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n. I.

korszerűsége
Közismert, hogy mint minden problematikus jelenséghez, a kivételes
emberhez is, általánosságban véve, háromféleképpen lehet viszonyulni:
elragadtatott tanítvány! azonosulással, tökéletes tagadással, ami mögött
elvi megfontolások és gyarló érdekek egyaránt lehetnek, végül ipedig a
középutasok hűvös és okos mérlegelésével, akik törekvéseik és egyéni
ségük józan ismeretében sem alá-, sem pedig fölérendelődni nem kí
vánnak a korszakalkotó személyiségnek. Melyik a helyes magatartás —
ebben a formában eldönthetetlen. A rajongás ugyanis nem feltétlenül
naiv és szolgai. Legalábbis ajkkor nem, ha a bámulat nem sznob jellegű,
hanem példakeresési gesztus, erőgyűjtés a minta által felmutatott, még
megvalósítatlan lehetőségek továbbgondolásához és kihasználásához;
esetleg egy önálló cselekvési modellhez. A mérlegelő magatartás ennél
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analitikusabb, de nem feltétlenül tudatosabb. Ez elsősorban az iroda
lomtörténész módszere, ám lehet azé az esszéistáé ds, akinél nem annyi
ra cselekvési probléma a korszerűség, mint inkább elmélkedés tárgya.
Melyik hát a célravezetőbb: a bátran ihletet merítő szenvedély vagy pe
dig a sokoldalú megfontoltság látszólagos csalhatatlansága ? Önmagá
ban mindkét lehetőség csonkának tűnik, ki kell tehát egészíteniük egy
mást. A harmadik lehetőségről, a teljes tagadásról itt nem szólunk,
nem a mi esetünk.
Aki megváltást ígér embertársainak, és abszolút erényt hirdet ott, ahol
a személyi etikák szédülten simulnak a társadalom — miként a későb
bi történelmi események mutatják: bomló — normarendszeréhez, eleve
elégtétel nélküli vereségre, megnyomorodásra van ítélve; hacsak nem
vigasztalódik azzal, hogy a új eszmék meghonosodása hosszú, a gon
dolkodó életénél sokkal hosszabb folyamat, amit nem sokban befolyá
sol a barátok és az ellenségek pillanatnyi érdekeinek, tehát — ezzel
párhuzamosan — az író közérzetének, emberekbe vetett hitének hullám
zása. Az íróban azonban szoros, elválaszthatatlan egységben van az,
amit így utólagosan kiemelünk és egymással szembeállítunk: az apró
lépték botladozása és a mérföldes léptek csúcsokat összekötő szágul
dása; a mindennapi élet trivialitásától örökösen sebzett, s így hajtó
erőt képező túlérzékenység, s az ennek időbeli esetlegességén túlemel
kedő, platoni teljességre vágyódó tudat, mely nem elégszik meg a távo
li utópiával, hanem sürgető, maximalista feladatokat állít azok elé az
emberek elé, akiket szent naivitással magához hasonlóknak sejt, s akik
nek — éppen ezért — kész tanulságjként, élő példaként mutatja fel
szenvedéseit és gyönyöreit. Ahogyan a Bűn főhősét megöli a társadalmi
lelkiiismeret, amiként Boda Zoltán kovácsol végső erényt vereségéből,
amiképpen Égető Eszter őrzi és kiteljesíti az emberséget; ahogyan
Kertész Ágnes eszmélkedik s a végén választ, legyőzve Kurátor Zsófi
és Kárász Nelli — csak szemre monumentális — szobrának kísértését.
Többen vannak azon a véleményen, hogy Németh László esszéi nem
csak a drámáinál, hanem a regényeinél is maradandóbbak. Ha ez el
fogadható is, nem azért van így, mintha a legjobb magyar regények
fölülmúlnák Németh regényformáját; inkább arról van szó, hogy ezek
a szempontok bizonyos érték-típust a regényformában megvalósítható
elé helyeznek. Ez nincs ellentétben azzal, amit Németh gyakorta han
goztatott a vallomásaiban; hogy számára a regény és a dráma mindig
is az önvizsgálat eszköze volt, az irracionálisnak csodálatosan racioná
lis elemzése, másrészt pedig az utópia szembesítése a valóság ellenálló
erejével. Keletkezési motívumai és végkicsengése tehát az esszével ellen
tétesek. Ha az utóbbi hangulata a derűlátó emelkedésé, akkor a dráma
és résziben a regény is a változtathatatlan — természetesen: sohasem
konformizálódó — tudomásulvétele; az esésé. A Németh László-i esszé
(nemcsak az utópiát hirdető, hanem az egymástól távolesőnek tudott
tudományágakat szintetizálva elemző is) a teremtés, a növekedés mű
faja, hozzá viszonyítva a regény és a dráma csupán másodlagos: elem
zés. Ezt bizonyítja az is, hogy Németh Széchenyi rajongója, Ady örö
köse; az előbbi korhoz kötött gyakorlatiasságát az utóbbi modem ví
zióival korszerűsíti. Mégsem hátratekintő forradalmár: esszéit a »szo
rongó tájékozatlanság« íratja vele, Európa haladó szellemiségének bemenekítése egy élszigetelt nyelvű, szociálisan sorvadó és kulturálisan
tespedő kis ország életébe. Nem felszínes kozmopolitizmuisból, mert a
befogadó közeg sajátosságaira, egyénítő képességeire még magyarságkutató programjavaslatában is ügyel.
Igaz, nálun:k a hungarológiának sokban más feladatai is vannak, mint
amit negyven évvel ezelőtt Némeh László megálmodott. A legalapve
tőbb különbség, hogy itt az élvont nemzeti szellem helyére a szintézise
ket megelőző mikrokutatások kerülnek; tartalmilag .pedig a kizáróla
gos nemzetin túl a nemzetek közötti, a kölcsönös is érdekel bennünket.
Némethinek azonban ezen a téren is vannak érdeméi. Ő fedezte feli
ugyanis elsőnek az új országokhoz csatolt magyarság irodalmainak vi
szonylagos önállóságát, s azt a különleges helyzetükből adódó lehetősé
get — kötelességüket — , hogy gondolkodásra .kényszerítettsógükkel, a
vele együtt élő más ajkúak szellemének közvetítésével frissítőleg hassa
nak az összehasonlíthatatlanul nagyobb hagyományokkal rendelkező
anyaország gazdagsága tudatában való elkónyelmesedettségére. Bori
Imre elemzi végig (Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom.
Híd, 1971. június), hogy milyen sokat jelentett a Kalangya a válságai-

bán magára maradó Németh Lászlónak, aki viszont nevével és proble
matikusnak bizonyult cikkével bizonyos tekintélyt és olvasótábort biz
tosított az egykori provincia kies területén gyökeret és támaszt sokáig
hasztalanul kereső folyóiratnak.
Művei többségének ismeretében tegyük fel a kérdést — jóllehet a ter
jedelem és az alkalom mindenképpen befolyásolja válaszunkat — : mi
ben rejlik számunkra Németh László korszerűsége? — Annak az áthi
dalásában, aminek hasadását Diltheynek kellett a múlt században meg
állapítania: a humán tárgyak és természettudományok szintézisében,
azonos pontról való szemlélésében és — pedagógiailag — szemlélteté
sében. E pont a reneszánsz ember sokoldalúsági igénye, kíváncsisága.
Ami azonban akkor a természeti jelenségek monumentalitásával nőtt,
az most csupán mesterségesen, hallatlan erőfeszítések árán érhető el.
Az üdvözítő módszer, mellyel e kilátástalannak látszó küzdelemben a
szakemberek ellenséges tekintetű serege mellé állhat: a lényeg keresé
sének zseniális képessége. S még valami: a káprázatos nyelvteremtő
érzék, mely olykor a valóságfedezet, a realitás-érzék hiányáért is kár
pótol. Hibái, melyek a mai fiilozófiaellenes világban annál szembetű
nőbbek, a gondolkodóknál szinte általános fogyatékosságból erednek:
hatalmas tehetségének sajátságait kísérleti alany nélkül általánosítja.
Egy példa: idegen nyelv tanulását csak az kezdheti irodalmi szövegen,
akinek általános nyelvészeti tudása van, vagy pedig a nyelvcsoport va
lamelyik nyelvében járatos, Németh ezzel szemben már a kezdet kezde
tén a nemes szöveget ajánlja. Hasonlóképpen a »minőség forradailmá«nak utópiája is saját hitének, saját ugrásának kivetítése. Történetietlen — mondták többen is e kulcsfogalmára. Szerintünk főkategóriája
csak annyiban mond ellent a szocializmus fogalomrendszerének, anynyival szegényebb ennél, amennyiben csak az elitre korlátozta. De az,
hogy minden emberben felleled a minőség érzéke (»Az em beri lény gaz
dagsága« — Marx) nem utopisztikusabb-e az elhivatottak Németh László-i erkölcsi forradalmánál is, még ha társadalmiságunk nem engedi is,
hogy lemondjunk ennek igényéről.
A fiatal Lukács György a kivételes emberek életidegenségét életük misz
tikus, de tudatosan is vállait egyiirányúságával igyekezett magyarázni;
a gesztusók sorozatával és a kemény magatartással, mely a görög mito
lógia alakjaira emlékeztetőn túlnő az egyén életének dimenzióin és tar
tamán egyaránt. Később e törekvést a marxi evilági ember teljességesz
ménye váltotta fel. Noha Németh bevallottan platonikus, idealista, még
is ehhez az utóbbi Lukácshoz áll közelebb, minthogy ő is a sokoldalú
ember hirdetője és megvalósítója volt, s ő 'is egy megálmodott teljes
ségeszményből, »kert-Magyarország« víziójából vezette le tanítását.
Mint tudjuk, Lukács az emberiség elveszített gyermekkora hiányérzeté
nek pótlására teremtett jövendő történelmi éden képzetéből származ
tatta kategóriáit. Az alapvető különbség abban van kettőjük között,
hogy bár mindketten egyaránt tekintetbe vették a nemzetit és az álta
lános emberit, Lukács az általános, Németh pedig a különös kutatá
sára fektette a hangsúlyt. Hipotézisünket mindkettőjüknél nagy tanul
mányaik és esszéköteteik támasztják alá. Nincs lehetőségünk a párhu
zam folytatására, pedig okunk jócskán lenne, annál is inkább, mert pl.
jellegzetes, hogy mindkettőjük alapvetően szükségesnek tartotta a tu
dományokhoz való viszonyának, az irodalom és a tudomány kapcsola
tának meghatározását. Ellenben míg Lukács az »objektív valóság« kate
góriájával kapcsolja egybe, s a »tükrözés« fogalmával választja el őket,
addig Németh, ahelyett, hogy szükségét érezte volna a pontos elméleti
tisztázásnak, antropológiai szabadsággal játszatja egybe az ellentétes
megismerési, formákat és módszereket. A prózában úgy, hogy alakja
belső életének és magatartásának megjelenítésében a patográfus és az
orvos is részt vesz; az esszében oly módon, hogy a szaktudományok
szűkös módszertanát és közhely-nyelvét elvetve költői Mkesültséggel
a kész termékből indul ki, s a komplexum felől közelíti meg az eleme
ket. Ezzel előhírnöke egy — az oktatásban szükségszerűen bekövetke
ző — folyamatnak, ami már kutatócsoportok kísérletein múlik. Gondo
latainak gyakorlati jelentősége ma még felmérhetetlen. Ezért egyelőre
»csak« a kísérletező embert tiszteljük benne; azt, aki a mai összekuszálódott jelenségvilágban a lényeg felkutatására és antrapomorfizálására
vállalkozott, hogy egészében hódítsa meg azt, ami parciális halmazaiban
az embertől eleve idegennek látszott. Ezért korunk egyik legnagyobb
példamutatóját tiszteljük benne.

ivo andrić

a
szavakról
Semmivel lsem foglalkozom annyit, mint a szavakkal, ami nem je
lenti azt, hogy az egyes szavaikon külön-külön is gyakran eltűnődöm,
örökké náluk időzöm, körülvesznek, mint méhei a méhészt, de ösztö
nösen érzem, meddő foglalatosság minden egyes szóra túl gyakran viszszatémi, s mindegyiket tüzetesen megvizsgálni — s tán még ártalmas is
lehet. S ha néha mégis egy-egy szó hangzásáról, alakjáról és eredetéről
elmélkedem — nem oly szavakról, melyekkel meghatározott dolgok ki
fejezésében élek, hanem a közönséges, különválasztott szavakról, »mint
olyanokról«, a maguk nyers, tartós, átmeneti vagy múlandó jelentésé
ben — , gondolataim meszire elkalandoznák, sötét erdőket, szomjazó
pusztaságokat járok meg nyomukban. Megittasulok a szó jelentése és
eredete utáni hajszától, s elveszek benne. Sokféle csoda kápráztat el
ilyenkor, de rendszerint elcsigázva, zavaros fejjel és üres kézzel térek
vissza erről a vadászatról.

Időbe telik, fáradságba kerül azután, míg ismét helyreáll a rend
közöttem és a felkavart, szétzilált szavaik között, hogy szándékom szerint
a kifejezés békés, engedelmes eszközévé gyúrhassam őket, amellyel el
mondható mindaz, amit el kellene mondani, de amit talán még megkö
zelítőleg sem sikerül elmondanunk soha.

•
A szavaikról, tovább.
A szavakat addig hisszük »beszédeseknek«, amíg magányosak, ár
tatlanok és érintetlenek; ha egyikük másikuk csonka is, mindig akad
olyan, amelyik helyettük is beszél, és sakkal többet mond azoknál.
A szavak mágikus kört alkotnak, s körtáncukat az egész ritmusa hatja
át; ha némely szó lassú is, esetlen vagy fáradt, a többiek magukkal
sodorják, lemaradása így nem észlélhető, s a tánc botlás nélkül folyik
tovább.
Nehezebb helyzetbe kerülünk, ha magukról a szavakról, beszédbeli felhasználásukról akarunk szavak útján vallani. Egyszeriben elné
mulnak, kihűlnek, holt kövekként hevernek, mintha sohasem tudtak
volna beszélni, játszani, énekelni. Ha a szavakról van szó, a szavak hall
gatnak — minden más emberi dolgokról, jelenségről módjukban áll
elárulni valamicskét. Még a hallgatásról is.

Vannak a nyelvnek olyan különvált, röptében elfogott szavai, me
lyek önmagukban képesek rabul ejteni, magúkhoz láncolna hallásomat
és lelkemet, és új, megközelíthetetlen tájakat és messzeségeket tárnak
fel előttem, melyekről, hogy vannak, s hogy lehetnek, sejtelme sincsen
még annak sem, aki ezeket a szavakat kiejtette.
Az ilyen szavak a nép (leggyakrabban nők) ajkáról fakadnak, ami
kor felindulltan beszélnék gondjaikról, vagy hogy kár érte őket, össze
ütközés, öröm vagy elkeseredés alkalmával.
Elkapom ezeket az elejtett s szerencsésen meglelt kincseket, velük
szállók egy ideig, mint sebes, szabad felhőkön, nézem az új, eddig soha
sem látott világokat magam körül.
Néha hosszabb, néha rövidebb ideig tart ez a játék, mely kedve
sebb nekem minden valós élménynél, játéknál és élvezetnél. És aztán,
aztán marad — a feledés.

Hogyha a szavakról van szó, nehéz elmondani, mi mindenbe viszik
bele az embert. Éjszakánként szokott velem megtörténni, ha nem tudok
elailudni, ívagy az ébrenlét és álom közötti lebegésben, vagy a lassú
eszmélés perceiben, amikor nehezen tudok kivergődni zavaros álmaim
ból, mint valami halált hozó langyos ingoványból.
Ilyenkor esik meg velem, hogy a szavak elözönlik tudatomat, álarcosbálat rendeznek, táncra kerekednék: merev menüetteket, kísérteties
quadrille-okat lejtenék, szemtelen grimaszokat vágva bolond oigrándozásba kezdenek, vad dáridót csapnak. Álarc mögé rejtőznek, majd leál
cázzák magukat, másnak mutatkoznak, ugratnak, ahogy egyébként én
szoktam őket; úgyhogy végül már nem lehet tudni, mi .micsoda, ki kicso
da, mintha kiveszett volna a világból minden mérték és értelem, rend
és szabály, s mintha ez a téboly (de tervszerű és rosszindulatú téboly!)
általános törvénnyé emelkedett volna.
Egyszerre csak azután összerázkódom, és felocsúdok e lidércnyo
másból. Világosságot gyújtok. Fuldokolva tapogatom elzsibbadt ujjaimmal a fal keménységét, az ágy puhaságát, keresem a világomba visszave-

Nehezen térek magamhoz, nehezen tájékozódom, elámudok, hogy
szobámban minden a helyén van, nincs felfordulás, semmi sincs össze
törve. Lassan, óvatosan keresgélem ősze a szavakat, melyek egyenként
magukra öltük régi, megszokott jelentésüket, s feltűnnek eszméletem
peremén. Az álombéli szavaik némelyike nem mutatkozik, mintha mind
örökre alámerült volna eredendő értelmetlenségében. Én azonban tudom,
hogy végül ezek is megjelennek majd, egészben, sértetlenül, régi alak
jukban, igazi értelmükben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy adan
dó alkalommal nem fognak ismét beállni valamelyik éjjeli karneváli
menetbe, ahogy a hajdukok vonulták a hegyekbe.

A múlt éjjel azonban igazi osoda történt. A szavak sorjában embe
rekké, állatokká és az engem körülvevő tárgyakká változtak, mindegyik
azzá, amit eladdig jelölt. Előbb még árnynál áttetszőbbek, szélnél mulandóbbak, most egyszerre megálltak, testet öltöttek, súlyuk lett, nagy
ságuk, elnyerték a tárgyak és az élőlények miinden tulajdonságát és
elrendeződtek körülöttem. »A szó testet öltött.« Igen, könnyen vesszük
ezt a szájunkra, mi több szépen is hangzik, de ki hinné, hogyan is fest,
ha mindez valóban megtörténik. Egyszeriben gazdag lettem — sose
kívántam, nem is álmodtam magamnak ilyen gazdagságot. Kincsekkel
voltam elhalmozva. Mindent a magaménak kellett volna tudnom — va
lójában én voltam mindenné. E mérhetetlen kincs ezredrésze i's elég ah
hoz, hogy ledöntsön és maga alá temessen, hogy ily gyenge, kurta lélegze
tet, mint az enyém, elapasszon, elakasszon. És újabbnál újabb szavak
röppennek hozzám, hullanák le körülöttem, és tüstént azzá változnak,
amit addig jelöltek.
Már-már azt hittem, hogy nem vagyok többé, s egyszeriben újabb,
nagyobb, csodálatosabb osoda esett. Egy szempillantás alatt, mintegy
varázsszóra, ismét szavakká változott minden, melyek, mint néma han
gok játéka, láthatatlan madarak árnyékánál könnyedebben, messze száll
tak tőlem, el a csendességbe, a feledésbe, a nem-létbe, oda, ahova a
szavak térnek, miután megszűnnek szavak lenni, miután elvesztik jelen
tésüket, kikopnak a használatból.
Egyedül maradtam, latolgatva, ki lehetek — én, és miivé kell len
nem, inait kell még a szavak e végtelen játékában jélentenem. Hogyan ma
radhatok meg?
Köröttem teljes némaság, sem éjjel, sem nappal. Valami üresség,
amelynek neve nincsen.

Írás közben — szerencsés percekben persze! — a szavak maguktól
sorakoznak, kötődnek és oldódnak, eltolódnak és helyet változtatnak,
vagy teljesen kihullanak, míg nem rendeződnek igazi, egyedül lehetséges
képévé annak, amit mondani akarunk. Könnyű, géplies játéknak tűnik az
egész, a szavak önmaguk által, a maguk kedvére, a maguk hajlamával
űzött öncélú játszadozásának. Holott ez nem igaz, nem a szeszély vagy a
véletlen meddő játéka ez. Akárcsak a fákban, növényekben és minden
ben, amli csák él, láthatatlan életnedv kering a szavakban is, is — mint
valami belső fényforrás — ez irányítja őket, ez adja meg színüket, alak
jukat, erejüket. Aki ír, az csupán figyelmesen követi és több-kevesebb
leleményességgel és szerencsével felhasználja ennek a felfoghatatlan és
elérhetetlen játéknak az egyes mozzanatait.
így a szavak tulajdonképpen kettős életet élnek: magánvaló létü
ket és a megnyilatkozni kívánó emberi gondolat kifej ezési eszközeinek
életét.
junger ferenc fordítása
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Álom ez, távoli álom ,
a harangszót m ost is hallom —
regéket és ábrán d okat
idézn ek a lakodalm on .
WERNYHORA
A harangszót m ost is hallom
átkondu l a lakod alm on :
kínzó ja jo k , k o m o r ja jo k ,
szabdalt testek tenger vére;
ott, a hullák m ellett álltam ;
a harangszót m ost is hallom.
Az áldott népet bám ultam ,
am int hullott átkozotton,
szitkoktól elkárhoztatva:
ap á k fiu k a t át kozák,
fiá k atyju kat kárhozák,
m int O lajfák Hegyén bánat
vérzők könnye, testvérkönny az,
am iről hírt hozott a szél:
és tébolyult fá jó ja jo k —
a harangszót m ost is hallom .
Stamislaw Wyspianski: MENYEGZö (II. felvonás, 24. jelenet)

Andrzej Wajda pályáján jelentős állomás Stamislaw Wyspianski színpadi művének
a filmrevitele. A M enyegző filmváltozatának előzményeit vizsgálva a rendező
filmjeiben makacsul ismétlődő és egyre szélesebb perspektívákat kapó »lengyel
motívumok« alkotják az egyik alappillért, a másikat pedig Wajda sajátos, állan
dóan megújuló esztétikai kísérleted.
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Elsősorban Wajda filmjeiben, azonkívül Andzrej Műnk alkotásaiban és néhány
kevésbé jelentős, de jellemző filmben fogalmazódtak meg az ötvenes évek köze
pétől a lengyeleket legmélyebben érintő problémák. A közelmúlt tragikus esemé
nyei azok szenvedő alanyainaik emberi szempontj ait figyelembe véve kerültek a
legjobb filmek középpontjába. A filmesek a történészeket megelőzve — legalábbis
inspirálva őket — elemezték a második világháború lengyelországi összefüggé
seit és sokszor meglepő eredményre jutottak a lengyelek tragédiái okának, a
»lengyel sorsnak« a vizsgálatában. Gyakran olyan ellentmondásos, a nemzet sor
sára nagy hatással lévő eseményeket, tetteket ábrázoltak, amelyek a filmek alko
tóinak még a közelmúltban személyes élményei voltak. Körülöttük éltek az ese
mények túlélői, egy részüknek még hosszú ideig sok megpróbáltatásban volt
része.

(a műidézetek pap pál for
dításai)

A lengyel filmművészet ikét kiemelkedő alakja, Wajda és Műnk nagy szenvedéllyel
beszéltek ezekről a kérdésekről, a problémák bonyolult, politikai vetületeit is pró
bálták megfogalmazni, így a valóságot meglepően hűen bemutató alkotások jöt
tek létre. Az ő filmjeik megjelenése után kezdtek beszélni a »lengyel iskoláról«,
amely csakhamar kibővült, jó és kevésbé sikerült filmeket soroltak hozzá.
Wajda főiskolás korában készítette el első filmjét, a Mi nem zedékünket.
Az olasz neorealizmus volt akkor a példakép, Rossellimi az elérhetetlennek tűnő
csúcs. A második világháború véres lengyel valóságát neorealista hatásokat tük
röző, romantikus elemeket ás tartalmazó stílusban mutatta be. A film fiatal kül
városi hősed a háború poklában válnak tudatos ellenállókká.
Következő filmjéban az 1944-es varsói felkelés résztvevői mocskosán, elkínzottan
bújnak elő a csatornából, hogy a németek sorra lőjjék le őket. Hősök, akiknek
emberi méltóságúik legminimálisabb elismerése nélkül kell elpusztulniuk. A néző
pedig a háborús hősiesség elképzelt külsőségeinek nyomát sem tudja felfedezni
a filmben.
Klasszikus alkotásának, a Hamu és gyém ántnak fiatal hőse Maciek ugyan
csak a háború és az ezt követő időszak tragikus bonyodalmainak az áldozata.
Megrendítő halála sok-sok lengyel sorsát idézte.
Wajda a fiatalok helyét vizsgálva a mai világban (Ártatlan varázslók, Légyvadá
szat, H úszévesek szerelm e) kutatja a változások oíkait, foglalkoztatja a háborús
hős helye a mai fiatalok között.
L otn a c. filmjének hősei marionett-figurákként dobálódnak a halált hozó háború
lengyelországi kelléktárában. A film ulánusai egy esztölen ütközetben lovakkal a
tankok ellen rohanva pusztulnak el. Wajda kétségbeesett önkritikus, gyönyörű
Siráma ez a film az oktalan pusztulásért.
Wajda később történelmi szintézis létrehozásával kívánta bemutatni a »lengyel
sorsot«. A távoli múltba visszanyúlva Légió című filmjében olyan momentumot
ragadott meg, amikor kialszanak a »szabadság arany fényei« a rabság közeledő
éjszakája előtt, amikor még a remény is csak az ábrándozások témája lehetett.
A nagy motívumok: halál és élet, szerelem, katasztrófák és mindig tragikus di
lemmák: a választás szükségessége, amikor a vágyak megvalósítása lehetetlen.
A feltételek viszont mindig történelmi méretűek. Még az olyan szubjektív érze
lem is, mint a szerelem, a nagy történelem befolyása alatt áll. A napoleoni len
gyel légiót követve idegenben pesszimista következtetésekre ju t a pozitívnak ítélt
háború értékelésében. A nagy lengyel romantikusok által sokra becsült lengyel
múlttal tematiikusan ez vollt az első olyan kapcsolata, amire Wyspianski is utalt
drámáiban. Wajda sok stilisztikai és tartalmi motívumot talál itt meg, amelyek
összhangban vannak poétikájával és fő motívumával, a »nép sorsával«, a »törté
nelemtől tanult egyénnel«.
1967 elején tragikus szerencsétlenség áldozata lett Cybulski, Maciek felejthetet
len alakítója, aki halála pillanatától szimbolikus, szinte mitikus alakká vált a
lengyelek sizámára. A tragikus esemény Wajdát művészi számvetésre késztette:
mit ér a művészet, ki ő és miit csinál. A tragédia után Wajda felmérte a művé
szet értékeit, szerepét egy »ünnep«, a filmforgatás kavalkádjában. A művészet és
a valóság találkozásának a határait vizsgálta, a művész helyét a társadalomban, a
Minden eladó c. filmben. Ezzel a filmmel és a N yírfaligettél jelentősen közeledett
Wajda a M enyegző korszakához. Jaroslav Ivaszkiewicz novellája nyomán a Nyírfalig etben elemzi egymással olyan ellentétes motívumok határénintkezéseit, mint
az elemi erejű erotika és a halál, széthullás. A N yírfaliget egyik jelenetében Wajda
a kamerát Jacek Malczewski lengyel festő nagy képének a reprodukciójára irá
nyítja, amely egy nőt ábrázol kaszával, mint a halál istennőjét, Tanatost. És ez
már közvetlen jele annak az esztétikai érdeklődésnek, amely a Menyegző hoz ve
zetett. Ilyen jelzések Wajda korábbi filmjeiben is találhatók, pl. a H am u és gyé
m ánt hajnali tánca, vagy a Lotna befejező jelenete. Wajda nagyon régóta hang
súlyozza szoros érzelmi és esztétikai kapcsolatát a Menyegzővel. Így nyilatkozott
erről: »A Menyegző az a mű, am in mindannyian felnőttünk: a »lengyel iskola«
legendája, én magam, a Hamu és gyémánt. Művészi hagyom ányaink közül ez a
legeredetibb darab. De ennek az alkotásn ak a sajátosságait csa k nálunk értik
meg. A film et tehát, lévén a legegyszerűbb kapcsolatterem tő form a a világgal,
érth etőv é leh et tenni m egfelelő adaptálással m ás országok nézői szám ára i s . . .
A film ben talán sikerü l a szim bólu m ok általánosabb érvényű akcentusait kiem el
ni, u gyanakkor közelíteni a nézőkhöz ■. ■« A film bemutatói utáni találkozókon
azokra a kérdésekre, mi motiválta a választást, azt felelte, hogy véleménye sze
rint a M enyegzőt filmre írták, csak tévedésből játszották színházban.
Wyspianski sokoldalú, egyedülálló művészete nagy hatást gyakorolt a XX. szá
zadi lengyel kultúra fejlődésére. Wajda pályáján többször találkozott a Menyegző
világával. A film elkészítése előtti aggályairól a következőket mondotta: »Attól
fé le k leginkább, hogy a
Menyegzői valójában m ár eladtam so k film em ben.
O lbrychski azt m ondta n ekem : m iért fog lalkozol a MenyegzőveZ, hiszen azt m ár
rég m egcsináltad. Lehet, hogy tényleg nem kellene hozzáfognom ? Lehet, hogy ez
olyan könyv, am it a párnánk alatt kell tartani, állandóan olvasni, em lékezni rá,
m agányunkban imádni, d e soh a nyilvánosságra hozni. Lehet, hogy az én saját,
kizárólagosan m agán Menyegzőm ezekben a részletekben világosabban nyilvános
ságra kerülne, ezekben a rongyokban, a film jeim ben felv etett gondolatokban,
hangulatokban, mint az eredeti egész film b e n . . . Másrészt lehet, hogy ez a meg
film esítés esélyt ad nekem , talán leh etőv é teszi, hogy átlépjem a k öv etkező korlá
tot, lehet, hogy felem el, lehet, hogy a fo rrásb ól való m erítés felszabadítóan hat
rám, beteljesü lést hoz?«

