legteljesebben 'lefekvô' lojalitás. 
Ezért hagyja leírni!!!” (453.)
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1984. március 31-én kelt válaszában Gáll Ernô azt hangsúlyozta, 
hogy a teljesség és a maximális hatékonyság nélkül is lehet bizonyos 
részjelenségeket elemezni és lehet bizonyos jelenségekre az aktív ön-
védelem nevében válaszolni. (457.) Ugyanakkor óvatosan azt is megje-
gyezte, hogy nyilvánosság nélkül is lehet, sôt van is valamilyen ideoló-
gia. Kitért a sajátosság méltóságának a kérdéskörére, ezúttal sajátosság-
komplexusnak nevezte: „Itt van az a kérdéskör, amelyet a 'sajátosság-
komplexum' gyûjtôfogalommal jelölök. Elöljáróban le szeretném 
szögezni, hogy megközelítése két úton-módon képzelhetô el. Az elsô a 
szigorúan tudományos analízisé, ez hivatott megállapítani, hogy milyen 
helyzetben van és merre tart egy népcsoport. Az elemzésnek szenvte-
lenül számításba kell vennie az adott struktúra jellegét és mozgását, az 
önazonosságot érintô összes, különbözô elôjelû tényezôket. A vizsgáló-
dás csak akkor vezethet eredményre, ha tárgyát államközi-nemzetközi 
összefüggésekben, az objektív és szubjektív mozzanatok erôvonalaiban 
kutatja. A másik megközelítés valahol a kellés, a kívánt fejlôdés irányá-
ba azt firtatja, hogy milyen feltételek szükségesek, és mi a teendô an-
nak érdekében, hogy egy sajátos értékeket képviselô mûvelôdés, illet-
ve az az etnikum, amelynek kifejezése a jövôben is megmaradjon. Ter-
mészetesen ez a kétféle megközelítés nem szakítható el egymástól.” 
(458.)

Végül az Ernst Bloch tól eredeztetett fogalmát még pontosabban 
igyekezett körülhatárolni, mint akár elméleti tanulmányaiban is tette: 
„Én a marxista reneszánsz egyik jelentôs gondolkodójának, Ernst 
Blochnak a sugalmazására a méltóság fogalmát próbáltam egyéni és kol-
lektív érdekeink közé besorolni. Bloch szerint ugyanis nemcsak a gaz-
dasági kizsákmányolást és a politikai elnyomást kell felszámolni, ha-
nem küzdeni kell ama körülmények ellen is, amelyek az embert meg-
alázzák, és méltóságtudatában mélyen sértik.

Nos, nem csupán az egyénrôl lévén szó, úgy láttam, hogy a népcso-
portoknak nem kizárólag az élet különbözô területein szükséges egyen-
jogúsághoz kell ragaszkodni, de óvniuk kell a szélesebb értelemben 
vett identitásukat is. A sajátosság méltóságának követelménye éppen 
azt szeretné kifejezni, hogy tartsák tiszteletben a specifikus vonások-
ban jelentkezô közösségi személyiséget, amely nemcsak jogalany, ha-
nem a méltóság tudatával is fellépô közület. Sajnos, az utóbbi fejlemé-
nyek azt mutatják, hogy ez az igény, s ennek következtében, ez a 
fogalompár [a sajátosság méltósága] idôszerûbb, mint valaha!” (Ô min-
denképpen a teoretikus vita és a diszkusszió kereteiben akarta tartani a 
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levélváltást, Cs. Gyimesi Éva három felkiáltójelével szemben itt csak 
egyet látunk.)

Az újabb levélváltás eredményeként (1984. június 26.) Gáll Ernô 
egyrészt leszögezte, hogy a méltóságot értékvesztésként, értékhiány-
ként élte át, s ez annak a belátására vezette, hogy a méltóság is csak a 
szabadság közegében honos, tehát az identitást megteremtô és fenntar-
tó reálpolitikai lépésekre szükség van. Elismerte, hogy érdemes és le-
hetséges a méltóság társadalomontológiai/politikai, valamint etikai di-
menziójának az elválasztása, ugyanakkor ideológusként, nyomatéko-
san, az újnacionalizmus elemzését tekintette a saját legfontosabb elmé-
leti feladatának. Ebben a levélben találjuk meg a legteljesebben azt, 
amit önmagáról mint ideológusról tartott: „Ideológiai felfogásomban 
igenis szerepe van a – szóhasználatokhoz folyamodva – 'jövôre is irá-
nyuló stratégikus programadás’-nak. Jó tíz évvel ezelôtt éppen én tet-
tem kísérletet a jövôkutatás nemzetiségi vonatkozásainak a megfogal-
mazására.

Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy az elôrelátás sztochasztikus, 
valószínûségi jellege napjainkban újból beigazolódott, hiszen a jelenle-
gi – említett – fejleményeket senki sem láthatta elôre, a megcsontoso-
dott pesszimisták kivételével. Olyan tényezôk kezdtek érvényesülni, 
amelyekkel nem számoltunk, nem is igen számolhattunk, ha az elfoga-
dott ideológiához tartottuk magunkat. (Ez – implicite – bírálat is ezzel 
az ideológiával szemben, amely a felvilágosodás és a marxizmus szelle-
mében – akárcsak a fasizmus idején – nem vette figyelembe az irracio-
nális erôket, az elôítéleteket, a tömegpszichológiát stb.)

A jövô kutatásban szinte elkerülhetetlenül érvénye sülô bizonytalan-
sági együttható miatt az elôrejelzések vonalán kibontakozó gyakorlati 
tevékenység sem volt kellô hatással az események menetére. A fordu-
lat így szinte teljesen lebénultan talált minket.” (470.) A fordulat lévén 
a romániai politikai vezetés totális fordulata, amely a kisebbségek szá-
mára csak az erôszakos asszimiláció és széttelepítés pályáját látta követ-
he tônek (homogenizáció), a két kulturális forradalommal debütált és 
jelezte az agresszív nacionalizmus felé fordulását – mindennek lévén 
„irracionális erôk” a neve. Csak megerôsít hetjük tehát azt, amit Gáll 
Ernô kimondott: a felvilágosodás racionális hagyománya és a marxiz-
mus – az ideológiai alapok – bizonyultak elégtelennek. 

Az 1989-es fordulatot követôen Gáll Ernô nyilvánvalóan lemondott 
az ideologikus önmeghatározásról, nem is tehetett mást. Azonban nem 
mondott le ama meggyôzôdésérôl, mely szerint a nemzetiség megmara-
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dásához továbbra is szükség van eszmékre, eszményekre, értékekre. 
Egy 1995. december 6-án ismét Sütô Andráshoz intézett levelében 
mintegy reá testálta a „neotranszilvanizmus” megszólaltatását – mint 
egy nemzetiségi ideológiát –, amely „a kiépítendô gazdasági alapokon 
a megmaradáshoz, a korszerû fejlôdéshez nélkülözhetetlen szellemi-
erkölcsi fogódzót kínálja”. (729.)

Az ideológia nélkülözhetetlen eszköz volt Gáll Ernô számára, világ-
nézeti örökség, valamint a hatalommal és kortársaival kommunikációs 
(és mint ilyen: döntôen fontos) csatorna, eszköz és nyelvezet. A párt-
funkcionáriusokkal folytatott levelezésének nagy tanulsága, hogy a 
kommunikáció ideologikus lehetôségei megszûntek akkor, amikor a 
nyílt és erôszakos utasítások vették át a mégoly látszólagos ideológiai 
konszenzus helyét. Másfelôl – levelezésének tanúsága szerint – az erôs 
önmeghatározási igénnyel fellépô fiatalabb nemzedék képviselôivel 
kapcsolatban – jóllehet a jó „nexusok” döntôen fontosak voltak a szá-
mára – az ideologémák (vagy nevezzük egy bizonyos elvszerûségnek) 
olyan mértékben korlátozták, hogy az már pszichológiailag jelentett 
óriási tehertételt. 

A „sajátosság méltóságának” van és – ideológiatörténetileg biztosan 
– lesz utóélete is. Egyik legetikusabban gondolkodó írónk, Csiki Lász-
ló a következôképpen vélelmezte egy, a Korunk 2000. novemberi szá-
mában megjelent írásában: „Volt egy nyomasztóan hosszú, ám remek-
mûveket kisajtoló korszaka az önmagában is paradox kisebbségi léte-
zésnek, melyet leginkább a »sajátosság méltósága« szlogennel jelle-
mezhetnék. Reményeim szerint a sajátosság természetességének kora 
is elkövetkezik. A sajátosság méltósága a maga dacos fennköltségében 
a megmaradást, az ôrzést, a felszegett fejtartást jelentette. Megtartó és 
egyúttal védekezô álláspontot fejezett ki. Erôt, jellemet arra mozgósí-
tott, hogy rendületlenül helytálljon. Hogy a sajátosság (vagyis a magyar 
identitás) kinyilvánításán túl méltósággal viseljük a nyomort, a meg-
aláztatást, a kiszolgáltatottságot; mi több, értékké tegyük mindezek 
tûrését. Egyesek szerint a reménytelenség filozófiája ez, következmé-
nyeit tekintve pedig a fennálló állapotok elfogadása. A szenvedés foka 
már-már értékmérô lett, a fájdalom mindig magasztos, a puszta megszó-
lalás már hôsies.” (Vázlat egy álomról. Újraközli Kántor Lajos Barátom a 
malomban címû könyvében. Noran Libro, 2010. 190.) Ez az utólagos 
értékelô vélemény is bizonysága annak, hogy a sajátosság méltóságát 
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komolyan vették, az önmeghatározás elemeként mûködtették, és vál-
tozó tartalmakat adtak neki. Ilyen az ideológiai mezô természete. 

Mindezzel korántsem akarjuk kimeríteni a témát: hasonlóan fonto-
sak a Fábián Ernôvel és Veress Dániellel váltott levelek, ámbár más és 
más helyzetben vannak a szereplôk! 

Méliusz József és Sütô András kulcsszemélyiségek, erkölcsi-eszmei 
etalonok Gáll Ernô levelezésében. És mivel a nemzetiségi intézmé-
nyek egyes vezetôi között is igen fontos kommunikáció létezett, ezen 
az alapon tartós és fontos kapcsolat alakult ki a Korunk fôszerkesztôje 
és a Kriterion igazgatója, Domokos Géza között is, amelyet sokkal in-
kább a praxis felôl értelmezhetünk és értékelhetünk, amely azonban 
kimutat ebbôl az összefüggésrendszerbôl, és ezért majd más térben 
kell kitérnünk rá. Mint ahogy ez az elemzés is csak egy része a szemé-
lyiség megértésének: ugyanilyen fontos, vagy még fontosabb az értel-
miségszociológus és -etikus tudós kutató vagy közéleti ember Gáll 
Ernô, az értékszemélyiség, az emócióiban élô ember leveleiben felmu-
tatott arca. 

Önmagában is méltányolni kell és nagyra értékelni a levelezést mint 
jelentôségében most alig megbecsülhetô nagyságrendû értelmiségi vál-
lalkozást. Ezért mindannyian hálával tartozunk Gáll Ernônek, aki értel-
miség-, kor- és csak ezután megírandó eszme- és ideológiatörténetünk 
immár nélkülözhetetlen darabját alkotta meg. 

Korunk, 2010/11.

Egy erdélyi kritikus és literary gentleman 
a változó rendszerekben és idôkben

Gálfalvi Zsoltot akkor kezdtem el megismerni, amikor a nyolcvanas 
évek elejétôl – a kolozsvári Kriterion fiókszerkesztôség munkatársa-
ként – gyakrabban jártam Bukarestbe. Elsô közös csoportképünk díj-
átadó ünnepségen készült, 1980-ban (A szenvedés kritikája címû esszé-
kötetemért kaptam meg a Romániai Írók Szövetségének debütdíját). 
Itt kell megjegyeznem, hogy ô volt az, aki – nyilván zsûritagtársaival 



673

egyetemben – évekig, talán évtizedekig egyengette az értékek útját a 
díjakig, az Írószövetség nemzetiségi bizottságának tagjaként. Ha végig-
nézzük az egykori díjazottak listáit, elmondhatjuk, jó döntéseket hoz-
tak. Ezeknek néha nyilvános nyoma is maradt. Az írás értelme címû, 
esszéket, tanulmányokat, kritikákat tartalmazó kötetében olvashatjuk 
például az 1974-es döntésekrôl szóló teoretikusabb összefoglalását: ak-
koriban konszenzus volt a tekintetben, hogy a díjat Hervay Gizella, 
Méliusz József, Sütô András és Szemlér Ferenc kapták.