Ez a mű, amely ennyire fontos volt Wajda számára, és amely megfilmesítésének
a híre nagy izgalmat váltott ki Lengyelországban, legendateremtő mű volt. 1900-ban
egy akkor nem túl ismert szerző írta, akit 1901-ben, néhány nappal az ősbemu
tató után zseninek és a nagy lengyel romantikusok utódának kiáltottak kii.
Egy szokatlan társasági esemény indította el a legendát: Lucjan Rydl, Wyspianski
barátja 1900. november 20-án feleségül vett egy parasztlányt, Jadviga Mikolajczykównát a Krakkó melletti Bronowice Male faluban. A falu egyházkerületileg a krakkói
Mária templomhoz tartozott. Ez a tény azért volt jelentős, írja Boy Zelinski a
P letykák a M enyegzőröl (1924) c. munkájában, mert a bronowiceiek naponta
falujuk templomában imádkoztak, de az esküvőket Krakkóban tartották. A krak
kói művészek, elsősorban festők, nem győzték őket nézni. A folklór, a »termé
szetes« ősi kultúra divatja csábította őket. Rydl cseh íróbarátjának így írt
erről: »Fando, láttál-e k ra k k ó i lakod alm as m enetet vágtázó, tajtékzó lovakkal,
csen gőkkel, ostorpattogással, lódobogással. Tudod, hogy lobognak a pávatoll
bokrétá k , a v őfély ek vállára kötött színes ken dők, hogy tüzelnek a vörös szög
letes sap kák. Láttad, m ilyen koszorú ja van a m enyasszonynak és a nyoszolyólánynak: m intha fénylő arany regőkből, színes gyöngyökből és p án tlikából len
ne fonva. Láttad, am int a százszínű ruhába öltözött, fűzős, virágos ken dős n ők
kel és fehérin ges fér fia k k a l teli sz ek erek hajtanak. Tudod többé-kevésbé, hogy
néz az ki. Így m entem én az esküvőre, ilyen volt az én lakodalm as menetem.«
Ez a Menyegző dokumentális nyomára vezet. Nemcsak a kosztümök vonatko
zásában, amelyeket Rydl a későbbiekben a legnagyobb aprólékossággal ír le,
amiről Wyspianski egy mondattal tesz említést. Rydl leírja részletesen az egész
szertartást, ennek alapján rögzítették azt a filmszalagra. Leveléből világosan érzé
kelhető a színesség, dinamika, lendület, a lakodalmas menet plasztikája. Vannak
más összefüggései is annak a ténynek, hogy Wajda Wyspianski drámáját nem
absztrakt térbe, hanem konkrét történelmi keretek közé helyezte, hivatkozva a
korabeli galíciai Krakkóira, valóságos konfliktusok egész füzérére. A forgató
könyvíró Kijowski és Wajda már az előkészületi munkák során erősen hang
súlyozták a realizmust és történelmiséget, amivel igyekeztek átitatni művüket.
»Igyekeztem behatolni a b b a a szituációba, am elyben a MENYEGZŐ született —
— mondja Kijowski. — A helyzet a köv etkező volt: értelm iségiek és művészek
egy cso p o rtja kis falu ba kerül, am ely néhány kilom éterre van attól a határtól,
am ely az országunkat m egszálló k ét birodalm at választja el egym ástól; mindez
a nagy h áború előtt történik, am elyben a két nagyhatalom készülődött egy
m ásra vetni magát, az ország sorsán ak pedig itt kellett eldőlni. A menyegző
éjszakáján erről m ég sen ki sem tud. De az előérzetek m ár gyötrődést okoznak,
a múlt szellem ei h atalm u kba kerítik a képzeletet, azonban m indenkit gyötör a
tehetetlenség érzése, am ely onnan ered, hogy a nem zeti történelem további ala
ku lására az a k k o ri gon dolkodó és cselekv ő em b erek közül sen kin ek nem lehe
tett befolyása. A zokban a kép ekben , am ely eket én javasolok, em lékeztetek a ha
tár közelség ére és az elköv etkezen d ő háborúra, am elynek a vigiliáján a menyegző
vendégei előtt történelm i és irodalm i szellem ek jelen n ek m e g . . .«
A lakodalom a menyasszony nővérének a férje, Wlodzamierz Tetmayer és szülei
házában volt, ahova Rydl és Tetmayer rokonai és barátai voltak hivatalosak, a
»városi vendégek«, köztük Wyspianski, aki Rydl vőfélye volt, valamit csaknem
az egész falu.
Tadeusz Boy-Zeleriski a következőt írta Wyspáanskiról:
» ... fe k e te köp en yébe szorosan bebu rkolózv a állt egész éjszaka az ajtófélfán ak
tám aszkodva, acélos, átütő szem m el vizsgálódva. K örös-körül folyt a lakodalom ,
hu ppogtak a táncosok, a házba pedig időről időre b ejött néhány szem ély, párbe
szédfoszlányok h atoltak az író fü lébe. Itt látta és hallotta W yspianski saját da
rabját.«
A november 19-én kezdődő lakodalom négy napig tartott, hétfőtől csütörtökig, az
inspiráló lakodalmas éjszaka a szerdáról csütörtökre virradó, harmadik éjszaka
volt. A táncolás, ivászat, álmatlanság harmadik napja volt már ez, lehetett hip
notikus. Nem egészen három hónappal később, február 15-én Wyspianski levél
ben adotit jelzést új darabjáról a Városi Színház akkori igazgatójának, Józef Kotarbinskinek, március 16-án pedig — négy hónappal a lakodalom után — lezaj
lott a premier. A plakátok a szerző ötlete alapján »tényszínházat« propagáltak,
a MENYEGZŐ szereplői mellett megadták az eredeti alakok nevét is. Erről ugyan
végül ás lebeszélték, de így dis kirobbant a botrány, az érintett személyek sorra
megsértődtek. A költő szomorúan kérdezte: »Mivel vádolnak engem, m iért haragusznak rám ? Hogy én azt m egláttam , am it ő k nem vesznek észre? Vagy hogy
arról beszélek, am iről ő k hallgatnak? Nem a k a rjá k az igazságot? A népet ö rö k k é
cu korkáv al kell etetnünk?«
A közönség azonban már akkor lelkesen fogadta a darabot. Az előadás után a
színpadra kórt szerző nem ment ki, nem érezhette a MENYEGZŐ fogadtatását.
Lucyna Kotarbinska írja visszaemlékezéseiben: »B efejező d ött az előadás. Minden
ki m egkövültén ült. Csend. J ó néhány m ásodperc választotta el a csen det a han
gos, töm eges tetszésnyilvánítástól.« A kritikák is felülmúltak minden várakozást:
a különböző beállítottságú politikai sajtó egyértelműen az új lengyel irodalom
legkiválóbb képviselőjének ismerte el a szerzőt. A Tetmayer testvérek írták nem
sokkal később a költőhöz: »nagyszerű m űalkotás és a hazaszeretet nagy művét
hozta létre«, »az egyik leg rem ekebb lengyelül m egjelent dolog«. Sőt mi több, a
Menyegző alkotóját a nagy romantikus próféták utódjának tekintették. Az egyik
első előadáson koszorút adtak át neki a következő felirattal: — íme a férfi, akit
Mickiewicz megjövendölt.
A M enyegző körüli nemzeti egyetértés egyesítette az ellentétes táborok kritikusait és
a közönséget is. Az átlagosnál sokkal nagyobb előadásszámot ért meg rövid idő alatt.
Krakkó nevezetességéhez tartozott az előadás, és a beutazó közönséget már nem
a bonviván költő Rydl házassága érdekelte. A Menyegző körüli legenda gyors

kialakulásához több tényező járult hozzá, amelyek a korabeli Galícia társadalmi,
politikai, kulturális helyzetéből következtek. A nemrég elhunyt Kazimierz Wyka
professzor véleménye szerint az egyik a krakkói értelmiségre jellemző irodalmi
ideológia volt, amelyet a humán irányú nevelési rendszer alakított ki és amely
nagy érdeklődéssel fordult a romantikus költészet és annak ideológiája felé: a
galíciai értelmiség a múlt eredményei őrzőjének tekintette magát, amelyben a
romantikus hagyományok domináltak.
A fiatal Lengyelország esztétikai érdeklődése szívesen fordult a romantikához,
az ő s ö k volt a legértékesebb minta. Wyspianski egyértelműen kapcsolódik az
Ő sökhöz, .nemcsak a vízióival, hanem nyelvi koostruóickoióval is: a reális szemé
lyek más nyelvet beszélnek, mint a lakodalom szellemei. A Menyegző irodal
mi konstrukciója, újszerű művészi megtestesítése, amely a néphez valói küldetés
hangoztatása eszmei funkcióját szolgálja — a Menyegző népszerűségének a
másik oka. Lehet, hogy éppen a reális világnak a képzelettel, vízióval, visszaem
lékezésekkel való keverése váltotta ki a varázslatot, amriől a kortársak be
széltek.
A harmadik oka Wyka a darab megjelenése idején uralkodó társadalmi-politikai helyzetben látja. Azt írja: » ... bárm ilyen oldalról vizsgáljuk a Menyegzőt,
rendkívül galíciai mü az, és érthetetlen e tartom ány társadalm i-politikai viszonyai
ism eretén ek hiányában, am ely viszonyok W yspianski társadalm i tapasztalatai
ban tükröződnek.«
A darab szellemalakjai a lengyel történelmi múlt közismert, különböző okok
miatt fontos figurái. Megjelentetésük ad a darabnak nagy történelmi, nemzeti
távlatot.
Stanczyk alakjának megalkotásához Alexander Jagiellonczyk, Zygmund Stary és
Zygmund August híres udvari bolondja szolgált mintául. A XVI. századtól szere
pel ez az alak az irodalomban, festészetben. Az Újságírónak jelenik meg — a film
ben az Üjságíró alakjában — mintegy a politikai bölcsesség példaképe; Boy-Zelenski írja, hogy Starzewski (az Üjságíró eredetije) szobájában függött Matejko
vázlata Stanczykról.
Wernyhora — a X V III. század második felének legendás kozák jövendőmon
dója; híresek voltak jóslatai Lengyelország és Ukrajna jövőjéről. Megjósolta az
ukrán parasztok felkelését, Lengyelország felosztását, a napóleoni háborúkat,
Lengyelország felszabadulását, Ukrajna sorsának jobbra fordulását. Történelmi
kutatások alapján megállapították, hogy Wernyhora jóslatai misztifikáaiók, a
X IX . század elején keletkeztek. Wernyhora jövendölései mítosz alapját képezik,
amely sok romantikus lengyel író képzeletét ragadta meg. A Gazdának Werny
hora hagyományos értelmezésben jelenik meg, mint a nemzeti misszió példája.
Matejko is megfestette Wernyhorát, Wyspianski pedig vitrázstervhez használta fel.
A Hetman eredetije — Franciszek Ksawery Branicki (1730—1815) koronás hetman, az egyik első hatalmas és gazdag lengyel mágnás, a régi rend szilárd híve
volt. Harcolt a bari szövetség ellen. Az ukrajnai parasztfelkelést (1768) az oirosz
hadsereggel közösen fojtotta vérbe, az 1788-91-es országgyűlésen pedig a reak
ciós párt feje. A pétervári udvarral állandó kapcsolata volt. 1793-ban Lengyelország második felosztása után visszavonult a politikai élettől, javait élvezve
Biala Cerkew-ben élt. A Kosciuszko felkelés idején távollétében halálra ítélték.
Irodalmi előzménye Mickiewicz Ő sök c. művében a rossz úr szelleme és az
orvos szelleme az ő s ö k epilógusában.
A darab és a film kulcsalakja Jakub Szela szelleme. 1846-ban kb. 60 éves volt,
1862-ben halt meg. Smarzowi paraszt, a birtokosok elleni perekben a falu megbí
zottja volt, nagy népszerűségnek örvendett a parasztok körében. 1846 február
jában a tarnovi főszolgabíró, Breinl hamis híreket keltett, hogy az urak alatt
valóikat mészárolni készülnek. A parasztok fegyveres ellenállásra hiztatta és
különféle ígéreteket tett nekik. Szela körzetének megmozdulása élén állt, különös
kitartással üldözte birtokosaik családját. Szela akciója a többihez képest terv
szerű volt, csak egy éjszaka volt öldöklés és Szela ebben nem vett részt. A pa
rasztfelkelés összeomlásakor Breinl parancsára visszavonult. A katonaság hat
hét alatt felszámolta a felkelést. Két évvel később, 1848 februárjában Bukowinába vitték, kapott harminc hold földet, ahol életének hátralévő részét a rendőrség
diszkrét felügyelete alatt töltötte. A közvélemény úgy értékeli, mint aki a nép
sérelmeiért vakon bosszút állt, de nem tekintik népvezérnek, nem tudta ugyanis
következetesen végigvinni a harcot a parasztok jogaiért. Ezért jelenik meg a
Menyegzőben a szegény falu képviselőjének, az öregnek. A történelmi szellem
alakok megidézése a bronowicei paraszt—értelmiségi lakodalomban nagy drámai
feszültségű, furcsa színpadi mű létrehozását eredményezte. A darab nézőjét vagy
olvasóját a lengyel történelem néhány sajátos kulcsfigurájának életrekeltése egy
feszültségekkel teli időszakban számvetésre késztette. Wajdát mindig a lengyel
történelem nagy problémái, nagy összefüggései érdekelték. Ezért jelentett szá
mára izgalmas feladatot az őt érdeklő kérdések új perspektívából való vizsgá
latának a lehetősége.
De a mű filmre vitelének már az ötlete, szándéka is nagy nehézségeket támasz
tott. A megfilmesítések általában arra törekednek, hogy korszerűvé tegyék a
művet, hogy a téma, a problémák, konfliktusok egyetemességét hangsúlyozzák,
hogy a filmváltozat megszabadítsa a művet történelmi függőségeitől és a mai
értékrendszerhez alkalmazza.
A Menyegzőnek a lengyel színházi életben egyedülálló szerepe volt. Minden
valamirevaló rendezőnek ambíciója volt Wyspianski darabjának színpadra vitele.
A háború utáni időszakban körülbelül 40 bemutatója volt sok előadással. Mind

egyik rendező bizonyítani akarta, hogy sajátos látásmódja van a Menyegzővel kapcsolatban. A színházak arra törekedtek, hogy lehetőleg új rendezésben
mutassák be a darabot, minden színész vágya az volt, hogy valamelyik főszere
pet eljátszhassa.
A nagy lengyel színházi rendező, León Schiller írta ezekről a nehézségekről
1937-ben a Scena Polska c. lap hasábjain: »Nem könnyű a színésznek elrontani
a Menyegzöt. S o k k a l könnyebben elköv eth eti ezt a csodát a rendező, ha nem
korlátozód ik tevékenysége a mű lényegében való elm ély ed ésre. . . ha a m ai ren
dező h atáskörét átlépi. E zek pedig nem kicsik, m ert lehetővé teszik a régi művet
olyan m egvilágításba helyezni, am ilyet a k o r érd eke m egkíván, m iközben nincs
szükség a szöveg, vagy a történet m egváltoztatására, m ert világos, hogy a mű
id eológ iája az alkotó szám lájára íratik, a színpadi m egjelenítésnek teljes o b je k 
tivitással kell ezt szolgálni, minthogy a nézőtér ezt m egérti és m aga tud m eg
felelő k ö v etkeztetéseket levonni. H a viszont a rendező a M enyegzöt esztétikai
kísérlet tárgyának tekinti — tönkreteszi, elveszi erejét és szavakba nem önthető
szépségét, am ellyel »nem aktuális« volta ellen ére rendelkezik. Hiszen a Menyeg
ző ú jra sz erk esz tése. . . hibáinak, a szerző figyelm etlenségének, a szabad inter
p retációkn ak a kijavítása, m indannak a bem utatása, am it tudunk a szerzőről,
m int a m últhoz tartozó alkotást, nagy felelősségérzettel a m ai nézők iránt
— ez nehéz, a lkotó és m egtisztelő feladat.«
Ezek a nehézségek a filmrevitel esetében még fokozódtak. Wajda, mielőtt a film
hez fogott volna, színpadon is megrendezte a Menyegzöt.
1962. október 24-én volt a premier a krakkói Teatr Staryban. A szánpadtervet és
a kosztümöket is maga Wajda készítette. Az előadást újító jellegűnek tartották,
bár — a színházi hagyományok fényében — rendkívül ellentmondásosnak, öszszehasonítva a filmváltozattal a krakkói előadást, sok rokon vonás figyelhető
meg, általános szándékában és részleteiben is, díszletekben, szereposztási kon
cepcióban. A színházi előadás a film főpróbája volt.
Wajda krakkói előadása egy véget nem érő tánc motívumára alapult. Már itt
mintegy vitázva a színházi hagyományokkal, távolról mondatta a dialógusokat,
a táncolókon keresztül kiabálva. Ily módon a költő távolról vívta csillogó szópárba
já t Marynával. A filmben erről a jelenetről lemondva magát az elvet hagyta
meg és szélesítette ki. A Költő olyan figurát alkotott, aki a »felsőbb, többieket
lenéző osztályt« képviseli — így írták a kritikák — és nyilvánvaló módon az »ér
telmiségi tehetetlenség, értelmiségi gőg« egyik képviselője volt. A krakkói kriti
kusok rossz néven vették Wajdától, hogy Rachelt »ledegradálta«. A rendező uta
sítása szerint ezt a szerepet a színésznőnek a »legélesebb paródiával« kellett já t
szani, így a finom iróniával és költőien megírt figurát »a kibírhatatlanságig irri
táló idiótává« változtatta. »Az irónia gúnyolódássá változik, a gúny sim a egyér
telm űséggé . . . N em m arad m eg a Menyegző m egkapó költőisége. Sem m i sem
m arad a szöveg m á g iá já b ó l. . . W ajda kezéből kisiklott valami, am i a drám a
nagyságát adja. A kon fliktu sokat vodkával töltötte ki, m egm utatta a nép egyik
be nem hegedt sebét, am ikor a végén Ja s e k e t üres üveggel a kezében vezeti be
— d e nem hallotta a zenét, am i R achel szavaiból és a darab so k m ás részéből
szól.« — így vélekedett az előadás egyik kritikusa.
Wajda rendezése hangsúlyozott egy radikális osztálytípusú konfliktust és reális
történelmi összefüggéseit. Ennek a szándéknak volt alárendelve a lakodalmi lá
tomások bemutatásának a koncepciója is, hogy reális motivációt kapjon. Wajda
feltételezte, hogy azok kizárólag az alkoholtól felizgatott képzelet játékai: »Kinyí
lik az ajtó,: bejön két paraszt, m aguk között tartva egy szétvágott fejű harm a
dikat (elkezdődött m ár a verekedés). Ez a k ép eltűnik és ezután kezdődik a
Szelával foly tatott beszélgetés. Vagy a F ek ete Lovag. A cselekm én y T etm ajer festő
m űhelyében zajlik. V alaki részegen öltözik — a nézők szem e láttára — páncél
r u h á b a . . . A kiindulópontnak m indig konkrétnak, a szituációnak m egfelelőn ek
kell lennie, a képzelet és az álom határán ak pedig a leh ető legnagyobb m érték
ben elm osódottnak.« — írta a darabról egy filmkritikus.
Hasonló megoldások nyomai találhatók a filmben, ahol nagyobb és alapvetőbb vál
toztatásokra volt szükség a műfaji sajátosságokra való tekintettel.
A forgatókönyvíró Andzrej Kijowski kritikusnak, írónak nehéz volt olyan változ
tatásokat eszközölnie, amelyeket nem a dráma szövege diktált volna; és való
ban, a forgatókönyv szem előtt tartja ezt, útmutatásul legfeljebb az idézett do
kumentumokhoz fordul — azoknak az embereknek a visszaemlékezéseihez, leve
leihez, akik Wyspianski hőseinek mintájául szolgáltak. Kijowski és Wajda igyekez
tek minden lehetőséget felhasználni, amit a szöveg adott a helyszínre, a díszle
tekre vonatkozóan. A Költő és Maryna egyik beszélgetése pl. a kertben, fák kö
zött zajlik le. A szél összekócolja Maryna szép haját, és a hajnal sápadt fényé
nél élesen rajzolódnak ki a fák száraz, görbe ágai. Wajda sok filmjéből tudjuk,
hogy szereti a levél nélküli fák képét háttérben az égbolttal. Ennek a három
tényezőnek az összeállításából: kora reggel, nem túl világos, a fák és a szél
által formált éles kontúrok — a jelenet meghatározza azt a hangulatot, ami a
hősöket is jellemzi: a Költő, Rachel és Maryna között, Maryna, aki engedékeny
és elutasító egyszerre, már nem kacérkodó hangulatban, hanem dühösen. A ára
mában ehhez a jelenethez Maryna ad útmutatást, amikor a Költőnek mondja:
M enjen uram lehűlni
az udvaron a szélben

A Költő válaszolja:
Ott! ott so k k a l rosszabb még
Ott m egtépáz engem a szél
a fá k ottan óriások
és búskom orság fa k a d rettenetes
a sötétben rozsdálló
bozótból és tön kökből m eg lom b ok b ó l
m elyek nyugodt Szláv Isten ségek szellem eihez hasonlók
A filmbe a párbeszédnek csak az első része került be, amely Maryna és a
Költő személyes vándorútját érinti — amely a drámában a látomásos jelenetek
után már kevésbé fontos. Itt a filmváltozatban jellegzetes jelentéseltolódás tör
tént. Kétségkívül elszegényítette ennek a beszélgetésnek a jelentéstartalmát, de
ez a filmdramaturgia szabályai szempontjából elkerülhetetlen volt. Hangsúlyel
tolódásokra többször sor került már egy-egy jelenet előkészítése során. Wajda
a végső szituációs-dramaturgiai formát és jelentéstartalmakat csak a forgatás
közben véglegesíti. A változtatások következő szakasza a montázs, amit Wajda
mindig személyesen végez.
A fő dramaturgiad koncepciót már a forgatókönyvben megtervezték. A Me
nyegző két alapvonalát hagyták meg: a realista-vígjátéki és a drámai-víziós
szálat, azzal, hogy a három felvonásra való felosztás megszüntetése más cezúrát
adott, és kicsit megváltoztatja a szerkezeti hangsúlyokat. A cezúra a film köze
pén van. A szellemek és az éjszakai kísértetek meghívása alkotja ezt a pontot.
A drámában az első felvonás három utolsó jelenete ez, ami után a csaknem tel
jesen látomásos második felvonás következik. A vígjátéki szálból néhány eltérő
hangulatú jelenet van ide beépítve (a vőfélyek kacérkodásai és az Orr botrányai)
a második felvonás tizenötödik jelenete után Wrenyhora megérkezése előtt: ettől
a pillanattól kezdve teljes egészében a látomásos szál kerül előtérbe. Az igaz,
hogy a filmben megmaradt az egymástól eltérő hangulatú látomásos és udvarlásos jelenetek kapcsolata (a másodiknak Wajda sokkal inkább »naturalisztikus«
lefolyást biztosított — felhasználva a drámában rejlő szuggesztiókat, ami által
élesebbé tette őket), mégis annak következtében, hogy már korábban néhány
realista jelenetet átvittek a III. felvonásból a film elejére, a második részben a
víziós jelenetekre összpontosul a figyelem, valamint az ebből eredő következ
ményekre: az osztálykonfliktusok kiélezésére. A realista vígjátéki szál nagymér
tékben lehalkított. Ennek »realista« motivációja van: a film második része az
éjszaka végén, hajnalban játszódik, amikor a lakodalmas vendégek már fáradtak,
nem túlságosan hajlamosak vidám flörtökre, a zene elhalkul, a táncok elveszí
tik elemi erejüket. Ez a harmadik lakodalmas éjszaka volt, és ez az éjszaka
szolgált dramaturgiai vázul.
A dráma filmrevitelénél rendkívül nehéz problémát jelentett a nyelv kérdése,
A Menyegző versben van írva, a sorok két határozottan kihangsúlyozott négyszótagos tagra vannak osztva, gyakran jelzett cezúrával elválasztva egymástól.
Ez a drámának jellegzetes ritmikát ad, ami a Krakkó környéki folklórra utal.
A Menyegző verssorai rendszeresen rímelnek, ami fokozza élénkségét, fülbe
mászóvá, könnyen érthetővé teszi a művet. A Menyegző egyik fő erénye a
nyelvi megformálásban van, hogy annyira lengyeles és sajátos ritmusú, spon
tán és természetes rímelésű, felhasználja a hétköznapi nyelv természetes dalla
mát. Ez nehezítette a helyzetet: a film realizmust, hétköznapi beszédet követel.
A második követelmény teljesítése a dráma stilisztikájára alapulhatott, az első
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a M enyegző szövegének az oly kifejező ritmus- és rímszerkezetének a szelídítésére törekedett. A szöveg jelentős megrövidítése következtében jelentkezett ez,
a rövidítés szükségszerű volt természetesen, mert a dráma nem fért volna el egy
kétórás filmelőadás keretei között és nem hagyott volna helyet a filmszerű cselek
vésre a képek és a filmművészet más kifejezőeszközeinek a segítségével.
A párbeszédek megrövidítése nagyon jelentős, ugyanakkor sikeres. Ez tette lehe
tővé, hogy a filmváltozat az alapgondolatokat láthatóvá tegye. A párbeszédek
megtisztultak az »Ifjú Lengyelország« kissé fellengzős stilisztikájától. A szimboli
kus víziós szál dialógusainak a többsége is kimaradt: itt a szöveg helyére képek
kerültek. A dráma szövegének jelentős megrövidítése ellenére minden ismert
»jelentéses-párbeszéd nyomot« megőriz a film, viszont megtöri vagy csökkenti a
versritmusok szabályosságát. Ez különösen az urak beszédére vonatkozik, a pa
rasztok a filmben sokkal gyakrabban használnak rímeket és ritmikus részlete
ket . . . A rövidítések általában találóak, erről az említett példák tanúskodnak.
Ezeken a műhely-változtatásokon kívül az alkotók még egy műveletet hajtanak
végre, amelynek eszmei-problematikus természetű következményei vannak: kivi
szik a Menyegzőt a bronowicei kunyhó fala közül.
Wyspianski drámájában a lakodalmas vendégek az első felvonás utolsó jelenetei
ben néznek ki először a kunyhó ablakain a Szalmabábu (Chochol) és a szellemek
meghívása pillanatában. Wajda bem utatja, hogy a lakodalmas menet hogy kerüli
meg a katonai erődöt, a kamera többször visszatér hozzá. Mindjárt a film ele
jén, az első dialógusok és néhány jelenet után a Gazda — a Wernyhora által
meghatározott »cselekmény« szempontjából a legfontosabb figura — kimegy a
kunyhóból, maga elé néz és látja a chocholokat. A kamera panorámázik utánuk,
majd visszatér a Gazdához, aki megiszik egy pohár vodkát és visszamegy a
kunyhóba. Ebben a pillanatban lép be a képbe az öreg, az udvar irányába ha
ladva. A chocholok között megjelenik Rachel: a kamera ködbe burkolva mu
tatja be, mint egy szellemet, majd bevezeti a ház fényébe. Ez a jelenet mintha a
szövegből lenne varázsolva, minthogy Rachel beszél sétáiról a szalmabábuk kö
zött. Fontosabb a következő külső betét: a lakodalmas szórakozások egyik pilla
natában, mielőtt még a meghívások eljutnának kifelé a többi vendéghez, benéz
kívülről a házba az Öreg, letörli az üveget, de azonnal továbbsántikál és elbújik
a szekér mögött. Onnan nézi biztonságos helyről azt a néhány lovast, akik meg
állnak egy pillanatra az ablak előtt, hogy azonnal továbbmenjenek. A kunyhóból,
az üvegen keresztül látjuk őket. Kinek a szemével? Talán éppen a Gazdáéval,
bár a kamera nem jelzi ezt. Van még egy analogikus jelenet: a Gazda belülről,
letörölve az üveget, kinéz: újra egyenruhás lovasokat látunk, a Gazda újra meg
iszik egy pohár vodkát.
Mindenesetre ezek a képi betétek határozottan elválasztják a két szférát: a
belső, intim — és az idegen, sőt talán ellenséges lovasok vagy »nem emberi«
szalmabábuk külső világát. A szalmabábukat a lakodalmas vendégek a szelle
mek és kísértetek meghívása pillanatában nézik. A cselekményt itt a Költő —
Rachel távozása után (a chocholok között eltűnik a ködben, úgy, ahogy onnan
előjött) a Vőlegény, a Menyasszony vezetik.
Wajda még néhányszor kivezeti alakjait a házból. Az egyik pillanatban a Költő
ül le a ház előtt gyújtott tábortűz mellett, majd a Vőlegény já rja átszellemült
táncát a fák közötti pocsolyában, ebből az öröméből az Öreg szarkasztikus te
kintete ébreszti fel. Wajda furcsa módon állandóan visszaviszi a kamerát az
öregre azokban a pillanatokban, amikor a cselekmény mintegy megáll a ház kü
szöbén, a »vendégek világa« és a »szellemek-szalmabábok-ellensógek« világa határán.
És ebben az összefüggésben mát jelképez az öreg, a parasztfelkelés résztvevője,
amely felkelésnek Szela vezetésével az volt a feladata, hogy az osztálysérelmeket
megszüntesse, vagy legalább megbosszulja? Az öreg vén és szegény, alig kap valami
ennivalót a kapualjban, be se mer menni a házba, az asztalhoz ülni, de jelen van,
közelben, mint a sérelmek és a gyűlölet szimbóluma, csak elrejtőzve. Érdekes, hogy
az Öreg lesz az a figura, akinek — másik öt kiválasztott személlyel együtt — a la
kodalmas éjszaka lehetővé teszi a múlt megtekintését.
Mielőtt azonban eljön a szellemek éjiszakája, az osztálykonfliktust Wajda nem
egy realista vígjátéki jelenetben hangsúlyozza. Az Üjságíró és a Költő menekül
nek Czepiec, a nagyszerű paraszt elől, akii a »világnak feszül« és szeretne valami
újat megtudni a városi uraktól, szeretne elpolitizálm azokkal, alkik a politiká
ba és a városi civakodásokba belefáradtak és itt a »nyugodt falut, vidám falut«
keresik. Tehát a film első felében a találkozást kísérő hangulat a lekicsinylés
jegyében alakul, vállveregető gesztusok, amelyeket Wyspianski stilisztikai eszkö
zökkel hibátlanul kifejezett: »Ah, kedves gazd-uram!« — mondja az Üjságíró, vagy
amint a Költő válaszol Czcpiec konspiráoiós-allúzáós szavaira: »tudod uram, mi
itt készek vagyunk«, fenmkölt hangon: »Bárkit szívvel köszöntsetek, keressétek a
nagy Piaszt királyt«. Wajda ehhez következetesen tartja magát: Czepiec (akit F.
Pieczka játszik kitűnően), egy pillanatig sem emlékeztet szarmata-köznemes figu
rára. Kezdetben kicsit zavarban van a Költő és az Üjságíró magatartásától, de
gyorsan magára talál és tökéletesen tisztában van azzal, hogy mit akar.
Wajda a Wyspianski által körvonalazott konfliktust kiélezte. — A parasztmáni
ának több forrása volt — társadalmi, politikai, gazdasági, művészeti (Wyka:
A M enyegző legendái és igazságai). Tény azonban, hogy ez a számunkra nevet
séges jelszó, amit Wyspianski is kigú-nyolt (bár meglehetősen jószándékúan), a
filmváltozatban nem jelenhetett meg jószándékú vígjáték formában. Wajda való
di, realista motívumok megrajzolására törekedett, a személyek cselekedeteiben
csakúgy, mint a Menyegző képének meghatározásában, nem kerülhette el a
társadalmi összefüggéseket, mint ahogy nem kerülte el a politikaiakat sem. Waj
da tehát élesen szembeszegült azzal a szolidaritással, ami a Gazda gondolataibanbeszélgetéseiben világosan megjelenik a galíciai vérengzés felelevenítése és a ne
mesi származékok részéről való megbocsátás formájában és a paraszt Piaszt
iránti bizalom légkörében. Wajda a párbeszédeket megrövidítve az érzelmi hatá

sok fokozására törekszik és dramatizál, ugyanakkor nem áll a parasztok olda
lán, ugyanis ez ma feleslegesnek hatna és naiv kokettória lenne. Wajda azokat
a parasztokat mutatja be, akiik az új felkelést kezdeményezik, sőt azokat, akik
készek a nemzeti-társadalmi, vagy társadalmi-nemzeti forradalomra.
A látomásos jelenetek előkészítése Marysia víziója: elhunyt vőlegénye jelenik
meg előtte. Ez volt a legkönnyebb út a »reálisnak az irreálissal« való összekap
csolásához. Wajda hangsúlyozta ezt a pszichológiai motivációt, amikor Marysiából
(E. Rrakowska kitűnő alakítása) környezetétől elidegenedett alakot formál, aki
már előre szándékosan félre van állítva, mert egyik oldalról költői, beteljesületlen
múlt köti, másrészt egyszerű paraszt férje oldalán a triviális valóság. Wajda Ma
rysia alakjából, és abból, amit mond, »leitmotivot« hozott létre: néhány jele
net elteltével újra és újra megjelenik különböző lakodalmas tennivalók köze
pette, a táncoló környezetben visszatér az éveikkel azelőtti eseményekhez, ame
lyek számára nem úgy fejeződtek be, mint nővérei számára. Egy-egy kiragadott
mondatot ismételget (a dráma ellenére, ahol a jelenetek normális forgatagába
van beletkeverve): »örülök, m agam ban m eg azt gondolom , ja j lesz n eked nő
vérkém «, »Násznagyok m ikor jö ttek h o zz ám . . .«, »Nézem csak, hogy a nyoszolyólányok egyre s á p a d ta b b a k . . .«
Egy problémát hagy csak meg Wajda Marysia és a Kísértet hosszú beszélgetésé
ből. A helyszín: Marysia és a férje Wojtek a pitvarban szundítani készülnek, előt
te pedig beszélgetés közben rejtett szemrehányást tesznek egymásnak. Wojtek
Marysia térdére h ajtja fejét, aki az ablak felé néz, ahol azonnal napfényes tá
ja t lát, virágzó almafákat, festőállványt és festőt, és megszólal: »Hol laksz te és
hol vagy? m ás helyeken vándoroltál, soká-soká vártam terád, kivárni nem is
győztelek. M egesküdtél, hol a sírod, hol a sírod« — térdére néz, ahol a festő
fejét látja, aiki virágot vesz ki az ajkad közül, és megszólal: »Aranysugár voltál
n ekem . . .« — Marysia felébred és sápadtan néz Wojtekre.
Ez a leírás a Wajda által alkalmazott motivációs módszer alkalmazására utal:
íme az álombéli látomás.
Ezután a kamera megmutatja a táncolók között az Újságírót: látja, amint a lako
dalmas ház többi alakja között vörös fényben ismerős arc bukkan fel, Matejko
képéről Stanczyk arca, vagy az ő saját arca? Ilyen értelmezésben, amikor az
Újságírót ugyanaz a színész játssza (Wojoiech Pszoniiak), azonosul Stanczykkal, a
közöttük folyó beszélgetés az Üjságíró monológja, vagy inkább belső vitája ön
magával. Hosszú véleménycseréjükből néhány motívum maradt: a bohóckodás
motívuma, annak a gondolatnak az elaltatása, hogy a »nemzeti ötletesség kial
szik«, sóvárgás a régi nagyság után, és az a kérdés, hogy »Van-e jogu k élni? Mi
rabságban lévő pillangók és tücskök, pu ffadu n k és hízunk a m éregtől, am ivel
gyógyítanak bennünket«; »Ami m egakad a torkom on, az a nagy nem zeti viga
lom.« Ennek a beszélgetésnek az értelme a nemzeti témához való eljutás; az Üj
ságíró, az egyik legkiválóbb korabeli elme a krakkói IDŐ c. lap szerkesztője, az
akkori értelmiség kiváló és tipikus képviselője (nem a krakkói polgárságé) a
lakodalom, a sötétség, a zene, a vodka hatása alatt átéli a nemzeti komplexusok
beáramlását: legfontosabb ezek közül az erőtlenség, tehetetlenség, az elaltatás-el
felejtés felemlegetése. Ez a jelenet remekül van elkészítve: negyven snitt, ame
lyekben a táncjelenetek, a belsők és az Üjságíró egyik vagy másik arca válta
koznak. Wajda itt is precízen alkalmazza a realista motivációt: Stanczyk utolsó
szavaira a Költő válaszol: »N ekibúslakodtál«, és ezután a Lovag jelenik meg,
szívének vagy értelmének a szellem.
Ezúttal csak néhány drámai snitt: a Költő rémült arca, a fegyverzet, amely új
raéleszti a kérdést: »Tudod te, m inek kell lenned? Miről álm odj, ábrándozz? Itt
a holnap, előtte hajnal, tudod, m i lehetett volna belőled?« — ennyit hagyott meg
Wajda a Költő és a Lovag elnyújtott szimbolikus párbeszédéből, de a saját kon
cepciója szempontjából nyilvánvalóvá tette, hogy mi a fontos a tudatosság és a
tömeges tudatalatti eme találkozásában, és hogy mit választott ki a Menyeg
ző eszmei szerkezetének kiemelésére. Az Üjságíró után a Költő az alkotó
értelmiség második képviselője, ezúttal nem az »értékelés szimbóluma«, hanem
a »nép lelkének a szimbóluma«, esetleg annak a tartalomnak az alkotója, ami
vel ez a »lélek« táplálkozik. A Lovag, a Költő tudatalattijából életrehívott jelenés
a »nemzeti leszámolások« éjszakáján értékeli hozzájárulását azoknak a belső tar
talmaknak a létrehozásához, amivel a nép táplálkozik, és kevésnek találja. A Köl
tő maga is tudatában van annak, hogy nem teljesítette küldetését, szerepét, amit
a költészet kijelölt számára, a nemzeti kultúra szimbólumát, valamilyen alkotó
elemet a társadalom életében. Ez után a találkozás után a Költő fuldokolva a
Lovaghoz megy, megmutatja véres tenyerét, ő csak ekkor mondja a Vőlegénynek:
»H u rkot éreztem n y akam on . . . Lengyelország nagy d o lo g . . .« és átadja neki a
helyet. A Hetman szelleme, amely megjelenik a Vőlegénynek, játékfilm-konvencióban kerül színre. Ügy kezdődik, mint mniiden korábbi álomjelenet: a Vőlegény a
szoba közepén áll, szeme előtt elmosódnak a táncolok, és a Hetman válik ki kö
zülük, aki elkezdi a híres »Falusi ca fk á t szereztél, az egész Lengyelország csőcse
lék, csa k n ekik arany, arany, arany«-1. A következő huszonöt beállításban sok
olyan motívum van, amelyek a dráma szövegében nem szerepelnek: a Hetman
pénzt dobál, orosz katonák egy hölgy képét viszik (cámő), azokat a részeket,
amelyeket Wyspianskónál »kórus« mond, Wajda egy-egy személy szájába adja:
»a nemes«, az »orosz tábornok« szájába.
Kitűnően oldja meg Wajda Wernyhora megjelenését, határozottan szakítva itt a
teátrális-festői hagyományokkal, ahol ezt a figurát »bekecses Paraszt Piaszt«-királyként ábrázolták. Wajdánál a Gazda, akit értesítenek, hogy valami fontos úr
jött, megtörli az üveget és kinéz az ablakon — ez a gesztus már kétszer előfor
dult korábban, Wajda következetesen ábrázolja magatartásformáját és aktivitá-