Bukaresti látogatásaim alkalmával mindig benéztem A Hét szer-
kesztôségébe, ahol Gálfalvi Zsolt is fogadott barátságos, pártoló szavai-
val, kérdezgetett a terveimrôl, biztatott, várta írásaimat. (Szinte hihe-
tetlen, de még 1981-ben, illetve 1982-ben is sikerült egy-egy Hegel- és 
John Locke-összeállítást kiadnunk.) Aztán egy nagyobb tanulmányom 
(Jelszó, reklám, jelmondat) második részének a közlésével végleg elakad-
tunk, én meg Huszár Sándor és pártoló barátaim A Hétnél. Vége volt 
termékeny együttmûködésünknek, a nyolcvanas évek közepétôl sötét-
ségbe borult a sajtó és a könyvkiadás, a szerkesztôségbe is csak a baráti 
szavak végett jártunk.

A forradalmi változások nyomán 1990-ben nagy megtiszteltetés ért: 
az újraalakuló A Hét fôszerkesztôjeként Gálfalvi Zsolt kért fel arra, 
hogy Sütô András és Toró Tibor megtisztelô társaságában legyek a lap 
fômunkatársa (természetesen nemcsak a címszalagon). Ezek után min-
dig óriási lelkiismeret-furdalásom volt a tekintetben, hogy eleget írok, 
teljesítek-e, s amit igen, azt vajon a lap profiljának megfelelôen teszem. 
(Mindig távol állt tôlem a szakmai értelemben vett publicisztika.) 
Gálfalvi heroikus és önfelemésztô küzdelmet folytatott a lap megtartá-
sa és fenntartása érdekében. Jóllehet a romániai magyar értelmiség egé-
sze vallotta, hogy erre a lapra a legnagyobb szükség van, mint a széle-
sebb értelemben vett helyi igényekre és elvárásokra tekintô, a tudomá-
nyos normatívákat követô fórumra, azt fenntartani mégsem sikerült, és 
ebben a formájában 2003-ban megszûnt. Ezt követôen aztán egy alka-
lommal visszakerestem egykori írásaimat, konstatálván, hogy végered-
ményben nem volt kevés. De a fôszerkesztô uramra is rákérdeztem 
lelkiismeretem végsô megnyugtatása végett, ô pedig megnyugtatólag 
mondá nekem – remélem, nem csak baráti gesztus volt –, hogy volta-
képpen elégedett a menetteljesítményemmel.

Azok a zûrzavarosan lázas kilencvenes évek… Aki megérte, emlé-
kezhet arra, hogy – a hetvenes-nyolcvanasok kihagyásait is pótolandó 
– mennyi irodalmi találkozó volt: Bécs, Debrecen, Budapest, a Romá-
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niai Magyar PEN Központ újraalapítása, amelyben Gálfalvi Zsolt fô 
szerepet vállalt. A Magyar Írók Szövetségének, a magyar PEN köz-
pontnak nem egy rendezvényén volt alkalmam közelrôl figyelni és kö-
vetni elôadásait, hozzászólásait. Az írás és az irodalom, a „szellem” 
ügyét képviselte mindig megfontoltan szenvedélyes szavaival és 
körültekintô elôadásmódjával. Odafigyelt a korszellemre a „szabadság 
dzsungelében”, és az „új embereket” követô „legújabb emberek” egy-
re töredezettebb szellemi frontjára, valamint az abból származó hatá-
sokra, ami az egységes magyar irodalmat, annak intézményrendszerét 
illeti. (E posztmodern egység ma többtényezôs rendszer: piacot kézben 
tartó kiadó és terjesztô multik mellett a nyilvánosságot biztosító könyv-
vásárok és fesztiválok, a lobbik és a bloggerek, az FB mellett ma már 
nehezebben érvényesül például a hagyományos kritika értékkijelölô 
jellege.)

Mint annyi szervezet, társaság tagja, az idôk folyamán Gálfalvi Zsolt 
egyike volt azoknak, akik a legkövetkezetesebben látták át és képvi-
selték a romániai/erdélyi magyar irodalom intézményének a problema-
tikáját és az ebbôl adódó képviseleti feladatait. A kilencvenes években 
ugyanis nagyon megváltozott (ismét) minden: a piaci helyzet, az egyre 
alakuló és osztódó irodalmi szövetségek és társaságok, lapok, az elemei-
re bomló könyvkiadás, a foghíjas, hiányos, majd megszûnô irodalmi 
lap- és könyvterjesztés – a kritikai perspektíva fragmentálódása és ösz-
szekapcsolódása a lobbitevékenységgel – többtényezôs, valóban poszt-
modern helyzetet eredményezett, miközben tovább folytak a diskurzu-
sok a magyar irodalom (nemzeti) egységérôl. Látnivaló volt, hogy nincs 
olyan kultúratámogatási rendszer, amely ezt a kérdést intézményesen 
kezelni tudná. Állásfoglalásaiban Gálfalvi Zsolt azt az álláspontot kép-
viselte, hogy meg kell ôrizni az irodalom perspektivikus átláthatóságát, 
a kritikai horizont teljességét, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy az 
irodalmi kánon képzése és fenntartása többnyire az irodalmi nyomás-
csoportok és lobbitevékenység függvénye lett.

Említett felszólalásaiból, elôadásaiból, állásfoglalásaiból, megnyilat-
kozásaiból vált számomra egyre nyilvánvalóbbá – jóllehet a sajtóban 
megjelent írásait, könyveit ismertem –, hogy milyen mélyen kötôdik 
Gálfalvi Zsolt a magyar irodalomhoz és ezen belül az erdélyi literatúrá-
hoz, annak alkotóihoz, mûveihez, hogy ez az elkötelezettség nemcsak 
szakmai, hanem a legszemélyesebb emberi tényezô is nála. Talán csak 
a zsidó filozófiában lelhetô fel a szeretetnek ez a másik, ismeretelméle-
ti értelme: valamit szeretni annyit jelent, hogy azt a valamit a legmé-
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lyebb összefüggéseiben is megértjük, átlátjuk, és elszakíthatatlanul a 
magunkénak, legbensôbb lényegünkhöz tartozónak valljuk.

Mindeközben sûrûsödtek a találkozásaink is: nagyon megtisztelô 
volt a számomra az a hosszú beszélgetés, amelyet a filozófia 21. századi 
esélyeirôl, lehetséges szerepeirôl folytatott velem (A filozófia ma: kérde-
zési mód. Egyed Péter és Gálfalvi Zsolt beszélgetése a korszerû filozófi-
ai gondolkodás lehetôségeirôl. A Hét, 1996/15. 3–4.).

Ezt köve tôen még egyik filozófiai tanulmánykötetemet is bemutatta 
Bukarestben, Magyarország Kulturális Központjának egyik rendezvé-
nyén. Egyéb találkozásaink és diszkusszióink is sûrûsödtek: immár 
minden év ôszén találkoztunk az Erdély Magyar Irodalmáért Alapít-
vány kuratóriumi és díjkiosztó eseményein, az azt megelôzô és követô 
megbeszéléseken. Laudációiban mindig a legkorrektebb szakmaiság-
gal és emfázissal rajzolta meg az éppen díjazott szerzôk portréját. 

2006-tól ismét kétévenkénti rendszerességgel sikerült megtarta-
nunk a gyergyószár hegyi írótalálkozókat, ahol aztán alaposan kibeszél-
hettük irodalmunk állapot jellemzôit. Hozzászólásaiban Gálfalvi Zsolt 
ekkoriban is mindig az erdélyi irodalom belsô szellemi tartalmára és 
tartására helyezte a hangsúlyt, arra az üzenetre és tartalomra, amely az 
irodalom emberképével kapcsolatos. Ezt tartom ma is Gálfalvi Zsolt 
legsajátosabb kritikai és teoretikus perspektívájának, amelyet érdemes 
kissé közelebbrôl is körüljárni. Azzal, gondolom, mindenki egyetért-
het, az irodalom benne foglalt nyilvánvalósága lévén, hogy nem létez-
het magasrendû irodalom emberkép nélkül. Az individuális ember, az 
emberek, emberi közösségek, közvetve pedig az emberiséggel kapcso-
latos tapasztalat, meggyôzôdés, elképzelésrendszer, vízió nélkül. Erre 
minden valamirevaló író szert tesz, aztán a tudatosság és a filozófia 
különbözô szintjein és színvonalán kiképzi és képviseli azt. Ez az írói 
mûhely belsô formájához és atmoszférájához, de szinte a mindennapjai-
hoz is tartozó írói foglalatosság is. Nem kell különösképpen érvelni és 
bizonygatni, hogy Tamási, Nyirô, Nagy István, Daday Loránd és társa-
ik a megszokottnál talán erôteljesebben is az erdélyi emberrôl szólnak, 
annak létben állásáról, küzdelmeirôl, egyéni és közösségi sorsáról.

Igen tanulságos az a kérdés is, hogy mi történik a létezett szocializ-
mus irodalmának emberképével, amelyet keresztül kellett préselni az 
„új ember” szociál kommunista ideologikus kultúrfikcióján.

Még nagyobb kérdés és talány, hogy milyen emberképet közvetít a 
mai irodalmunk. Valljam be, hogy jómagam sem találok senkit és sem-
mit sokszor a mai irodalmi alakok tartalmában, erôsen zörög az egydi-
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menziós papírmasé. (Szándékosan írtam alakokat Kosztolányi Dezsô 
tüneményes könyvecskéjére utalva. Ez az iskolája annak, hogy mikép-
pen kell egy ceruzavonással felskiccelni a nagyvárosi ember egész szen-
vedéstörténetét.) Az irodalom humanizmusával kapcsolatos kérdôjel és 
felkiáltójel – ebben foglalta össze Gálfalvi Zsolt a legutóbbi két szárhe-
gyi tanácskozás egyik nagy kérdését (sajnos nem írta aztán meg). Utá-
nanéztem, hogy miképpen van pozicionálva ez a kérdés életmûvének 
köteteiben.

Gálfalvi Zsolt egyáltalán nem az a hûvösen távolságtartó kritikus 
volt, ahogyan esetleg könyveibôl kiderül. „Királycsináló” volt, kritikai 
tevékenysége és állásfoglalásai nagymértékben befolyásolták a románi-
ai magyar irodalom értékcentrumáról kialakított felfogást és közvéleke-
dést. Az, ahogyan a kezdetektôl fogva következetesen képviselte Sütô 
András kibontakozó prózaírásának az értékeit, majd az érett Sütô esszé- 
és drámaírói kvalitásait, lényegesnek bizonyult abban, hogy késôbb 
Sütô András munkásságával határozták meg az egész erdélyi magyar 
irodalmat. (És Szilágyi Domokos költészetével – ennek abszolút érté-
kességét fôleg Kántor Lajos képviselte.) Nyilván nem a kettôjük hibá-
ja, hogy az erdélyi magyar irodalom más kiemelkedô tehetségû alkotói 
nem kerülhettek aztán a címerbe, hogy az össznemzeti recepcióban, de 
aztán a saját énképben is mintegy elveszett, vagy inkább felszín alá 
bukott ennek az irodalomnak a sokszínûsége, bôsége, gazdagsága. És 
sajnos, immár soha nem is fog felszínre kerülni – olyan ennek a dolog-
nak a természete, hogy még a sztenderd irodalomtörténet horizontjáról 
is eltûnik.

Nem tanulság nélküli, ahogyan 1958-ban az ember kérdését a kriti-
kaírásban fel lehetett vetni. Így: „Sütô András mindig idôszerû író volt, 
az idôszerûségnek abban a mélyebb értelmében, amit a mindennapok 
küzdelmei adnak az írásnak. Az Egy pakli dohány jelenünkrôl szóló írásai 
is egytôl egyig harcaink sûrûjében gyökereznek. A néppel együtt élô, az 
emberek szükségleteinek a kielégítéséért küzdô vezetô, és a nagy fel-
adatok fájától az erdôt, az embert nem látó vezetô összeütközése (Asz-
szony a talpán), a bürokrácia esztelen és tragikomikus intézkedései (Ok-
tóberi cseresznye), a mezei munkát forradalmasító gépektôl kenyerét féltô 
földmûves mély konfliktusa (A vezérkaszás bánata), a mezôgazdaság 
megsegítésére falura induló munkás, aki elôször nem a gépeket, hanem 
az emberek életviszonyait javítja meg (Ismerkedés) stb. stb. csupa olyan 
kérdés, jelenség, amelyre az élet azon melegében figyelmeztette az írót. 
Sütô András joggal tarthatja írásait elsô sorban menetelô harcosoknak.
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Az idôszerû kérdések ’felvetése’ azonban egymagában édeskevés. A 
döntô az, amit az író ezeknek az emberi problémáknak az ábrázolásával 
mond. Sütô ezeket a kérdéseket az emberrel való nemtörôdömség, a 
közömbösség, a bürokrácia, a demagógia, a lélektelenség elleni könyör-
telen harc, az egyszerû ember jólétéért, szükségleteinek kielégítéséért 
vívott küzdelem, a szocialista humanizmus, a párt, az állam és a nép 
közti kapcsolat állandó erôsítésének a szellemében oldja meg.” (Egy 
pakli dohány – Sütô András novelláskötete. In: Írók, könyvek, viták. Ál-
lami Irodalmi és Mûvészeti Kiadó, Marosvásárhely, 1958. 100.) Meg-
volt nyilván a séma, abban kellett írni Sütônek is, Gálfalvinak is, szá-
momra itt és most csak az az érdekes, hogy az ember kérdése van itt 
kulcsszerepben. A kritikai nyelvezetnek is nyilván meg kellett, hogy 
legyen a tendenciája, a szocialista humanizmus léniája mentén. Hogy 
aztán ki mennyire hitte el, hogy lehetséges az új ember, az egy más 
kérdés.

Késôbbi írásaiban Gálfalvi Zsolt egy teoretikus, nemes veretû huma-
nizmus összefüggésrendszerét elemzi, a klasszikus német humanizmus 
(Goethe), illetve Thomas Mann Goethét idézô antifasiszta humaniz-
musának áramkörébe kapcsol egyik legnagyobb ívû tanulmánya, a 
Thomas Mann Weimarban3 (1974–1975), amely egy weimari látogatásból 
is inspirálódott, és amellyel kapcsolatban támad az az élményünk, hogy 
a szerzôje ebben van otthon, azaz otthon van az esszéjében. Ez az ott-
honosság azért is nyomatékos, mert stilárisan Gálfalvi Zsolt a Thomas 
Stearns Eliot által megfogalmazott objektivizmus képviselôje. 1959-
ben, a Szemlér Ferenc regénytrilógiájáról írott kritikája4 címében is 
tartalmazza az „emberábrázolást”. (Szemlér Ferencnek – e kritika is 
erre a következtetésre jut – nem sikerült megrajzolnia a kommunista 
ember portréját – mert nem is lehetett! Ez lenne a felmentô következtetés 
a kor sematikus regényeit író nemzedék számára? Nyilván nem sikerült 
megírni a lehetetlent.) Sütô András drámáinak a kapcsán is a drámák 
humánumáról, avagy a humánum drámáiról írt a hasonló címû kritikai 
tanulmányban. Akkoriban még lehetett érvelni történetfilozófiai alapo-
kon a történelmi fejlôdéstörvényeket megértô és azt cselekedeteikbe 
tudatosan bekapcsoló hôsökrôl. És lehetséges, hogy ez Kálvin és Szer-
vét esetében valóban fenntartható álláspont. Az írás értelme kötet is tar-

3 Az írás értelme. Esszék, tanulmányok, kritikák. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1977.

4 Ugyanebben a kötetben. 
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talmazza a Gáll Ernô A humanizmus viszontagságai címû esszé- és tanul-
mányválogatásnak szentelt recenziót, bizonyságául annak, hogy a hu-
manizmus bizonyos értelemben szûkebb pátriánk gondolkodóinak is 
afféle lingua francája, kódja volt. Végeredményben elmondhatjuk, hogy 
Gálfalvi Zsolt kritikai írásainak elméleti centruma az a fajta teoretikus 
humanizmus volt, amelyet a 20. század uralkodó elméi, Max Scheler, 
Karl Jaspers és Jean-Paul Sartre is képviseltek. Írásaiban Gálfalvi Zsolt 
le kellett, hogy rója az adót a szocialista humanizmusnak és humánum-
nak is. (Azért ne feledjük el, hogy ez is nag y erô lehet, amennyiben 
hisznek benne, még akkor is, ha a történelem eddigi tanulsága szerint 
fikciónak bizonyult. De az egyéb teoretikus humanizmusoknak is meg-
van a maguk erôteljesen absztrakt összetevôje.) Amint ismeretes, a szo-
cialista humanizmus a valóságos emberrel történt drámai konfliktusá-
ban múlt ki – amennyiben értelmes dolog egy fikció haláláról beszélni. 
E ponton megint vissza kell térnem ut óbbi megnyilatkozásaira és az 
azokban rejlô reális, nagy horderejû kérdésre: van-e mai irodalmunk-
ban valamiféle vízió az emberrôl, múltjáról, jelenérôl, jövôjérôl? Vagy 
lapozzuk tovább a voltaképpen jelentés nélküli lapokat…? Ismétlem, 
Gálfalvi Zsolttal egybehangzóan ez az én kérdésem is.

Sokszor figyeltem meg az elôadó, vitatkozó, érvelô Gálfalvi Zsolt 
rendíthetetlen célratörését igazságának a felvezetésében, érvelésében, 
szempontjainak az elismertetésében, a vitapartner meggyôzésében. 
Nagystílû, stratégikus vitatkozó, ami nyilván felkészültségének a függ-
vénye. Ezt sokszor rejtette el a kritika és elmélet objektíve semleges 
szó- és fogalomhasználata. De amögül is gyakran átsejlik ez az alkalma-
sint nyíltan is szenvedélyes rendíthetetlenség. Szenvedélyesen tudja ki-
mondani a nemet – de az igent is.

Bizonyos vagyok afelôl, hogy irodalmunk és magyar kulturális intéz-
ményeink is sokat köszönhettek és köszönhetnek e meggyôzô rendít-
hetetlenségnek, vagy rendíthetetlen meggyôzésképességnek. Azokra a 
helyzetekre gondolok, amelyekben az akár nyíltan is ellenséges párt- 
és állami bürokratákat kellett a mi érdekeinknek megfelelô álláspontra 
hajlítani a létezett szocializmus intézményeiben. Ennek a titka az ideo-
lógia nyelvének és lehetôségeinek, az összes téziseknek és jelentések-
nek, programoknak a szövegszerû ismerete volt – ma elgondolni is 
szörnyû értelmi, cerebrális és lelki tehertétel. Legszilárdabb meg-
gyôzôdésem, hogy sokat köszönhetünk neki, és az a tény nem kellô-
képpen ismert és nyilvánvaló a romániai magyar közélet és nyilvános-
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ság számára. Mint ahogy az sem, hogy hány elbizonytalanodott vagy 
akár bajba került embernek segített az idôk folyamán.

80. születése napján igaz baráti szívvel köszöntöm Gálfalvi Zsoltot, 
irodalmunk igazi literary gentlemanjét.

Székelyföld, 2013/11.

Dávid Gyula, az irodalomtörténész

Dávid Gyula 85 éves. (Árapatakon született, 1928. augusztus 13-án.) 
Mivel a Székelyföld 2011. novemberi számában részletes életinterjút 
készített vele Vallasek Júlia, e kerek évfordulós születésnapi köszön-
tôben essék ezúttal az irodalomtörténész munkásságára a hangsúly. 

A legtöbben természetesen tankönyvíróként ismerik, de sokan for-
gatták a több kiadást megért, Mikó Imrével közösen írott oknyomozó 
könyvet, a Petôfi Erdélybent, valamint a Jókairól és Tolnai Lajosról írott 
monografikus tanulmányait. Dávid Gyula munkásságának azonban van 
egy olyan oldala, amelyet véleményünk szerint a szélesebb közönség 
kevésbé ismer. Az évtizedek folyamán a sajtóban és szaklapokban 
megjelent tanulmányok szerzôjeként markáns arcélû történészként-
irodalomtörténészként, ha szükséges: kritikusként és teoretikusként 
fellépô szakemberrôl van szó, akirôl már csak azért is elmondható, hogy 
az erdélyi magyar irodalmat a legjobban ismeri, mivel a Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikont már a harmadik kötetétôl fôszerkesztôként je-
gyezte. 2000-ben jelent meg végre egy jelentôsebb gyûjtemény „az is-
mert irodalomtörténész és irodalomkritikus számottevô kritikai, iroda-
lomtörténeti tanulmányaiból, esszéibôl” – amint a fülszöveg írja (Erdé-
lyi irodalom, világirodalom. Pallas-Akadémia, Csíkszereda), majd ezt 
követte az Írók, mûhelyek Erdélyben (Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 
2003), amelyben az erdélyi magyar irodalom történetének specifiku-
sabb kérdéseirôl van szó, amelyek viszont az egész szemléleti formáját 
és alakzatát megváltoztathatják.

Az irodalmi élet vitáit követô közönség is felfigyelhetett arra, hogy 
csak az 1990 óta eltelt esztendôkben is mennyi disputa folyt akörül, 
hogy egy magyar irodalom van-e avagy több? Egy irodalom szól-e öt 
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vagy hét síp hangján? Egységes-e a magyar irodalom, vagy vannak re-
gionális sajátosságai? Dávid Gyula válasza a következô volt: „Amikor 
tehát egy irodalom hovatartozásának vagy (viszonylagos) önállóságának 
a kérdése felvetôdik, akkor a meghatározó tényezôk közé – a nyelv, a 
történelmi tapasztalat, a szellemi-mûveltségi örökség sajátosságai mel-
lett – odatartozik intézményeinek léte és mûködési módja is.” (Töp-
rengések az erdélyi/romániai magyar irodalomról. In: Erdélyi irodalom, 
világirodalom. 13.) Ennek az alapján, a szerzô praktikus véleménye az 
volt, hogy ez az egység elsôsorban a könyv- és lapterjesztésnek az egész 
Kárpát-medencére kiterjedô hálózata által valósulhat meg (teljes 
könyvellátás és könyvcsere), tehát létrejön egy optimális belsô kom-
munikáció. Általánosabb értelemben, hogy tehát megteremthetôek a 
magyar irodalom egységének intézményes feltételei, amelyek az egy-
séges magyar nemzettudat szempontjából sem közömbös tényezôk.

Ez azonban nem jelentheti azt – és ebben Kuncz Aladár véleményé-
re alapozott –, hogy az egységes magyar irodalomban eltûnnének „a 
magukat szabadon kifejezô regionalizmusok”, amelyeknek a maguk 
értékeivel gazdagítaniuk kell az egyetemes magyar irodalmat.

Dávid Gyula irodalomtörténet-írásának megvannak a maga szilárd 
történeti alapjai és beágyazottsága, és ez egy döntôen fontos szemléleti 
kérdés. Mondjuk azt, hogy a romániai/erdélyi magyar irodalom eseté-
ben a történelemnek fokozottan magyarázó-értelmezô jellege van? 
Ezért fokozottan fordult az intézménytörténet felé, a reformkortól 
létrejövô olvasó-, majd irodalmi társaságok története felé a XIX. század 
hetvenes éveitôl.