sát: egy pillanatig a Gazda egy bajuszos arcot lát, a politikai emisszáriust, aki
jelzést hoz, hogy cselekedni kell, ki kell menni, a világba, amely az ablakon túl
húzódik. Jasiek érkezik, a Gazda küldötte, átadja a tettre késztető megbízást.
A Wemyhorával való találkozás a Gazda drámai összeomlásával végződik, aki
önmarcangoló ós osztálya szimbólumát elpusztító őrületében kardjával szabdalja
a műtermében lévő képet, kiáltozva: »Mi m aradt m eg eb b ől nekünk, bábuk, cir
kusz, rút álarcok, festm én yek csupa hazugság! Áltatás m eg áltatás, a p o fá to k b a
vágom a kön y örü letet. . .«; elkeseredett, tehetetlen sírással fejezi be ezt a kirob
banást. Annál nagyobb hatása van ennek a képnek, mert Jasiiek jelenete után
következik, aki lóháton vágtatva kiáltozza: »Testvéreim, fegyverbe!«.
A parasztok és az értelmiségiek tettének lehetősége és intenciói közötti félreértés
bemutatásának irányába halad a jelenetek további szerkezete. Ez Wyspianski
gondolatával összhangban van, de Wajda még jobban kiélezi a konfliktust: nála
az »urak« tulajdonképpen végig nem értenek meg semmit, — talán a Gazdán
kívül, aki tehetetlen, részeg és hisztériás, aki később semmire nem emlékszik
ebből az éjszakából. Egy szép mellékfonal van itt, a Költő és a Menyasszony be
szélgetése (hogyan hozták Lengyelországba az ördögök), a Költő és a Vőlegény
rövid beszélgetése, ahol a Költő mondja: »Mi csak félig ism erjü k magunkat, a
többit ki tudja?«, a harc, tettek teljes tém ája a parasztokra tartozik.
Jasiek 34 beállításban vágtat a határ háromszögében, amelyek eltakarják a látó
határt, idegen katonák őrzik, akik üldözőbe veszik. A háttér a sztyepp panorá
m ája, erdős részek, minden ködbe vész, csak a határoszlopok utalnak a korláto
zásokra: Jasiek sarkantyúzza a lovakat előttük. Wyspianski drámájában utalás
sincs rá, hogy miilyen módon lehet ezeket a jeleneteket lejátszani. Ezt
a koncepciót a kritika nem fogadta egyértelműen, de úgy tűnik, hogy ideálisan
megfelel a forradalmi szál fejlődésvonalának és kulcsszerepe van az ilyenfajta
vállalkozások és cselekvések sikere feltételeinek és történelmi korlátainak az
ábrázolásában.
A bronowdcei kunyhó körül a mozgást a paraszt szervezi: Czepiec összegyűjti a
parasztokat és előveszik a kiegyenesített kaszákat. Ezután a csoport élén bemegy
a házba és az éjszakai vendég titkának a megoldását követeli. A cselekmény két
részben játszódik le: a házon kívül és a szobákban, ahol a közelii éjszaka folya
mán az »álom és a képzelet varázslata« hatott. Ezután egy rendkívül drámai epi
zód következik: a parasztok kaszákkal az urakra mennek, követelve az igazságot.
A kaszát a Költő, a Gazda torkára teszik, meg is sebesítik őket. Ezek az esemé
nyek a drámában néhány jeleneten át tartanak, a filmben összevonta őket a
rendező. Czepiec rendkívül agresszíven van hangolva, bizonyos pillanatban azon
ban ez tehetetlenségbe megy át.
A drámában ez a dilemma nem volt megoldhatatlan. Ezt a szálat Wyspianski az
»urak« domináló szerepére alapozza, a parasztok nem alkottak a drámában ön
álló forradalmi erőt: képtelenek voltak felszabadító tettre az urak nélkül.
I

Wajda ezt az alapkonfliktust más irányba viszi. Parasztjai között vein olyan, aki
a történelmi körülmények által meghatározott bajból kivágja magát (Jasiek ügye
sen kisiklik a megszállók kezed közül), és van forradalmi vezér, akinek van tekin
télye és szervezetten működik — Czepiec.
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A parasztok melyik pillanatban adják meg magukat a varázslatnak? A drámá
ban — mindenki együtt, mert lényegében mindenkivel együtt voltak; a filmben
— abban a pillanatban, amikor a Gazda a következőket mondja: »Itt álljunk

meg, várjunk, m íg m egszólal a kakas, hegyezzük a fülünket«, mindenkit hatal
mába keríti a tehetetlenség, »alvás«. A drámában a Gazda megparancsolja, hogy
várják Wemyhorát, a Szellemet, Lírát és sokszor megismétlődik a »Waweli udvar«
ügye, itt — hogy a »Koronás Istenanya manifesztumot ír«. Ebben a realista film
drámában — reggel, amikor a parasztok között fokozódik az agresszív hangulat,
ez a realizmus erősödik — megmagyarázhatatlan okok miatt a parasztok, akik rö
viddel azelőtt csaknem felkoncolták a széplélek-Költőt, most hirtelen mozdulatla
nokká válnak és egy kaszás élőképet alkotnak. A szarv, amit sokszor megmutat
tak mint egyszerű tárgyat — hirtelen a kollektív mítosz tárgyává válik, a kollek
tív képzelet varázslattól való megszabadításának a kulcsává.
A befejezés már ennek az új elképzelésnek az eredménye. A filmben nem szerepel
az emberek kollektív, lunatókus tánca, amikor meg vannak félemlítve »fél-álom
ban, fél elragadtatásban« — eszmei szempontból einnek nincs már különösebb je
lentősége.
A realista szál autentikus eseményeken alapul, a bronowicei lakodalom résztvevői
nek az élményein. Ez az utalás azért fontos, mert hiteles társadalomrajzot, szcenográfiai és pszichológiai hitelességet garantált. Wajda mindig nagy súlyt helyezett
erre, a reális környezetre, a történetek összefüggéseire. A Menyegzö színházi
rendezése közben a kosztümöket múzeumi darabok után készíttette el, a házat
Wyspianski útmutatásai alapján rendezte be, valamint eredeti dokumentumokat
használt fel, Wlodzimierz Tetmajer udvarházának a rajza alapján készítette el a
külső és belső helyszíneket.
Hasonló elképzelése volt Wajdának a lakodalmas házon kívülre helyezve néhány
jelenetet. A ikor festészetét gyakran használta fel inspirációként, különösen Wys
pianski képeit, Haneczka és Zosáa portréit, a Kislány az ablakn ál c. vázlatot és ter
mészetesen a chocholokat. »A köd ben rendszertelenül elhelyezett ch o ch olo k —
jegyzi meg Wyka — W yspianski híres k ép e ilyen cím m el, a W awellel a háttér
ben. Szintén alaktalan ch oh ol jellege van két m ásik k ra k k ó i tájk ép én ek az őszi
fasorral. A Gazda hasonló tekintettel néz ki az ablakon, mint a kislány Maeterlinck Szobabelső plakátjáról. Így segített W yspianski a film rendező és képző
művész W ajdának.« A falusi képeken, ahol a lakodalmas menet áthalad, Wajda
stilizálja néhány képben a korabeli festészet alapján a kunyhók és a a táj ké
pét, pl. Aleksander Gierymski Parasztravatal vagy Axentowicz néhány belsője.
Kitűnően kapcsolta össze Wajda a Gazda alakját és az általa elmondott tirádá
kat Wlodzimierz Tetmajer festészetével, mindenekelőtt a raclawicei kaszásokkal.
A helyszín kiválasztását segítette bizonyos elemek szimbolikus jelentésének a
hangsúlyozása, mint a mocsaras, szegény, sivár tájkép. Wyka fentebbi idézete
érdekes: bebizonyítja, hogy a Krakkó környéki helyszínnek más jellege van és a
filmbeli Menyegzö, bár eleget tesz a történelmi helyszín feltételének, nem törekszik
topográfiai hűségre: »E zek a rem énytelen tá ja k Varsó környékiek, a Visztula
m odlini és Bug-Narew-i kanyarulatából, legalábbis n ekem úgy tűnik. E zek festőisége és hangulata okozza, hogy a lakodalom m eséje K ra k k ó környéki, de a
m enyegzö — mint nem zeti ünnep — valahol Lengyelországban van és mindenütt
Lengyelországban. Szinte m egszólalnak a sötét tónusú gyönyörű tá jak: novem ber, a
lengyelekre veszélyes hónap.«
tgy tehát Wajda a díszletekkel hangsúlyozta azt, hogy változik át a reális azzá,
ami univerzális, a társadalmi történelmivé.
Érdekes képi formát kap az egyének álom-látomás világa, amely áttűnik és
egyesül a »közösség álmával« vagy a »tömeges tudatalattival« . . . Wajda kétféle
eredményt ér itt el. Egyrészt történelmi-esztétikait, mivel ismeretes, hogy a
modernizmus kedvelte az onirikus elemeket: »A szecesszió világa nem csak
olyan világ, am elyben minden úszik, de olyan világ is, am elyben egyes dolgok
átalakuln ak m ásokká, tőlük egészen kü lön bözőkké: úgy, am int az az álm okban
vagy m esékben történik« — írja Mieczyslaw Wallis. (Secesja, 260. o.) »M ásrészt
ism eretes, hogy az »álomanyag« a fiim i ábrázoláshoz közel áll és gyakran hasz
nált . . .«
A Menyegzö színpadra vitelének alapelve mindig az volt, hogy a »képsorok
nak«, amelyek gyakran közelképekből álltak össze, lüktető ritmust adjanak.
Wajda a M enyegzö teljes ölső részét (a szellemeket kiszabadító középső cezú
ráig) egy nagy körtáncon keresztül filmezi, a második részben is gyakran viszszatér hozzá. Ebből is kettős haszna van: maximális mozgástöltéssel hangsú
lyozza és manifesztálja a képi szerkezet »filmszerűségét«, ugyanakkor bekebelezi
Wyspianski szövegének zenei elemét, amely a filmrevitel megkövetelte óriási rövi
dítések eredményeképpen nem tudta megtölteni a filmképeket a költő által adott
formában. A hangok, rímek, ritmusok híres melódiája, az a bizonyos »énekelt vers«
itt a képek ritmusára van lefordítva, a hang és zene sávjára. Stanislaw Radwan zenei koncepciójáról a RIWIERA filmklubban Wajda a következőket mondta:
»A m ikor igazi szukm ánokat vásároltunk, am ikor annyit elkövettünk, hogy igazi
h átteret terem tsünk, szükségesnek éreztük, hogy a zene is valódi legyen, olyan
zen ekar játssza, am ely látható a képen. Ha ilyenfajta zenét hallgatunk sokáig,
bennünk is valam i zaj születik, am i m ár nem zene, a m i belső ritmusunk. A kkor
nem figyelünk a zenére és kezdünk látni valamit, am i nincs közvetlenül a sze
m ünk előtt, hanem valahol a periférián — vagy bennünk. Radwan éppen azt
valósította meg, hogy egy idő után ez a reális és realista zene, am inek a hang
szereit láthatju k a vásznon, átváltozik valam ivé, am i az em b erek b elsejében van,
a k ik et ezek a hangok elhódítottak, felcsigáztak.«
A színbeli és kompozíciós megoldások koncepciója azonos faj súlyú volt. A képnek
azt kellett hangsúlyozni, ami történik, beállításon belüli mozgásával, amely ele
mi, biológiai, amely kitölti a »paraszti« szálat és talán — atavizmussal, és sta

tikával azonban a jelenetekben, amelyek a szabadság hiányát hangsúlyozzák, a
nemesség vagy utódaik osztálya energiájának a hiányát, annak az osztálynak,
amely a történelem színpadáról lefelé megy és átadja helyét egy fiatalabb, bioló
giailag rugalmasabb osztálynak. A díszletek, a ruhaelemek stb. az eredetihez
való hűségre törekednek, bár — mint Wajda megjegyzi — »a M enyasszony ko
szorúja kétszer nagyobb az eredetinél, több toll van benne, intenzívebbek a szí
n ek — de a gom bok zsinórja és a h u rkok v a ló d ia k . . .« Rendkívül érdekes, ere
deti és ailikotó jellegű a Menyegző montázsa, a »tudat sugarának a montázsa« —
ami oly jellemző a modern fimművészetre. Wajda jellemző és kedvelt montázselvét alkalmazza — a hangulatilag vagy drámaiságukkal egymással kontrasztírozó
jelenetek montázsát.
Wajda színészei azonosulnak a művel, a rendező alkotótársakká tudja emelni
őket. Ha új színészeket szerepeltet, az is mindig telitalálat. A Menyasszony szere
pében Ewa Zietek először játszott filmen — ezzel is a mű alaphelyzetéhez kívánt
Wajda közelebb kerülni, amit így fogalmazott meg: »a híres színész, O lbrychski
nősül, egy ism eretlen falu si szépséget vesz feleségül — ez a lengyel néző első
tudatalatti reakciója«.
Lengyelország, a lengyel nép sorsának alakulása foglalkoztatja Wajdát, akkor is,
ha kijelentette, hogy nem fog több filmet rendezni (a Menyegző befejezése után),
után). Színházban, amikor Wyspianski N ovem beri éjét rendezte, vagy ami
kor Przybyszewska darabját a francia forradalomról, a Danton p erét vitte
színre új godolatokat vetett fel a forradalom lényegéről, a forradalmár szere
péről, kapcsolatáról a tömegekkel. Közben modern, izgalmas színházat hozott
létre.
Korábbi kijelentésével ellentétben elkészült új filmje, a Reymont regényéből
készült
íg éret föld je,
amelyben a lengyel kapitalizmus kialakulásának kö
rülményeit vizsgálja a századforduló táján Lódzban. Három hőse, a lengyel,
a zsidó és a német fiatal kapitalista nagy vállalkozásba kezdenek, gyárat építe
nek közösen. Wajda itt-is a lengyel múlt bonyolult, fontos problémáit tárta fel
új aspektusból, amelyek konzekvenciái a mában is jelentős szerepet játszanak.
Wajda hallatan energiával keresi a nagy kérdésekről való véleménymondás lehe
tőségét. Legutóbbi filmjei megújuló képességének, kimagasló tehetségének a
további bizonyítékai.

juhász erzsébet

A Sinkó-díj bíráló bi
zottsága 1975. március
24-i ülésén az idei Sin
kó-díj at egyhangúlag Ju 
hász Erzsébetnek. ítélte
oda sokoldalú irodalmi
tevékenységéért. Juhász
Erzsébet az utóbbi náhány évben kifejtett út
törő jellegű esszéírói
munkásságával
(írt
Beckettről, és a mai ju
goszláv irodalmak leg
kiemelkedőbb alkotói
ról: Krleíáról, Andrićról, Ristiéről, Selimovicról, Desnicáról, Crnjanskiról stb.), a ju 
goszláviai magyar és a
jugoszláv irodalmak leg
újabb alkotásait, vala
mint a vizuális művé
szeteket (tv, film, kép
zőművészetek)
figyelő
kritikusi tevékenységé
vel érdemelte ki a Sinkó-díjat.
Kritikáiban,
amelyek révén Juhász
Erzsébet erőteljesen je
len van szellemi-iro
dalmi életünkben, egy
egyre
következeteseb
ben érvényesülő korsze
rű igényesség elvárásai
val fordul irodalmunk
jelene felé. Esszéírói és
kritikusi
munkássága
sajátos hangú novellisztikájával és publiciszti
kájával egészül ki.
A bíráló bizottság tag
ja i: Danyi Magdolna,
G erold László és Rencsár Tivadar.

Ugyanazon a buszjáraton szoktál közlekedni. Ha kilépek az utcára, máris
nagy esélyem van arra, hogy találkozunk. De ez csak üres elméleti való
színűség. Hónapok múlnak el anélküli, hogy találkoznánk. Mégis, bárhová
indulok, eszembe jutsz. Sohasem érlkezem el addig a kétségbeesett bizo
nyosságig, hogy kívánnám összetalálkozásunkat. Ehelyett több más meg
oldásom van.
Ami változatlanul ugyanaz: észreveszem, hogy nem vagy a buszmegálló
nál. Tehát: mindenekelőtt téged kereslek, és mindig feltűnik, hogy nem
vagy. Míg ezt nem rögzítettem, teljesen betölt a te minden és mindenki
közül való hiányzásod tudata. Aztán előkerítelek. Most sorolnám fel erre
vonatkozó megoldásaimat.
1. Elmentél az előző busszal, amelyre bizonyosan sokat kellett várni. Itt
áltál, ahol most én, és várakoztál. Én két, esetleg három perccel később
érkezem, és az első amit észreveszek, a te hiányod.
2. Te utánam érkezel. Én egy pillanatra eltűnődöm ott a buszon, hogy
túl korán indultam útnak, ha nem sietek annyira, összetalálkozhattunk
volna.
3. Átgondolom az első számú lehetőséget — s te nem is tartózkodsz eb
ben a városban.
4. Átgondolom a második számú lehetőséget — s te nem tartózkodsz
ebben a városban.
A két utóbbi lehetőséget határozottan szépnek és mély értelműnek érzem.
Az utóbbi időben már ahhoz sincs kedve, hogy szokatlanul öltözködjön,
pontosabban: rendetlenül, ahogy régebben. Azzal, hogy szabvány szerint
kezdett öltözködni, megszüntette helyzetének felemásságát, egyenesbe ke
rült, egyszer és mindenkorra önmagára hárította át, m/int egyetlen reális,
tehát támadható ellenfélre, mindazt az ellenszenvet, amit eddig mások
iránt érzett. Mint aki elveszítette a számát, jelzését, bélyegét, ahogy ne
vezzük, kívülről nem fenyegeti már semmli akadály és ellenállás. Már
csak önmagára figyel, zavartalanul és elmélyülten, megszakítás nélkül
egyedül csak önmagára, mint egyetlen kézzelfogható, ellenőrizhető bizo
nyosságra.
Amikor elfoglalja megszokott helyét az olvasóteremben, rendszerint az
az érzése támad, hogy ki tudja mióta fekszik már egy nagy halom rázú
dult könyv alatt, por tömi el a száját, s miközben levegőért kapkod, a
súlyos könyvoszlopok ott hintáznak ziháló mellkasán.' Aztán munkához

lát, figyelmesen olvas sokáig, hogy hosszú gyakorlásainak eredményeként
előhívhassa agyában az elolvasott anyag kópiáját. Amikor dolga végezté
vel kilép az utcára, jóllakott és elnehezedett agya már nem tanúsít sem
miféle ellenállást a felmerülő érzéki csalódással szemben: nem érzi, ha
meleg van vagy hideg, nem veszi észre, ha megered az eső, mintha nem
is járkálna, hanem bent ülne egy, a maga mindennapi rekvMtumaival
berendezett kirakatban, megvédve széltől, naptól, hangtól, bármihez, bár
kihez való közeledéstől és távolodástól is, természetesen.
» ...............................................................................................
Naponta két, esetleg három óra hosszat szoktam együtt tölteni a fele
ségemmel. Professziómra jellemző elferdültséggel úgy figyelem, mintha
egy hosszú-hosszú könyvet olvasnék, amelyben természetesen nem akár
hogyan, hanem szelektálva és szervezetten követik egymást a részletek.
Így aztán figyelmem köréből egyszer és mindenkorra kihullottak bizo
nyos mozzanatok. Mindig csak testét, mozdulatait, megszokott tevés-vevéseit (követem. Tekintetem annyira kiólesedett, hogy szinte naponta fel tu
dom ismerni arcán és alakján az öregedés egy-egy újabb apró jelét. Fia
talságát m ár annak idején is természetellenesnek éreztem, mintha nem
eredeti lett volna, csak maszk, amely alól szép lassan kiütköznek lényé
nek alapvető vonásai: eredendő lustasága és mind tökéletesebbé csiszo
lódó egykedvűsége. A vendéglőben, ahol találkozni szoktunk, mire meg
érkezem, m ár az étilapot böngészgeti ráérősen és érdektelenül. Ha egy
szer éhesnek látnám, át kellene szerveznem felgyülemlett megfigyeléseim
egész anyagát. Sohasem néz körül az étteremben, a nagydarab emberek
jellegzetes nyugalmával üldögél. Mindig lassan eszik, de sohasem élvezet
tel. Nem hízott el, mégis jóval kövérebbnek hat, mint fiatal korában, bár
súlyban alig gyarapodott. Arcvonásai megereszkedtek kicsit, ezzel szem
ben a tekintete, mint a keveset töprengő embereké általában — elmereve
dett. Mindegy, hogy egyedül van-e, velem vagy idegenék társaságában, arc
kifejezése soha egy árnyalatnyit sem változik. Csak amikor belenéz a tü
körbe, akkor mozdul el kicsit. B ár lehet, hogy képzelődöm. Ügy szokta
szemügyre venni magát, mintha idegent szemlélne, semmi bensőség, sem
mi öröm nem csillan meg a tekintetében. Szemlátomást sohasem ébred
benne érdeklődés a saját arcának milyensége iránt. Amikor látom, aho
gyan naponta többször megnézi magát csak azért, hogy meggyőződjön
róla, rendben van-e a frizurája, nem maszatolódott-e el szemén a festék,
mindig összeszorul a torkom, m ert érzem, hogy eszelős. Ebéd után,
kávéiváskor a körmeit nézegeti, pontosabban: szeme elé emeli begörbí
tett ujjait, de mintha nem látná, meg sem rebben a tekintete .. .
Következetes és kitartó megfigyeléseim alapján azt hiszem, nem tévedek,
ha azt mondom: most van élete teljében. Nehéz szívvel gondolok arra,
hogy lényének ez a teljes egyensúlya néhány éven belül bizonyosan meg
bomlik majd, s az öregkor, meg netán egy súlyos betegség egy kisgyerek
riadt és rettenetesen értetlen nézésével szaggatja át meg át tekintetének
ezt az oly csodálatos, legyőzhetetlennek tűnő egyformaságát.
Hosszú házaséletünk alatt alig néhányszor láttam, milyen, amikor alszik.
Ez az a kép, amitől félek.«
Ha kicsit előrehajolsz, kihúzva tekintetedet abból a képből, amelyet má
sok keze, arca, meg-megbillenő haja tart össze és rendez át pillanaton
ként újabb és újabb alakzatokba, megláthatod az ő kezét, kabátját, sőt
arcának egy-egy részlete is bejbevillan. (Már ez is túl sok, néhány kép
bizonyosan el fog hullani visszaemlékezéseid során.) Mindaz, ami igazán
fontos neked, most megállapodik benned, rátalál a maga valódi formá
jára. Egyensúlyhelyzetbe kerültél. Most okos vagy és szép is. Ha beszél
ned íkell, hát beszélhetsz is, hisz oly mélyen hallgatsz már. Most végre nem
igyekszel leírni, amit úgysem mondhatnál íki soha, és elfelejteni sem
akarsz semmit, sem ilyen-olyan ügyeskedésekkel megkerülni, meghamisí
tani, mindenáron átváltoztatni. Ilyenkor megkönnyebbülten ismered fel,
mekkora mellébeszélés minden akár szavakkal elmondott, akár szótlanul
átélt tartalom. A béke, amely oly nehezen elérhető, nem több, mint idegrendszered egyensúlyállapota, minden érzéstől és gondolattól mentes,
állati jólét.
Olyan jó így beszélni. Ennyire nem akarni semmit közölni, levenni keze
met a szavakról: legyenek szabadok, tudtomon kívül értelmesek, értel
metlenek, akármilyenek. A te jelenléted az az erőteljes felszólító jelzés,

amelynek hatására egyszeriben túllendülök. Ügy válogatom össze a dol
gokat, érzeteket, gondolatokat, hogy ne fűzze őket egybe más, csak ennek
a végtelenül magányos, tisztán önmagáért való kreatív jólétnek a hangu
lata. Törmelékké zsugorodott valóságom felett látomások perdülnék ki
a láthatatlanból és a nemlétezőből. De mégsem. Most is csak saját rekvizitumaimból válogathatok. Most is pontosan tudom: nincs, még legtelje
sebben átszervezett képzeteimben, még valóságom negatívjában sem
olyan hely, ahová bárkit, bármit magammal tudnék vinni. Követhetetlen
vagyok, mint mindenki.
Kinézek rád egy-egy percre, vigyáználak, hosszabbítanám maradásodat:
szünetjelét létezésemnek.
Étvágytalan emberek érezhetik magukat így gyönyörű színű és formájú
ételekkel megrakott asztal előtt. Már huzamosabb ideje figyeli a mellette
elhaladókat, szeme fürkészően összeszűkül, mintha nehezen felismerhető
figurák ismerős körvonalai után kutatna valami túlexponált, sötét képen.
Feje, akár egy kiürült homokóra. Mintha denyelte volna az életét, érzi,
ahogy megköt a gyomrában lassan: egyetlen hatalmas gombóc — sárga
földből.
»Apját messziről felismeri. Összes hozzátartozói és ismerősei közül egye
dül hozzá ragaszkodik igazán. Apja szinte megszakítás nélkül beszél egész
áldott nap. Mivel rendszerint senki sincs a közelében, tárgyakkal, tulaj
don testrészeivel és gondolataival beszélget. Ez annyira leköti, hogy ha
alkalma nyílik rá, akkor sem' képes egy szót sem szólni, se állathoz, se
emberhez. »Nehéz néked ez a kenyér? — mondja a szatyrának. — Bírd
ki még egy kicsit, mindjárt hazaérünk.« »Adjatok már egy kicsit maga
tokra — biztatja a lábait — , olyanok vagytok, mint két zsák fürészpor.«
»Muszáj neked épp az én fejemre sütni? — vitatkozik a nappal. — Nincs
teneked elég helyed ezen a Világon? Na látod, ugye, hogy van. Hát akkor
menj már egy kicsit arrébb!« Közben hazaérkeznek. Apja kávét főz a kony
hában. Hallja, hogy beszél, de ebből a távolságból nem érteni a szavait.
Ül a verandán és várja, hogy megjöjjön apja, és kellemes, senkinek sem
szóló beszédével behintse az ő feneketlen csöndjét. »Na fogd m ár meg
rendesen — hallja közeledni a szavait — , a nemjóját, most majdnem le
zuhantál. Csak egy kicsit maradjatolk veszteg. így ni. Most szétültetlek
benneteket. Te ide, te meg ide énelébem. Micsoda illat! Micsoda aroma!«
Ezekről a régi, kék virágos csészékről eszébe jut az anyja. Télen halt
meg, azt tudja, de így kapásból nem mondaná meg, hányban. Apja a ke
zével van elfoglalva. »Jól van, rosszcsont, kitettél magadért. Már épp
arra gondoltam, hogy ha most szégyenbe hozol azzal az örökös lötyögéseddel, bizony isten leváglak, elvágom a nyakad, mint egy csirkének, aztán
majd elnézelődhetsz.« Most észreveszi hogy apja a fazonkendőjét figyeli.
Mint egy gyerek a kirakatot. Gyorsan kihúzza zsebéből és odanyújtja
neki. »Gyönyörű darab vagy« — mondja, vigyázva széthajtogatja és meg
szagolja. A kendő csücskében ott a monogramja: SZ. A. »Esz-a, esz-a —
olvasgatja. — Esz-a, mint mint mondjuk rá Szegi Andor. Milyen hangzá
sod van, halljam csaik: Szegi Andor, hm, Szegi Andor. Most kérdezve:
Szegi Andor? Most kétkedve: Szegi Andor? Most hívón: Szegi Andor!«
Csöndben hallgatja nevét. Ebben a pillanatban éppolyan biztos benne,
mint apja, hogy erre a hívásra senki sem válaszolhatna.«
\

Szobám sötét Sárikából figyelem a szélesedő fénysávot, amelyben ott vib
rálnak a könyveimből áradó por erősen megvilágított szemcséi. Nem tu
dok semmit a kezembe venni, 'se könyvet, se a poharamat, melyben rég
meggyöngyösödött a víz. Semmi tennivalóm. Feszül az erős háló. Tehe
tetlenül nézem, ahogyan állóképpé hűl a hely, ahol élek. Már benne va
gyok a sodrásban, mely újra visszalöikdös gyerekkorom kiismerhetetlen,
borzasztóan értelmetlen tájaira .. . Egy kis piros kutyát szorongatok az
ölemben. És málnabokrok, földből kiemelt tarka cserépdarabkák, hosszú,
szürke udvar . . . És sehol, sehol egy lélek.
Ugyanazon a buszjáraton szoktál közlekedni. Ha kilépek az utcára, máris
nagy esélyem van arra, hogy találkozunk. De ez csak üres elméleti való
színűség. Hónapok múlnak el anélkül, hogy találkoznánk. Mégis, bárhová
indulok, eszembe jutsz. Sa hogy teljesedik időm, tudom, mind gyakrab
ban fogok találkozni veled. Ebben biztos lehetek, mert nincs más meg
oldásom.

várady tibor

a
Margit többször elmesélte, hogy az országos hírű középhátvéddel utazott.
Mellette ült a repülőgépen, a háromuléses oldalon. Az ablak mellett egy idősebb,
fehér bajuszú férfi ült, aki nem vette le a kalapot a fejéről, középen a labdarúgó
és a balján Margit.
— Nem ismertem rögtön fel — mesélte Margit —, tiszta fekete ruhában
volt, fehér ing, fekete nyakkendő, a kabátja hajtókáján gyászszalag. Ahogy el
helyezkedtünk, még a gép felszállása előtt, rögtön elaludt, vagy legalábbis aludni
próbált. Először a térdére hajolt, m ajd hátradőlt, minden helyzetet kipróbált,
még az én vállamat is, és nem is kért bocsánatot. Mintha ez járna neki. Akkor
lettem csak biztos benne, hogy ő az, amikor kiszálláskor valaki a nevén szólította.
Az országos hírű labdarúgó nevetve intett vissza, csak akkor komorodott el,
amikor az illető hozzá furakodott és részvétét fejezte ki. A futballista ugyanis
az anyja temetéséről jött.
A középhátvéd a repülőtéri büfében meggylót ivott és két kávét.
— Eggyel többet mint Meursault — gondolta magában. (Az országos hírű
labdarúgó az utóbbi két évben állandóan sérülésekkel bajlódott, és sokat olvasott).
— Csak ez mégis más, mert Meursault a halottaságy mellett itta a kávét,
én meg a temetés után. Mert átkozottul fáradt vagyok. És ez egyébként is más.
Camus egy kicsit groteszkül kihangsúlyozta a dolgokat. Lehet, hogy az ötvenes
években |ezt így is kellett. Ma már sok minden másképp van. És ha el lis (bó
biskoltam a gyászbeszéd alatt, ez még nem jelenti, hogy le fogok lőni egy arabot.
És itt van például ez a Plarr, az új Greene regényben, a Tiszteletbeli Konzulban.
Ö sem hatódik meg az anyjától. Nekem semmi bajom sem volt az anyámmal.
Csak azt nem bírtam, amikor azok a hülyék a klubban mind m egjátszottál a nagy
gyászt, és pontosan ugyanazokat a marhaságokat mondták. Az edző még azt is
hozzátette, hogy az egész klub számára tragédia, ha meghal a csapatkapitány
anyja. Miért tragédia? Mert egy hétig nem játszik majd a csapatkapitány? Amúgy
sem játszanék. A bokám miatt. Lehet, hogy nem is jövök már rendbe. Talán elég
is volt. Jönnek a fiatalok.
A Plarr egyébként az anyjával még valahogy kijön, de nyugodtan alszik
a barátja feleségével, minden lelkiismcret-furdalás és erkölcsi cécó nélkül. Akkor
is, amikor a komáját elrabolják tévedésből és életveszélyben van. A Plarr egy
kicsit még bele is segített az elrablásába. És mégis rendes ember. Pedig ha elege
van a barátja féleségéből, egyszerűen lerázza. Semmi érzékenykedés, semmi „machásmo”, ahogyan Green mondaná.
Nem szívre csapott kéz, nem hajol le és nem feszül meg startállásban,
ha a betegeihez vagy a borbélyhoz indul, nem löki ki a mellét, mintha célszalagot
szakítana át, ha a barátjához érkezik, akinek a feleségét meg-meghúzza. Nyugodtan
járkál az emberek között, nem veszteget időt arra, hogy állandóan nagy indulá
sokat és célba éréseket konstruáljon, és ezzel összeziláljon mindent. Ha a Clara
felhívja és nincs kedve, nem megy el. Semmi szükségét nem érzi, hogy mindunta
lan bizonygassa, hogy lángol, hogy epekedik azért, am ije úgyis megvan. Játszani
kell! Nem állandóan fetrengeni a pályán, hogy kis crescendókat erőszakoljunk ki,
vagy hogy új és dühös lendülettel hajthassunk a következő fetrengésig, vagy
következhessen ugyanaz a langyos játék, mint eddig, némileg összeszorított fo
gakkal, „élbüktattak-de-én-mégis” hangulattal kissé felmelegítve, „nemesítve”.
Plarr szerelme tulajdonképpen az igazi tiszta mai szerelem. Megindul és
van. Amennyire van, annyira csinálja. A Meursault, az talán még valamennyire
tényleg idegen, de a Plarr már nem — pedig olyasféle, mint a Camus-figura. Be
érett már, nem ütközik meg mindenféle kis szabályokkal, vagy lehet az is, hogy
az emberek általában és a kis szabályok értek be. A Plarr csak normális. Csak
ezt érezheti mindenki, aki olvassa a könyvet. Mint ahogy normális az is, ha el
bóbiskolok vagy kávét iszom. Egész é jje l utaztam. Odafelé menet nem volt re
pülő. Ha lett volna repülő, nem bóbiskolok el a beszéd alatt. Ennyire egyszerű
az egész. Nem volt nekem soha semmi bajom az anyámmal. A Meursault is más
képp viselkedik, ha nincs olyan hőség és ha előzőleg alszik. Nem állhat az ember
egész életében haptákban.
— Amikor beért a repülőtérről a város központjába, az országos hírű labda
rúgó a plakátokat nézegette. Meleg májusi nap volt, néhány ember ingujjra vet
kőzve járt, őt azonban nem zavarta túlságosan a fekete öltöny. Át nem aludt
éjszaka után inkább fázni szokott.