Ezek szellemi mûhelyeket jelentettek – vagy azok igényét – a ké-
sôbb jelentôs irodalmi központokká fejlôdött vidéki városok számára, 
még akkor is, ha nem egy esetben csak díszletekként mûködtek, avagy 
a konzervatív ízlés hordozóivá váltak. A dualizmus korában kiépültek 
az erdélyi tudományosság, oktatás, mûvelôdés saját és sajátos intézmé-
nyei, intézményrendszere: az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a kolozsvári 
Magyar Királyi Tudományegyetem, az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési 
Egyesület. Ezek megmutatták az erdélyi magyar társadalom lehetô sé-
geit és képességeit (mindegyikük amolyan „szabad mûhely” volt – 
ahogyan Kós Károly késôbb a Kiáltó Szóban megfogalmazta). Ötven év 
alatt 40 000 végzett hallgatót bocsátott ki az egyetem, és túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy végeredményben ez volt a két világháború közötti er-
délyi magyar irodalom közönsége.
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A román állam keretei közé került kisebbségi magyarság intézmé-
nyei egyáltalán nem, vagy csak korlátozott módon mûködhettek to-
vább. Itt valóban fontos volt egy olyan kisebbségi éthosznak, mentali-
tásnak a kidolgozása, amely életben tarthatta a kisebbséget. Ilyen volt 
kezdetben a sok illuzórikus elemet tartalmazó transzilvanizmus, vagy 
késôbb a társadalomkutatóknak az az álláspontja – fôleg a Hitel köréé 
–, hogy a gazdasági és kulturális szervezetek erejére támaszkodva lehet 
egy valamelyest élhetô kisebbségi életet felépíteni. Ebben további 
lehetôségeket jelentettek az intézményes formák nélkül mûködô in-
formális szervezetek (Helikoni Íróközösség, Erdélyi Szépmíves Céh, 
Romániai Magyar PEN Klub, Barabás Miklós Céh). A rövid többségi 
intermezzo után következik a kisebbségi intézményrendszer rajza a ro-
mán szocializmus évtizedeiben (1944–1989). „A hatalom totális átvéte-
le után a szocialista tudatformálás, a ‘kultúrforradalom’ és az annak 
szolgálatába állított intézményrendszer kiépítése következett.” A ma-
gyar kulturális intézmények jelentôs részét Bukarestbe koncentrálták, 
majd két szakaszban kezdôdött el azok szisztematikus sorvasztása, a 
kisebbség ellen irányuló asszimilációs törekvések részeként. Termé-
szetesen az osztályharc követelményeinek meg felelôen dolgozták át és 
hamisították meg a magyar irodalom, és ezen belül az erdélyi magyar 
irodalom történetét is, ezzel azt a feladatot róva a ma irodalomtörténész 
nemzedékeire, hogy eredeti értékszerkezetében és értékviszonyaiban 
állítsák helyre a történetet.

Ebben a részletesen kidolgozott történelmi keret- és összefüggés-
rendszerben kapnak erôteljes konnotációkat és többletjelentést Dávid 
Gyula nagy, kidolgozottságukban is jeles tanulmánytémái. Ilyen az 
 Erdélyi írók a magyar irodalom egységérôl. A „schisma-pör” 1928-ban c. ta-
nulmány, amelyben ismét az erdélyi magyar irodalom egységének a 
kérdése bukkan fel, annak a vitának az alapján, amelyet Ravasz László 
református püspöknek egy mellékes lapban elméletileg eléggé gyenge 
lábakon álló cikke robbantott ki, de amely – fôleg Kuncz Aladár mélyen-
szántó érvei nyomán – az erdélyi magyar irodalom önmeghatározásáról 
szóló diskurzussá változott. És ezt a tanulmányt folytatja, teljesíti ki a 
következô (Kisebbségi irodalom – világirodalom), amely azonos a Kuncz 
szerkesztette Erdélyi Helikon rovatcímével (1930–31 között).

Kuncz Aladár maga is kiváló irodalomtörténész volt, s igen korán rá-
jött arra, hogy a kisebbségi irodalmak tipológiáját kell megalkotni, eh-
hez pedig fel kell fedezni, majd megalapozni a kisebbségi irodalmak 
regiona lizmusa és a tiszta irodalmi érték (világirodalom) közötti érték-
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összefüggéseket. Csak ez után lehetséges és érdemes a nemzeti iroda-
lom és saját kisebbségi irodalmai közötti összefüggésekrôl érdemben 
beszélni, minden egyéb értekezés szükségszerûen ideologikus és 
doktrinér lesz. Ramuz és Mistral példája módszertanilag is kitûnô 
lehetôség arra, hogy a regionális és a világirodalmi értékvonzatok szer-
vesülését demonstrálni lehessen. Mindezeknek az értékösszefüggé-
seknek antropológiai alapja is van, a regionális-kisebbségi irodalmak a 
térségben élô, több nemzethez-nemzetiséghez tartozó emberekrôl (is) 
szólnak, de ezt egymás tükrében is teszik. Érdemes tehát a másik (volt 
vagy lett) kisebbség irodalmai/írói felé fordulni, hogy magunk elé tart-
hassunk tükröt, azaz másik perspektívát. (Ez természetesen nem szük-
ségszerûen az egyetemes, de mindenképpen kibillenti a sajátos mono-
lit ábrázolásmódját.) Kuncz Aladárnak ezt a tételesen megfogalmazott 
programját (Erdély az én hazám. Erdélyi Helikon, II. 1929/7. 488.) végül 
aztán megint csak Dávid Gyula valósította meg, amikor megírta mind a 
mai napig példaértékû, módszertanilag is alapozó tanulmányát (Három 
erdélyi elbeszélô emberképe), amelyben három erdélyi prózaíró (Tamási 
Áron, Pavel Dan, Erwin Wittstock) irodalmi hôseinek, a székely, a 
mezô ségi román, valamint a polgárosodottabb szász parasztnak a visel-
kedésmódját vetette össze egy hármas szempontrendszer: 1. Az ember 
és környezete; 2. Az etnikumközi kapcsolatok, valamint 3. Ember és 
természetfölötti világ összefüggésrendszereiben. Ezeket a kutatásait 
Dávid Gyula az akkoriban még alakuló interdiszciplína, az irodalmi ant-
ropológia elméleti szempontjai alapján is végezte, annak a leg kisebb 
reménye nélkül, hogy Románia Szocialista Köztársaságból a kanadai 
Québecben megrendezett Antropológiai Világkongresszusra eljusson 
– amelynek pedig meghívottja volt.

Szép emlékem, hogy milyen hosszú mûhely beszélgetéseket folytat-
tunk e témáról a kolozsvári Kriterion fiók szer kesztôség (mélyen lehall-
gatott) szobájában. És azt is érdemes talán megjegyezni, hogy ilyen és 
ehhez hasonló tanulmányok tucatjait kellett volna az erdélyi multi-
kulturalizmus doktrinér hirdetôinek koncipiálniuk és megírniuk, ha 
valóban kíváncsiak lettek volna a Másikra. (De tulajdonképpen nem 
voltak azok.) Volt és van tehát az erdélyi magyar irodalomnak egy más 
nyelvû és más kultúrájú környezete is (román, szász), amelyben – ha 
részlegesen is, de – megtörténik a magyar (és erdélyi magyar) irodalom 
egyes szerzôinek és mûveinek, jelenségeinek a recepciója. Erre a spe-
cifikumra azért is érdemes odafigyelni, mert enyhíthet a kultúra zártsá-
gán, magába zártságán és klausztrofóbiáján, alkalmasint terápiás hatású 
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lehet. Nem beszélve a „kölcsönös megismerés” politikailag alkalma-
sint oly fontos parancsáról.

A kölcsönös ismertség félelmeket és gyanakvásokat oszlathat, sajnos 
a létezett szocializmus körülményei között rettenetesen visszaéltek en-
nek az önmagában fontos lehetôségeket tartalmazó parancsnak a tartal-
mával, a végletekig kiüresítve azt. Dávid Gyula felfigyelt arra, hogy kik 
voltak irodalmunk román értôi és elemzôi, hosszú tanulmányban állí-
tott emléket a múlhatatlan szakmai és emberi tisztességû Avram P. 
Todornak. Ugyanebben a tanulmányban jegyzi mindazoknak a nevét, 
akik fontos szerepet játszottak, a két világháború között a román–ma-
gyar kapcsolatok hídjának az építésében: a marosszentannai Ion 
Chinezu a romániai magyar irodalom elsô avatott román értékelôje volt. 
A Szilágy megyei Patóházán született Octavian Šireagu. Kosztolányi 
Dezsô, Áprily Lajos, Dsida Jenô verseit fordította, Corneliu Codarcea 
Adyt tolmácsolta, s az Erdélyi Helikonnal és a Korunkkal tartott fenn 
kapcsolatokat. (Amint izgalmas tényföltáró tanulmányában Dávid Gyu-
la megírta, Corneliu Codarcea volt az, aki az 1926. december 5–25. kö-
zött Erdélybe látogató Móricz Zsigmond védelmére kelt a román lapok 
hihetetlen nacionalista támadásai ellenében. Nem volt könnyû dolga.) 
„A más nyelvû és más kultúrájú környezet alkalmasint lehetôség is, 
ennek a funkciónak az életben tartása nyilván a regionális összefüggé-
sekben is mûködô irodalmakra és azok intézményrendszereire hárul 
elsôsorban, tehát ez is az erdélyi irodalom sajátossága. De ide tartozik 
az is, hogy az együttélés soha nem problémamentes, és az igazságot ki 
kell mondani. A romániai magyar irodalom történetét megíró Gavril 
Scridon professzornak is abból kellett volna kiindulnia, hogy a romániai 
magyar irodalom és kultúra a két világháború között az államhatalom 
korlátozó – ’a román kultúra, sajtó és színház kivételezett helyzetét biz-
tosítani hivatott – rendelkezései ellenében, az azokkal vívott harcban 
élt és alakult’.” (Egy könyvrôl, amely nagy vállalkozás is lehetett volna. 
In: Erdélyi irodalom – világirodalom. 304.)

Említettük, hogy az erdélyi irodalomnak is volt eredeti értékszerke-
zete és értékviszonyai. Teoretikus kérdés, amelybe itt és most nehéz 
belemerülni, de kétségtelen, hogy a Trianon után jelentkezô erdélyi 
írónemzedékek jelesei mind meghatározták magukat valamilyen mó-
don a kisebbségi közösséggel, annak történelmével, a magyar és világ-
irodalom klasszikus eszményeivel, vagy akár az irodalmi avantgárd 
célkitûzéseivel és értékeivel kapcsolatban. A kortárs kritika és az iro-
dalmi viták nyomán megszületett egy jól-rosszul mûködô belsô érték-
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rend, hierarchia, „saját” kánon, amelynek a szerkezetét és természetét 
lehet disputálni, ideologikusan átírni, szerzôket abból eltávolítani azon-
ban nem. Márpedig ez történt meg a szocialista irodalomtörténetírásban, 
amelynek beidegzôdései mind a mai napig megvannak. Dávid Gyula 
kiemelkedô szerepet vállalt abban, hogy a fenti értelemben vett erede-
ti értékrendiséget helyreállítsa. Itt elsôsorban Bánffy Miklós és 
Reményik Sándor életmûvének középponti helyérôl és szerepérôl van 
szó, valamint jelentôs írói-költôi életmûvek képviseletérôl a mindig 
újraértelmezendô kánonban (Daday Loránd, Olosz Lajos). Rendkívül 
tanulságosak Dávid Gyula megállapításai az 1993-as székelyudvarhelyi 
Nyirô József-megemlékezések alkalmával megtartott ünnepi beszédé-
ben: „…viszonyunk a saját szellemi örökségünkhöz még mennyire ren-
dezetlen…” Sajnos ez az alapja azoknak a visszaéléseknek is, amelyek-
nek legutóbb voltunk tanúi Nyirô József hamvainak kegyeletsértô ha-
zahozási kísérlete alkalmával.

Az irodalom szerkezeti és értékkérdéseinek tisztázása mellett Dávid 
Gyulának vannak megkerülhetetlen értelmezô tanulmányai is. Ilyen 
például a revelációszerû Páskándi-interpretáció, amelyben – Páskándi 
rabtársaként is – megadja e líra szimbolikus kódját. Annak idején e so-
rok írója számára is megvilágosodásszerû élmény volt annak megértése, 
hogy Páskándi lírájában a rabok viselkedésének mozgáskódja képi 
alapelemek szintjén jelenik meg, s ennek intuíciója és követése nélkül 
nem lehet megérteni e korszakváltó avantgárd lírát. (Az alkotás 
gúzsbakötöttsége és szabadsága. Páskándi Géza megélt és megírt bör-
tönélményei. In: Erdélyi irodalom – világirodalom. 209–214.)

Dávid Gyula irodalomtörténészi életmûvének a jellemzéséhez hoz-
zátartozik, hogy az ô irodalomértésének a környezetében, külön tanul-
mányokban is megfogalmazottan, mindig ott van a kollektív mentalitás, 
az erdélyi egykori és mai elme-együtt- és különállások, ideológiai állás-
pontok és pártpreferenciák, az „erdélyi szellem” mély ismerete és érté-
se. (Eleink is disputáltak, vitáztak és marták is egymást eleget.) Ezért 
is merem állítani, hogy Dávid Gyula az egyik legkvalitásosabb, eleven 
erdélyi szellemünk és lelkiismereti emberünk, az olyannyira szüksé-
ges, kérlelhetetlenül pontos iránytû. Ezért kell a vitás és vitatott dol-
gokban szerényen Hozzá fordulni és szerény szigorral és a hozzá mért 
humorral megfogalmazott látleleteit, véleményét és tanácsát elfogadni.

Dávid Gyula 85 éves. Isten éltesse!

Helikon, 2013/16.
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Titkos történelem és fáradt forradalom

Ez hát az én országom?
Az én népem?
Ez, ez az ide-oda lökôdô,
megfakult sokaság?

Csoóri Sándor: Ez hát az én országom

Csoóri Sándor esszégyûjteményeinek sorában kiemelt hely illeti a 
Nappali holdat, hiszen nemcsak egy hosszúra nyúlt írói korszakot zár le 
az életében, hanem egy hosszúra nyúlt történelmit is: a negyvenhat 
évig tartó szovjet hódoltság korszakát – amint az Elôszó bevezetô sorai-
ban megfogalmazza. Nagy a horizont, a történelem ama legnagyobb 
kerete tûnik fel, amelyet titokban tartott nemcsak a kor hivatalos törté-
netírása, de amelyrôl oly keveset tudunk mind a mai napig. Illetve van 
egy tudásunk róla: a népi emlékezeté, amely a szovjet jelenlét, a ki nem 
fejezhetô rettenet arculatát rajzolja be minden érintett családba, hiszen 
jó, ha a frontátvonulással érintettek „megúszták” a lovak elzabrálásával 
és az általános kifosztással, és amint egyik versében írja, nem maradtak 
ott a kis véres bugyogók. Félelmetes vizionárius versében emble ma-
tikusan foglalja össze a korszak központjának a valóságát: „Ajtók nyíl-
nak ki elôttem újra,/ s nagy, szürke termeken lépkedek át./ Ismerôs 
minden: a küszöb, a csillár/ s a történelmi freskók is ismerôsek./ De a 
zugokban itt-ott letördelt/ kezek rémlenek, poros vallatólámpák/ s kifa-
kult vér a padlón.// Te árva Isten, a metszett/ kristálypoharakból törpe 
hóhérok/ ittak itt is; vedelték a vodkát éveken át,/ és énekelték a re-
kedt malachimnuszokat vörösödve.” (Bolyongás egy hajdani pártházban) 
A rekedt malachimnuszokat éneklô elvtársak a magyar népnek az a fele 
volt, aki tudatlan, de bûnös szövetségben kiszolgálta a szovjet rend-
szert, a kiszolgálók. (Ez a nevük boldogabb országok történetírásában és 
a magyarénál olykor sokkal kegyetlenebb népi leszámolásaiban.)

Titkos történet, amelynek a jelenléte Csoóri magyar történetének alap-
képleteit is írja, és ennek még nagyobb súlyt ad az, hogy a hódoltság 
korának nevezi, annak a mintájára, ahogyan a török hódoltság képzeté-
vel társítjuk, a százötven évig tartó magyar központi állami lét hiányát, 
a társadalmat alapelemeiben szétbomlasztó korszakot. Hangsúlyozza 
azt is, hogy a fél évszázadig tartó hódoltságnak minden jelképes pilla-
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natát is látta. Ennek a korszaknak a valósága csak 1956 októberének-
novemberének néhány hetében feslett fel, amikor a magyar politikai 
akarat, és ami talán még ennél is fontosabb volt, a magyar társadalmi 
akarat (Munkástanácsok, Nagybudapesti Munkástanács!) ismét felírta 
a politikai égboltra a követendô irányt. Volt azonban a második világhá-
ború utáni magyar történelemnek is egy olyan pillanata, amelyrôl úgy 
tûnt, hogy a kibontakozás pillanata lehet: 1946. Bibó István is úgy vélte, 
Értelmiség és szakszerûség címû tanulmányában, hogy a népi gyökerû ma-
gyar értelmiség elindulhat egy saját, szabad úton – némi szkeptikus 
felhanggal: aligha van másik útja –, amelyen csak egy dolgot nem tehet, 
nem folytathatja a két világháború közötti korszak kurzusát, amelynek 
egészével (!) kapcsolatban Bibónak abszolúte nem voltak illúziói. Ilyen 
illúziótlan szomorúsággal ballag Bibó István, kezében a krumplissza-
tyorral az ôt megidézô szépséges Csoóri versben (Láttam arcodat). 

Bizonyos, hogy ezzel a történelmi vízióval a magyar irodalomnak ez 
a kiválósága szinte egyedülálló horizontot és követendô irányt jelöl ki a 
magyar történelemhez közelítô szakemberek számára is. Csoóri meré-
szen értelmez, nem ódzkodik attól, hogy összefoglaljon és értékeljen – 
hányan merik ezt megtenni, még a történész szakírók közül is? –, és ez 
annak is köszönhetô, hogy klasszikusan világos filozófiai alapokhoz 
nyúl, a késôi modernitás értelmezéskísérleteiben szinte megkerülhe-
tetlen szerzôkhöz. Például John Stuart Mill híres tanulmányára (On 
Liberty) hivatkozik: „Minden kor annak mértékében vált jelentékeny-
nyé az utókor számára, hogy mekkora volt benne a mozgástér.” (Kará-
csonyi beszélgetés Alföldy Jenôvel) 

Nemcsak szabadsághiányos tehát ez a korszak, hanem folytonosság-
hiányos is, fontos koncept, rímel Ady örök újrakezdésével, vagy a sokszor 
idézett Nietzsche híres toposzával. Hiszen az utolsó harminc év is mirôl 
tud beszámolni? „Legkevésbé a folytonosságról. Az erkölcsi és törté-
nelmi láncolat áthúzódásáról negyvenöt utánra. Utolsó kísérletünk, 
1956, már csak fôpróba-forradalom lehetett. Sejtjeiben, mozgásában kí-
sértetiesen megmutatkozott a múlt hajdani kirobbanásainak genetikai 
öröksége, de gyors lezajlásába már a történelem kritikája is beleszervült: 
kész, vége, láttuk magunkat együtt tömegként, nemzetként, látott 
bennünket a világ, de a további elôadások elmaradnak. Valami újnak 
kell jönnie, új dramaturgiának, új stílusnak, ha életben akarunk marad-
ni.” (A nemzet mi vagyunk. I.) Vélhetnénk, hogy ez a kis szkeptikus ösz-
szefoglalás csak azért van, mert a történelem nagy dramaturgiájában ez 
az epizód oly keveset eredményezett, s kevés vigasz, hogy a szabadság-
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szeretet nagy emléktárában fényes betûk kel van beírva. (Hivatalos em-
léknap ez az Amerikai Egyesült Államokban is.)

Ennél fontosabb az, hogy a nemzetrôl szóló diskurzusban Csoóri 
megjeleníti az egyetlen lehetséges álláspontot, ami a nemzetkritikáé. 
Affirmatív állításokat ugyanis csak az tehet, aki képes a kritikára, ez a 
perspektíva biztosítja az erkölcsi álláspont legitimitását.

Csoóri Sándor egy pillanatig sem a független gondolkodó, szaktörté-
nész stb. szempontjából viszonyul a nemzethez (nem pusztán a nemze-
ti kérdéshez), hanem a nemzethez tartozás alanyi jogán, olyan ember-
ként és íróként, aki elôl – sok esetben abszolút szándékossággal – fed-
ték el a nemzet valóságát is. Elsôsorban megismerési kérdés megint a 
nemzet, mint annak idején a népi írók programjainak a korában. Ki-
mondja, hogy „az utóbbi harminc évben a nemzet teremtô gondolatok 
nélkül maradt”.

Bátorság kell egy ilyen kijelentéshez, hiszen hányan érezhetik ma-
gukat találva általa? És e nélkül a bátorság nélkül nem lehet alanyi jo-
gon felfejteni azt a szövevényt, amelyben a mai magyar lakosság talál-
kozik a nemzethez tartozás kérdésével, amely világkérdéssé változott, 
hiszen köztudomásúlag nincs e golyóbisnak egy sarka, ahol magyar em-
berek ne lennének. Itt megint szembe kell mennünk az ideológiai kér-
déssel, hiszen a nemzeti problematikát a XX. században több minden 
sajátította ki és marginalizálta, a totalitárius ideológiák elsô sorban. Nem 
kevésbé hatékonyan a proletár internacionalizmus ideolo gémája, amely 
egy osztályhoz, a munkásoszályhoz kapcsolta a szolidaritás gondolatát, 
és ezzel felülírta azt a több évszázados – olykor persze nagyon is hipo-
tetikus – elképzelést, hogy a nemzet tagjai is szolidárisak lehetnének 
egymással. E nélkül viszont valóban nincs megmaradás, hiszen erô fe-
szí tésre, az erôk megsokszorozására csak a nagyobb közösségek képe-
sek.

Jól tudták ezt már Platón, Arisztotelész és az athéni vitézek fölött 
emlékbeszédet tartó Periklész is. Az elfedettségbôl kell tehát életre hozni 
ismét a nemzetet (hogy ne éljünk a nemzetrôl szóló diskurzus politically 
correct és semleges formulájával), amely tehát megismerési és teremtési 
kérdés.

A vállalkozás azért hatalmas és szinte reménytelen, mert a tárgy sze-
gül ellen az akaratnak: „De hogyan számíthat teremtô gondolatokra az 
ember egy olyan országban, ahol a magunk megismerésének a szándé-
ka – kihívás. Vagy ahol, szinte negyedszázadig bûn a határainkon kívül 
élô és a világban szétszórt magyarság ügyét létkérdésként összekötni a 
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nemzetével. Nacionalizmus – vágták rá még a fájdalomra is. Egy állam 
mûködött Magyarországon a nemzet helyén. S a nép helyett a lakos-
ság.” (A nemzet mi vagyunk. I.) Hajszálpontos látlelet: minden önmegis-
merési kísérlet ilyen értelemben merénylet a hivatalos és hivatalosan 
üres állami szimbolisztika, az uralkodó tematika ellen, mert az önazo-
nosság kérdését veti fel, azt, hogy valóban azok vagyunk-e, akinek áb-
rázolnak, megmutatnak?! És most hadd hivatkozzak itt csak Berkovits 
György remek szociográfiai látleleteire: Világváros határában (1976), Te-
repszemle (1980), – mondta Gabes – magyarázta Gy. Bence (1982), amelyek 
egy nemzedék látásmódját befolyásolták, sikerrel. 

A nagy program, amely Csoóri nyolcvanas évekbeli szemléletmódjá-
nak mintegy az összefoglalása, az, hogy miként lehet a nemzetrôl újra 
érvényesen gondolkodni, újra instituálni, újra teremteni azt?! Nyilván-
valóan csak kísérletrôl lehet szó, ezt minden ember csak megkísérelhe-
ti, de a koncentrált erôfeszítés többre vezethet. Ennek az alapállásnak 
vannak személyi feltételei: egy, a szó jó értelmében vállalt messianiz-
mus, amelyrôl maga is beszél. Hogyan is ne vállalhatná valaki a messia-
nizmust, ha a sokak gondját vállalja? Ady magatartása ez. Ehhez társul 
egy sajátos személyes írói attitûd is, amely nagyon is otthonos a magyar 
kultúrában, magyar mûvelôdésben: a nemzet bevállalása, a nemzet írói 
képviselete. Csoóri Sándor ilyen értelemben Illyés Gyula írói magatar-
tását vállalja tudatosan is, választja – jóllehet, mint nyilatkozza, írói pá-
lyája eshetett volna közelebb a Mészöly Miklóséhoz, vagy a Nemes 
Nagy Ágneséhez is, de ez így alakult. Nagyon merész dolog ezt be is 
vállalni, Csoóri Sándornak még sikerült, volt, aki nagyot, emlékezete-
set bukott vele. De az, hogy neki sikerült – és e sorok írójának szemé-
lyes véleménye is ez –, annak a hatalmas munkának és nagyszerû írói 
teljesítménynek tudható be, amely kivétel nélkül minden mûfajban 
megmutatta, hogy milyen mélyen elkötelezett népének és nemzeté-
nek, valamint hogy írói eszközeivel legitim szószólója annak. És annak 
is tartják.5 Alig hiszem, hogy a közeljövôben valakivel kapcsolatban 
még le lehet írni ezeket a szavakat, és ez talán nem csak a posztmodern 
kor fragmentumokat, rész-embereket és rész-közösségeket preferáló 
magatartásmintáinak tudható be. (Mintegy: „kissé oda is tartoznék eh-
hez a nemzethez, kissé nem is, kissé városi is vagyok, kissé falusi is, 