JEREM Y DURST — írta az egyik plakáton. Durst a SONGSMITH. A DAL
KOVÁCS. Este fél nyolckor a Gépészeti Kar amfiteátrumában. DURST-plakátokkal volt körülragasztva az egész oszlop. Néhányat télig le is téptek.
Ki ez a Durst? Kérdezte a labdarúgó Hjalmarssont, aki háttal támaszkodott
az oszlopnak. Apostol-szandál volt csak a lábán, farmernadrágján a cipzár felül
egy-két centire kinyílt. Hjalmarsson osztálytársa volt a labdarúgónak. Most szob
rász. De senki sem tudja, hogy miből él.
A középhátvéd emlékezett, hogy Hjalmarsson egyszer elmondta neki, hogy
a művészek is konfekciószerepeket vállalnak, a konjunktúrához igazodva. Így
hirtelen elfogytak a szobrászok. Irtó kevés ember tartja hivatásának. Festők
mellékfoglalkozásává alacsonyodott a szobrászat. Ö, Hjalmarsson, megfogadta,
hogy soha más szakmába vagy művészetbe bele nem kontárkodik. A labdarúgó
akkoriban helyeselt. Általában úgy érezte, hogy Hjalmarssonnak mindig igaza
van. Akkor is, amikor egyszer a nyolcosztályos iskolában a szobrász azt fejtegette,
hogy „ha tetszik egy nő, és nem kívánsz azonnal lefeküdni vele, akkor el fogod
venni feleségül”. S a labdarúgó ezt a gondolatot azóta sokszor elmondta mint
sajátját, és sohasem vonta kétségbe igaz voltát, annak ellenére, hogy nagyon
sok nővel találkozott már, aki tetszett neki és nem kívánta azonnal, de egyiket
sem vette el feleségül. (A feleségét viszont azonnal megkívánta, és ismeretségük
első napjaiban nemigen vett észre rajta mást, mint a csípőjét és a fenekét
testhezálló fehér kötött ruhája alatt.)
Abban a Hjalmarsson-tételben is fenntartás nélkül hitt a labdarúgó, hogy
az „igazi nagy dolgokért mindig meg kell szenvedni”. Hjalmarsson itt József
Attilára is hivatkozott, mint ahogyan a nőkre vonatkozó maximához is mindig
idézett valakit. Valami francia írót.
Gyakran emlékezett a szobrász jazz-periódusára is, amikor vele együtt meg
volt győződve, hogy a jazz a zene csúcsa. Hjalmarsson egy rossz rádión hallgatta
esténként Wyl'lis Conovert, fülét odaszorítva a fabordázathoz. Főleg recsegett és
sipított a rádió, de néha egy-egy percre olyan tisztán szólt, mintha a szobában
lenne a zenekar. Utána ismét elveszett a kapcsolat, hiába igyekezték ujjaikkal
a már kipróbált helyen tapogatni, kopogtatni a készüléket, hogy újra kapcsolat
teremtődjön. A jazz-periódusban történt az elszakadásuk is. A labdarúgó kezdte
érezni, hogy Hjalmarsson u jjai sárgás színüket nem a cigarettától, hanem a rádió
bordázatától veszik át, és —' ahogy ezt magában kifejezte — olyasféle emberré
alakul, mint a rovargyűjtők, vagy a modellezők. Hjalmarsson viszont a szemébe
mondta neki, hogy ő, a labdarúgó önként dugja a fejét a gyertyakoppantó alá,
és csodálkozni fog majd, hogy honnan a légszomj. (A középhátvéd tulajdonképpen
ebben a jellemzésben is hitt, gyakran látta életútját gyertyakoppantó alá húzó
dásnak, habár eddig még nem érzett légszomjat.)
A legszívesebben mégis a tengerparti beszélgetésekre emlékezett vissza. Ez
is még egy iskolai kirándulásuk alkalmával lehetett. Fenyőfák között vezetett a
sétány, tőlük alig néhány méterre a tenger. A kavicsos úton hosszú hernyófüzérek
igyekeztek átkelni, míg el nem taposták az arra járók. Azt találgatták, hogy az
élen mászó hernyó valami vezérféle-e, mi lenne, ha csak azt taposnák agyon.
Valami miatt azonban nem került sor erre a kísérletre. Hjalmarsson a fákról
kezdett mesélni, melyek jobbjukon egészen vízszintesen nőnek ki a partból a ten
ger fölé. Azt magyarázta, hogy a tenger vonzza a fákat, vagy a tenger és valami
képpen a hold is, a dagály és apály ritmusában lefelé hajlítva, egy kicsit vissza
engedve, m ajd ismét lejjebb húzva. Vagy italán a fa önmaga szédül vízszintes hely
zetbe a holdat és a csillagokat bámulva a vízben. Ügy valahogy, mint a holdkó
rosok. Vagy mint akik újhold idején vagy holdtöltekor gyilkolnak, fojtogatnak és
más erőszakos bűntényeket követnek el. A statisztikák világosan bizonyítják a
hold és az erőszak összefüggését. Lehet, hogy a gyilkosok is hosszú évek alatt
fokozatosan közelítenek áldozatukhoz, folyamatosan lüktető ritmusban előrehalad
va, visszahúzódva, majd még előrébb nyúlva. Sok-sok kötelék, fonál tartja még
őket vissza, és ezek sohasem szakadnak, pattannak el, csak állandóan feszülnek,
tágulnak, vékonyodnak, finomodnak, nem fogják már vissza, inkább követik a
mozgás pályáját, lendületét, és áttetszővé válnak, mint a levegő, melyet a bűnözők
gyorsuló ritmusban lélegeznek be. Aztán egy pillanatban véget ér a lendület, meg
szűnik minden mozgás, és ott állnak szabadon, teljes magasságukban mint egy
felkiáltójel az áldozatuk dlőtt.
Hjalmarsson és a labdarúgó sokáig nézték még a vízzel párhuzamos, majd
nem teljesen csupasz fatörzset. Melyik csillagkép alatt születhetett ez a fa? —
tűnődött Hjalmarsson.

Nem tudom pontosan, ki ez a Durst — magyarázta Hjalmarsson a közép
hátvédnek a hirdetőoszlop mellett. Nem tudom pontosan, de biztos azok közül
a ye-ye alakok közül való. Csak valószínűleg valamivel igényesebb a szövege, mert
egyedül dolgozik. Az ilyenek mind olyan Bob Dylan féle húzásokkal jönnek. Kró
nikásnak képzelik magúkat, de nincs türelmük kivárni, hogy mondanivalóvá tömö
rüljön bennük valamilyen eseménysorozat. Minden kis feszültségfoszlányt azonnal
leválasztanak magukról, könnyedén szakítva, mint a perforált noteszlapot, és
a levegőbe dobják, várva, elkapja-e a szél. Hosszú a hajuk, és olyan uniformisszerű
ruhában járnak mint a postások.
Ügy döntöttek, hogy elmennek a DaJlkovács estjére. A középhátvéd a közelben
lakott, a központban, elmentek a kocsijáért. — A FIAT kocsikat mindig melegí
teni kell, még nyáron is — magyarázta a várakozást a labdarúgó. Utána nagy
dudálással végighajtott a kapualjon, a járdához érve lelassított, majd nagy lendü
lettel nekiindult, hogy kiérjen az úttestre. A járda szélén, egy kioszk mögül hirte
len előbukkant Margit. A labdarúgónak az utolsó pillanatban sikerült csak le
fékeznie.
—
Hülye nő — kezdte el a labdarúgó, de különösebb meggyőződés nélkül,
inkább csak Hjalmarsson felé magyarázatként, és azonnal Margit vette át a szót.
Margit is valahogy a „hülye” szót találta a legmegfelelőbb indításnak, habár

talán más meggondolásokból, mint a labdarúgó. Az előbbinél a bűntudat enyhí
tette az indulatos magyarázkodó kifakadást (végeredményben a járdán történt
az eset); míg Margitka a nőiességét igyekezett megőrizni, amikor e minden vaskosságot nélkülöző, meglehetősen jellegtelen szó mellett döntött (magába fojtva
néhány durvább, csípősebb és jóval határozottabb változatot). A csípősség és
határozottság azonban visszatért Margit további szövegében. Margit megkérdezte
a labdarúgótól, hogy azt hiszi-e, hogy neki most már mindent szabad, és akár
gyilkolhat is büntetlenül, és hogy ő a legfontosabb ebben az országban. (Nem
mondta ki, hogy „ő mint futballista”, mert érzése szerint ezzel beismerte volna
a számára kissé megalázó egyoldalú ismeretséget.) — Azt hiszi — folytatta
Margit —, hogy ha nagy kocsija van és nagyokat nyom a gázpedálon, akkor
mindjárt hajtani is tud? A férfiaknak még a potenciájuknál is fontosabb, hogy
nagy sofőrök legyenek. Közben semmihez sem értenek. Se ehhez, se ahhoz, se
amahhoz. Fogalmuk sincs . . .
— íldióta — mondta a labdarúgó többször is, miután végre sikerült ott
hagynia Margitot. Mikor a Gépészeti Kar felé fordultak, elismerte azonban, hogy
Margitnak lényegében igaza volt, amikor az mondta, hogy a férfiaknak a poten
ciájuk a legkedvesebb, de még ennél is fontosabb, hogy jó sofőrök legyenek.

•
— Gyújts egy másik gyufát — szólt a fiú az ajtóban, akitől a középhátvéd
megkérdezte, hogy kell-e jegyet váltani. A labdarúgó megtorpant, de aztán követte
Hjalmarssont, alá magabiztosan belépett az amfiteátrumba. Az első két padsor
üres volt, de lehettek vagy hetvenen, szétszóródva a nagy teremben. Néhányan
keresztbe feküdtek az automatikusan felcsapódó üléseken, egy lány magán a
pádon feküdt farmernadrágban és blúzban, és körülötte négyen-öten azzál ironi
záltak, hogy úgy tettek, mintha lázasan csipkednék a fenekét. Igen sokan fel
tették a lábukat a padra, és többen mezítláb voltak.
— A mi időnkben azért nem volt mezítlábas divat, mert olajos padló volt,
nem pedig parkett. Próbáljanak meg olajos padlón mezítlábasikodnii — mondo
gatta Hjalmarsson, míg körülnéztek, hogy hova üljenek. Egy sorban csak egy rövid
szoknyás, sárga hajú lány ült. — Szabad? — mutatott a mellette levő ülésre
a labdarúgó.
— Gyújts egy másik gyufát — felelte a lány, és elfordította a fejét. De aztán
visszanézett egy pillanatra a középhátvéd fekete öltönyére, halványmintás fehér
ingjére és a gyászszalagra.
A katedrán ketten-hárman a mikrofonok körül vacakoltak. Nyolc óra lehetett
már. — Csak egy kis türelmet, míg összerázzuk ezt a vacak erősítőt — mondta
a leghosszabb hajú. Karvalyorra volt és kozák, magas nyakú ingje, zöld nadrágja.
Ö lehetett a Durst.
— Gyújts egy másik gyufát — mondták néhányan a padok közül.
— Mi ez, a gyufagyújtás? — hajolt oda a labdarúgó Hjalmarssonhoz.
— Valami Bob Dylan-stósz. Strike another match! Gyújts másik gyufát.
Valami hangfogós romantika. Csendes hősködés. Rá se ránts semmire. Ha nem
megy, húzz egy másik gyufát. Az talán meggyullad. Ha nem megy az egyik mes
terség, kezdjél másikat. Nem a mesterség számít. Ha elmegy egy nő, iön másik.
Nem tetszik egy város, menj másikba. Vagy másik országba. Vagy bolygóra. Ha
nem tetszik, hogy ordít rád a főnököd, elmész. Egy másik főnökhöz, amíg az
is el nem kezd ordítani. Vagy semmilyen főnökhöz. Ordítsanak az íróasztalnak.
Ha nem megy az írás, majd festesz. Vagy lapos köveket ugráltatsz a vízen. Vagy
azt sem. Belőled az élet nem csinál hülyét!
Vállat vonsz, ellenzőt formálsz a tenyeredből, és másik gyufát húzol végig
a doboz oldalán.
Olyan ez, mint valamikor a hosszú szőke haj + gyertyafény; vagy üres,
szeles utca, piszkosfehér fel tűrt gallérú viharkabát rajtad és tompa fények mögül
kiszűrődő szaxofonszóló bőgőkíséretbe párnázva; vagy az alkohol (amit ezek
már avultnak tartanak), homlokodba hulló haj, feltekintesz, szemeid nem tudnak
egy pontban megállapodni: nyilván van valami fontos felejteni valód; vagy ing
u jjban (szintén homlokodba hulló haj), borostás áll, felső inggomb nyitva, alá
süllyesztve a nyakkendőd csomója, és nem is szólsz, amikor valaki a közeledben
megjegyzi, 'hogy lehet, hogy az egész éjszakát az írógép előtt töltötted; Vagv
nyugodtan körülnézel és mélyet lélegzdl, pedig még csak öt perc van valamiből
hátra; vagy kijelented, hogy temetni jöttél Cézárt és nem dicsérni, vagy hogy
személyesen ugyan semmi kifogásod nincs Űjfalusi elv-társ ellen . . . ; vagy hogy
tudatában vagy a hibáidnak; vagy elmondod, mint Reviczky hogy Czigarett-füst
karikája
Egyik a mást be se várja,
és aztán, hogy Füst az élet elenyészünk
Mint a kicsi czigaret.
vagy amikor Baudelaire azt mondja, hogy Békés, idilli olvasóm, te,
józan s naiv erény fia,
hagyd ezt a könyvet: orgia,
bánat s balsors csap benne össze.
Szóval, valahogy így. Gyújts másik gyufát. . . Hogy végre meggyulladjon a kicsi
czigaret — röhögött a végén Hjalmarsson.
A középhátvéd helyeselt.
Közben valahogy elkészült a hangerősítő.
— Egy, kettő, három, négy, öt, h a t . . . — próbálta ki a Dalkovács —,
végre valahogy összeállt ez a szar. . . (nevetés) csodálom a türelmeteket, én már
rég otthagytam volna mindent___ (itt-ott nevetés), de most nem húzom már
az időt dumával. . . a szervezőket sem hagytam, hogy bemutassanak. . . (a szer
vezők mosolyognak), egyszerűbb, ha csak elkezdem. . . itt van m indjárt. . . még
csak annyit, hogy a saját dolgaimat fogom a képetekbe ordítani. . . (néhányan
nevetnek), azzal kezdem, amit utoljára ír ta m ... így válnak az utolsók első k k é ...
A Dalkovács még egyszer ellenőrizte a hangolást, lejátszott négy bevezető
ütemet a gitárján, majd énekelni kezdett:

uram h a d d legyek egyszerű
kavics kavics m ellett
uram h add legyek egyszerű
kavics kavics m ellett
uram h add legyünk egyform ák
hogy egyform án szerethess
uram h add legyünk egyform ák
hogy egyform án szerethess
uram tegyél csodát
ne legyenek többé csod ák
fek ü d jü n k hanyatt az úttesten
ne jö jjö n sem m i és sen ki sem
fe k ü d je k hanyatt az úttesten
ne jö jjö n sem m i és sen ki sem
elnyúlva nyugalom fe lé
eperszín nyugalom f e l é . . .
— Jó l csinálja — mondta egy fiú a szomszédjának, aki hátradőlt, lábait
keresztbe téve maga előtt a pádon. („Az egyedüli értelmes gesztus, amit a business-kultúra hozott” — oktatta a környezetét később Hjalmarsson.)
— A szöveg jó — hallatszott valahol lejjebbről egy női hang.
— Ezt nem érdekli a forradalom, csak békét akar — próbálkozott a labda
rúgó.
— Nem is békét, hanem csak azt, hogy hagyjanak mindenkit békén. A kettő
nem ugyanaz — folytatta Hjalmarsson.
A mellettük illő sárga hajú lány szólásra emeskedett:
„Én az ilyet szeretem . Eperszínű nyugalom, ahová a sárga tengeralattjáró
visz el.
E s P revert is szeretem . Mind a k ét könyvét. A Párizs csodáit és a m ásikat is.
E s Arsen Dedićet, m ert nem olyan, m int a többi.
E s Tagorét.
H osszú sétákat egyedül.
E s a napot, napos időt.
A naiv festőket.
E s az igazi em beri kap csolatokat.”
— Igen ez is. ezek is — mondták néhányan. Egyesek együtt érezve a fel
szólalóval, mások inkább ráhagyva. Csinálja mindenki a magáét. Tagore, Tagore.
Dedić, Dedic. Ha mezítláb akarsz jönni, gyere mezítláb. Gyászruha, gyászruha.
Gyújts egy másik tyufát. . .
— ÉS ÉN AZT JAVASOLOM, HOGY SZAVAZZUNK. MINDENKI ÜGY,
AHOGY AKAR. AHOGY É R Z I ... folytatta a lány.
— SZAVAZZUNK! — kiáltotta lelkesen Sztaniszló is, az épület portása, aki
egy darabig a küszöbön állt, majd bejött, és leült az utolsó sorba.
— All rlgiht! Szavazzunk! — vette át a vezetőszerepet a Dalkovács. Emelje
fel a mancsát mindenki, aki benne van. Aki mellette szavaz.
A legtöbben hanyagul oldalra hajított fejje l és vállból magasra emelt kézzel
szavaztak. Durst 28 kezet számolt meg.
— Ki van ellene? — Tizenkilencen voltak.
Huszonketten tartózkodtak a szavazástól.
Durst és a szervezők megállapították, hogy a
szavazás nem volt egészen
szabályos, mert ha összeadják a szavazatokat, valamivel nagyobb szám jön ki,
mint ahány?.n a teremben vannak. (Nyilván azért, mert Sztaniszló elemében volt,
és felnyújtotta kezét ellene is, mellette is, majd a tartózkodók között is.) A DalKovács közölte a rendellenességet, de rögtön hozzátette, hogy „kit érdekel ez”, és
hogy „annyira tán nem hülyült még meg a tisztelt közönség, hogy ilyesmin fenn
akadjon”.
„Gyújts másik gyufát” — hallatszott sokfelől.
— Urnák kellenének. Igazi szavazás, urnákkal, gumigolyócskákkal — mondta
egy sálas fiú.
— És az urnákban húrok — folytatta a Dalkovács — rézsút lefelé eresz
kedve, hogy a golyók egyikről a másikra ugorjanak, leszökdécseljenek a lépcsőn, és
közbeín kipengetik a három himnuszt: az IGENT, a NEMET vagy a TARTÓZ
KODÁST. Hármat. A liliputiaknak csak kettő volt. Ezért nem ment nekik Gulliver
nélkül.
— Ez az! Éljen a szavazás! — kiáltották .többen.
— Hát akkor ünnepeljünk! — sipította a mikrofonba a Dalkovács. — Éne
keljetek velem!
Az ismétlődő sorokat már az egész amfiteátrum énekelte, ütemesen hajla
dozva. (Mint néger templomokban a „Gospel"-éneklés — jegyezte meg Hjal
marsson.)
oh uram hadd szavazzak
gum igolyót fricskázhassak
o h uram hadd szavazzak
gum igolyót fricskázh assak
szívem ben
urnában a
szívem ben
urnában a

hatalom
dalom
hatalom
dalom

E szám után a szavazatok körülbelül ugyanúgy oszlottak meg, mint az
slőző alkalommal.

veszteg ferenc

a
Leginkább vasárnap, nyárelőn. Déltől ebédidőig. Tűző napban,
amikor mozog a levegő, s az egyik karika a vállanymozdanyon még
parázslik.
Egy utcanév nyilallik eszembe: Krilova.
Ha jó az emlékezőtehetségem, ez egy rég nem látott tanár házaspár
lakcíme. Nézzük csak! Megvan-e még címjegyzékemben? És igen.
Ez itt valahoil lehet, bár még sosem jártam erre, valami erősen
ezt sugallja nekem. S valóban, csak egy fordulat és ott, azon az omlandozó sarokházon, ott a kék tábla.
Rajta pedig: Krilova.
Lám, mily hihetetlen. Most aztán, koronát téve a váratlanra, bené
zek a 2/a-ba . . .
De hiába keresem, 2 /a házszám itt nincs. Viszont van 5/a. Tanács
talanul kókadozok jobbra-balra, magam mellett tolva kerékpáromat. Mi
tévő legyek?
Hirtelen elhatározással benyitok a 2-es nyikorgó kis fakapuján.
A konyhakertben két anyóka teszeget. . .
(Megálljunk csak! Valamit kihagytam. Mielőtt benyitottam volna
a 2-esbe, egy copfos kislány megkérdezett, melyik lakást keresem.
Mondtam: A 2/a-t.
»2/a, 2/a, bácsi«, mormolta a kislány,
»dejsz ez a Krilova.« Igen, a Krilova, hagytam jóvá.)
Megállók hát a kapuban, bevárom míg hozzám tipeg a mosolygósabb arcú néniké, s mondom, kit keresek.
»Itt nem laknak«, hangzik az egyértelmű válasz.
Igen, igen, bólogatok, ez a 2-es, én meg a 2/a-t keresem.
»Ilyen ház nincs«, vágja rá egyből a közben idesettenkedett másik
anyó.
»De valójában kit is keres ön, uram?«, teszi fel hamiskásan a fogas
kérdést.
Megismétlem a tanár házaspár családi nevét.
»A«, kap észbe az előbbi anyó, »ők az 5/a-ban laknak«.

bognár antal

kifordított
vagon
Virrasztások nehéz órái! — mikor hideglelős álmok környékezik
az embert, s még furcsább dolgokat művel szemünkkel a kinti sötét
ség . . . — most is elalvóban magamat láttam, amint a talpfákat mesze
lem sietősen egy nagy csutakkal, a pálya hosszán véges-végig, s ahogy
visszanézek, látom, tulajdon vérem hinti be, ameddig a szem ellát, a
friss fehérséget. . .
Tehervagonok vesztegelnek a vágányokon — soraik belenyúlnak
az éjszákéba. Tátongó hűvösség, feneketlen homály. Odább barmok
dobognak, forgolódnak a vagonokban, nyiríkos a testük. Tűnődések,
melyek körbejárnak, akár az óra mutatója.
Mit tesz, akit ide vetett a sorsa?
Dolga: gubbasztani néma órán, szökve ártatlan szuszogá'stól, vár
ni, hogy jöjjön a hajnali gyors, fülelni közeledtét, várni, hogy süvöltve-csattogva eldübörögjön az expressz fényes ablakaival, fényes ablakai
mögött az utasokkal, akik — vélnéd — üléseiken elnyújtóznak, elter
peszkednek, elébe sietnek a pazar csodáknak, örömöknek. Várni dide
regve.
Nehéz a vasutasok dolga.
Álomból hányszor cibált elő a sejtés, alvásba hányszor gyömö
szölt vissza a zúgó csend. Elzsibbadt belé a lelked. Látták: piros zász
lóddal feszesen állsz, s a sínek közét felveri a gaz. És hogy lámpádat
lóbálod fényes nappal. Láttáik a vágányok mellett kuporogni: sebes uj
jakkal te magad sikáltad fényesre a síneket.
Tehervagonok vesztegelnek a vágányokon, s úgy tűnik, az egész
környék egyetlen hatalmas pályaudvar. A vagonok vöröses deszkáit lát
ni mindenütt, barnára ázva. Ólnak, kamrának, kerítésnek — mindenre
jó a vasúti deszka. Szinte azt várná az ember, egyszer csaik megindul a
vidék, mint valami rozoga szerelvény, s eltűnik az éjben. Fűtők élnek
itt, váltókezelők és mozdonyvezetők"— nagyhangú népség, s mégis ba
rátságosak a gyerekekhez. Belátni házaikba: vasúti deszkával van szo
bájuk padlózva, vasúti deszkán nyugszik a szalmazsákjuk, vasúti desz
ka az ajtó, s a létrafokok, melyeken végül fellépdelnek a kormos égbe.
Látlak téged magad eszkábálta vityillódban (menedéknek hittem), s
nézem, csak nézem a falait, s látom m ár: színükkel befelé fordítottad
a vagondeszkákat, hisz íme, belül világítanak rajtuk a megbontott fe
hér felírások; rejteked közepén is kinn állsz, kívül a vagonon, a falak
nem bezárnak, hanem kirekesztenek, vagon előtted, vagon mögötted,
jobbra és balra, és alattad és fölötted, kívül vagy, kivonultál, s mégis
körötted zárul be, amíi körülvesz, egyetlen vagon ez, egyetlen kifordított
vagon amiben éltél, kinnrekedve, s a világ volt belül; odabenn, a fala
kon túl, e téged szorongató határtalan skatulyában vannak a házak, a
fák, az emberek, odabenn van a föld, a fény, a víz, minden m adár és
minden virág, s a csillagok is . . . És álltak a falak, állt az irdatlan va
gon, az űrnek hatalmas, lakásnak parányi, egyhelyben állt: csak te
ütődtél falaiba, te támolyogtál, hogy nincs — lám: befelé nyílna, nem
is lehet — kijárat. . . — Csillapulj, ideje nyugovóra térni.
Harmat szállott le a szénre.
Most m ár tudom, nem éltem én se másként. Olcsó tapétával kibé
leltem a házam, s tán hittem is, hogy mint egy éji lepkét, elfogtam, s e
dobozban őrzöm a világot. Holott a világ ejtett rabul engemet.

tragikus

HYLLOS:
Ügy szól a hír, a múlt esztendőt jobbadán
Egy nőnél tölté Lydiában szolgaként.
DÉIANEIRA:
Ha ezt eltűrte, akkor mindent várhatunk.
HÉRAKLÉS:

. . . mint egy gyönge szűz,
Gyötrődve sírok; nem mondhatja senkise,
Hogy valaha is sírni látott engejnet,
Jaj szó nélkül viseltem én a szenvedést.
Ez voltam, — s asszony; lettem, ím, boldogtalan.
(Szophoklész: Trakhisi nők. Fordította
Kardos László)

Helyrehozni, ami félresikerült a teremtésben — nyughatatlan el
mének érdemesebb, honszerető szívnék magasztosabb, acélos karnak
nemesebb célja lehet-e ennél? Kevés oly buzgó és önzetlen munkása
akadt e célnak, mint Xantus János, a nagy utazó. Ki pénzt, időt, fárad
ságot nem sokallt a hon javára áldozni, maga sosem áhította a nemzet
hódolatát.
1892 táján az a hír járta, hogy a nemzete jövőjéért aggódó férfiút
nagyszabású terv foglalkoztatja. Arannyá alkarja változtatni a Karszt-hegységet, hogy így segítsen Magyarország minden koldusán. A kákán
is csomót keresők, a hitetlen Tamások, a siránkozók, akik léikük üd
vösségét ás eladnák egy tál lencséért, — noha nincs alantasabb, mint
puszta hallomás után ítélni (no de ki számíthatott valaha is jóindula
tukra) — dühödt felháborodással siettek ölparentálni eme első pillan
tásra, felületes és elfogult szemnek valóban a képtelenséggel határosnak
tűnhető elgondolást, amely azonban minden a közért lelkesülő hazafi
szívét megdobogtatta és elméjét visszatartotta az elhamarkodott dön
téstől. A nemzetnék szerencsére akadtak nagyjai, akik felelősségük tel
jes tudatában és szívükre hallgatva bizalommal viseltettek Xantus ter
ve iránt.
Sajnos, 1894-ben, voloscai üdülésén Xantus János elméje elborult,
mielőtt bárkit is beavathatott volna a terv részleteibe.
Damjanich utcai lakásán Lydia nevű, pártában m aradt unokanő
vére vette gondozásba a szegény háborodottat. Megadóan viselte sorsát,
mindenben alávetette magát környezete szelíd erőszakának. Útikönyvei
vel, tudományos gyűjteményével azonban nem törődött. Kedvelt foglal
kozása volt fűzőkkel, harisnyakötőkkel, selyemharisnyákkal bíbelőd
ni. Gyermekes örömmel öltötte magára nővére holmijait, de nem szen
vedhette, ha öltözködésének, mikor a tükör előtt illegeti magát, bárki
is tanúja. Nő'i ruhában járt-tkelt egész nap. B ár öltözéke s újabban fel
vett mozdulatai igen visszás hatást keltettek ismerőseiben, s félénk vi
selkedése, titkolózó, tárgytalan öröme semmi kétséget nem hagytak
betegsége felől, senki sem tudott szabadulni a megmagyarázhatatlan
érzéstől, hogy szemében egy-egy pillanatra felvillan az értelem szikrá
ja. Ilyenkor szomorkásán, elrévedezve nézett maga elé. De amint tenye
rével lányos mozdulattal végigsimított a testét borító selymen, elpirult,
s arcára visszaköltözött az iménti bohó öröm.
Legodaadóbb hívei továbbra is kitartottak mellette, bizonyos jelek-.
bői arra következtették — s ebben állítólag Lydia is hallgatólagosan
megerősítette őket — , hogy Xantus önként vállalta a visszavonulás e
módját, hogy titokban zavartalanul tovább érlelhesse tervét.
De telt-múlt az idő, eltelt három év, és Xantus, küldetéséről mint
egy megfeledkezve, csakúgy mint addig is, reggelre kelve szoknyába
bújt, órákhosszat csinosítgatta magát tükre előtt, s szobáról szobára
járva be-befordult a fal felé és kuncogott. Hű ápolója, Lydia nem is
kárhoztatható, hogy végül zubbonyba kellett bújtatni a boldog szen
vedőt.
Csonkán ií s tragikus sorsa beteljesedett.

maghasadás
Tátongó hasadékká váltam
az örvénylő térben
magam és önmagam között.
A szétrebbent partokat
már az évek sóvár síkjai
sem csaponghatják be.

jeno
versei
f f

a hegyoldalon
hirtelen kialudt
egy egész sor lámpás
a sötétben maradt utca
ugyan hová vezethet
a nagy esőzések után
kör-körös gondolatainkból kiázott
ideg-lánc-bolyhok között
álmos jég-bogarak
görényébe kapaszkodva
botorkálunk a csúcs felé
a megérkezés azonban
csak csalódást hozhat
mert hamarosan
újabb változás remélhető

most, hogy itt vagyok
Most, hogy itt vagyok:
köröttem egyre homályosabbak
az egykor lényegesnek vélt
keserű összefüggések. —
Azok a mohó fák is ott
csak sikamlósak, és nem,
valóban nem látják a ködöt,
s nem látnak engemet.
De a fűszálak máris fénylenek.
Gyöngyökben nézik magukat
a szitáló sugarak.
A vetésről felszáll a köd,
és kacag.

vásár
Hevenyészett sátrak ölén
feltűrt ingujjal
kínálkoznak a cukorkák.
reszkető kézzel
Hideg kályhába
szenet emel a tél.
Meg nem perzselheti magát,
vajon mitől fél?

lassanként
Serkenő nyalábban
fénnyé foszlik
minden nyugalmam.
S már nem a szavakat keresem,
hanem a szavak mögött a szavakat. —
De mégis: maradok tétova,
örökkön forrongó kőmadár,
ki öledbe hull,
majd újból felszáll
viharos napok után.

utasi csak tíz év után
Sym posion könyvek 40., Fórum, Újvidék, 1974.

nyílt

ge irodalm unk egészét »affirmálja« ily módon, vállal
va a tömény nem-művészettel való szembenézést, éle
sen rámutat a mindenmaipi gondolkodás sémáiban
bennrekedő, a »magával szembenézni nem merő«,
»magát látni nem tudó« dilettantizmus összetevőire
is. Mert, miét ahogyan B. Szabó György egy tanul
mányának gondolati tanulságait elemezve írja, az
a kritika, amelyik »idegenkedik a nem -költészettel
való konfrontációtól«, »bármennyire pártfog olja is
az igazi költészetet, egyúttal a rossz költészet útjait
is egyengeti, m ely aztán az egész irodalom életét
m érgezi ■■.«
Elvárásaiban a valóságot, a létezést nem »megverselő«, hanem á térték elő szellemi erőfeszítés művészi
leg, nyelvileg releváns megnyilatkozását igemli, min
den alkalommal a teljességre törő költői értelem ala
kító erejét kéri számon — választóvonal ez a »jól
megírt vers« és a teremtő költészet között. Kialaku
latlan világlátás nem teremthet költészetet, tanúsít
ják műelemzései. Ostorozó stzigora, olykorolykor iró
niája (mely korai írásaiban remek kis stílusparó
diáikat is eredményezett) a hétköznapi tudat »irodal
mát« támadja, míg körültekintő, az okokat is megvi
lágító alapossággal, rugalmassággal elemzi a világ
látásában, etikus tartásában az igazi irodalom lehető
ségeit hordozó, ám művészileg, nyelvében meg nem
valósult, a kritika hiányérzetét kiváltó irodalmat.