5 Varga Lajos Márton sokkal konkrétabban fogalmaz Népszabadság-beli köszöntô 
írásában: Csoóri Sándor az utolsó nemzeti költô. 
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kissé valóságos vagyok, de többnyire virtuális.”) Ô maga is elfogadja, 
hogy vannak olyan személyiségek, akik a nemzet opcióit a leginkább 
tudják kifejezni, hogy tehát lehetséges ez, vannak „meghallói a törvé-
nyeknek”, de ugyanilyen erôvel tudja a népi emlékezet is beleírni a 
maga történelmi tapasztalatát. „Ahogy idônként megesik, hogy egy 
nemzet legbensôbb gondolatait két-három képviselôje tudja csak kife-
jezni hitelesen s teljes érvénnyel, elôfordulhat az is, hogy az országlakók 
egy része olyasmit él át a nemzet helyett vagy a nemzet nevében, ami 
kitörölhetetlen tanulság marad a »közös tudatban«. Azt hiszem, kevés-
bé értenénk meg, mi magyarok, ezt a szédületes, de irgalom nélküli 
századot, ha hadifoglyaink – katonák és összefogdosott civilek – nem 
járták volna meg a szovjet lágerek pokoli kálváriáját, amely minden 
bibliai s ördögi képzeletet fölülmúlt.” (Szögesdrót a tudatban) Tegyük 
hozzá, nemcsak a képzeletet, hanem az abszurdot is felülmúló abszurd 
volt. A lágerek népének egyik történetében Örkény István azt meséli el, 
hogy egy éjszakai kísérletét (vizelésrôl van szó, a barakkon kívül, ami 
csak abban az esetben engedélyezett, ha a foglyok egymás kezét fogva 
sorban állnak kifelé) csak úgy tudja túlélni, hogy a puskát ráfogó ôr 
kérdésére – mit keres ott, így? – azt válaszolja, hogy várja a villamost. 
Teremtéssel még az abszurd abszurdját is túl lehet élni – és ez az a 
dolog, amelyet aztán a látleletet megfogalmazó Csoóri a leginkább hiá-
nyol az utóbbi harminc év magyar életébôl-történelmébôl.

Mindehhez járul egy stilisztikai változás is, amely a hetvenes évek 
esszéitôl a nyolcvanas években írottakat megkülönbözteti: Csoóri egy-
re inkább belemerül konkrétumokba, a történést-történeteket (még a 
kimondottan politikai eseményeket is) közvetlen közelbôl idézi, 
szereplô, aminek az a jellemzôje, hogy a történés és esemény maga a 
tanulság, és a hitelességet nem a moralizáló távlat, hanem az esemény-
közvetlenség biztosítja. Ilyen például az a helyzetleírás, amelyben a 
Budapestre került magyar kisfiúcskák a magyar nyelvû feliratokat ol-
vassák: „Cukrászda! Óra és ékszerüzlet! Virágbolt! Húsbolt! Patyolat! 
Behajtani tilos!” Olvassák örvendezve és afelett riadoznak, hogy mikor 
fogynak el a feliratok. Nyilvánvaló, ennek a kis részletnek a drama-
tizmusát az biztosítja, hogy magyar gyerekek találkoznak magyar fel-
iratokkal. Akkor pedig, hol van a normalitás? Az ilyen és ehhez hasonló 
részleteknek a frappériájával Ady élt a publicisztikájában, a személyes 
percepció, látás, hallás nemcsak a korhûség élménytöbbletét jelenti, 
mint fontos írói nyersanyagot, hanem annak a bizonyos belevetettség-
nek, odaadásnak – ego involvement – a személyességi hitelét biztosítja. 
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Ez a történelem alulról és belülrôl. Ezt a helyzetet aztán a politikai 
opciók, a politizálás mentén a legnehezebb képviselni. 

Ha valaki a nemzeti gondolattal foglalkozik, akkor ezen a pályán 
elôbb vagy utóbb beleütközik a szubsztanciális meghatározások bûvö-
letébe, a nemzeti tipológiákba. Hányan akarták megválaszolni azt, hogy 
mi a magyar, milyen a magyar, mi a magyar karakter, mígnem aztán 
Hamvas Béla kitört a bûvös körbôl azzal, hogy hányféle magyar karakter 
van. Mert ennek a kérdésnek a csapdája mindig az, hogy ki nem ma-
gyar, kinek nincs magyar karaktere és így tovább. Mondjuk: a két világ-
háború közötti nemzetkarakterológiákat az katalizálta, hogy sok volt a 
sérülés és kevés a reális gazdasági-társadalmi teljesítmény? Nemcsak 
magyar elméleti opció ez: a román kultúra szélsôségeiben (Nae Ionescu, 
Nichifor Crainic), de legnagyobb teljesítményeiben (Emil Cioran, 
Mircea Vulcãnescu, Lucian Blaga) is munkált az a vágy, hogy felmutas-
sa a román lélek – misztikus, metafizikus – karakterét. Ugyanakkor oly 
kevés nemzeti projekt született: Németh László kert magyarországa és 
Petre Øuøea félig ismeretlenségben maradt projektjei: A nemzeti forra-
dalom tervezete és a Nemzeti reform és együttmûködés.

Baj lett volna a teremtô gondolattal? Avagy az egyszemélyes projek-
teket végképp anakronisztikusaknak kell tekintenünk? Csoóri azon-
ban nem a nemzeti karakter ügyes-bajos kérdéseivel kezdett el foglal-
kozni, hanem inkább a diagnózis lehetôségéül használta a diskurzustí-
pust. És ismét csak visszaért az alapvetô összefüggéshez: szabadság 
nélkül nincs kezdeményezés, nincs teremtés. Az alapösszefüggésben 
ugyanakkor meglátta a maga kényszerpályáját is: „Ilyen körülmények 
között nem csoda, ha mi a magyar kérdésre az emberbôl akkor, két év-
vel ezelôtt, noszogatás nélkül is ömlött volna a válasz. A türelmetlenség 
és a kritika. Hogy miért éppen ezek, azért, mert Magyarország utolsó 
harminc esztendejében [az esszé datálása 1989] talán semmit se vettek 
el olyan durván tôlünk, mint legalapvetôbb emberi képességünket: a 
kezdemé nyezô erôt. Pôrébben szólva: egyetlenegyszer se lehettünk 
szabadon cselekvô részesei sorsunknak. Bármibe kezdtünk, néhány 
önfeledt mozdulat után kemény falakba ütköztünk rögtön. S így 
érthetô, hogy ösztöneinkbe évtizedeken át szinte csak a sérelem és a 
kritika indulata vésôdött bele. A cselekvô ember ugyanis – épp mert 
szabad – elsôsor ban önmagával elégedetlen. A nem cselekvô viszont 
mindig a környezetével.

Engem, mint írót is, ez az együgyû buta korlátozás sodort kezdettôl 
fogva a politikai ellenállás irányába. Politizálni, persze, még a legjobb 
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pillanatában is csak úgy politizálhatott az ember, mint Deák Ferencbe 
oltott Rózsa Sándor.” (Mi a magyar, ma?) Ebben az esszében halhatat-
lan szavak hangzanak el a magyar fáradt forradalomról (a cseh bársonyos, 
a román véres, a magyar fáradt). Csoóri itt habozás nélkül leszögezi, 
hogy vállalta a politikai ellenállást, politizálást, a politizáló író szerep-
körét, amelynek a buta szabadságkorlátozás volt a fô oka. (A „Deák 
Ferencbe oltott Rózsa Sándor mint politikus” metaforáján el lehet gon-
dolkodni.)

Sokszor említi – fôleg a kulturális hatalomgyakorlás technikái, pl. a 
cenzorkérdés kapcsán –, hogy a magyarországi kommunista hatalom 
lágy is tudott lenni és emígy félrevezetô. Ennek azonban soha nem 
kellett volna elfednie azt, hogy a politikai hatalom tekintetében a szov-
jet típusú kommunista hatalom volt mindig is legközvetlenebbül bru-
tális eszközökkel bánó hatalomgyakorlási mód a késôi modernitásban, 
és ami még fontosabb, a hatalomnak ezt a felfogását örökítették át a 
posztkommunista államok elitjei. Eszerint, amennyiben hatalom van, 
minden van, a hatalom mindent megold és a többi. Húsz évnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy rádöbbenjenek – de el ne fogadják –, hogy szakér-
telem nélkül sem megy, hogy a politikai eliteknek egyszer majd meg 
kell kötniük a történelmi kompromisszumokat a szakmai elitekkel. A 
kilencvenes évek elejének országos politikájában rész venni, arra hatást 
gyakorolni számos értelmiségi számára azért volt abszolút illúzió – még 
ha ideig-óráig választott képviselôk is lehettek –, mert nem ismerték 
fel a posztkommunista hatalom és hatalomgyakorlás természetét. Mar-
ginalizálódtak, csalódtak, a politika által megfer tôzve és elhagyottan 
visszavonultak szakmáikhoz. 

„Jobb lett volna magamat lánggal /etetnem s nem politikával –/ Ho-
zsánna, rózsák, ti nagyfejû/ virág-kutyák s hozsánna, tetûk!” A hozsán-
na, rózsák tömör sorai összefoglalnak, meghatároznak egy lelkiállapotot 
is: 1990. július elsejével kezdôdôen Csoóri Sándor is végre sikerrel ki-
vonja magát a politika, politizálás bûvös háromszögébôl s visszatér az 
irodalomhoz. Elszabadul Budapestrôl, ki az esztergomi dombok közé 
és kedvenc témáival foglalatoskodik, naplót is ír errôl. Akik Csoóri írói 
életmûvét jól ismerik, valóban tudják, hogy a kedvenc, mindig ihletô 
témákról van szó, Balassi, Zrínyi és a nyelvében élô, átmentett nemzet. 
Mellesleg azt is megírja, hogy mi volt a politika halálos hívása, és sok-
szor visszatér az utóbbi évtized magyarországi politikai mintáira: közbe-
szédben, cselekedetekben. De már röpködnek a lepkék, s a kedélyen 
átsejlik az egykor oly édes természet mindent gyógyító ereje, a szem-
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nek oly kedves látások-látomások. Július negyedikén, szerdán írja: „Süt 
a nap, mint egy Jordán-közeli édenkertben. A Börzsöny fedetlenül ma-
radt sziklái izzanak, akár a kemencebelsô kenyérsütéskor. Ha egy fecs-
ke szalmaszálat ejtene rájuk, a szalma azonnal összepörkölôdne és meg-
feketedne.” Szinte vers, szinte a Csoóri-féle természetlíra ismerôs, ösz-
szefogó képi építkezése, amely aztán szinte mindig valamely tragikus 
sejtelem felé hajlik, annak a bevezetôje. Heidegger metafora-filozófiá-
járól is beszél, aztán visszatér Che Guevara, egy szokatlan álomban, 
amelyben Che egy szakadt katonaingben menetel a tömegben és senki 
nem ismeri föl. (Ez is régi téma: emlékezzünk a híres versre, Che 
Guevara búcsúja!) Aztán hosszasan, érdekfeszítôen ír a Che Guevara-
drámáról, eszelôs szépfiúnak nevezve, azt, akit kétszer is testközelbôl 
látott, s akinek a naplóját is olvasta. Mígnem a július tizenegyedike, szerdai 
naplójegyzetben rátér arra a témára, amely az 1990-es esztendô egyik 
emlékezetes értelmiségi összecsapásává torzult, egy elfajult zsidó–ma-
gyar vitává6 – avagy pontosabban: eldurvult magyar közéleti vitává, 
amelynek egyik következménye volt a magyar közélet és részben az 
intézményi viszonyok újabb cezúrája, és a magyar mûvelôdési élet szá-
mos fontos szereplôje személyes sorsának a megváltozása.

A mából visszanézve, szinte hihetetlen energiákat mozdított meg, a 
Nappali hold elôszavában jelzi Csoóri, hogy száznyolcvannál több írás-
ban támadták meg miatta. 1990 ôszén négy folytatásban közölte a Hitel 
a Nappali holdat, mígnem leállították a közlését. Mindenki helyzetben 
volt és mindenki érintve érezte magát és ez ebben az esetben azt az 
emberi valóságot jelenti, hogy alig akadt valaki, aki a vita tényálladékát 
az 1990-es évek magyar politikai valóságától elvonatkoztatva tudta volna 
értelmezni. (Annak idején engem is felkértek hozzászólásra, amit azért 
nem vállaltam, mert egyszerûen felismertem, hogy képtelen lennék át-
tekinteni az álláspontokat, másrészt a romániai viszonyok mást kértek: 
a demokráciáról írtunk és Marosvásárhely véres márciusát, valamint az 
elsô két bányászjárás kegyetlen politikai tanulságát igyekeztünk értel-

6  A vitát vázlatosan összefoglalja Görömbei András monográfiájában: Csoóri Sándor. 
Kalligram, Pozsony, 2003. http://www.pim.hu/object.55E37F3A-EF55-46AE-A7A6-
EC1A3A4589E9.ivy, valamint Márkus Béla: „Egy cikk, egy ország, egy álom”. Kivonatos 
és hiányos emlékeztetô a Csoóri-vita történetéhez. In: uô: Démonokkal csatázva. Miskolc, 
1996, Felsômagyarország Kiadó, 31–59. További tájékozódási lehetôség az antiszemitiz-
mus.hu portálon: http://www.antiszemitizmus.hu/a+demokracia+vadhajtasai+ iii+3.html
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mezni. De hát, ami késik, nem múlik: nemesebb ez az alkalom, Csoóri 
Sándor 80 éve.) 