Utasi Csaba kritikái mindig határozott állásfoglalásra
ösztönzik az olvasót; az ő írásai sohasem tűrik el
a befogadás »így ás lehet« távolságtartó »bölcsködését«, a tekintély tisztelő szellemi tunyaságot. Azt gon
dolnánk, a kritikusi értelem indulati színezése, az iro
dalom-megközelítés élményi forrásvidékének kitetszé
se készteti olvasóját az állásfoglalásra, holott gondol
kodásának metsző tisztasága, érvelésének élessége, a
kritikusi vélemény határozottsága, a kritikusi értelem
magas fokú szellemi erőfeszítése, mellyel tárgyát
megközelíti, előlegezi, hogy véleménye véleménnyel
szembesüljön, s ha netán olyasmiről ír, amit mind
addig nem ismertünk, vagy pedig felületesen csupán,
úgy kritikájának ismerete után kényszerítő erővel
jelentkezik az igény a kérdéses mű elolvasására, újraolvasására.
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Utasi Csaba »választott tárgya« a jugoszláviai magyar
irodalom, a »vajdasági múzsa«. S amikor véleményt
mond, legyen szó egy írói életműről, vagy egyetlen
alkotásról, gondolkodásában mindig jelen van irodal
munk egészének tudata. Irodalmunk egészében gon
dolkodni annyit tesz számára, mint követni a ki
bontakozás, az alakulás irányát, tudatosítani ez ala
kulás értelmét, kritikusan, a »soha meg nem elégedés« felől közelítve határozni meg értékeit és vadhaj
tásait. Ez a nyílt kritikusság, amitől teljesen idegen
a »szeressük, ami a miénk, azért, mert a miénk« elve,
épp azzal lesz tartalmassá, hatékonyan tudatformá
lóvá, hogy a költészet melletti állásfoglalásához is
saját irodalmunk megvalósulásai segítik. Más szóval:
ebben a nyílt kritikusságban az irodalmunk nagykorúsodásának pozitív tudatával rendelkező kitikai szel
lemiség mutatkozik meg, amely nemcsak hogy nem
akarja már a versírást, a versfaragást a költészettel
kiegyenlíteni, de különöbséget tesz a »jól megírt
vers« és az autentikus költészet között is. Igényessé

Ismertetőnkben Utasi kritikusi magatartásának egyet
len gondolati tanulságával foglalkozunk valamivel
részletesebben. A »sziget«-költészetről írva állapítja
meg: »Ma m ár nyilvánvaló, hogy költészetünk elvesz
tette a m indenkori jó költészetnek egyik fon tos di
m enzióját: nem lélegzett együtt a korral.« A »korral
együtt lélegző«, a léte jelenségeinek mögöttesét látó
tudatos létezésiről hírt adó, korszerű eszközökkel
megvalósított költészet az ideálja ennek a kritikusi
magatartásnak, etikai-esztétikai érzékenysége épp
ezért hatványozottan nyilvánul meg, amikor korszerű
költészetünkről szól. Egyszerűsítve azt mondhatnánk:
a modernséget védi önmaga hullámverése, divatja
ellenében. Azt a tételt, hogy kialakulatlan világlátás
nem teremthet irodalmat, fokozott szigorral érvénye
síti újabb költészetünket elemezve. Az alkotói tuda
tosság hiányára figyelmeztetve ítéli el a »túlságosan
szabad«, szervetlen verset; a világlátás értékkritériumait tehát az alkotói objektiváció nyelvi, szerkeszté
si hitelességében keresi és találja meg. Egyik gondo
latokban leggazdagabb tanulmányában, Gulyás József
költészetéről írva, a »hosszú költői eszm élés« útját
elemezve, a Gulyás új verseiben megmutatkozó nyel
vi-gondolati letisztulás együtthatásában mutatja fel a
művészileg autentikus modem verset, melynek min
denkori ismérvei közé tartozik az alkotói tudatosság.
Az öncélú spontaneitás, a hagyományosság megala
pozatlan rombolása nem teremthet költői értéket,
csupán a lázadás, a formabontás irodalmi dokumen
tumát, fogalmazza meg Ladik Katalin költészetéről
írva. S ha Ladik költészete szerencsés pillanataiban
túl is mutat az öncélú lázadáson, Utasi kritikusi té
telét s e tétel alkalmazásának szükségességét feltét
len érvényességűnek tartjuk. Üjabb és legújabb költé
szetünk (irodalmunk) kritikai megközelítésekor, valós
értékeinek megnevezésekor ez értékek megvédése,
tudatosítása érdekében tudnunk kell különbséget ten
ni a formális modernség és a valóságunk, létünk lé
nyeges kérdéseivel szembenéző s azokat etikai ko
molysággal és esztétikai hitelességgel megválaszoló
korszerű költészet között, épp az Utasi hangsúlyozta
kritikai érzékenységtől, szigortól vezérelve.
danyi magdolna

a
kritika
kihívásai

Utasa több mint egy évtizedes kritikai munkásságát
összegezi a Tíz év után, és egyúttal a Symposion-nemzedék meghirdette és meghonosította irodalmi krité
riumok szenvedélyes harcosát és sommázój át is mu
tatja szerzőnk első kötete. A kötet tanulságainak ós je 
lentőségének felmérését, az általa felvetett és a vele
kapcsolatosan felmerülő kérdések tisztázását termé
szetesen nem (vállalhatja egy ravidismertető. Világos a
számunkra, hogy csak egy körültekintő, alapos tanul
mány foglalkozhat vele érdeme szerint; a helyét és
szerepót meghatározó irodalmi és kritikai relációk
feltárása egyelőre csupán a vázlatosság igényével vé
gezhető ed, hisz nemcsak múlt évi ,(egyébként kritikai
munkákban gazdagnak és színvonalasnak mondható)
könyvtermésünk kiugró teljesítménye a Tíz év után,
hanem irodalmi fejlődésünk egészének, nagykorúsodó
és — ebben fölösleges fukarkodnunk az elismeréssel
— nagykorúsodott kritikai gondolkodásunk megke
rülhetetlen mérföldköve is. Akármerről közeledünk
is irodalmunk időszerű vagy történelmi kérdéseihez,
Utasi célratörő tudatossággal és következetességgel
végzett kritikai munkásságát minden bizonnyal fi
gyelembe kell vennünk. Megalkuvást nem ismerő, kö
vetkezetes esztétikai igényessége és irodalmunk bel
ső, méyvízi áramlataira összpontosuló figyelme a
kritikai gondolkodás órtékdifferenciáló és értékrögzítő szerepét hangsúlyozza itt és most, nyughatatlan
oknyomozó szelleme pedig az irodalom kulturális és
társadalmi hajszálgyökereit m utatja meg szerteágazó
bonyolultságukban; következésképp Utasi esztétikai
szemlélete egy pillanatra sem válik, de még csak nem
is tűnhet öncélú esztétizálásnak, sohasem kontextus
nélküli, sohasem talaj talan.
Utasinak nincs megfogalmazott kritikaelmélete, ami
nem jelenti, hogy világosan kirajzolódó, megbízható
módon körülhatárolható kritikai modellje sincs. El
lenkezőleg, ez a modell, ha kevésbé árnyalt és kevés
bé elmélyült ősformájában is, már az első kritikai
írásokban jelen van. Kibontása, a kritikák alapján
történő rekonstrukciója alapul szolgálhat az Utasi-féle irodalomeszmény meghatározásához és eme iro
dai omeszmény sajátos vonásainak, jellemzőinek a rög
zítéséhez. Az eredetiség kérdése több oldalról is iz
galmas és tanulságos szempontja lehet a kutatásnak,
hisz a tüzetesebb elemzések ás viszonyítások híján is
a melléfogás kockázata nélkül állapíthatjuk meg,
hogy Utasi kritikai modellje részleteiben nem tartal
maz az irodalomkritikában eleddig valahol és vala
milyen módon meg nem fogalmazott értékkövetelmé
nyeket, újsütetű mércéket, szokatlan megközelítési
szempontokat és módszereket, .ugyanakkor azonban
nem lehet kétséges a számunkra, hogy az ismerős
elemekből összeálló, egységes kritikai magatartássá
szerveződő egész — jellegzetesen és félreismerhetet
lenül sajátos. Sajátos akkor is, ha a magyar vagy a
jugoszláv irodalomkritika szélesebb kontextusába he
lyezve, és akkor is, ha a jugoszláviai magyar iroda
lomkritika, illetve a Symposion-kr.itika relációin belül
vizsgáljuk.

Utaltunk már rá, hogy Utasi nem izódálja az irodal
mat, értékeit így nem is abszolutizálja, a kulturális
értékdk szerves részeként tartja számon őket, ugyan
akkor viszont magát a kultúrát is sajátosan emberi
éntékszféraként tételezi, célja mindig az emberi érté
kek megmutatása, a komplex emberi lényeg konkrét
tudatosítása, felszínre hozása, tettenérése. Ezért köz
ponti kategóriáivá válnak a teljesség, a tudatosság, a
problémafelvetés, az élmény hitelessége, az időszerű
ség stb. Utasi számára jellemző módon az em ber
minden értékek maximája, így szükségszerűen külső
megközelítési szempontot érvényesít. Szembenézést,
emberi-etikuisi ellkötelezettségat, problémafelvetósit és
-tudatosítást vár el a költészettől, és kritikája ter
mészetszerűen, önnön belső törvényeit követve (tesz
éleget ugyanezen követélményeiknek. Innen a higgadt
megfontoltságon átütő, a színtelen tárgyilagosságot
szétfeszítő szenvedélyesség, harciasság, a polemikus
hang és a kétkedésekkel terhes, de minden esetben
termékeny vívódás, a vitatkozó hajlam, mély környe
zetének kritikai sémáit és saját következtetéseit is
nemegyszer kikezdi. Minden válasz után újabb mi
értek sorakoznak, (végérvényes feleletekre ninas lehe
tőség, az ítéletek felülvizsgálása mindig időszerű.
Utasít bizonyos értelemben az álértékek tagadására
építő kritikusnak is nevezhetnénk —* és a kritikusok
ilyen típusából, habár mindannyian na,gyón is tisztá
ban vagyunk vele, milyen sok »művecske« lát napvilá
got irodalmunkban, kevés akad a vidékünkön.. (Szán
dékosan használtuk itt a vidék kifejezést, hisz épp a
Vidék és a vidékiesség jellemzője, hogy tudatosodott
provincializmusa és a .provincializmus elleni harca is
inkább értékrögzítő magatartásra készteti.) Utasi
habozás nélkül választja a rázósabb, több kellemet
lenséget rejtegető, fokozottabb energialbefektetóssel és
nem egyszer energiapaizarlásisal járó utat — az érté
kekért vívott harc számára elválaszthatatlan az álértókek elleni harctól. Különös hevített ségű, a modo
rosságot és a művészietlenséget könyörtelenül lelep
lező stílusparódiák is születnek így: viitriolos .szelle
mességük tanulságul és követendő példaként szolgál
hatna vidékünkön a műfaj hivatásos gyötörgetői szá
mára. Egy korszerűtlen, túlhaladott és ezenfelül fel
színes magatartást ostoroz szerzőnk fáradhatatlanul,
hisz a műalkotás az ő számára mindig egy magatar
tás kiteljesítője, vagy kudarca, fis különösen érdekes
nek, jellemzőnek is kell tartanunk, hogy az álértékek
nek szinte naponta hadat üzenő, magabiztosan vias
kodó kritikusunknak nem erénye az értékek megerő
sítése; ilyenkor szenvedélyes oknyomozása lelkesedés
be csap át és ez a lelkesedés elhomályosítja, háttér
be szorítja a különben mindig élesen pattogó miért
jeit. Így kerülhet sor aztán a furcsa paradoxonra,
hogy a felismerést, a problémafelvdtést és a tudatos
ságot makacsul számon kérő kritikus dicséretében
eljut a szeretni váló ember és költészet kategóriájáig.
Csöppet sem véletlen, hogy Utasi ilven vallomást tesz
egvhelyütt: »Mert a közepes verseket, ha m ár hozzá
ju k nyúlsz, óhatatlanul m éricskélned, osztályoznod,
csom agolnod kell: a társasjáték íratlan szabályai
ugyanis m egkövetelik a körültekintő ráfogást vagy az
-elmarasztaló hűvös ítéletet. H arm adik
lehetőség
nincs: a közep es verset nem lehet igazán szeretni.«
Egy remekül megszerkesztett és irodalmunkban min
denképp kimagasló helyet érdemlő kritikai kötet
méltatójának talán nem épp a legillendőbb dolog fel
hívni az olvasó figyelmét arra, hogy szerzőnk első
könyvét ta rtja a kezében. A Tíz év után egyáltalán
nem szorul rá, hogy első kötetként tartsuk számon,
legszívesebben magunk is megfeledkeznénk e tény
ről, hisz csorbítani látszik jelentőségét, érettségét.
A szembenézés Utasi-féle követelményét azonban, úgy
hisszük, nekünk iis érvényesítenünk Ikell; amúgy is
hézagos ismertetőnk végképp csonka maradna, ha
nem figyelnénk fel rá, az önmagával szemben tá
masztott követelmények milyen szigorúságát sugároz
za a gyűjtemény. És tévednénk, ha olyasmit feltételez
nénk, hogy ez a szigorúság csak az első köteteket
váró vállveregetős közhangulattal dacol; nem, a szem
beszegülés gyökerei itt is mélyebbre vezetnek, Utasi
igényessége, környezetünkben már-már kihívónak
mondható igényessége sokkal szélesebb frontot nyit,
az újból és újból általánosan is elharapódzó igény
telenséget veszi célba. Nehéz lenne most eldönteni,
hogy telitalálata vagy az első kötetek hagyományo
san élnézőbb fogadtatása-e az, ami elnyomja ben-

niink a {kihívása iránti érzékenységet. Minit ahogy ne
héz lenne egyértelműen eldönteni azt is, csupán a
'kritikánknak irodalmunktól való elfordulását han
goztató vád cáfolataié a kötet, vagy egyúttal a köz
vetlen feladatát még mindig nem Ikellő tudatossággal
és célirányos módon ellátó irodalomkritikánk, (ponto
sabban: műértékclésünk kritikája is. Legyünk aikár
írók, akár szerkesztők vagy kritikusok, .tisztán, a leg
csekélyebb Jelkiisime rét fúrd a 1ás érzete nélkül aligha
örülhetünk ennek a könyvnek.
podolszki józsef
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szellemi röghöz kötöttség és vidékies önelégültség
irodalmi apológiájának következetes tagadásával
szembesülünk, akkor egy íratlan, de egységesen kö
vetett n em zedéki program egyéni követésének va
gyunk szemtanúi. Éppúgy, mint a felszabadulás előtt
bizonyos pozitív szerepet is játszó, de az új viszo
nyok között csakhamar ijesztően anakronisztikussá
lett couleur locale szívós továbbéltetésének bírálata
kor. Azzal a megszorítással, hogy Utasi maga is szen
vedélyesen elutasítja a tájat mint a »poetikus« érzel
mek kozmetikázására szolgáló korszerűtlen rekvizitumot, azonban a »helyi színek« alkalmazhatóságát
nem zárja ki egészében; egyik írásában például —
igaz, immár évek múltán, a dialektikusabb, árnyal
tabb szemléletre módot nyújtó időtávlatból — mint
egy elhatárolja magát induló nemzedéke azon törek
vésétől, hogy a couleur locale programját mindenes
tül és eleve ki akarta tagadni irodalmunkból.
Nemzedéki indulatok fűtik továbbá szerzőnk követ
kezetesen szigorú, »intranzigens« elzárkózását irodal
munk »balos«, a »traktoros költészet« metaforájával
jelzett, szocrealista hagyományától is. Kötetbe gyűj
tött írásaiban nem találunk ugyan túl sok nyílt, köz
vetlenül polemikus szocrealizmus elleni tételt, de kri
tikusi álláspontjának természetes jellegzetessége még
iscsak az antizsdanovizmus: nemzedékének esztéti
kája annak idején — a kimondottan »vajdasági« ne
gatívumok mellett — épp a szocrealizmus jugoszlá
viai és külföldi »teóriájának« és »gyakorlatának« el
utasításán edzette magát. S Utasi könyve is meggyő
zően bizonyítja, hogy e negatív hagyományelem taga
dása olyan mélyreható volt, hogy nemcsak a múltbeli
örökséggel, de annak lehetséges »hazajáró leikével«
szemben is egész életre szóló immunitást biztosí
tott. Szerzőnk azon, mindennemű megalakuvást ki
záró, »dialektikátlan« meggyőződése, miszerint a mű
élvezésnek és -élveztetésnek nem az a funkciója, hogy
»pihentesse« a munkában elfáradt embert, s hogy a
gondolatilag mégoly humánus és progresszív, de köl
tői megvalósulásként gyatra, Csizmadia Sándor-os
szólamköltészet nem költészet, nem humánus és nem
progresszív — kritikusi hitvallásának már csak e
két alaptétele is biztos garancia arra, hogy szerzőnk
védve van a neoszocrealizmus esetleges kísértéseitől.

i.

A Symposion-mozgalom esztétikai és irodalompoliti
kai programjának körvonalait — kötetbe gyűjtve s
kizárólag a jugoszláviai magyar irodalomra vonat
koztatva — Utasi Csaba írásai mutatják fel első íz
ben.
Kötetében rajzolódik ki ugyanis legteljesebben az a
termékeny hárm as tagadás, amely tizenöt év távla
tából immár nemcsak nemzedéki ceZnak, de olyan
nemzedéki eszköznek is tűnik, ami révén annak ide
jén az induló Symposion-generáció kialakította a ma
ga új, lazán összefüggő, de alapjában véve mégiscsak
egységes esztétikai és irodalompolitikai magatartásform áját a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar
irodalom öröklött hagyományával szemben.
Mire irányult e tagadás, és hogyan nyilvánul meg
Utasi kötetében?
Elsősorban irodalmunk polgári — a Kalangya és
Szenteleky Kornél nevével fémjelzett, s a felszaba
dulás utáni évtizedben újra-aktivizálódott — öröksé
gének erőteljes kritikájában. Evidens, bár művelődésés irodalomtörténeti kutatásokkal még eléggé alá
nem támasztott tény, hogy a vidékies lokálpatrio
tizmusnak és a »vajdasági életérzésnek« az az apoló
giája, amelyet a hatvanas évek legelején konstituálódó nemzedék negatív örökségül kapott, a kalangyás,
»szeressük azt, am i a miénk«-programban és a dilet
tantizmusba süppedő couleur locale kisebbségi »dok
trínájában« gyökerezett. E ttől a hagyománytól egy
ségesen rugaszkodott el Utasi nemzedéke, annak el
lenére, hogy a heves tagadás gesztusában — termé
szetszerűleg — nem valami irodalomtörténeti tuda
tosság, hanem »csupán« egy egészséges ösztönösség
munkált annak idején.
Amikor tehát a Tíz év után írásaiban a »termő por«
mítoszának, a »tópartiságnak«, a »vajdasági életér
zésnek«, a »templomtorony-perspektívának«, vagyis a

Harmadsorban, nemzedéki jellegzetességnek tartjuk
szerzőnk kritikusi szembefordulását a pusztán-egyedi mikrokozmoszokkal bíbelődő, a totalitás alkotói
átfogásáról eleve lemondó, privatisztikus költészet és
irodalom azon gyakorlatával is, amelyet a vajdaságias szocrealizmussal szembeszegülő, 1950/51 folyamán
nemzedéki törekvéseket felmutató, de a generációvá
válásban végül is megakadályozott akkori fiatalok
honosítottak meg, a »traktoros költészet« nagyon
szükséges és nagyon hasznos, de félúton megtor
panó és zsákutcába torkolló negációjaként.
E hármas tagadás első két elemével — a neokalangyás lokálpatriotizmus és a szocrealizmus elutasítá
sával — függ össze az a pozitív hagyomány is, amely
szintén n em zedéki jellegzetességként hatja át Utasi
egész kötetét: a sinkói tradíció.
A kötet korai esszéinek s a filozopterként írt Tömörkény-tanulmánynak a soraiban/sárközeiben Sinkó-előadások és -esszék tételei sorakoznak, annak bizony
ságaként, hogy az esztétikai irodalom tekintetében
Utasánál is alapvető, pozitív Sinkó-hatással kell szá
molni, akárcsak nemzedéke legtöbb kritikusánál és
esszéistájánál. E korai hatás azonban szerzőnknél
nemcsak a leszűkítő — »vajdasági életérzéses« és
szocrealista — hagyomány tagadásában bizonyult tar
tósnak. Meghatározta, egyrészt, kritikusi szim pátiáit
is, annak az irodalomnak az elkötelezettjeként, me
lyet Sinkó lakonikusan úgy definiált, hogy irodalom ,
m ely nem a k a r irodalom m aradni; másrészt pedig
pozitiven befolyásolta sajátos, testhezálló kritikusi
m ódszerének kialakulását is: Utasi azon irodalom-interpretáló vezérelve mögött, hogy nem a téma mi
lyensége, hanem »a megmunkálás, az anyaggal vívott
küzdelem módja a minden más mozzanatot háttérbe
szorító kérdés« minden művészi alkotás esetében, —
e kritikusi vezérelv mögött is tudatos vagy ösztönös,
de mindenképpen kétségtelen, pozitív sinkói örökség
rejlik.

Mindezeket a nemzedéki jellegzetességeket, természet
szerűen, nem puszta »átvételként« kell értelmeznünk.
E tagadó és igenlő szempontokat, elveket és krité
riumokat Utasi sem pusztán úgy »kapta« nemzedéké
től, hanem annak aktív tagjaként rn^ga is részt vett
e nemzedéki jellegzetességek kivívásában irodalmunk
viharos megújhodásának éveiben. Kötete ily módon
kétségtelenül igen fontos támpontul szolgálhat az
első Symposion-nemzedék esztétikai arculatának m aj
dani rajzához, e nemzedéki szellemiség azonban nem
csak »adott«, de maga is »kapott« szerzőnktől, még
pedig igen lényeges sajátos vonásokat és akcentu
sokat.

2.
A nemzedéki jelleg csak felszíni,
legkönnyebben
szembeötlő vonása Utasi írásainak. Szerzőjük egye
diségéről, összetéveszthetetlenül sajátos egyéni arcu
latáról viszont az esszéi, kritikái és tanulmányai mö
gött feszülő, közvetve vagy közvetlenül, de mindig
megnyilvánuló, inkognitóba nem rejtett lét élm énye
és vele kapcsolatos m agán etikája tanúskodik min
denekelőtt. Az a létélmény és magánetika, amely
nemcsak az »emberről« vall, hanem, mint látni fog
juk, az irodalom-interpretátorról és kritikusról is.
Az E lőszó helyett című ciklus korai esszéi egy ifjú-wertheri hiányokkal és nosztalgiákkal terhes szelle
mi portrét körvonalaznak. Az ifjú ember, aki — föl
tehetően sinkói közvetítéssel — korán eljutott létél
ményének »nietzscheánus«, pontosabban: »zarathusztrás« meghatározásához, a »nyájéletnek«, az ál-közös
ségi életformának, a bármennyire is fojtogató egzisz
tenciális egyedüllét túl könnyű »föloldásának« eluta
sításához, képtelen megállapodni a maga külön-létének beletörődő legalizálásánál. Amint »szentimentá
lis etűdjében«, a H itben közvetett vallomásossággal
fölfedi, őt is »az emberek egymás közti viszonya
miatt kibontakozó szenvedés« és vele kapcsolatban a
»közösségáhitat« preokkupálja, annak bizonysága
ként, hogy a M editációban kifejezett ösztönös miszti
cizmusa — az én és a mindenség spontán egységének
mámora — hamar problematikussá vált, diszharmo
nizálódott. S bár a vallásos misztikát és a »zarathusztrás« hévvel elutasított nyáj-közösség animális,
páraszagú melegét a M editációnál két évvel később
keletkezett H itben is ugyanúgy elveti, egyféle — ateizált, emberarcú — »miszticizmusról« ekkor se haj
landó lemondani: azon hit problémája foglalkoztat
ja, melynek tárgya az ember, az emberi közösség, az
unió m y stica. . .
Ennek elérhetetlensége aztán logikusan vezeti el ifjú
szerzőnket a lét abszurditásának élményéhez, s ez
nemcsak világérzésének egyik tartópillérévé, hanem
egyféle esztétikai kritérium ává is lesz. Mint fél évti
zed múltán, a K öltészetünkről című esszéjében megvallja, szerinte a lét abszurditásának élménye a kortársi irodalomban esztétikai relevanciával is bír, hisz
»ez az élmény egyensúlybontó, kizökkentő, a kifulla
dásig ellenállásra és szem beszegülésre ösztönző —
köv etkezéskép p igazán releváns mű nélküle korunk
ban aligha is születhetik.«
Ez az esztétikai fontossággal is bíró létélményelem
Utasinál nem ölt végletes, abszolutizált jelleget, s ily
módon nem is eredményez esztétikai kizárólagossá
got és dogmatizmust. A gyermeki nosztalgiával áhí
tott unió m ystica elérhetetlenségének tudata s az en
nek következményeként kialakult abszurditás-élmény
ugyanis nem termelt ki nála valamiféle zárt, kérges,
megkövült pesszimizmust. Álláspontja a nyíltságé, a
»minden történhet még« jegyében megvalósuló aktív
reményé. S bár szembeötlően az ilyen magatartással
szimpatizál az általa vizsgált művekben is, a »remény
elvéből« nem csinál dogmatikus kritikusi kánont. El
lenkezőleg, a remény és szkepszis iránt egyaránt to
leráns marad, a kettő dialektikáját, egymást-feltételezését hirdeti, s ezért logikus, hogy egy helyen a
hit—hitetlenség ellentétpárjára is kiterjeszti a közis
mert axiómát: csak az tud igazán szeretni, aki gyű
lölni is tud . . .

E nyílt, s a jelzett módon — implicite — a kritikái
ban is érvényesített létélmény szerzőnknél egy ugyan
csak nyílt, nem-normatív magánetikával társul. Olyan
nal, mely Utasinak az irodalomról írt szubjektív —
nem pedig szigorúan-tudományos, szárazon-egzakt —
oeuvre-jében ismét csak lényeges szerepet kap, mivel,
mint látni fogjuk, kritikusi érdeklődésének és szöveg
elemző /értékelő módszerének előterében az alkotói ma
gatartásforma és annak esztétikai formába öntése áll.
E magánetika alapja, magának az »etikus«-nak a
képzete Utasi írásaiban a komolyból, mélyből, szen
vedőből, sőt a keresztre feszítettség vállalásából, az
abszurdum viseléséből, a »pokoljárás« előli ki nem
térésből áll össze. S bár erkölcsi krédójának — s
nem pedig kódexének! — nincsenek a normatív eti
kákra jellemző kantiánus »sollen«-jei, az erkölcscsősz
szigorával számonkért követelményei, szerzőnk ma
gánetikája mégsem mondható eklektikusnak, végle
tesen elv nélkülinek. Affirmált etikai elvei közt há
romnak hangsúlyozott jelentősége van: felfokozott
intenzitással élni az emberi lét abszurdumát (A da
dogó kiáltás költői hatalm a); túlhaladni a világgal
szembeni impresszionista viszonyulást, a »felszíni,
hangulati ellenállást«, s azt a magatartásformát is,
amely »a puszta, vak lázadásnál egyebet nem tud
felmutatni« (Hínárban).

3.

A nemzedéki esztétika és (irodalompolitika s a magán
életérzés és -etika együttesen alakította ki szerzőnk
kritikusi szimpátiáinak és antipátiáinak, illetve igé
nyeinek, elvárásainak rugalmas rendszerét.
E programatikusan és rendszeresen ki nem fejtett,
de a kötet egészéből mégis rekonstruálható igényrendszer legáltalánosabb sajátsága egyféle elkötele
zettség számonkérése.
Mit ért szerzőnk e korunkban túl sokat használt s
jócskán lejáratott igényen?
Mivel mindeddig kitartott ama korán megfogalma
zott nézete mellett, hogy a vers, az alkotás a tényle
ges közösségi összetartozás hiányából, az egyedüllét
megszüntetésének imperativusából s nem pedig gyö
nyörködtető funkcióval születik (Az élet ellen az élet
ért) —, az elkötelezettség képzetkörébe Utasi minde
nekelőtt az élményi és élményszerű irodalmat vonja
be. »N em fetisizálom az ihletet, nem becsülöm le a
költői munkát. De a m unka eredm énye ne éreztesse
az alkotási folyam at kutató hullám veréseit, hanem
élő organizm ussá válva, d ob ja felszínre az érzések,
m egérzések, sejtések kom plexum át és az em beri ter
m észetben m indenkor jelenlevő, de a tudatos ráism erés határait csak kivételes pillan atokban elérő lel
ki m ozzanatokat, am elyek a Köznapok konvencioná
lis valóságában m eghökken tőek, taszítanak és idege
nek, egy érzékenyen reagálni kép es olvasóközönség
ben azonban bizonyos győzelm i érzést váltanak ki,
tágítják a térrel és idővel determ inált em b er világá
nak kalickarácsait, frissítőén, elixírként hatnak az
em ber szenzibilitására, s ily m ódon növelik egyéni
ségének szellem i pontencialját« — határozza meg
szerzőnk a Máglyában már-már definíciószerű ala
possággal az élményi irodalommal kapcsolatos ma
gánigényét, s már ebből a precíz meghatározásból is
kisejlik, hogy Utasi véletlenül sem a művésziség ro
vására kéri számon az élményiséget. Hogy ilyen szem
pontból fölbonthatatlanul-kettős az igénye, azt má
sutt közvetlenebbül is kimondja: a költő mondani
valója legyen »elég súlyos, esszenciális«, de nem pusz
tán élményi valóságában, megformálatlanul, hanem
oly módon, hogy a költő egyúttal »m egbirkózzék a
botlasztó nyelvvel, és összhangba jusson vele, egyen
súlyba, ahol élm ény és szavak nem árulkodnak foly
tonosan egymásra« (Mert élni k e l l ...). Kritikáiban és
tanulmányaiban aztán következetesen ügyel arra,
hogy a felszínes »emberi igazságokat«, s a »tetten
ért költői hazugságokat« és »fájdalom-pózokat« meg
különböztesse a legmélyebbről fakadó, elementárisán
feltörő emberi/alkotói igazságoktól, mint ahogy arra
is gondosan ügyel, hogy az emberileg mégoly őszinte,
de alkotóilag megvalósulatlan szövegeket »konokul«
kizárja a költészet, a műalkotás szférájából.

Az élményi irodalom ily módon történő igenlése ter
mészetszerűen együttjár azzal, hogy szerzőnk az el
kötelezettség képzetköréből kirekeszti a »sterilizált
mívesség« termékeit, »a költészet új iparosainak« med
dő kísérletezését, a pusztán »jó«, »jól megcsinált«,
»jól megszerkesztett« verset — egyszóval mindazt,
ami »nem az emberért vívott küzdelem teljesebb for
mája« is, hanem csupán a »beatavottak« szellemi
tápláléka (Tíz év után).
Ezzel eljutottunk szerzőnk elkötelezettség-igényének
újabb, immár politikusabb összetevőjéhez. Az aktív
szellemi viszonyulás, sőt »a valósággal való nyílt
szembenézés« — ami Az élet ellen az életért írója
szerint voltaképpen nem más, mint szembeszegülés a
meg nem emberiesült viszonyokkal, s mint ilyen, »a
legigazibb emberi magatartások közül való« —, ez
az aktív alkotói állásfoglalás nem leplezett magán
etikai igényként szintén jelen van szerzőnk írásaiban.
E nnek a jegyében kéri számon felszabadulás utáni
líránk két évtizedének mindkét nemzedékétől — a
»traktoros« verselés és a »szigetköltészet« művelőitől
is — az aktív, kritikai magatartást (K öltészetünkről).
S ugyancsak ennek az alapjában véve etikai igénynek
a következménye, hogy a széppróza akkortájt leg
jobb, »öreg« és fiatail képviselőinek — Majtényimek,
Hercegnek, Szirmainak, Majornak — egyaránt felró
ja a valósággal való nyílt szembenézés hiányát (Hí
zelgéstől a hitvallásig).

A.
Utasi fent vázolt nemzedéki és magánigényei, a ge
nerációs és egyéni élmények következményeként létre
jö tt kritikusi elvárásai részben már előlegezték is,
hogy írásaiban mit és hogyan vizsgál, vagyis, hogy
alapjában véve mii jellemzi értelmező/értékelő m ód
szerét. Alábbiaikban ezt vizsgáljuk meg közelebbről is.
Szerzőnk szövegeiben elsősorban is egy szembeötlő
ateoretikusság nyilvánul meg. Az egy tucatnyinál alig
több s jobbára esetleges hivatkozás egy-egy esztéta,
irodalomtörténész vagy író valamely nézetére (Igno
tus, Schöpflin Aladár, Szerb Antal, Szabó Dezső, Kas
sák, József Attila, Oskar Davičo, Branko Miljkovié,
Vaskó Popa, Novalis, Rilke, Thomas Mann, Sartre,
Octavi Paz, Dylan Thomas s még néhány szerző egyegy megállapítására): közvetve már ez is jelzi, hogy
Utasit nem az irodalom teóriája, hanem praxisa ér
dekli elsősorban.
Kritikái, esszéi és tanulmányai ezt az ateoretikus be
állítottságát gyakorlatilag is kidomborítják.
Utasi
nem a hagyományos vagy korszerű esztétikák és iro
dalomelméletek egy-egy tételének fontosságát vagy
lényegtelenségét méri a vizsgált irodalmi szövege
ken, nem az esztétikai gondolkodás gyakorlati illuszt
rálását célozza a lírai és prózai alkotások vizsgála
tával, hanem csakis a szövegek alkotás-voltának,
avagy alkotáson inneni állapotának fölmutatását.
Ateoretikus érdeklődésének mintegy alibijeként teszi
meg egy helyütt mottóul Dylan Thomas tanácsát: »Ol
vassa azokat a verseket, amelyeket szívesen olvas.
(...) Mit számít, hogy mi is a költészet tulajdonkép
pen?« Utasi következetesen tartja magát e tanácshoz,
s ezt mi nem az ateoretikus hajlamú kritikusok apo
lógiájaként, sem pedig elmarasztalásaként állapítjuk
meg; csupán azt akarjuk jelezni, hogy szerzőnk mód
szerének egyediségét s e módszer alapvető erényeit
nem a teoretikus érdeklődés szférájában kell keres
nünk.
Másodsorban, egy bizonyos pozitív hagyom ányosság
ötlik szembe leginkább Utasi szövegeinek felszínén.
A kortárs kritikusok legnagyobb részével ellentétben
szerzőnk nem fél az ilyen »korszerűtlen« fogalmaktól
és szintagmáktól: fá jd a lo m ; m ély, költőn ket izig-vérig átjá ró fá jd a lo m ; vágy; életérzés; költői-em beri
ÉN ; lelkiállapot; lelkialkati kom pon en s; lelki össze
tevők; legegyénibb m ondanivaló; egy m eghatározott
térben és ülőben élő hús-vér em b e r vallom ásai stb.
E különös bátorságnak az a magyarázata, hogy e
jócskán megkopott s a korszerű irodalom-interpretá
lás nyelvhasználatából jórészt kikopott szavak és ki
fejezések Utasi szövegében visszanyerik teherbírásu
kat, s így sem az olvasónak, sem a szerzőnek nem

bizonyulnak terhesnek. De hogy szerzőnk vállalja
őket, annak, úgy véljük, ennél is lényegesebb indíté
ka van: az a szintén »korszerűtlen«, rilkei kritériu
ma ti., hogy a jó műalkotás szükségszerűségből jön lét
re . . . E zért nem fél Utasi a belső kényszer holdudva
rába tartozó szavaktól és kifejezésektől — vagyis
azon tartalm ak számonkérésétől, amelyeknek e nyel
vi formák csak külső burkai: az élményi, nem-iro
dalmi irodalom tartalm aitól. . . Attól a »hagyomá
nyos« művészeti tartozéktól, amely mindenekelőtt az
irodalmi irodalom míveseinek, vagy ahogy szerzőnk
mondaná: »a költészet új iparosainak« jelent kompro
mittált, idejétmúlt, romantikus irodalmiságot. Szerin
tünk tehát Utasi módszerének e látszólag anakro
nisztikus vonása azért jelent pozitív hagyományossá
got, mert paradox módon épp azt af firmái ja, ami
igenis aktuális a mai irodalomban is: a nem-mesteremberi irodalmat.
Harmadsorban, szerzőnk módszerének immár lénye
gibb, kevésbé felszíni ismérvei közé tartozik, hogy ő
a mű alkotás-jellegének (esztétikájának) megragadá
sához az alkotásiban megnyilatkozó szellemi maga
tartásformák (az etika) felől közelít és ju t el.
i

E magatartás-vizsgálat következetes szorgalmazásá
ban szerzőnk lírikusi alkata nyilvánul meg: azt bizo
nyítja ez, hogy Utasi az irodalomban, költészetben
m in den ekelőtt — ha nem is kizárólagosan! — az
e'Zefkérdéseket, saját létének el nem babusgatható
egzisztenciális problémáit keresi, s nem pedig a pusz
ta szakkérdéseket és -problémákat. Legérzékletesebb
bizonyítéka az efféle lirizmusnak a hitről szóló val
lomás és a Gál-portré tökéletes rezonanciája.
A magatartás-vizsgálat azonban Utasinál sohasem re
ked meg az esztétikán kívüli szférákban, ö ugyanis
nemcsak a műben megnyilatkozó em beri magatar
tásformáikat, hanem velük egyidejűleg az alk otóiak at
is kutatja, s ezen túlmenően, nemcsak az alkotók vi
lághoz való viszonyulását, hanem magával a költé
szettel szembeni magatartásukat is egyforma érdeklő
déssel szemléli és jeleníti meg interpretációiban. Kö
vetkezésképp, módszerét nem az esztétikától mere
ven elzárt és függetlenített, hanem a vele szerves
egységben levő etika, vagyis az esztétikum-etikum ke
resése és fölfedése jellemzi. Hogy számára e kettő
elválaszthatatlan és egyaránt fontos a műben, azt az
alkotásban megnyilatkozó magatartásnak (szellemi
tartalomnak) és a formának (a stílusnak) remekül
megragadott dialektikájával példázza: » ... a m aga
tartás és stílus kölcsönösen tám ogatják, illetve köl
csönösen leron tják egymást. Ahol a m agatartás nem
m egjátszott, hanem kényszerítő erejű, ott a stílus ál
talában követni tudja az akarásokat, problémájává
válik az alkotónak, ahol pedig a m agatartás tüze el
lobban, s pusztán szereplési ingerek tartják m eg pá
lyáján az írót, ott sem antikussá válik, »irodalmivá«,
sok sz or provinciálissá is.« (Hízelgéstől a hitvallásig)
E szétbonthatatlan dialektikus egységnek, az esztétikum-etikumnak az együttes keresése eredményezi,
hogy líraelemzéseiben a költői magatartásformákat
és az adott költészet megszerveződését egyaránt s
egymásra vonatkoztatva analizálja és értékeli, mint
ahogy prózavizsgálataiiban sem csupán az általa pozi
tívnek minősülő szellemi magatartás jelenti az ér
téket, hanem attól elválaszthatatlanul e magatartás
irodalmi megvalósítása, formába öntésének módja
is. Más szóval, Utasi a tartalmi és formai elemek
egyszerre-hatását vizsgálja, s módszere ezzel nem
csak a már idézett, sinkói intencióra emlékeztet, mi
szerint nem a téma, hanem a megmunkálás, az
anyaggal vívott küzdelem módja a mindennél lénye
gesebb interpretátori célpont; B. Szabó Györgynek a
szerzőnk által is nagyra becsült Rapszódiájára, is em
lékeztet ez az eljárás, hisz az is ennek az egyszerre-hatásnak a felmutatását kérte számon a kritikustól.
E testre szabott intenciók szigorú követésével, betar
tásával magyarázható, hogy a Tíz év után írásaiban
sem puszta témafélmondással és tartalom-, azaz je 
lentéskiszűréssel, sem pedig formai kellékek tarta
lomtól függetlenített, formális-esztéta leltárával nem
találkozhat az olvasó.
A formától el nem vonatkoztatott szellemi/etikai tar
talmaknak, a nyelvi megformáltság révén megnyilat

kozó alkotói/emberi viszonyulásnak, a világgal, az
énnél és a szóval szembeni magatartásnak az érté
kelésénél szerzőnk nem valami vaskalapos eszmei/'
/politikai szigorral, hanem etikai és esztétikai érzé
kenységgel ítélkezik. Nem véletlen, hogy — irodalmári mentalitásával és etikai létélményével összefüggés
ben — a portré műfaja látszik a hozzá intimé leg
közelebb álló s leginkább testre szabott értekező mű
fajnak. Abban ugyanis az etikai beleérzésnek, a nemgénnel való azonosulásnak és konfrontálódásnak, az
etikus fantázia révén megvalósuló konszonanciának
és összhangtalanságnak alapvető szerepe van — s
kritikusi adottságai épp erre »predesztinálják« Utasit. Legkézzelfoghatóbb bizonyítékként — s egyúttal
annak a bizonyságaként is, hogy az etikai szemlélő
dés nemcsak hogy nem »ballasztja«, de egyes mű
fajok esetében alapvető elő feltétele is az irodalom
ról írt irodalomnak — ismét csak a remekbe szabott
Gál-portréra kell hivatkoznunk.
Az esztétikum-etikum jelzett vizsgálati módja mellett
Utasi módszerének másik lényegi jellemzője a műal
kotás értékeinek és értéktelenségeinek tágabb össze
függésekben történő, a mű fizikai realitásából »kilé
pő« vizsgálata. Nem egy elemzése azt _ bizonyítja
ugyan, hogy szerzőnk a mikroanalízisnek is érzékeny
művelője, írásaiban azonban mégsem állapodik meg
ennél; nem húz merev válaszfalat az alkotás köré,
hogy aztán annak csupán izoláltan szemlélt imma
nens sajátságait kutassa, hanem szemléleti rést ha
sít az illető alkotó egyéb műve vagy egész életműve,
nem utolsósorban pedig a vizsgált alkotás történelmi,
társadalmi és irodalompolitikai determinánsai irányá
ba is. A kötetekbe zárt verseket például nemcsak im
manens hatásukban, hanem egymást támogató, egy
mást kölcsönösen gazdagító kisugárzásukban is megra
gadja, vagyis, ahogy egy helyen maga ír ja, egy-egy vers
esetében figyelembe veszi »a k ö tet többi alkotásából rá
eső fényt és árn yékot is, a term észetszerűen b eköv etke
ző visszahatásokat, a nem várt összefüggéseket« is. To
vábbá, egy-egy kötet egészét mindig az előbbi kötet
fényében szemléli, arról téve tanúságot, hogy az élet
mű genezise és alakulása is foglalkoztatja, s nem
csupán egy-egy részletének stabil immanenciája.
Ugyanígy, Utasi nemcsak a részművön kívüli, de az
életműbe beletartozó kérdések iránt, hanem a mind
két esztétikai realitáson kívül eső, azonban mind a
részművet, mind az életművet lényegesen meghatáro
zó tényezők: az irodalmi élet, a publikum közízlése,
az irodalompolitikai viszonyok, a kritika állapota stb.
iránt sem marad közönyös a műelemzéseiben.
Ezek szerint tehát azt mondhatjuk, hogy szerzőnk
a genetikus és strukturális művizsgálat egyszerre-érvényesítésének a híve, s mivel az előbbire valame
lyest nagyobb gondot is fordít mint az utóbbira,
módszere nemcsak irodalomkritikusi, hanem kétség
telen irodalomtörténészi affinitásokról is tanúskodik.
E két alapvető vizsgálati szempont érvényesítése mel
lett — olykor a komplex elemzés igényét is 'felvil
lantva — szerzőnk a mű hatásával és értékelésével
is foglalkozik.
E két utóbbi feladatot jó értelemben vett neoimpreszszionista kritikusként végzi: egyrészt szubjektív ol
vasói élményeit, a mű őrá gyakorolt hatását közli
írásaiban, másrészt pedig értékítéleteit is, nem-titkoltan, szem élyes igények és kritériumok alapján hozza
meg, vázolt létérzésével, magánetikájával és -esztéti
kájával összhangban. Más szóval, Utasi kritikái, eszszéi és tanulmányai azt írják le, hogyan és miért hat
szerzőjükre mint olvasóra, »befogadóra« az adott
műalkotás vagy kötet, s szu bjektíve miért bizonyul
számára gyöngének vagy erősnek ez a hatás.
önnön szubjektivitásának, emberi/alkotói egyéniségé
nek efféle vállalásában mi szintén egy rokonszenves
»korszerűtlenséget«, egy respektálandó »hagyomá
nyosságot« látunk: egy olyan mai kritikus megnyilat
kozását, akinek az írásaiból nem dereng föl a kettős
én képzete, egy »szakmai« és egy »magánemberi«,
egy »objektív« és egy »szubjektív« egzisztencia kör
vonala. Utasi monolitikus emberként, integrális sze
mélyiségként mutatkozik meg írásaiban: nem vonul
álobjektív inkognitóba, nem ölt szaktudományos
maszkot, nem játssza a »szenvtelen« ítél őbíró szere

pét, hanem ilyen és ilyen létélményével, ilyen és ilyen
magánetikával és magánesztétikával, jó vagy rossz,
korszerű vagy korszerűtlen, de sajá t nézőpontjaival
kiáll a porondra, vállalja osztatlan önmagát és az
írástudók »hagyományos«, ibseni pozícióját. A leg
szimpatikusabb e gesztusban, hogy szerzőnk az ilyen
értelem ben vett neoimpresszionizmusát nem is tit
kolja; egy helyen bevall egy olyan »banálisam közis
mert tényt, amelyet a »százszázalékos« kritikusi ob
jektivitás szószólói, a ridegen-szaktudományos kriti
ka képviselői sohasem mernek bevallani: »K özism ert
dolog, hogy ha életünk különböző szakaszaiban talál
kozunk egy m űalkotással, a fölhalm ozódott tapaszta
latok, ism eretek hatására mindig új és mindig más
színezetben és tartalom m al bom lik ki előttünk a mű
adta vezérélmény.«
Szerzőnk módszerének szubjektív, neoimpresszionisztikus vonásai ismételten a kritikusi metódusok to
leranciájára intenelk: nincs eleve »jó« és »rossz«,
»használható« és »elavult« kritikusi módszer, de van
vagy nincs erőteljes vagy vérszegény kritikusegyéni
ség s adekvát vagy inadekvát, testhezálló vagy elta
nult és divathajhászóan követett irodalomértelmező
és -bíráló eljárás. S az eddig mondottak alapján nyil
ván nem kétséges, hogy szerzőnk esetében miszerintünk melyik eshetőségről van szó.
Ezzel egy olyan kérdéshez érkeztünk, amely kívül
esik a Tíz év után immanens problémakörén: hol a
helye az e kötetben képviselt módszernek a jugoszlá
viai magyar kritikairodalomban? — Lévén hogy alap
kutatások híján nem vállalkozhatunk literatúránk e
külön területének módszertani tipizálására, csak azt
állapítjuk meg, hogy ha a magyar nyelven művelt
kortársi kritikairodalomnak van egy »újvidéki isko
lája« is, akkor — Utasi könyve is ezt tanúsítja — ez
nem többé-kevésbé tehetséges vagy tehetségtelen epigonok táborát, egyszólamú, egy nótát fújó kórusát je
lenti, hanem kortörténeti és nemzedéki szempontok
ból ugyan egyaránt meghatározott, de mégiscsak önálló
utakon járó, az irodalomban saját — intellektuális,
etikai és esztétikai, illetőleg eszmei, erkölcsi vagy
költészeti — élményeiket kereső írók, kritikusok,
esszéisták és irodalomtörténészek laza kohéziós szá
lakkal összefűződő közösségét.

5.
A Tíz év után az egy Tömörkény-tanulmány kivéte
lével a jugoszláviai magyar irodalom alkotásaival és
történeti problémáival foglalkozik. Alábbiakban arra
térünk ki, milyen a szerző kritikusi viszonyulása
könyvének ezen alapvető, voltaképpen egyetlen tár
gyához.
Az organikus és autochton irodalom létrehozása, pon
tosabban: »világra segítse« érthető, természetes és
hasznos nosztalgiája valamennyi kisebbségi/nemzeti
ségi kritikának. E nosztalgiának azonban rendszerint
»természetszerű« kísérőjelensége az elnéző, az érték
csírájából meglett értéket, a középszerű alkotásból
jót, a jóból meg remeket eszkábáló — kritikátlan
ság. Olyan speciális kisebbségi/nemzetiségi értékrendszer kialakítása, amely — egy Szenteleky Kornél ese
te a legékesebb bizonyítéka ennek — nem föltétlenül
egy vidékies igénytelenség következménye, hanem el
sősorban a születő irodalom »szülési fájdalmaié«:
legyen már, keljen életre minél előbb a »magzat« . . .
Utasi Csaba e tekintetben rendhagyó, a kevesek közé
tartozó nemzetiségi kritikus. A csakis a miénkhez, ki
zárólagosan a mi helyi relációinkhoz igazodó mérce
rendszer nemcsak hogy nem sajátja, de elvileg és
gyakorlatilag egyaránt Utasi a legszenvedélyesebb el
lensége is az ilyen mércerendszernek. A Kormányeltörésben kommentárjában például »csinos kis hazug
ságokkal s jó adag önámítással fűszerezett« irodalmi
mindennapjainkról — jelen irodalmi életünkről —
már-már kétségbeesett gúnnyal, a megszenvedettség
jogán feltörő »csecsemőgyilkos« iróniával állapítja
meg: »M indkét fél, a kö ltő is, a kritikus is, m agába
feled kezetten játszik (..,), s . bár tudatukban, válsá
got o k o z ó lelki tusák eredm ényeképp, többször-többször hatalm as k érd ő jel nyomul szépen sorjázó mű
veik mögé, a kocsi azért csa k gurul tovább ezen az

álm os nagy lapályon: az ünnepi m éltatások jeh ér
inges, sötét nyakkendős szólam ai, bádogdíjunk arany
ló fén y e ,’a m egértő, k i tudja, hányadik évszázad el
lenállhatatlanul vonzzák a m aroknyi csapatot. S a
vonulás jelszava: vagyunk, illetve a m agabiztosaké:
vagyunk-, m éghozzá nem is akárhogy.«
Kötetbe gyűjtött írásaiban szerzőnk más-más hang
nemben, de gyakorlatilag mindig e »kegyetlen« szigo
rúság elvét képviseli, nemcsak nemzedékének kriti
kai alapállására, de az irodalomteremtés érdekében
tett kritikusi engedményeit mintegy megsokalló, hat
vanas évekbeli B. Szabó Györgyre is asszociáltatva.
ö írta ugyanis annak idején, s Utasi is megerősítően
idézi: »Ha a kritika költészetet kíván terem teni min
denáron, a k k o r kénytelen versírást, versfaragást a
költészettel kiegyen líten i. . .«
Utasi azonban, mint már érintettük is, nemcsak iro
dalmi jelenünk, de közelmúltunk és múltunk, egész
hagyomány-komplexumunk — vagy inkább: kom
plexusunk! — iránt is »kegyetlenül« szigorú. Nem él
ugyanis avval a jószándékú kegyes csalással, amely
a szerves, autochton irodalom mielőbbi kilombosításának nemes céljától vezérelve oly módon is siettetné
a hagyománytalanság bénító tudatának fölszámolását,
hogy irodalmi hagyományt — szerves irodalmi foly
tonosságot —»lát« és »láttat« ott is, ahol esetleg csak
parciális, szervetlen, össze nem függő irodalmi fak
tumok mechanikus egymásmellettiségéről lehet be
szélni.
A kötet nemzedéki jellegzetességeinek vázolásakor
szó volt már róla, hogy ez a szigorú kriticizmus Uta
sánál (is) a Symposíion-nemzedék negatív irodalmi
örökségének három elemére irányult elsősorban. Eh
hez itt még azt kell hozzátenni, hogy a könyv egyik
írásában az anti-kalangyás symposionista tagadás re
mek alkotáslélektani magyarázatát, egyszersmind eti
kai igazolását találjuk. Herceg Jánosnak a maga if
júkori mindent-tagadásával kapcsolatos önbírálatá
ról állapítja meg Utasi polemikus hévvel — és köz
vetett, magára és induló nemzedékére is vonatkozta
tott vallomásossággal —, hogy »nincs olyan mítosz,
illetőleg m ítoszba öltöztetett irodáim on kívüli érdek,
bárm ily ígéretesn ek vagy szükségszerűnek látsszék is,
am elynek nevében felelősség re lehetn e vonni egy-egy
induló értelm iségit, ha nem hajlan dó fő t s térdet h a j
tani az adott irodalm i és m űvelődési viszonyok előtt,
h a fölszabadult energiáival netán szőröstül-bőröstul
m egtagadja is azokat, hiszen negációját egy később i
affirm á ció nosztalgiája váltja ki. M áskülönben nem
is vállalkozna a tagadásra, hanem a viszonyok csen
des tudom ásul-nem -vételével járn á a maga kietlen és
hazátlan, rendkívül magányos, d e mindvégig szuve
rén ú tja it...« (Túl h am ar szégyen — lépésvesztéssel).
Nem kétséges, hogy az induló Utasi radikalizmusa
mögött — melynek hőfoka a könyvbe is bevett Csépe-pamflet és Galamb-kritika példáján oly jól érzé
kelhető —, e felfokozott intenzitású tagadás mögött
szintén »egy későbbi affirmáció nosztalgiája«, egy
majdani irodalmi hazára találás reménye lappangott,
ám e nosztalgia és ez a remény tíz év múltán sem
csúfolta meg egykori tulajdonosát: a hazára találás
megtörtént — de kellő, elengedhetetlenül szükséges
kritikusi distanciával; a tagadást nem az apológia,
hanem csupán az árnyaltabb, körültekintőbb, több
szempontú kriticizmus váltotta föl — de nem az
egykori tagadás megtagadása is: Utasi nem idegen
kedik a nyilvános önkorrekciótól — Gál László »trak
toros« verseivel és Végei László első regényével kap
csolatos nézetének a korrekciója jól bizonyítja ezt
—, azonban igenis idegenkedik az ízléstelen »hamu
szórástól«, a »fiatalos«, »kezdő«, tehát kvázi már csak
ezért is megbocsátható »túlkapások« szánom-bánomos kritikájától. Az irodalomtörténet dolga annak a
kérdésnek dokumentált megválaszolása, hogy a szer
zőnk által is vehemensen képviselt nemzedéki hár
mas tagadásnak kétségtelen célszerűsége mellett
volt-e objektív , az egyes — vidékiesen érzékeny —
szerzőkön ejtett sérelmeken túli negatív következmé
nye is. A kritikus dolga viszont az, hogy — kitartson.
Ti. saját, egyéniségétől elválaszthatatlan, korán fel
ismert útja, a goethei értelemben vett »démona« mel
lett . . .

A jugoszláviai magyar irodalom iránti szigorát az hi
telesíti és igazolja, hogy Utasi a saját nemzedékével
szemben is érvényesíti. Már 1968-ban arra figyelmez
tet, hogy az e nemzedék tagjainak műveiről írt kri
tika mindaddig a tisztes eredményekre tette a hang
súlyt, ám »költői világuk hiányosságairól alig esett
szó«, pedig az ő alkotásaikat is »következetesen a
soha-m eg-nem -elégedés
kiindulópontjáról«
kellene
megközelíteni (Költészetünkről).
Saját nemzedéke előtt is magasra emelt kritikusi
mércéjéről mi sem tanúskodik jobban, mint az, hogy
ugyanebben az írásában a Symposion-nemzedék sorai
ban — nyolc évvel az idulás után! — mindössze »3—4
költőt« tart számon . . . A' Brasnyó István, Ladik Ka
talin, Fehér Kálmán, Domonkos István, Koncz István,
Végei László, valamint a nemzedék szellemiségével
csak legutóbbi alkotószakaszában érintkező Gulyás
József köteteiről szóló kritikáiban és tanulmányaiban
aztán ez az igény gyakorlattá válik. Kivételt csupán
a Symposion Könyvek első két kötetéről, Domonkos
R átkájárói és Tolnai H om orú versek-jéről írt esszéje
képvisel, érthető okokból: a nemzedéki lét öröme, a
vagyunk s méginkább a leszünk immár könyvekkel
is alátámasztott bizonysága az eufórikus affirmáció
hangján szólaltatta meg ekkor Utasít is. Kár, hogy
kritikusunk az említett nemzedóktársak tucatnyi
könyvén kívül nem foglalkozott behatóbban a Sym
posion Könyvek sorozatának egyéb fontosabb alko
tásaival is, valamint a generáció sorozaton kívüli
vagy más sorozatokban megjelent műveivel. Leg
alább az első nemzedék könyveivel! Szigorával ugyan
is csupán jó szolgálatot tehetett volna nemzedéktár
sainak.

6.

Utasi könyvének címe az irodalomtörténeti áttekintés,
vagy legalábbis: átpásztázás igényére is utal. A »tíz
év után« nemcsak szerzőnk egy évtizedes alkotói út
ját, hanem egész irodalmunk megfelelő útszakaszá
nak vázlatát is jelölni hivatott. Kötete — az egyes
alkotók portréja vagy portrévázlata mellett — iroda
lomtörténeti szempontból épp ezen igény sikeres meg
valósítása miatt jelentős: a jugoszláviai magyar iro
dalom 1945 utáni történetét s néhány alkotójának mo
nografikus bemutatását nem lehet majd megírni a
Tíz év után eredményeinek megkerülésével.
I

Számunkra azonban nem kétséges az sem, hogy mint
m inden igazán jelentős kritikusi könyv, ez sem csu
pán vitathatatlan, lezárt értékeivel, eredményeivel,
hanem kiegészítésre szoruló megállapításaival, alátá
masztandó tételeivel, vitára késztető szempontjaival
és nézeteivel is jelen lesz irodalmunk felszaba
dulás utáni negyedszázadának majdan megírandó
részletes történetében.
Végezetül — éppen ezért — azon alapvető szubjektív
hiányérzetünkről számolunk be, amely a kötet sze
rintünk legnagyobb, az irodalomtörténészi és monográfusi részmunkákkal majd árnyalásra, retusálásra
leginkább rászoruló szépséghibájával kapcsolatos.
Ügy véljük, az eddig felsorolt pozitívumok után e
hiányérzet elhallgatása nem volna méltó már csak
szerzőnk respektálandó szigorúságához sem.
A kortársi irodalom kísérletező, játékos, szélsőségesen-úttörő áramához való viszonyulásra gondolunk.
A háború utáni szépprózánkról írt tanulmányvázlatá
ban Utasi helyeslőleg szól »a mindenkor kockázattal
járó értelmiségi kaland-ról« és a »kísérletező kedv
ről«; másutt úgy nyilatkozik — igaz, némi iróniával
—, hogy nem akarja elvitatni az írói eljátszadozás
jogát; a Szertefoszlott illúziókban a »valódi modern
séget« respektálja — meghatározatlanul —, szemben
a »szélsőségesen avantgarde lírával«, amely őszerinte
„a »hétköznapi« logikától, a »versbe nem való« külvilági hatásoktól radikálisan elzárkózva, pusztán a
nyelv szintjén kísérel m eg egy m ás világot reali
zálni . . . ” Ezzel együtt egyéb elvi tételek is a jelzett
szempontból toleranciát előlegeznek. Gyakorlatilag

azonban Utasi nem ilyen toleráns az alkotói kaland,
a kísérletezés, a »homo ludens«-i megnyilatkozások s
a »valódi«, különösen pedig a »szélsőséges« modern
ség, »szélsőségesen avantgarde« költészet iránt. Íme,
néhány példa.
Szerzőnk a Száz panaszról írva (s Torok Csaba köl
tészete kapásán) szinonim aként kezeli a kísérletezés
és az ujjgyakorlatok költészetét;
Gulyás Józsefről értekezve túlzott kételyét nyilvá
nítja ki napjaink modern költészetének egzisztenci
ális komolysága iránt, akaratlanul is kijátszva köl
tőnket a puszta kísérletezéssel kiegyenlített mai mo
dernizmus ellen: »... Gulyás, a k i a szó szoros értel
m ében m indig is élte a verset (mindegy, hogy ho
gyan), nem tehet feszültség-csökkentő kirándulásokat
a m odern költészetbe, nem kísérletezh et: az em ber
egzisztenciális p roblém ái ugyanis oly erővel kötözik,
hogy verseiben m ég nevetésre sem fu tja erejéből,
nem hogy a világ atom izáltságát többszörös áttételes
séggel kifejez ő m üvekre futna, hogy a csa k a nyelvre
tám aszkodó, tartalm aktól m egszabadult, »önmegva
lósító« experim entum okról ne is beszéljünk«;
Koncz-tanulmányának szenvedélyes iróniája a költé
szet újiparosaival hozza összefüggésbe a »kellemes,
mozgékony kutatókat«, akik »minduntalan meglepe
téseket szolgáltatnak«, s az említett újiparosok zsák
utcáiból »becsványuk parancsára vidáman és maga
biztosan mindig ki tudnak kanyarodni«;
ugyanebben a tanulmányában »a neodadaizmusnak, a
popnak, a montázs olásnak, a szürrealista »fecsegés
nek«, a sámánkodásnak, a leheletfinom csipkézésnek, az
ollózásnak, az aktualitások »angazsált« megéneklésének« e gazdag jelenségcsoportját szerzőnk egy kalap
alá veszi, s pusztán az irodalmi élet »színpadi fé
nyeinek« mágiájával, vagyis afféle mániákus szerep
lési ingerekkel hozza kapcsolatba, amelyekkel szem
ben viszont ott az ideális ellentét, »a kanizsai csönd«,
ahol még »nem gyulladtak ki a színpadi fények«;
másutt meg azon ellenavantgarde-os, már századunk
első két évtizedében is alaposan lejáratott poétikai
babona felújításának vagyunk szemtanúi szerzőnk
kötetében, hogy a vers terjedelme, a szavak és so
rok rendje, egymásutánja az igazi költészetben ab
szolút mértékben determinált, ezzel szemben viszont
az avantgarde líra kvázi önkényeden sorjázza a sza
vakat s esetében a versterjedelem is úgymond sza
bályszerűen viszonylagos. . .
Miről is van tehát szó?
Nincs szándékunkban önismétlésbe bocsátkozni, ú j
ra elmondani, mennyire respektáljuk, tiszteljük és
fenntartás nélkül értékeljük szerzőnknek az iroda
lom komolysága, élményisége, etikai mélysége, »po
koljáró« bátorsága, társadalmi aktivizmusa, egyszó
val: nem-mesteremberi volta iránt támasztott igé
nyeit. Ügy véljük azonban, hogy ezeket az általunk is
feltétlen ü l vállalt igényeket Utasi néha mereven, ok
talanul és a túlzott általánosítás veszélyével nem szá
molva szembesíti a kísérletező, kutató, úttalan uta
kon járó, de nem csökkentett felelősséggel új Ösvé
nyeket kereső, legmaibban mai modernista törekvé
sekkel. Nem akarunk napjaink legújabb irodalmi
tendenciáinak szakavatlan »szakértőjeként« föllépni
s ezen törekvések ráncolt homlokú »óvójának« pó
zában tetszelegni; az »irodalmi munkamegosztás«, az
irodalmi élet — és az »élet« — számunkra sem az
irodalom jelenét, hanem inkább a múltját »osztotta
ki«, következésképp, a korszerűség helyett inkább a
hagyományosság a »szakmánk«. Azt azonban mégis
meg kell mondani, hogy szerzőnk itt-ott már-már
»tanárosan« szigorú újklasszicista igényeket támaszt,
s a költészet újiparosaival szembeni jog os amtipátiáit
néha jogtalanul terjeszti ki a kísérletezőkre, a sö
tétben tapogatózókra. Mintha az ő költészetük eleve
arra lenne ítélve, hogy »laborverseket« és csakis azo
kat produkáljon, s mintha nem tudnánk, hogy a köl
tészet partizánjai nélkül nincs előrelépés a »törzs
had« számára sem! Ügy tűnik néha, a kortársi mo
dernizmusoknak Utasi e »törzshadát« kedveli csupán,
vagy azt is mondhatnánk: a középutas m odernséget.
Holott, tudjuk, az irodalmi újítás, egy tegnap kiví
vott, mára már »standarddá«, holnap meg már ha
gyományossá levő »újszerűség« túlhaladása, mással-