Csoóri Sándor életmûvének fokozatosan és rendszeresen kidolgo-
zott nemzeti tematikája, amely, hangsúlyozzuk: a proletár internaciona-
lizmus által kiszippantott magyar tudat szempontjából szükségszerû és 
logikus volt, szinte magától vezetett oda, hogy egy adott politikai-kul-
turális helyzetben vihart arasson. Mondjam, hogy a kortársak nem vol-
tak felkészülve a megújult nemzeti problematika témáiból? Egy régi 
vitát természetesen nem lehet abból a szempontból értékelni, hogy ki-
nek volt igaza vagy sem, hanem sokkal inkább abból a szempontból, 
hogy volt-e tárgya az igazságának?

Teoretikusan például igaza volt Radnóti Sándornak abban, hogy 
Csoóri nem vett figyelembe egy bizonyos megváltozott nemzeti össze-
függésrendszert, kontextust (amelyben inkább csak a pártpolitikai erô-
vonalak voltak láthatóak, de az még nem, hogy az a bizonyos történelmi 
munkásosztály például kisuttyant a nemzetbôl), de aki emlékszik a ki-
lencvenes éveknek a nemzettel kapcsolatos tudományos elképzelései-
re, arra is emlékszik, hogy abban is nagyon sok volt a bizonytalanság, 
mígnem az akkori mérvadó és sokat citált tekintélyek (Isaiah Berlin, 
Ernest Gellner, Benedict Anderson) szinte egybehangzóan jelentették 
ki, hogy elképzeléseik semmilyen érvénnyel és hatállyal nem bírhat-
nak már a XXI. század szempontjából.

Az esszénapló tanúsága szerint Csoóri sértett, defenzív állapotban 
gondolkodott el azon, hogy a kívülrôl irányított sugalmazások miatt ma-
gyarságán tulajdonképpen miért is kell szégyenkeznie. (Humor is kell, 
még a vitához is: miért van az, hogy például Karinthy derûs fricskáit, ha 
fanyar mosollyal is, de „érzi” minden derék magyar?)

Nem kézenfekvô az sem, a mai olvasó számára, hogy a magyar nem-
zetrôl írva a kulturális-etnikai nemzettesteket feltétlenül külön kell 
megjeleníteni a politikai nemzeten belül. Vállalnunk kell az abban 
rejlô intellektuális kihívást, hogy a talán legtöbbet citált és támadott 
megfogalmazásokat idézzük, azzal a megjegyzéssel, hogy minden egyes 
sorára és szavára elfogult vagy kevésbé elfogult, dühödt vagy egyene-
sen szomorú vitairatok épültek. „Élnek, miért is ne élnének sokan az 
országban, akik unják az örök magyar sirámot: Mohácsot, Nagymajtényt, 
Világost, Trianont és még ezer másféle csapást. Lehet is unni ôket – 
ettôl persze még nem tûnnek el a megoldhatatlan gondjaink közül. Kü-
lönös, de addig, amíg a magyarsághoz természetes módon lehetett ido-
mulni – akár beleolvadással, akár szellemi azonosulással –, ezek az 
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öröklött magyar nyavalyák nem zavarták, nem idegesítették – legalább-
is érzékelhetôen nem – például a századok óta velünk élô svábokat, 
cipszereket, sôt még a kiegyezés óta betelepült zsidóságot sem. Adyt 
Hatvanyk, Révészek, Jászik, Ignotusok állják körül, s képességeik sze-
rint osztozkodnak is gondjaiban.

Azt hiszem, talán Ady ideje az az utolsó pillanat, amikor a nemzet 
kérdései, a magyarság kérdései még átélhetô egzisztenciális és törté-
nelmi problémaként lobbanhattak föl a zsidóságban. A zsidóság például 
nemcsak a nyelvet, a nyelvben megülepedett fájdalmakat is megtanul-
ta. A Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, de különösen a Vész-
korszakkal a szellemi-lelki összeforradás lehetôsége megszûnt. Termé-
szetesen mindig voltak és lesznek is Szerb Antalok, Radnótik, Sárközi 
Györgyök, Vas Istvánok, Harag Györgyök, Orbán Ottók, Konrád Györ-
gyök, Faludy Györgyök és Zala Tamások, de ahogyan manapság egyre 
határozottabban érzôdik, fordított asszimilációs törekvések mutatkoz-
nak az országban: a szabadelvû magyar zsidóság kívánja stílusban és 
gondolatilag »asszimilálni« a magyarságot. Ehhez olyan parlamenti 
dobbantót ácsolhatott magának, amilyet még nem ácsolhatott soha.”

Ez a bekezdésnyi rész zseniális abból a szempontból, hogy minden 
érintett azonnal benne találja magát, bajos viszont abból a szempont-
ból, hogy okvetlenül az egyik vagy a másik oldalon találja magát. És ez 
szöveg-logikailag van így, nem pedig feltétlenül azért, mert elfogadha-
tó lenne (ez a vitatható álláspont), hogy a második világháború után a 
zsidóságnak a holokauszt után Magyarországon maradt túlélô része fel-
tétlenül disszimilálódott, ami azt jelenti, hogy csak egyéneiben és eset-
legesen vesz részt a nemzeti keretekben, kivonja magát a felelôs kor-
mányok által meghirdetett nemzetpolitikai célkitûzésekbôl, nemzeti 
kultúrából, és így tovább. (Végül is, a Kertész Ákosnak címzett érzel-
mes válaszában Csoóri is sokkal analitikusabban kellett hogy szembe-
nézzen a kérdések tömkelegével.)

Szóval egyfelôl minél körültekintôbb megfogalmazásokat válasz-
tunk, annál inkább eltûnik a probléma – amely kétségtelenül megvan 
–, minél rövidebb kijelentésekben igyekszünk megragadni tárgyunkat, 
annál inkább kapcsolódhatnak majd hozzá nem kívánt judíciumok. 
Mert egyszerûen csak abból a kijelentésbôl, hogy a magyaroknak és a 
zsidóknak lehetnek közös megvitatandó problémái, származhat az a 
megjegyzés, hogy e kijelentés alapja magyarok és zsidók eleve feltéte-
lezett és végletes különállása a magyar politikai viszonyokon és politi-
kai történelmen belül. „A Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, 
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de különösen a Vészkorszakkal a szellemi-lelki összeforradás lehetôsége 
megszûnt” – állította sommásan Csoóri. Ezzel az álláspontjával azon-
ban koránt sincs egyedül. „Sorsnemzedékek” és „nemzedéki sorsok” (Zsidó 
származású írók a modern magyar kultúrában) címû tanulmányában7 Kiss 
Endre a következô kép pen fogalmaz: „A zsidó származású magyar értel-
miség új nemzedékei nagy számban váltak résztvevôivé a Tanácsköz-
társaságnak, miközben Horthy fehér terrorja nemcsak általában fogal-
mazott meg antiszemita célokat, de minden olyan szellemi és politikai 
iránnyal is le akart számolni, amelynek a dualista korszaktól kezdve a 
zsidó származású magyar értelmiség részben kezdeményezôje, részben 
meghatározó követôje volt. […] Amíg ugyanis az 1918 elôtti fejlôdés 
kivételesen sikeres és eredményes volt a zsidó származású irodalmárok 
és értelmiség produktív kibontakoztatásában, addig 1919 után a hivata-
los Magyarország számos módon próbálta kiiktatni a magyar zsidóságot 
az állam és a társadalom életébôl.” A történelmet továbbra is sok szálon 
kell megírni, amelyben a „közösségi” történetek, az identitásválasztá-
sok és -elválások, a viszonytörténet alkalmasint feltáró érdekességûek, 
és miért ne: okfeltáróak lehetnek. És ennek a történetnek a közép-
pontjában vitán felül a holokausztnak, valamint a hozzá vezetô okok-
nak s következményeiknek kell állaniuk, mint ama megkerülhetetlen 
tényeknek, amelybôl a jelenkori magyar zsidóság alapvetô opciói és ön-
értelmezése is megérthetôek. Ilyen értelemben a Csoóri-vitának van-
nak hasznosítható tanulságai is. 

Lírájának szinte minden sora arról szól, hogy Magyarország otthona 
tud lenni mindazoknak, akik szeretni akarják és szeretni tudják ezt az 
országot, és így lelnek otthonra, sôt búvóhelyre is a természetében: 
„Nem indult el velem hajó/ tengeren túlra, új hazákba,/ elindulok hát 
hajó nélkül/ tavaszba, télbe, ôszbe, nyárba.// Zöld utak és mély föld-
utak,/ csapzott faluk, kökényes dombhát,/ búvóhelyeim ti lesztek, míg/ 
bûneimet összeírják.” (Zöld utak és mély földutak) Megkockáztatom: az 
életmû egyik érvényes, fontos üzenete az lehet, hogy ezt a Balassitól is 
oly sokat idézett régi szép érzést igen sokunknak újra érdemes lenne 
megérezni, megtanulni. 

Korunk, 2010/9.

7 A huszadik század befejezetlen mondatai. Déry Tibor és vidéke. Logos Kiadó, Budapest, 
2008. 23. 
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A mennyei íróasztal

Baráti szeretettel köszöntöm a 70 éves Kántor Lajost

A mennyei íróasztal8 az a hely, ahova Kántor Lajos összegyûjti, 
avagy inkább meghívja és megidézi szellemi életének – azaz a mi 
közel múlti szellemi életünknek a nagyjait, jeleseit. Meghatározó sze-
mé lyiségekrôl, belsô determinációkról van szó, és minden ilyen meg-
idézéskor drukkolunk a médiumnak, hogy a dolog sikerüljön, a szelle-
mek valóban jelenjenek meg és beszéljenek, közvetítsék evilági, majd 
meg túlvilági véleményeiket, igazságaikat, álláspontjaikat nekünk. Azt 
hiszem, mindannyian rendelkezünk egy ilyen képzeleti asztallal, ahova 
naponta megidézzük mindazokat, akik azzá tettek, amik vagyunk. A 
közember elhunyt hozzátartozóival társalog folyamatosan, eligazítást, 
igazságokat vár tôle élete dolgaiban. Az archaikus társadalmakban cso-
dálatos technikákkal – sámándob – rendelkeznek a mágikus cselekedet 
véghezvitelére. Megjelenik az ôs, és megmondja, hogy mit kell csinál-
ni. A közember mágiája a folyamatos hívó szó, beszéd. Gyakran eleve-
nebbek elhunyt barátaink, mint egynémely mai eltávozottak. Én leg-
alábbis így vagyok vele. Folyamatosan elbeszélgetek Darkó Istvánnal, 
Palotás Dezsôvel például, gondozom mûveiket, elfogadom feddésüket 
odaátról. Szellemlények között élünk, és most még nem is beszéltünk 
Szent Ágoston folyamatosan körülöttünk repdesô angyalairól és démo-
nairól. 

Efféle megidézést mûvel Kántor Lajos is A mennyei kapuban, azaz az 
apokrif kerekasztalban. Ennek a mûfajnak fantasztikus hagyományai 
vannak: egyik legremekebb példájuk a II. század második felében alko-
tó szofistából híres bölcselôvé és íróvá lett szír filozófus, Lukianosz. 
Úgynevezett koncertszónok volt, ítéleteit mindenhol elfogadták, ki-
mondta azt, amit mások nem mertek, vagy nem tudtak kimondani. Még 
az istenek is elmondják Diogenésznek, a nagy kérdezônek, hogy kicso-
dák ôk tulajdonképpen, de leleplezi magát az isteni Alexandrosz, Han-
nibál, Minósz és Scipio is. Ámde a szellemek másképpen is megjelen-
nek, hogy az egyik legismertebbre utaljak, itt van mindjárt Hamlet Aty-

8 Kántor Lajos: A mennyei kapu. Korona Kiadó, Budapest, 2006. 
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jának Szelleme, aki megmondja fiának, hogy ugye, Claudius király, az 
átkozott vérnôszô barom, hát igen ô volt, aki a hallatlan bûnt elkövette. 