-fölváltása nem képzelhető el »szélsőségek«, »túlzó«
újító szándékok nélkül. A m odernnek lenni m inde
nestül napjainkra már szintén »megszakállasodott«
programja nyilván eleve föltételezi a szélsőséges ku
tatókat is, hisz miféle modernizmus az, mely eleve
egy mértékletes, középutas, jó előre megrendszabályozott mederbe van terelve? — Az efféle »moder
nizmus« voltaképpen már fogantatása pillanatában
befekszik — az akadémizmus nászágyába!
Amint mondani akarunk, nem több a banálisan köz
ismert irodalomtörténeti tanulság újraaktualizálásánál: minden idők hagyományos és korszerű irodalma
egyaránt képes értékek és értéktelenségek teremtésé
re, s alkotóiknak egyaránt megvan a lehetősége,
hogy zsákutcába torkolljanak. Az elhanyagolható kü
lönbség csupán annyi, hogy az előbbiek az »iparo
s o k « ^ utóbbiak meg az »újiiparosok« zsákutcájába
futhatnak — a hagyományos vagy újító alkotók
egyéniségétől, egyéni kvalitásaitól, tehetségétől füg
gően. Évszázadok irodalomtörténeti tapasztalata int
tehát arra, hogy a kritikairodalomnak — ha igényt
tart az objektivitásra s nem elégszik meg azzal, hogy
csupán egyetlen, hagyományos vagy korszerű iskola
propagandaszerve legyen —, egyforma nyíltságot kell
tanúsítani a tradicionális és a modern irodalom lehe
tőségeivel szemben. Véleményünk szerint szerzőnknél
e nyíltság asupán a m értékletes korszerűség határáig
terjed, s innen van az, hogy csak akkor bizonyul az
értékek és értéktelenségek biztos kezű szelektálójá
nak, amikor a mai, korszerű irodalom lassan már
hagyományossá váló főáram ába meríti kritikusi há
lóját; amint viszont az úttalan úttörőkkel, a vaksö
tétben is teljes alkotói komolysággal, esztétikai és
etikai igényességgel kutatók mellékhadával, vagy in
kább: pionírőrsével találkozik, mintha megrettenne
az ítélethozataltól, kitér előlük, nem foglalkozik ve
lük, vagy pedig elbizonytalanodott és alapos korrek
cióra szoruló ítéleteket hoz.
Ez utóbbi esettel kapcsolatban íme három, kirívónak
tűnő példa.
Szerzőnk nem titkolt ellenszenvvel viszonyul a szür
realista módszerhez és az irodalmi élet »színpadi fé
nyeire« igényt tartó költészethez. Utóbbiról történt
már említés, előbbire pedig a Ladik-tanulmány a
legkirívóbb példa. Szerzőnk ugyanis itt fogalmazza
meg eltúlzott kételyét a legnagyobb általánosítással:
„ . . . egész élesen m erül fel a kérdés, hogy a tudat
alattiban váló kalandozás felszínre dobhat-e tartós,
időálló értékeket. Ritkán, véletlenszerűen igen, de ha
valaki ezen az úton a k a r haladni, és csak ezen, a k k o r
alapvető szegénységről tesz b iz o n y sá g o t...” Majd
alább így folytatja a szürrealizmussal kapcsolatos ál
talánosítását: „S lehet-e köv érebb televényét elkép 
zelni a lesípuskás költőiségnek, mint am ilyen ép p a
szürrealizmus? Aligha. (...) a szürrealista ( ...) a szó
vegyítés és -kirakósdi birodalm ában találja magát,
ahol a kín álkozó kom bin ációs lehetőségek káprázatában a teljes szabadság ígéretét látja, noha valójá
ban labirintusba tévedt: önszántából fo sztja m eg ver
seit a m indenkori jó versek egyik dim enziójától«, ti.
a konstruktív egyéniség formateremtő munkájától
(Nagy' n ekiv etkőzések árnyékában). — E kettős antipátiának aztán nem kis mértékben lesz áldozata La
dik Katalin költészete: e tanulmány eltúlzott szigo
rába egyaránt belejátszott szerzőnknek a szürrealiz
mussal m int olyannal szembeni általánosított szkep
szise és költőnőnk »közéleti« — irodalmi, színi, zenei,
s_ persze: bulvársajtói — szereplésének en bloc elíté
lése. E tanulmány különösen azért tűnik sebezhető
nek^ mert szerzője nem tulajdonít elég jelentőséget
Ladik új költői médiumokkal való kísérletezésének, s
az »szerinte »osiakis zenekísérettel« elfogadható Ladik-versről például azt írja — nyilvánvalóan a hagyo
mányos költészet-funkció, az olvasásra szánt versek
bűvöletében —, hogy az »nem költészet, hanem egy
színpadra kívánkozó »magánszám« rikító kulisszája«.
Másrészt viszont Ladik esetében Utasi nem veszi
eléggé komolyan azt az objektív poéta-szituációt,
amelyet a Symposion-nemzedék költészetéről szólva
épp ő rajzolt meg ezekkel a jogosan-sötét tónusok
kal: „A Sym posion-nem zedék költői bizonyos m érték
ben a 15—20 év előtti, helyzetben vannak. (...) a Vaj
daságban élő kö ltő (...) éjszakában rohan, és mindig
csak befelé, a tu sfekete csöndbe: nincs rezonancia.

H a m egfárad, fö léli m agát a visszhangtalanságban,
nincs, a k i frissítő vízzel locsolná. L eg feljeb b be-beki
áltanak n eki innen-onnan az útszélről, hogy jó úton
halad, s ez minden.« (Költészetünkről). Nos, nem sok
fantázia kell ahhoz, hogy költőnőnknek az írott/
/nyomtatott vers »vajdasági« labirintusából való kitö
rési szándékában, egy »interdiszciplináris« esztrádköltészet létrehozásának kísérletében, de a »nagy nekivetkőzések« és a sámándobos-bulvársajtós mutat
ványok gesztusaiban is mindenekelőtt a nincs rezo
nancia vajdasági »átkával« vívott küzdelmét lássuk,
azt a kétségbeesett, tragikusan reménytelen görcsös
szándékot, hogy feltörje a vajdasági »éjszakát«, a
»tusfekete csöndet« . . . S ami nem kevésbé fontos:
mindez nem csupán tragikus riipacskodást, hanem
kétségtelen esztétikai érték et is eredményezett La
dik Katalin kísérletező alkotásfolyamatában.

theatrum mundi koncepciójának következetes érvé
nyesítését, az ötvenes években nálunk még el nem
csépelt, le nem járatott létélménynek, a XX. századi
— nyugati és keleti — elidegenültségnek és egyes-emberi kiszolgáltatottságnak az élményét látjuk for
mába öntődni. S ha a V ereség novelláiban föllelhető
is az életesség lerombolása, az nem a rémképként kí
sértő alkotói játéknak, játékosságnak, hanem a konstruáltságnak, pontosabban: a tudatos konstruálás
nem eléggé sikeres alkotói leplezésének a következ
ménye.

Szerzőnk szóban forgó — miszerintünk eltúlzott —
kételyeinek lett áldozata Fehér Kálmán Fürjvadászatának két igen jó ciklusa is: A kés az kés és a
C sontok című. Utasi szerint ugyanis mindkettő »saj
nos, csupán inform ációt közöl, ötlet m arad, s dara
b o k ra szabdaltságában az űrtöltő szerepét kell vállal
nia« a kötetben, miközben az utóbbi ciklusra »a ne
vek fárasztó halmaza« és bizonyos »formalizmus« is
jellemző, előbbire viszont az, hogy »m egm arad az öt
let szintjén, m agát a cím et variálja több oldalon át«
. . . Azt viszont, hogy a verbális halmozás, ismétlés,
végtelen variálás mennyire funkcionális, hisz adekváta n ' tolmácsolja költőnk újabb történelemélményét,
az értelmetlen^ folytonosság, a körben járás abszurditá
sának élményét — ezt szerzőnk a kísérletezés rémképé
től nem veszi észre. Mint ahogy azt sem, hogy az efféle»farmalizmus<< Fehér Kálmán költői evolúciójában
nemcsak »új perspektívát nyit költészete előtt«, de m ár
is új'abb esztétikai é rték ek kivívását ,is jelai; ahogy Sava
Babić állapította meg, egyebek közt épp A kés az kés
ciklus kapcsán, ezek a versek »nincsenek túlterhel
ve sem szavak sokaságával, sem nehezen követhető,
felforg atott kép sorokkal, hanem — nem vesztve él a
táptalaj kon krétságát — univerzálissá váltak. Ily m ó
don F eh ér egészen közel került tulajdon p oétikáján ak
eszm ényéhez: verseiből nem hiányzik a dokum entáris
erő, élettel telítettek, a valóságot nem kerü lh etik meg,
sőt, s a m egform ált költem ény m égis szinte egészé
ben _ m egszabadult az egyediségtől s lirizmusával,
lágyságával, gondos ép ítkezésével elérte az univerzá
list, m ind alakjával, m ind hatásával. (...) mint végső
költői lehetőséget, am ikor is a k ö ltő nem az égalja
alól indul s a form ula-szavak m inim um ával m égis el
ju t a lehetetlen túlra, a szörnyűségig — a Comicok-aí
és A kés az kés-í kell kiemelni.« (A Jan u arski ćilibar
előszavából).

Legvégül: két kis tárgyi korrekció és egy észre
vétel a kötet válogatásával kapcsolatban.

Harmadik példánk: Major Nándor Vereségének alap
vető negatívumát Utasi abban a já ték b a n véli föl
fedni, amely »problém ává, gáttá növekszik, m ely ki
zár, ezen az oldalon hagy, vacogtató hidegbe taszít
bennünket«, s amelynek az a következménye Major
prózájában, hogy »minden novellában m egszólal a
véletlen és váratlan végzet hangja«. Feltétlenül egye
zünk szerzőnkkel, amikor felszabadulás utáni pró
zánk vázlatos történeti áttekintésében a szépíró Ma
jo r erényei mellett alapvető negatívumként a társa
dalmi vonatkozások kirekesztését eredményező »szé
les folyamú« epikum, valamint a »sziget-irodalom«
alapjává lett »betöltetlen tér« elméletét és gyakorla
tát jelöli meg. Szerintünk azonban a játék-problema
tika jelentőségét Major esetében is hipertrofálja, és
olyan
következményre utal, melynek
szerintünk
egyáltalán nem a játékban/játékosságban rejlik az
oka. A V ereség novelláin vezérmotívumként átvonuló
»véletlen és váratlan végzet hangjában«, mely Utasi
szerint az olvasóban egy »furcsa borzongás, végzetszerűség-érzet« kiváltója, mi nem az író önkényes eljátszadozásának következményét, nem azt látjuk,
hogy »a m egalkotott, im m ár saját törvényeik szerint
cselek v ő és érző figurák ú tjába a vezénylő és irányí
tó szerepében odaáll M ajor, és egy kínzó fixa idea
sugallatára olyan csom ópontot hoz létre a novella
testekben«, amelyek miatt »a novella valam iképpen
önnön hú sába mar, önnön életesség e ellen fordul.«
A »véletlen és váratlan végzet hangja«, a »végzetszerűség-érzet« és a »vezénylő és irányító szerep« mö
gött mi egy tudatos — s nem pedig játékos, s főként
nem eljátszadozó — alkotói eljárást, egy korszerű
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A Ladik-tanulmányban állapítja meg szerzőnk, kri
tikánk vétkes hallgatása kapcsán, hogy költőnőnk
verseiről »úgyszólván egy árva betűt sem olvashat
tunk a Ballada az ezüstbicikliről (1969) m egjelen ése
előtt.« Ez csak abban az esetben áll, ha az »úgyszólván«-t százszázalékos megszorításként vesszük: Az
androgyn-t 1963 februárjában Tolnai D oreen 2-jével
és Domonkos K ontrapunktjával együtt hozta a Symposíon, a jugoszláviai magyar költészet forradalmá
ra utaló, »•szerénytelenül« célzó Üj versek címen,
s a melléklet egyik következő számában Ladik Ka
talint mint költészeti forradalmunk egyik résztve
vőjét ünnepeltük, igaz, Az androgynról
némiképp
másként szólva, mint szerzőnk hét év múltán; ezt
írtuk ti. annak idején: »A Doreen 2-ből az életesség,
az élet-iz, az élet közvetlenül tör elő, »költői eszkö
zök« alkalm azása nélkül. Az androgynben a költői
jelrendszer egy reszkető fátylat képez ugyan, de alat
ta épp oly intenzitással pezseg a vér, mint antitéziiében, a Doreen 2-ben. M etaforák, hasonlatok és jel
zős szerkezetek halm aza fed i a lényeget, nem engedi
Xözvetlenül felszínre jutni — s a vers m égsem dagályos; a kö ltő i eszközök sokasága nem kullancsként
tapad a vers medúza-testére, nem a »szépítés« és »dí
szítés« fu n kcióját tölti be, hanem a nélkülözhetetlen
medúza-nyúlványokét. Ha valam elyiket levágjuk, a
*est megsérül.« (Jegyzetek az Oj versekről. Symposion, 1963. III. 7.)
B. Szabó György R apszódiájának kommentárjában,
a Symposion-nemzedék hírhedt »fogadtatásával« kap
csolatában állapítja meg szerzőnk: „... m egdöbbentő,
hogy irodalm unknak nem egy szám ottevő m unkása
^gy em berkén t fordult szem be az új akarásokkal, s
m ondta ki enyhébb vagy szigorúbb form ában a rendreutasító nem et. M ások, hogy m eg ne süssék a ke
züket a parázs vitában, a »bölcs« kivárás taktikáját
választották, s m akacsul hallgattak. Egyedül B. Sza
bó György foglalt el más álláspontot — Sinkó E r
vin nem szólt hozzá közvetlenül (U. Cs. kiemelései,
B. I.), neveket és cím eket érintve a jugoszláviai m a
gyar irodalom ban felm erült kérdésekhez, a hatva
nas évek elején lezajlott csatározásokról m ajd csak
a Kontrapunkt (1964) élőszavában som m ázza vélem é
nyét, egyértelm űen a fiatalok törekvésein ek adva iga
zat —, egyedül ő (ti. B. Szabó György, B. I.) lépett
ki az óvatos szimpatizáns s z erep k ö réb ő l. . .« Mind
ebből az következik, hogy'Sinkó Ervin pedig igenis a
»bölcs« kivárók, a »makacsul« hallgatók, az »óvatos
szimpatizánsok« körébe tartozott egészen 1964-ig. Ne
hogy ebből a teljesen téves állításból nemzedéki fá
ma kerekedjék, ideírjuk az emlékezetes entellektüel-vita során, 1962 m árciusában elhangzott Sinkó-előadás két tételét. Az első egészen egyértelműen — bár
csakugyan nevek említése nélkül — az ekkor mind
össze négy hónapos (!) Symposíon-mellékletre, illető
leg hallatlan »botránkozást« kiváltó törzsgárdájára
utal: »Az Ű jtestam entum ban van egy nagyon szép és
mély gondolat arról, hogy m i a b o trá n k o z á s. . . Ja j
annak, a k i botránkoztat, de botránkozásnak lenni
kell. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon kom oly és
m ély gondolat. Minden nagy szellemi cselekedet az
zal kezdődik, hogy megbotránkozást vált ki (S. E. ki
emelése, B. I.), és ja j annak, a k i botránkoztat, de
nincs term éken yebb valami, mint éppen a botrán ko
zás. Én azt m ondhatnám a m ai vajdasági irodalom ra
általában, hogy az a hibája, hogy túl kev éssé bot-

ránkoztat.« Ugyanezen Sinkó-előadás másik kitétele
immár név említésével is hozzászól az akkor kezdődő
irodalmi megoszlás, polarizálódás kérdéseihez. Gál
Lászlóról ugyanis, aki akkor még (de nem sokáig!)
az idős és fiatal öregeknek, a konstruálódni kezdő
Symposion-nemzedék egységes ellentáborának egyik
legtekintélyesebb tagja volt —, Gál László akkori
munkásságáról az előadó a következő, egy egész iro
dalmi szellemiséget elmarasztaló véleményét nyilvá
nította ki — nem éppen »óvatosan«, nem épp a
»bölcs« kivárók módján: »Valószínű, hogy Gál Lász
lónak — azt hiszem , ezzel ő is tisztában van, árt egy
bizonyos fam iliaritás am it átvesz a P istikéjétől. Ha
tása alá kerül a Pistikének, a saját P istikéjének.
Olyan dolg okról beszél, am iket szűk körön kívül sen
ki sem fo g m ár m egérteni tíz év múlva, m ert állan
dóan egy társaságban mozog, annak a társaságnak
ír és azzal a társasággal beszélget. Ez mind borzasz
tó kedves, vonzza az em bert, csa k az az igazság,
hogy ezzel az 6 saját, nem kis tehetségével és bizo
nyos rezignációval túl gyorsan lem on dott a saját
m esszebbm enő, nagyobb lehetőség eiről és eb b e a vi
lágba, egy ilyen noviszádi, vajdasági világba zár
kózott be. É s ebben a világban m ozog. Időn kint ki
tör belőle és a k k o r látszik, m i az, am it ő adni tu
dott volna, vagy adni tudna, ha ettől a családias tó
nustól valahogy — ha nem volna hozzá egy kicsit
kényelm es —, m egszabadulna.« (Sinkó Ervin: Az entellektüelről, a jugoszláviai m agyar entellektüelről.
Sym posion, 1962. III. 15.)
Kommentárzáró észrevételünk viszont az, hogy e jól
megkomponált, egységes és szerves kötetből a Tö
mörkény-tanulmány talán ki is maradhatott volna.
Amíg ugyanis a két Kalangya-tanulmány csakugyan
felszabadulás utáni irodalmunk élő m últjához szol
gáltat igen hasznos adalékokat, Tömörkény István és
parasztnovellája nyilván csak nagyon nehezen hoz
ható összefüggésbe még egy Csépe-»hagyománnyal«
is, hisz az ún. »szegedi irodalomnak« nem a tömör
kényi, hanem jóval-jóval silányabb, alsóbbrendű örök
sége érintkezhetett — de az aztán »hatásosan«! —
a csépés »népiességgel«, a Cefre Tóni-s, Taska Gyuri-s
dilettantizmussal.
bosnyák istván

(1975 áprilisa)

józsef attila
„esztétikai
töredékei”

szöveg kollázs

József Attila költészetének ismerői közül kevesen tud
ják, hogy József Attila költészettan megírására ké
szülődött, hogy a legtudatosabban hangoztatta a
marxista esztétika megalapozásának szükségességét.
Elméleti kérdésekkel foglalkozó írásairól is elég rit
kán esik szó. Nem véletlen tehát, hogy születése het
venedik évfordulójának esztendejében nem a költé
szetével kapcsolatos kérdéseket aktualizáljuk, hanem
néhány művészetelméleti tézisére szeretnénk felhívná
a figyelmet.

Az irodalomelméletnek, esztétikának általában szük
sége van friss impulzusokra, zseniális elméleti meg
látásokra és olyan költői tapasztalatokra, amelyek
irányt mutathatna:k további fejlődésének. József Atti
la esztétikai írásai, töredékei, fragmentumai, vázlatai
éppen ilyen gondolatébresztő, vitális reflexiókban gaz
dagok. Sajátos kategóriái pedig olyan jelentéstartal
makat fednek, amelyeknek megnevezését a mai iro
dalomtudomány is feladatának tartjia. Mindezek elle
nére az a benyomásunk, hogy József Attila eszméi, az
általa felvázolt esztétikai koncepció kívül rekedt mo
dem esztétikai gon dől kodásun kon.
József Attila elméleti tárgyú írásaiban mindenekelőtt
a m űközpontúságnak és a m űalkotás társadalm iságát,
társadalm i fu n kcióját hangsúlyozó szemléletnek a dia
lektikus egysége az, ami megragad. Nem kell külö
nösebb magyarázat ahhoz, hogy megértsük, miért van
rendkívül nagy jelentősége József Attila szintetikus
látásm ódján ak éppen napjainkban. A két szemlélet
között még mindig küzdelem folyik, és a József Attila-d vízió azért hordoz számunkra aktuális mondani
valót, mert meggyőződésünk, hogy a műalkotás meg
ítélésében mindkét aspektus jelentőséggel bír. A mű
alkotást kizárólag annak társadalmi vonatkozásaiból
levezető elméletek jogtalanul támadják a műalkotás
belső szerkezetét, specifikumait kutató strukturális
és egyéb irányzatokat. József Attila szemléletében
mindkét megközelítésnek megvan a maga helye, és
ahelyett, hogy bármelyikről lemondana, gondolati sí
kon megteremti a m űalkotás kom plex m egism erésé
n ek lehetőségét.
Az E sztétikai töred ékekb en olvashatjuk a következő
fragmentumot, amelyben a meglevő esztétikai rend
szereket éppen az említett egyoldalúságok miatt bí
rálja:
»Minden esztétika, am ely a m űvészethez nyúlt, azért
tette, hogy a m űvészetet lényegétől, specifiku m ától
m egfossza, hiszen ahelyett, hogy a művészet lénye
gét a m űvészeten belül kereste volna, m ásutt is fe l
található lényeget erőszakolt beléje, nyilvánvalóan
azért, hogy a m űvészettel mint szám ára m erőben ide
gen ténnyel szem ben való tehetetlenségét elleplezze.
H ihetetlen, de való, hogy míg a bölcselet mindig
m indenben a sajá to s m inőség m egértésére töreke
dett, addig a m űvészet letagadhatatlanul sajátos mi
nőségét az esztétikán át mindig elkente, a művészet
lényegére a m űvészetben és nem m űvészetben egy
aránt feltalálh ató közös lényeget festett, am i által
m ár a művészet különössége eltűnt szem e lő l. . .«
Nemcsak József Attila életművének, hanem a magyar
művészetelméletnek is nagy vesztesége, hogy József
Attüa nem foglalhatta rendszerbe elgondolásait, vagy
alapkoncepcióját követve nem érinthette, elemezhet
te legalább a műalkotás egyéb kardinális kérdéseit.
Azok az írásai, amelyekben az alkotás folyam atával,
az ihlettel mint a mű világának konstituáló elemével
foglalkozik, olyan problémákat vetnek fel, amelyekre
csak az utóbbi évtizedekben figyelt fel a művészetpszichológia. Vagy emlékeztessünk csak a tudatos
formaalkotás és az értelem szerepére a mű megszer
kesztésében, amit József Attila alapvető fontosságú
nak tart. » ... a művészi fo rm a tartalm a mindig egye
tem es és társadalm i« — olvassuk az Irodalom és szo
cializmus című tanulmányban. A kiragadott gondola
tokkal csak illusztrálni akartuk azt a tételünket, mely
szerint József Attila kritikai, elméleti írásaiban szám
talan erjesztő, gondolatébresztő észrevétel van.
József Attila elméleti munkáinak megítélésében két
nézet dominál. Az egyik a töredékekből, jegyzetekből,
cikkekből egy teljes esztétikai rendszer rekonstruálá
sát kísérli meg, tehát véglegesnek és kidolgozottnak
tart minden egyes lejegyzett gondolatot. A másik
szemlélet József Attila prózai írásait zaklatott gondo
latmenetük, tudálékos modoruk, töredékességük, be
fejezetlenségük miatt teljes egészében elutasítja. Ter
mészetesen egyik szempontot sem fogadhatjuk el
fenntartások nélkül. József Attila elm életi fogékon y
sága és érdeklődése vitathatatlan, hisz a költői kife
jezés művészeti, gondolati, pszichológiai mozzanatai
egyaránt foglalkoztatták. Tudnunk kell azonban, hogy
az a költői-gondolkodói alapállás, amely az értelem ,
az értelm es elrendezés, az elrendezés motívumait köl
tői önkifejezésének is egyik központi momentumává

tette, a következetesen felépített esztétikai rendszer
nélkül is pontosan definiálható és megismerhető. Jó
zsef Attila elméleti munkásságát a maga fragmentumsízerűségében kell elfogadnunk, munkásságának azon
ban nemcsak költészetének jobb megértésében van
jelentősége, hanem ezen túlmenően is.
József Attila költői /gondolkodód zsenialitását nem
csak nagyobb elméleti tanulmányai, hanem néhány
soros jegyzetei is bizonyítják. Cédulák, papirosok ha
lála után összegyűjtött tömegén a művészet, a tudat,
a szellem, az alkotás, a valóság elvont problémáit
olyan belső izzással boncolgatja, ahogyan az ember
csak saját legszemélyesebben dolgairól szól.
József Attila a kortárs költőkről írva bírálatainak
egyik központi kérdésévé teszi, mennyiben tudott
társad alom alkotó erővé válni költészetük. Jellemző
módon és jellegzetes érvekkel bírálja Kassák verseit
a bennük megnyilvánuló programszerű spontaneitás,
és a logika mellőzése miatt. Amit számon kér Kas
sáktól, az a tudatos fo rm aálkotás hiánya és a hagyo
mányos logikát magasabbrendű gondolati egységnek
alárendelő értelmi mozzanat mellőzése.
»... a m űvészet az em beri eszm életnek, a lélekn ek a
tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a m é
lyéről, — de m indenképpen az em beri élet jelenné
gyülem lő m últjából hozza fö l képeit. Azonban ez tör
ténik az álom ban is, nem különben az ébren lét révedezéseiben . S a m űvészet abban különbözik minden
fa jta álom tól, a képzelet m indenféle csapongásától,
hogy a tudatnak, lélekn ek m élyéről felm erü lő k ép eket
értelm esen rendezi, hogy közvetlen jelen tést lehel be
léjü k és a jelen téseket közvetlen értelm i viszonyba
fog la lja össze.«
A Kassák-kritika fenti részletében József Attila nem
csak saját művészetkoncepcióját szembesíti a Kas
sákéval, hanem rávilágít a műalkotás genezisének fo
lyamatára is. Végső konklúziója összhangban van az
zal a tételével, amelyet az Irod alom és szocializmus
c. tanulmányában így fogalmaz meg: » . .. a művészi
fo rm a elem ein ek összefüggése nem pusztán logikai,
(...) hanem egyben tények rendszerének szem léleti
összefüggése.« A szem lélet József Attila egyik fontos
fogalma, ugyanis a műalkotást végső szem léelti
egész«-nek nevezi, és öntörvényű »értelmes világinak
tekinti. A művészet pedig olyan szellemi tevékenység,
olyan »lelki lét«, amely végső fokon a mű önálló világá
nak megteremtésére irányul. A mű világa József Atti
la szerint azokból a valóságelemekből áll össze, ame
lyeket az ihlet cselekvő szellemisége kiválaszt. S ezzel
eljutottunk esztétikájának ahhoz a fontos tételéhez,
amelyet ugyancsak az Irod alom és szocializm us c. ta
nulmányban fejt ki s amellyel a műalkotás és a va
lóság bonyolult összefüggésének megmagyarázására
törekedett.
»Hogyan alakul a mű? A művészi cselekedet, nevez
zük ihletnek, először is két részre osztja a valóságot
azáltal, hogy kiválaszja azt a részt, am a valóságele
m eket, am ely ekből művét m ajd m egalkotja. Ez per
sze nem úgy történik, hogy fo g egy csom ó szót és
elhatározza, hogy a zokból alk o t verset. De úgy érten
dő, hogy a vers egy-két sora a kölcsön ösen függő
kapcsolód ás folytán eleve m eghatározza a többit —
vagyis a mű világának minden pontja archimedeszi
pont. S a szóban fo rg ó egy-két sort elfogadván, a
művész elm életileg m ár ki is választotta a valóság
egyik részét — ezt m inden jó mű alkotása igazolja.
E z ek k el a kiválasztott v alóság elem ekkel azután az
ihlet, a művészi cseleked et, elföd i szem léletünk elől
az összes többit, a ki nem választottat. M árm ost vi
lágos, hogy a valóság kiválasztott részét az ihlet
megrögzíti. Az is kétségtelen, hogy az ihlet rögzítette
valóság csak része a valóságnak. T ehát: m i történik
ezzel a m egrögzített valóságrésszel?
H a belelépü nk az ihlet rögzítette valóságba, a mű
alkotásba, ha átadódun k m űvésziségének, úgy a va

lóság kívül rek ed t elem ei elvesztik létüket, létük fo r 
m áját. N em tevéken ykedn ek — egyszerűen nincsenek
szem léletünk szám ára. Az ihlet tehát megragad bizo
nyos valóság elemeket, a többiek és szemléletünk kö
zé helyezi és eltakarja a valóság egyéb részét, mint
a teli hold a napot napfogyatkozáskor. Azaz szemléletileg teljes valóságnyivá növeli a kiválasztott való
ságelemeket.
Igen ám , de a kiválasztott, m egrögzített és teljes
valóságnyivá em elt valóságrésznek is vannak részei!
Nos, ha belülről vizsgáljuk a m űalkotást, azt a fel
fed ezést tesszük, hogy a m ár teljes valóságképpen
szereplő, azaz művészi valóságrész elem ei is elvesz
tik létüket, nem tevékenykednek külön, hanem együt
tesen — a jó mű elem eiben csa k az él, am i bennük
közös. Tehát a mű mint puszta, résztélén egész áll
szemléletünk előtt.«
»De m enjünk tovább. Látjuk, hogy a m űalkotás
b efelé résztelén egész, k ifelé pedig a töb b i valóság
elföd ője. Tehát a kiválasztott valóságrész, am ikor a
m űvésziség m ozzanatába jut, m egszűnik a valóság
része lenni, m ert a valóság egészévé válik.«
»A m ű alkotás tehát n em csak szem léleti helyettese
a világnak, hanem egyben értelmes világ is.«
József Attila az ihlet fogalmába sűrítette azokat a
tényezőket, amelyek alkotó gon dolkodáskén t funkcio
nálnak, és az E sztétikai tö red ékek címen közreadott
fragmentumok legnagyobb részét ezek vizsgálatának
szentelte. Észrevételeit nemcsak az esztétika használ
h atja fel, hanem a művészetpszichológiának a műalko
tás létrejöttével foglalkozó ága is. Abból, hogy az ihlet
a valóságelemet kiemeli eredeti közegéből, a műalko
tás kontextusába helyezi, tehát abszolút értékűvé te
szi, következik az, hogy a valóságelem végtelenné
mélyül.
»Az ihlet tehát a szellem nek az a m inősítő ereje,
am ely az anyagot végessé teszi. E zek szerint a mű
közvetlen egyetemesség, vagy szem előtt tartva, hogy
belsejéb en kim eríthetetlen, határolt végtelenségnek
is m ondhatjuk.«
A művészet sajátos tevékenység, az ihlet cselekvő
szellemiség: József Attila a legközvetlenebbül azt ra
gadja ki a művészet lényeges vonásaiból, a műalko-i
tás konstituáló folyamatából, ami mozgás, ami szellemi/lelki/értelmi aktivitás. Szemléletének dinamiz
musát az írott mű struktúrájára is kiterjeszti és a
Babitsról szóló írásában a műalkotást a motívumok
gyűrűző mozgásaként és az elemek koncentrikus el
rendeződéseként ábrázolja:
»Hiszen az írott form a tárgyi m űvészete nem a m ér
ték, ütem és rím kellékein ek kiállításában, panorám á
jában, hanem a mű legben sőbb indítékai, mozzanatai
helyzetének váltogatásában áll. Az első mozzanat
uralm át fokozatosan átengedi a m ásodikn ak s ez a
harm adiknak. M ajd az első mozzanat ú jból kibonta
kozik, de gazdagabban és a szintén gazdagabban je
len tkező m ásodik mozzanat m ögé húzódik. És így
tovább, mindaddig, míg nem kész az írásmű, amikoris azt látjuk, hogy a m otívum ok tulajdonképpen
átvették lassacskán egym ás jelen tését és jelentőségét,
— a végire érvén m ár csak egyetlen egy mozzanat,
m otívum áll előttünk, am i nem más, mint m aga
a mű.«
Bizonnyal nem volna eredménytelen, ha a felvázolt
módon kísérelnénk meg József Attila verseit elemez
ni, mint ahogy figyelmet érdemelt az Irod alom tör
ténet c. folyóiratban megjelent próbálkozás is, amely
más versek analízisére vállalkozott József Attila téte
lei alapján. A következő tézis szintén alapul szolgál
hatna új elemzésekhez: »Az ihlet nem áll szem ben a
valósággal, hanem m aga m ögé kényszeríti azt és
m int teljes valóságnyivá nőtt valóságelem a többi