Nos, ebben az irodalmi környezetben fogant a mennyei kapu, Kán-
tor Lajosnak az egyik legfifikusabb, legtrufásabb könyve. Örvendett 
szerkesztôi szívem, amikor megkomponálásának a titkait fejtegettem. 
58 szellem és micsoda szellemek idéztetnek meg, beszélnek egymással 
és Kántor Lajossal, aki abszolút hitelességgel jeleníti meg ôket, és eh-
hez a hitelességhez több eszköze is van: egyrészt az egykori barát, vita-
partner, eszmetárs éles megfigyelôképessége, amivel elraktározta és 
betárazta a mondatokat és az arcnak vagy verbumnak a gesztusait. Most 
elôveszi és összeilleszti ôket: milyen izgalmas és sikeres ez a mozaik-
technika. Íme, hogyan mûködik ez Illyés és Cs. Szabó László esetében 
(akik Kántor Lajosnak folyamatosan hivatkozott tekintélyei): „Az elöl 
haladók a piarista templom bejáratánál nagy ovációval üdvözölnek vala-
kit. Cs. Szabó ölelkezik Illyéssel. Megérkezett hát ô is. Mielôtt eljutott 
volna a kerekasztal színhelyére, gyermekkora utcáit járta be, és nyilván 
eltöltötte az idôt. Nem csoda, hatvan éve is elmúlt, hogy utoljára itt járt. 
László Dezsôbe és Illyés Gyulába karol bele, úgy lelkendezik.

– Emlékeztek az 1942-es sétánkra? Márai és Keresztury Dezsô is 
velünk volt. A Farkas utca. Ez a mi Via Sacránk. Ahogy meséltem Nek-
tek, Gyula, itt állt Báthory István egyeteme, ez meg Mikes Kelemen és 
Jósika Miklós iskolája. A szemközti sarok valamikor a jezsuitáké volt, az 
ô helyükre költözött késôbb Szebenbôl a fôkormányszék s az ország-
gyûlés. Itt orkánlott Wesselényi, itt gyûjtött tagokat Aranka György a 
nyelvmûvelô társaságnak, itt járt kézrôl kézre Bölöni Farkas amerikai 
utazása. És akkor, a következô házhoz érve, T. Gyula, csúfondárosan 
azt mondtad: – és itt született Pascal. Illyés nagyot kacag, s kiszabadítva 
karját, hátba veri Csét.” Már ha ilyen hátba verhetô ember volt Csé, 
azaz Cs. Szabó László. De higgyük el Kántor Lajosnak. Azaz Sebestyén 
Lászlónak. Ez az alter ego is érdekes fejlemény: nem annyira összefo-
gott és néha szarkasztikus, mint idézett szerzônk, ellenben helybôl 
olyasmiket enged meg magának, amit egyébként K. L. nem.

Ha most elmondanám, hogy mivel több S. L., akkor esetleg az derül-
ne ki, hogy milyen K. L. amikor nem S. L. No de azért mégis hadd 
mondjam el, hogy én S. L. derûs szeretetreméltóságát, valamint szere-
tetre méltó derûjét szeretem a leginkább. Az idézet kiemeli a nemes 
helyszínt, mellesleg nekem is iskolámat, de megrajzolja – a nagy szelle-
mekkel – az auráját is. Érvényes szellemekrôl van szó számunkra, jólle-
het Martin Heidegger már a múlt század negyvenes éveiben azt 
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mondotta volt, és nyomában Jacques Derrida mintegy huszonöt évvel 
ezelôtt, hogy ha akarjuk, ha nem, ezek a szellemek már nincsenek meg 
Európában és nekünk. Sebestyén László szerint a mi számunkra mégis 
megvannak. Ôk segítenek túlélni a változást, amivel igencsak megmu-
tatja magát a mai Farkas utca. Nagyon kidolgozott, eleven ez a Kolozs-
vár-toposz, ezzel külön is érdemes lenne foglalkozni. Ilyen értelemben 
A kapu9 (K. L. családregénye) elôzménye A mennyei kapunak. Még van 
szerintem két másik, ma már irodalmi ritkaságnak számító elôzménye: 
az egyik a Túlélô képek, 34 író vallomása és portréi (ezek közül 14-en 
nincsenek már közöttünk), valamint a Birtokon belül. Téli beszélgeté-
sek Erdélyben. Az itt megszólaltatott 11 író közül 6 lett az elmúlásé. 
Mindig is az volt a morbid érzésem – bár tévednék –, hogy Kántor eze-
ket arra az esetre készítette 1989-ben, hogy legyen jel, avagy maradjon 
valami utánunk, ha „népünk legagyonlôttebb fia” drasztikusabb – hm 
– drasztikusabb megoldásokhoz folyamodik tekintetünkben. De most 
nagy ívben hadd kanyarodjak vissza a portrék hitelességének a másik 
forrásához: az irodalomtörténethez, illetve az irodalomtörténészhez: 58 
fôemberé nek a megidézésekor mindent „bedob” – de azért szépíróilag 
csomagolva, finoman tüntetve – amit az irodalomtörténetbôl is tud. És 

9 Kántor Lajos: A kapu. Ház, utca, város, ország. Balassi Kiadó, 2004. Ez a mû egy 
kolozsvári polgári miliôt kibontó, fôleg a szülôk életpályájára koncentráló családregény-
vázlat. A szerzô önmagát helyezi az eleven kor-értelmezô öszefügésrendszerébe, megal-
kotja az életények szellemi jelentéstartalmait, közben a maga mindennapi félmúltjában 
és jelenében is él, szerkesztôként a könyvek és folyóiratok, ideológiai töltések világában. 

Kántor Lajos: Túlélô képek. Héttorony Kft., 1989. Ebben a könyvben fôszereplôk a 
Kántor László által készített fotók, amelyek különbözô helyszínekkel megerôsítve vagy 
éppen ellenpontozva hozzák jellemközelbe 34 erdélyi író, költô közéleti ember arcát a 
mûvészi fotó eszközeivel. Ehhez a szerkesztô Kántor Lajos a portrékkal összhangban 
levô írásokat kért, amelyek megerôsítik az arcokkal párosítható közérzetet. Akkoriban 
már kérdéses volt a sokoldalúan fejlett romániai szocializmus túlélhetôsége… A kötet 
újabb kiadása mûvészalbum formában 2009-ben jelent meg az Alutus, Noran Könyvek és 
Noran Libri közös vállalkozásaként. A túlélô írók írásaikat esetenként kiegészítették, 
amibôl a szerkesztô szerint nem derült ki, hogy – jóllehet túlélték a kort – közérzetük 
jelentôsen változott volna. 

Kántor Lajos: Birtokon belül. Téli beszélgetések Erdélyben. Pallas Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 1989. A könyv interjúkat tartalmaz, amelyek egy-egy alkalmi megkeresést 
követôen váltak konceptuális elképzeléssé. Kántor Lajos magnóval vagy írásos formában 
szólaltatta meg azokat az idôsebb és fiatalabb írókat, akik szerinte a jelen kérdéseinek a 
szempontjából próbáltak meg vagy egyenesen tudtak a minôségi alkotás lehetôségeire is 
válaszolni, igenlô vagy féltagadó formában (a diktatúra cenzurális körülményei azért meg-
lehetôsen besötétítették a perspektívákat). A válaszadók: Sütô András, Kányádi Sándor, 
Szabó T. Attila, Balogh Edgár, Harag György, Nagy Imre, Lászlóffy Aladár, Markó Béla, 
Egyed Péter, Tompa Gábor és Augustin Buzura. (Kántor László fotóival.) 
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sokat tud: Illyés, Szabédi, Cs. Szabó László, Móricz monográfusa idézi 
itt a halhatatlanokat. Ennyire gáncstalan szellemek lettek volna mind-
annyian? Nem voltak azok, de most ezt a harmonikus képet minek ron-
tanám el azzal, hogy kezdjem az esendôt, a rosszat, netán a gonoszt is 
számon kérni a szerzôtôl? Ámbár lehet, hogy ezzel együtt asztaltársa-
ink, tanítóink ôk. Hogy tehát valamit mégis be kellett volna hozni a 
haláltáncból? Itt döntô módon mégis az életrôl, az életünkrôl van szó. 
Az a véleményem, hogy Sebestyén László nagyon is jól állította be a 
mértéket, etalont: van egy olyan érvényes magyar és erdélyi szellemi 
folyamat, magatartás, attitûd, ami – hadd legyek egy kissé frivol – meg-
könnyíti az életünket. Kántorral közös kedvenceim: Panek Zoltán, Szé-
kely János, Bretter György, Szabó Gyula, Bajor Andor, Bálint Tibor, 
Méliusz József, akikkel engem is annyi alaptörténet fûzött és fûz össze, 
egyszerûen megkönnyítik az életünket. Egy Bretter-gondolatot 
parafrazálok most: nem kell állandóan ugrálni, kiabálni, hogy né, itt va-
gyunk, figyeljetek már ide, hallgassatok meg! Ez lenne a szörnyû, valóban 
elviselhetetlen provincia. Egyszerûen besirülhetünk a sorba – ha tu-
dunk! Vagy ahogyan Bányai János fogalmazta meg egy tanulmányában: 
a tradíció értelme pontosan az, hogy nem kell mindig körbe, körbe fo-
rogni, alapítani és alakítani, adaptálni árván. Mindez csak abban az 
esetben érvényes, ha – amint Kántor–Sebestyén nem egy esetben utal 
tragikomikus, ámde igen teremtô helyzetünkre – Erdély ma jelentôs 
részében nem is Erdélyben van-volt, hanem Tasmániától átlósan át 
Saskatchewanig. De szerencsénkre ma már mindenkit be lehet hozni 
monitoring. 

Mindezek a megidézettek megalakítanák Erdély Szellemi Nagyfe-
jedelemségét. Ez a barokkos koszorú egy még mindig nem túl könnyû 
tartalom körül fonatik – nem távol Sütô Andrástól, aki ugyebár Szava-
ink Nagyfejedelemségét alapította meg. Szóval, ha egy pontos, ámde 
elég bizarr filozófiai mûszót akarnék használni, azt mondhatom, hogy 
ezzel a könyvével Kántor az erdélyi szellem egyfajta posztmodern 
transzszub sztanciációját valósította meg. Nemes gesztus!

A fejezeteket tematikusan egy szellemi geográfia szerint alkotta 
meg a szerzô, használati értékét magasan megemeli az adattár: a Ki ki-
nek a kicsodája. Ezt követi a 18 erdélyi író-költô-mûvész portré szinte 
grafikusan is megkomponált jellemfotója (Kabán József és Kántor 
László munkája). A kötetet egy névmutató is zárja. 
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Ahogyan Sebestyén végül is kimondja: „ülnek szépen az Atyaisten 
jobbján”. És – teszem hozzá – ha már így adatott, ez a jó nekünk.10

Látó, 2007/6.

10 Egy az értelmezés annak alapján, ami lett és más a munka keletkezéstörténete. 
A könyv kolozsvári bemutatóján Kántor Lajos elmondta, hogy megírásának konkrét oka 
egy igen erôs (politikai) élménye volt. SZKT-üléseken tapasztalta azt, hogy mennyire 
nem képesek az erdélyi magyarok mai vezetôi, hogy szellemeirôl ne beszéljünk, ennek a 
közösségnek a reális problémarendszerét megérteni, leképezni, vállalni. Vezetni?! Rá-
kérdeztem a konkrétumokra, és a következôkben idézett pontosítást küldte: „…kilépé-
sem az SZKT-ból korábban érlelôdött már, de a döntés egy kolozsvári SZKT-ülésen 
született meg bennem. Ezen Tôkés felszólalt a „kézfogás politika” ellen (román viszony-
latban); én azt kértem, vitassuk meg ennek a realitását, hasznát. A résztvevôk leszavazták 
a vitára vonatkozó javaslatot. Még ott beadtam, írásban, a lemondásomat, és mondtam 
Markónak, hogy én ezzel befejeztem, már a délutáni folytatásra sem jövök. Ô nem hitte. 
Hát ennyi a történet röviden, mármint a kilépésé.”
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