m eg nem jött valóságelem et elfödi, eltakarja, mint a
kotlóstyú k a csibéit.«
Vázlatos áttekintésünkben József Attiláinak még egy
alapvető művészetbölcseletii tételét kell érintenünk:
a »művészi változó« és a művészi állandó« kérdését.
József Attila zseniális meglátásaihoz tartozik a mű
eme két döntő vonásának elkülönítése és megneve
zése, ugyanis a változó mozzanat, a mű osztályjellege,
és az állandó mozzanat, az esztétikai érték, dialekti
kus egységet képeznek. »A művészi állandó mozzana
ta ezek szerint azt jelenti, hogy minden korban min
den egyes műalkotás mint a világegészet képviselő
szemléleti egész jelenik meg. A m űvészi változó moz
zanata pedig az az adott általános és adott társadal
mi, am ely a korral együtt változik és am elyből alakul
ki az egész. Tehát a változó alkotja az állandót és az
állandó érvényesíti a változót.«
Ugyancsak az Irod alom és szocializm us c. tanulmány
ban olvashatjuk a következő részletet, amely a vá
lasztott példával, a népmesével nemcsak remekül
szemlélteti mondanivalóját, hanem utal József Attila
sokoldalú szeezibiMtására 'is:
»É rd ek es példa a művészi állandó változójára vala
mely n épm ese elem zése. A táltosparipa parazsat ab
rakot. Ez olyan tényállítás am elyn ek sem m iféle való
ságos tény a m eg felelője nem lehet. A mű egészEgész pedig az, am i m eghatározza a részeket. Nos,
ha ez a rész nem valóságos ténynek az állítása, úgy
az egésznek a többi része sem leh et az. így a táltos
ha parazsat abrakot, a k k o r a p a tá ja sem lehet
nyolcvan filléres, szöveggel kovácsolt p atkó. Szüksé
ges, hogy a p atkó szege gyém ánt legyen. Azaz: értéke
nem m érh ető valóságos életü nkben használatos ér
tékm érőkkel. A táj, ahol a táltosló m egjelenik, csakis
selyem fűvel lehet benőtt. Már m ost akin ek ilyen a
lova, az bizony nem közönséges em ber. De a nem
közönséges em bern ek a dolga, a cseleked ete, a törté
nete, a kaladja, egyszóval sem m iféle
vonatkozása
nem lehet közönséges. Tehát e b b ő l az állításból, hogy
az a táltos paripa parazsat uzsonnázik, művészileg
szükségszerű egész, önm agában lezárt világ k eletk e
zik, — világ, amelynek minden pontja archimédeszi
pont. Ennek a világnak a tényei nem valóságos té
nyek, azonban — és ez fon tos — e nem valóságos
tények összefüggése valóságos és teljesen megfelel
a valóságos világ összefüggéseinek. Tehát éppúgy
szem lélhetjük rajta a valóságos világ összefüggéseit,
mint a valóságos tények állításából szárm azó művön.«
Írásunkat szándékosan tágítottuk szövegkollázzsá. Jó
zsef Attila művészetkoncepciójának néhány tételét, ki
ragadott gondolatát szükségszerűen másoltuk át, hogy
aktualitásukat kézenfekvővé tegyük. Meggyőződésünk,
hogy abba az irányba, amelyet József Attila kijelölt,
érdemes volna továbblépői a műalkotás mibenlétének
tökéletesebb megismerése felé. Annál is inkább, mert
az (ilyen szempontokat kielégítő műalkotásnak pon
tosan kirajzolódnak a társadalmi tartalmai, beláthatóvá válik az alkotó és a társadalmi lét viszonya, fel
fejlődnek, elkülönülnek, de ugyanakkor a mű egészé
hez való viszonyukban mutatkoznak meg az egyes
motívumok, szerkezeti elemek. Ez a műalkotás épp
úgy feitánulkozik miint »motívumok helyzetváltogatá
sa«, szerkezeti elemek kapcsolódása és mint művé
szi /filozófiai/társadalmi egység. Az egyensúly hely
reáll és a különböző szintek felfedik külön jelentéstartalmaikat.
József Attila szemléletének nemcsak a műalkotásra
vonatkozó aspektusait akarjuk kiemelni, viszont el
méletét éppen azáltal tehetnénk gyakorlatilag is je 
lentőssé, ha erjesztő észrevételéit a konkrét műelem
zésben alkalmaznánk. Azokat a művészetbölcseleti té
teleket pedig, amelyek nem pusztán költészetének
ideológiai megfelelőiként, hanem zseniális tisztánlá
tásból és elméleti fogékonyságából születtek, eleven
hagyományként kell őriznünk.
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Török Gábor K öltői rébuszok című tanulmányköte
tében József Attila úgynevezett »groteszk« (1926-28)
korszakát
közelíti
meg:
olyan
»nehéz«
versek jelentéstani elemzésén át értelmezi, magya
rázza, jellemzi ezt a korszakot, mint az Ülni, állni,
ölni, halni, É ji dal, M edáliák, K lárisok. Verselemzé
sei, mint minden előítéletektől mentes, a versről elő
zetesen kialakított gondolati előkép bástyája mögé
be nem zárkózó, az elemzett költői szöveg által fel
vetett, sajátosságaiban megragadott kérdések fogal
mi tisztázására törekvő, elméleti következetességgel
végigvezetett elemzés, olvasni tanítanak, a goethei ér
telemben. A vers intellektuális befogadására tanítják,
ösztönzik az olvasót; az intuitív megérzésen, érzelmi
azonosuláson alapuló befogadói élményt átvilágító,
gazdagító, elmélyítő gondolati-logikai befogadás mel
lett tesznek hitet.
Költészetszemléletét Török Gábor a konkrét vers
elemzések mellett közvetlenül is megfogalmazza líraelméleti kérdéseket tárgyaló esszé-ciklusában (Néhány
líraelm életi kérdés).
Könyve, túl az olvasói kultúra fejlesztéséhez való
hozzájáruláson, ami szerinte is minden »jó« elemzés
célkitűzése és »haszna«, a József Attila groteszk köl
tői korszakáról szerzett irodalomkritikai tapasztala
tokkal is összhangban, a marxista költészetelmélet
szempontjából is jelentős, gondolatébresztő munka.
Elméleti kérdéseket tisztázó esszéiben és verselemzé
sei során számos olyan (költészetelméleti probléma
kört vet fel, melyek továbbgondolása, rendszeres ki
dolgozása a történeti szem iológia alkalmazhatóságát,
hatékonyságát döntő módon befolyásolhatja. Török
Gábor munkája alkotó jellegű kísérlet egy jeltani
gondolkodói rendszer vázolására és alkalmazására;
lukácsi alapokról indulva (s anélkül, hogy elszakad
na ezektől az alapoktól), a modem leíró- és funkcionalista opétikák, elfogadhatónak ítélt, gondolkodásá
ba beilleszthető elméleti tapasztalatait is felhasznál
ja a műalkotás fogalmi értelmezéséhez.
Ismertetőnkben négy ilyen kérdéskörre utalunk, me
lyek, megítélésünk szerint, Török Gábor gondolkodói
rendszerében is a középpontba kerültek.
A poétiku sn ak Török Gábor a Lotmanéhoz és Jakobsonéhoz közeledő jeltani értelm ezését adja; meg
határozásáig, igen meggyőzően, a pop-art elemzésé
vel ju t el: »M űalkotássá, lírai m űvét tehát nem nyel

vi önm agától, hanem okvetlenül nyelven kívüli ok
m iatt válik az elhangzó, vagy leírt beszéd. Az egyik
feltétel a társadalm i elfogadás. K étségtelenül szük
séges, d e nem elégséges. Az olvasási utasítás elfoga
dásának van jeltani — esztétikai feltétele is: m eg
van-e a lehetőség arra, hogy a nyelvi közlem ény által
jelö lt jelen ség eket — szoros kapcsolatban a jelölés
ad ott m ódjával — m ásodlagos jeln ek lehessen fel
fogni, olyannak, am ely a szem élyiség nem beli saját
ságát, állapotát, távlatait, m ozgását — fejlő d ését je
löli m eg; olyannak, am ely a szu bjektu m és a világ
kölcsönhatásának valam ely lényegi m ozzanatát idézi
föl, tárgyiasítja, fejleszti e m ódon időállóvá.«
A műalkotás szövegkörnyezetének, kontextusának és
szituációján ak ismeretét (keletkezéskörülményi, élet
rajzi, kor- és szellemtörténeti, m űfaji ismeretek) a
műalkotás hírtartalmát befolyásoló, alakító összete
vőkként tételezi ez a megközelítés; történelmi megha
tározottságai révén viszonylagosnak tartva a műal
kotás öntörvényűségét, zártságát.
»A jeltan i elem zés feltá rja az összetett-szerkesztett
jelegyü ttes részjeleit.« A műalkotás jelentéshálózata
többszintű, s az elemző-rejtj elfej tő az elsődleges és
másodlagos jelentéssíkok feltárásával és ezek össze
kapcsolásával juthat el a műalkotás harmadlagos
(sokadlagos) jelentéséhez, — a műalkotás-jel különöséhez-áltialánosához.
Fontos
összetevője
Török
Gábor jeltani gondolkodásának a szem antikai góc
p on tok jelentésalakító szerepének felismerése. Érzé
sem szerint ezek a Mukarovsky által körülírt sze
m antikai gesztusnak felelnek meg, vagy legalábbis
rokoníthatók vele. » . .. egy adott lírai részlet értel
m ét nem egyöntetűen, nem egyform a m értékben m ó
d osítják kontextusának elem ei, nem is a távolság nö
v eked ésév el fordított arányban csökken ve, hanem
vannak gócpontok, és ezeket az elem zésben fe l lehet
tárni.« E szemantikai gócpontok szerkezeti viszony
latainak kidolgozásával jeltani koncepciója dinam i
kussá válhat.
Végül a művészi ítéletre, művészi igazságra vonat
kozó meghatározását idézzük: »V alóságvonatkozása
szükségképpen az egész m űnek van, nem^ pedig a
részeinek. Az egész mű jelen tésátértékelése során
érünk el egy olyan értelem hez, am elyre m ár valóban
ráillik az »igaz« (vagy a »hamis«) m inősítés. Ez a
jelentés, szint (vagy olykor: ezek a jelentésszintek)
a művészi igazság-, művészi ítélet síkja(-i)«. Kieme
lés: T. G.) Azt olvashatjuk ki ebből a meghatározás
ból, hogy a művészi ítélet mindig a gnoszeológiai
és axeológiaii »tartalom«, minőség együttese.
Ha általánosságban akarjuk jellemezni Török Gábor
elemző magatartását, úgy az ő szenvedélyes raciona
lizmusáról kell szólnunk, mely azt tartja, hogy: »Mi
vel a világ minden jelen ségén ek a lényege elvileg
m egism erhető a fogalm i elvont gon dolkodás szám á
ra, ezért nyelvi burkú fogalm i tü körkép p é is alakít
ható. A m egism erhető jelen ség ek közé tartozik a lírai
költem ény egésze is, üzenettartalm a i s . . . H a a köl
tem ényt nem zárjuk el irracionalisztikus-m isztikus
m ódon az elvont gondolkodás elől, a k k o r üzenettar
talm át n em csak le lehet, hanem le is kell »fordí
tani«. (kiemelés: T. G.) Ez a szenvedélyes nyelvlogi
kai racionalizmus mindaddig teljes mértékben iga
zolt, amíg az intuíciós költészetfelfogás szubjektív-idealista nézeteivel vitázik, és akkor is, amikor a
költői szöveg szemantikai dialektikájának feltárását
megkerülő, formálisan leíró poétikákkal száll vitá
ba. A dialektikus költészetelméleti gondolkodásnak
szerintünk abban lesz »kerékkötőjévé«, ahogy saját
jeltani elméletének »belső« dimenzióit alapozza. Tö
rök Gábor sohasem abszolutizálja (vulgarizálja) a fo
galmivá fordítás és a többjelentésű költői beszéd
közötti értelmi megfelelést: »[a költeményt] fogal
m ivá ford íth atju k az objektív on adott művészi m eg
határozatlanság perem éig« — írja. Hiányérzetünk ab
ból következhet, hogy ő a költői szöveget (lotmani
értelemben gondolva) nyelvi-, és nem irodalm i struk
túraként közelíti meg elemzéseiben. Jeltani elemzései
a költői nyelvet eszköz és nem cél jellegében fogják
fel; a költői nyelvi jelegyüttes dialektikus szemanti
kai összefüggéseit, többszintű jelentés-szerkezetét
nyelv-logikai szempontból tárják fel, — nem szembe
sítve azt szüntelen a költői nyelvi formációk p oétikai

funkcionáltságának jelentésalakító szerepével (pl. a
lírai feszültség kérdése a szemantikai mezőben). E
hiányérzetünk megfogalmazására — tudva, hogy hi
ányérzetünk a jeltani elemzés mai fokán objektív
szükségszerűségként is jelentkezik — Török Gábor
radikális nyelv-logikai racionalizmusa késztet.
Török Gábor könyvének nagy érdeme, hogy a tartalmi-történeti poétikát a jeltani elemzéssel összekap
csolva, a Volpe-i irodalom-kritikai eszmény irányá
ban haladva, megtisztítja a »tartalmi-eszmei« felüle
tességtől, az ő szavaival, »a művészi totalitással való
felelőtlen, m isztifikáló játszadozástól«; a költői szö
veget »határolt végtelenségű« jelentés-összefüggései
ben szemlélve a versek logikailag megindokolt, kri
tikai szövegmagyarázatát nyújtja.
danyi magdolna

cselekményvilág/
/értékvilág
Bonyhai Gábor: Az értékek rendszere Thomas
Marin »A kiválasztott« című regényében. Modern
Filológiai Füzetek 21., Akadémiai, Budapest, 1974.

A verselemzésekhez, szövegvizsgálatokhoz, szerkezeti
/nyelvi analízisekhez képest regényinterpretációkkal
ritkábban találkozunk: az új elemzőmódszerek, irány
zatok szívesebben kísérleteznek a vers vagy a novel
la anyagán. Bonyhai Gábor regényelemzése többek
között ilyen okokból is eseménynek számít, amely
nek jelentősége megítélésünk szerint túlnő a magyar
irodalomtudomány keretein.
Bonyhai abból az észrevételből indul ki, mely sze
rint Thomas Mann regényeinek felszíni rétegei mö
gött egy »közös háttér«, »eszmerendszer« található,
ami nem más, mint »egy rendkívül szisztematikus,
gazdag, csaknem teljesnek mondható értékrendszer.«
(Aláhúzás: Th. B.) Hogy a Mann-i regényre legáltalá
nosabban jellemző eszmei/filozófiai jellegzetessége
ket felkutathassa, Bonyhai a legutolsó Thomas Mann
regényt tette meg elemzése tárgyául, A kiválasztot
tat, »amely összefoglalja egész művészi és filozófiai
problematikáját«. Az interpretáció lényegét a követ
kezőkben summázza: »A hátteret képző értékrendszert a m űelem zés során szigorúan esztétikai ténye
zőnek tekintjük, azt igyekszünk megmutatni, hogyan
jelen ik m eg a jellem ek és a cselekm én y rétegében,
hogyan szervezi a mű egészét, tehát hogyan tölti be
a fo rm aterem tő tartalom funkcióját. Ily m ódon az
is kiderül, hogy az értékrendszer s ík ja és a cselek 
mény sík ja között milyen összefüggéstípusok van
nak.
Bonyhai tanulmányának talán legtanulságosabb moz
zanata éppen az, hogy következetesen esztétikai té
nyezőként kezeli az eszmerendszert, illetve az a mód,
ahogyan az elvont tartalmakat, szellemi értékeket —
amelyeket egyébként az ábrázolt tárgyiasságok a leg
konkrétabban jelenítenek meg — a regény immanens
részeiként m utatja be. Olyan tartalmak, mint pl. a
rend, hatalom, folytonosság, kényelem, gazdagság,
bűn, szépség, szellem stb. szituációk, jellemek, leírá
sok, felsorolások mozaikjából válnak ki és illeszked
nek be az elemzés által az értékek, szimbólumok
tablójába. Ahhoz, hogy a regény eszmerendszer hor
dozójává válhasson, »fel kell építenie egy olyan vi
lágot, amelyet közvetlenül a jelentések alkotnak meg,
vázolnak fel, egy szem léletes cselekm ényvilágot.«
(Aláhúzás: Th. B.)

A regény másik szférája ezek szerint a cselekm én y
világ, amely közvetítő funkcióval rendelkezik az anya
gi és szellemi valóság között, tekintve, hogy általá
nosságokat jelenít meg. Az anyagi és szellemi világ
ellentéte egyben A kiválasztott alapellentéte is, s a
cselekménysíknak éppen abból kifolyólag, hogy »középszféra«-ként helyezkedik el, általában különös je 
lentősége van. Thomas Mann-nál nem a cselekmény
síkon bekövetkező fordulatok a legfontosabb értékh ordozók, hanem a »rejtettebb, előkészítés jellegű
elemek.«
A regény organizmusának határozott és következete
sen végigvitt felosztása érték- illetve cselekményvilág
ra olyan lényeges belső erővonalak kitapintását tette
lehetővé Bonyhai számára, amelyek a klasszikus
módszerek nyomán rejtve maradtak. Bonyhai a két
sík állandó szembesítésével, egyiknek a másikra vo
natkoztatásával, bonyolult kapcsolódásaik fokozatos
felderítésével térképezi fel a művet. Az a metszet,
amelyet így kapunk, valójában a regény axiológiai
szintre való kivetítése, amelyben pl. az elemzés so
rán a hősök így jelennek meg: »Roger a m ennyiségi
leg rendkívüli élet, F eirefitz úr a teljesen d ekaden ssé
vált élet, Grigorsz pedig a rendkívüli bűn és kon
fúzió ellentétes értékekén t m eg jelen ő rendkívüli szel
lem képren d szere.« Vagy: »Grigorsz egy dialektiku s
szabadságfogalom kép ekén t funkcionál«. Vagy: »Grim áld h alálakor (...) az általa realizált legm agasabb
érték, a tradíció és a rend is végsőkig fe jlő d ik és
átm egy sajá t negatív párjába, a konvencionálisba, a
a sablonosba, a m egm erevedésbe.«
Ahhoz, hogy az elemzés által minél pontosabban de
finiálhatók és azonosíthatóak lehessenek az értékh or
dozó funkcióval ellátott elemek, nyomon követhető
ek az értéksorok, érték k ö rö k , tehát maga az értékfejlődés-folyam at, előm otívum ok, m otívu m ok egész
sorát kellett megvizsgálni. A regónystruktúrát Bony
hai motívumok, tablók, részképek, kép ren dszerek stb.
alapján analizálja. A m otivikus elem ek (amelyek
»tér-, idő- és kauzalitás-meghatározta ábrázolt tárgyiasságok, történések, szituációk«-nak felelnek meg)
előfordulásában Bonyhai Thomas Mann egyik jel
lemző regénytechnikai eljárását nevezte meg.
A fentiek alapján talán sematikusnak tűnik Bonyhai
eljárása, és leegyszerűsítőnek az az elképzelés, hogy
a regény összetett organizmusa leírható az említett
szintek viszonylataiként. Hangsúlyoznunk kell azon
ban, hogy Bonyhai a regény legrejtettebb és legnehe
zebben felfejthető minőségének vizsgálatára vállalko
zott, s hogy maximális egzaktsággal s ugyanakkor
maximális rugalmassággal követte és rögzítette a
gondolati, filozófiai tartalmak hajszálfinom összefüg
géseit.
thomka beáta

»vagyis a történetírás nehézségei«

Csapiár Vilmos azon fiatal írók közé tartozik, akiki
szeretnek kísérletezni, akik megpróbálnak korszerűek
lenni. Bizonyítja ezt három megjelent kötete (Lovag
kor. Magvető, Budapest, 1971.; K ét nap, am ik o r öszszevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei. Mag
vető, Budapest, 1972.; A királylány szivacskabátja.
Magvető, Budapest, 1974.).

Csapiár hősei elkeseredett ellenállással túlhevített ka
maszok, akiknek életében — minden tiltakozásuk el
lenére is — bekövetkezik mindaz, ami ellen küzde
nek. Ez az elkeseredett tiltakozás, bármennyire is ki
felé, környezetük ellen irányul, önnön személyükben
is változást okoz, belső változást, lelki harcot. A vál
ságok időszaka ez, mélypont, melyet méginkább sú
lyosbít a tehetetlenség tudata. Kiúttalanság, a társa
dalmon kívüliség érzete.
»... Ily en kor aztán a fiú egy-egy p ercre önkívületi ál
lapotba k e r ü lt. . . Arca összezsugorodott, szem e b e
csukva lapult egy-egy ránccsom ó mélyén. K özben azt
sikította: »Menjünk el gőzhajónak m i is!«, vagy vala
m i hasonlót.
É s ha az em b er az u tóbbi szavakat kö v ető csöndben
körülnézett, azt látta, hogy itt b árki elm enne gőzha
jónak, ezen nem múlik, de ha nincs rá szükség, az se
baj. Egyszóval m indenki cigarettázott, vigyorgott, bele-belekortyoltak az italba, ölelgették eg y m á st. . .«
Vagy:
»— D e hát k i az igazi kétségbeesett? — Én! Igenis
én! — m utattam m agam ra. — Aki nem tudok sehová
se állni! Aki s o k k a l több oldalról látom a dolgokat,
mint ahogy az egyáltalán elv iselh ető . . . És akin ek
m é g . . . igen m é g . . . egyénisége sincsen!«
Ahogy a hősök, úgy mind a Lovagkorban megjelent
novellák, mind a két kisregény nyelvezete »fiatal«.
Csapiár mindhárom könyvében előszeretettel alkal
mazza a jassznyelvet, valószínűleg kormeghatározó
szándékkal. És az argó problematikája annál
is fontosabb, mivel a fiatal íróknál — ritkábban köl
tőknél is — alkalmazása mind gyakoribb jelenség.
Tény, hogy az argó korfestő erővel bír, adott évtize
deknek megvan a maguk jellemző és később megszű
nő vagy átalakuló »fiatalos«, divatos nyelvezete, de
az irodalom mindennek csupán kis hányadát hordoz
za magában. Az argóval való kísérletezések a legszé
lesebb skálán mozognak. Miroljub Todorović például
megjelentette jassznyelven írt verseskötetét, mely is
merve a szerző kísérleti munkáit, még elhelyezhető
munkásságában. És Todorov-id nem is vállalkozott
többre, mint hogy bemutassa az argó elasztikusságát,
a jassznyelv gazdag gyűjteményét adva. Vagy vegyük
Momo Kápor B elešk e jedn e Ane című könyvét. Momo Kapor a diákéletről ír, a »gondtalan diákélet«
problematikájával foglalkozik. Az argó használata
nála szintén indokolt, mivel mind a téma, mind a
szereplők, vagyis az egész egyetemesen »diáki«. M.
Kapor nem erőszakol írásaira komolykodó, filozofáló
kérdéseket. A diákéletet meghagyja annak, ami va
lójában, s így a diákzsargon használata is meg
engedhető mindaddig, míg a történetet maibbá,
hitelesebbé tudja tenni. És Momo Kapor beéri ennyi
vel. Csörsz István is mértéktartóbban alkalmazza e
nyelvezetet novelláiban (nála egyébként is választéko
sabb az argó). Ez vonatkoztatható Csapiár novellá
ira is, és mindaddig helyénvaló, míg az egész törté
net önmagában is »argó«.
A k ét n a p . . . című kisregény belső vívódásai, a fő
hős önmagát kereső elmélkedései környezetében a
hapsi, brancs, ürge, góré, gyógyis szavak — az »intel
lektuális argó« — azonban már csak halvány foltként
maradnak fenn, elveszítve dokumentáló erejüket. Ez
a helyzet A királylány szivacskabátja c. kisregény
ben is, mely egyébként érdekes kísérlet a mesének
korunkba való átmentésére. Az író a hétköznapok vi
lágát ülteti át a mesevilágba, azzal, hogy mai eszkö
zökkel já rja végig a mesefonalat. Bár eme »antimese« értékeinek feltárása más oldalról más képet is
mutathatna, annyi bizonyos, hogy az argó haszná
lata, összevegyítése népmesei elemekkel felemás ha
tást kelt:
»— Miért, ki vagy te?
— Én leszek a királylány a holnapi próbán.
— Igen?
— Nem hiszed?

— Elhihetem .
— A kkor csa k hidd el! N a és te k i vagy?
— Én vagyok a holnapi nyertes, akih ez téged fele
ségül adnak.
— N em hülyéskedsz? Ez így m eg van m ár dumálva?
— Igen. É p p m ost tárgyaltam az ügyről.
— M arhajó! H add nézzelek! De barom i sötét van
itt!«
Szólni kell még az epikum problémájáról. Csapiár no
velláiban, de még inkább kisregényeiben, kevés az epi
kum. Novelláiban ezt ellensúlyozzák a finom vonalú táj
leírások, gondosan felépített mondatok, fantáziadús
emlékek, a »szimbolikus áthallású leírások« halmaza.
Ezzel szemben a K ét n a p . . . világa sokkalta zártabb,
minimális cselekménnyel, meddő vitákkal, filozofálgatások halmazával, s mindezt halványabb képzelő
erő, szürkébb szerkezeti felépítés támogatja. S
ugyanígy A királylány sziv acskabátja is a tényleges
cselekmény helyett inkább csak szituációk nehezen
követhető sorát nyújtja.
Az író •
— tünetszerű jelenség! — felvet problémákat,
észlel, megjelöl, elhelyez, de a kivezető utat nem muj
tatja meg — úgy tűnik nem is talál rá.
»Választ az író nem adhat, de megfigyelheti — va
jón az élet ad-e; (...) immár ez a központi kérdés —
az írói egyéniség kérdése is« — írja Marx József
Csapiár novelláiról (Marx József: Cs. V.: Lovagkor.
Alföld, 1972/1.). Mi sem mondhatunk mást, ma sincs
mit hozzátennünk.
A K ét n a p . . . és A királylány sziv acskabátja kísér
leti műhelyregények, amelyek a történet-élmény és a
mondanivaló párhuzamainak epikai megformálásával
küzdenek.
szügyi zoltán

a
stíluselemzés
F m

Kapitány Ágnes— Kapitány Gábor: Stílus és szemé
lyiség. Valóság, 1975. 2.

»A stílus maga az ember« — hirdette Buffon, aligha
fel tételezhető azonban, hogy a francia természettudós
megörülne a tézisét szó szerinti értelemben is bizo
nyító modem pszichológia kutatási eredményeinek.
Buffon a »raison« híve és hirdetője volt, következés
képp számára az ember az értelem előírta normák
következetes és fegyelmezett alkalmazója, logikusan
cselekvő, aki »álmában sem« engedelmesikedik és en
gedelmeskedhet személyisége írejtett és homályba
vesztő ösztöneinek. A tudatalatti fogalmát nem is
ismerték még akkoriban. Ma már tudjuk, hogy Buf
fon félreismerte az emlbertt, és tudjuk azt is, hogy —
tailán épp Freud, Jung és Adler felületesen befoga
dott hatására — a jóindulatú iskolai stilisztikák is
félreismerték Buffon szállóigévé vált mondását,
amikor fejlécük alá mottóul biggyesztették. De félre
ismerték a stílus jelentőségét és szerepét is, a stilisz
tikai analízis és a lélekelemzés frigye nem bizonyult
a legszerencsésebbnek, a lélek semire sem vezető vájkálása félé sodorta a kutatást. Nem véletlen hát, hogy
a stilisztikai elemzést mégsem az alkotó személyisé
géhez legjobban hozzátaipaidó pszichologizáló irányzat

viszi diadalra az irodalomtudományban, hanem az
információelmélet strukturalista alkalmazása. Egy
szeriben a stílus hírértéke kerül a figyelem közép
pontjába és úgy 'tűnik, ha statisztikailag is rendsze
rezni tudjuk az egyes szemantikai mezőikön belül ér
vényesülő stilisztikai alapegységeket, birtokába ju 
tunk a műértékelés egyik megbízható mércéjének. De
mielőtt még a hír tudományára támaszkodó struktu
ralizmus megvívta volna kemény küzdőimét a stilisz
tikával, váratlanul ismét közbeszól a pszichológia, a
gyökeresen megújhódott, Piaget, Vügotszkij, Rubinsteim megalapozta pszichológia: a szem élyiség m aga
a stílus — foglalja össze kutatásai eredményeit.
Mire kötelez és kötelez-e bennünket egyáltalán vala
mire ez az úljabb pszichológiai felismerés? (Természe
tesen az irodalomkritikára és a műórtékelésre gon
dolunk elsősorban.) Szilárd meggyőződésünk: ezúttal
nem az irodalomtudományból jogosan kiátkozott,
pszichologLzmus, hanem egy megújhódott pszicholó
giai szempont kínálja fel segítségét az irodalomtudo
mánynak és mindazoknak a tudományágaiknak, ame
lyek az emberi viselkedés és az emberi alkotás vala
melyik form áját tanulmányozzák. A hírértékekkel és
szemantikai mezőkkel kicirkalmazott irodalmi kuliszszák mögül1 előlép a kulisszákat tartó emlber. A mű
alkotás műrvészi-eszitétikai hírértékének komplex vi
szonyrendszere egyszeriben a konkrét emberi szemé
lyiség komplex értékrendszereként tárul fel előttünk,
felmutatva a stílus, vagyis 'az irodalom kulturális és,
ami a legfontosabb, emberi hátterét. Ha jól értelmez
zük pszidhológusaiinknak az emberi jelenség lelki-iszellemi szintjét megfejteni és megmagyarázni igyekvő
erőfeszítéseit — és reméljük, hogy igen — akkor az
emíberi személyiséget t(és némi akrobatikával az em
beri közösségeket is) a remekművekben kiteLjesülő ér
ték-viszonyrendszerekhez kell hasonlítanunk. Ez pe
dig, gondoljuk meg, azt jelentené/jelenthetné, hogy
stílusuk alapján tipologizálhatókká válnak a minden
esetben bizonyos meghatározott értéfkszférákat érvé
nyesítő és érvényesíteni igyekvő alkotók (művek) —
de akár így is írhatnánk: művek (alkotók) —, a tí
pusarányok pedig egy-egy közösség, mikro- és maíkrocsöpört (kuiltiurállis értékhierarchiájának a tipológiá
jához is elvezethetnek; az irodalom is megbízható és
közvetlen értesüléseikkel szolgálhat egy kulturális
szint és történelmi léthelyzet értékjellemzőűire vonat
kozólag, arról nem is beszélve, hogy a műalkotástípusok elterjedtségének és hatásinrtenizitásának összeveté
se a konkrét korban és közösségben párhuzamosan
érvényesülő készség- és képességtírpusok elterjedtsé
gével és hatásintenzitásával, komplexitásában is megragadhatóbbá teheti a műalkotás egyébként miniden
valószínűség ^szerint továbbra is lefordíthatatlamnak
bizonyuló hírértékét.
Ezek, persze, csupán lehetőségek, ellenőrzésre váró
lehetőségek, következésképp korántsem állítjuk, hogy
ez a műértékelás egyedül üdvözítő útja. És azt sem,
hogy a szemiotikái elemzések egy csapásra feleslege
sekké válnak, mihelyt beigazolódik a most felsejlő út
járható volta. Pusztán arról van szó, hogy újabb ter
mékenyítő hatásokra számíthatunk, tovább mélyít
hetjük és gazdagíthatjuk az esztétikumot ostromló
vizsgálódásainkat. Ugyanakkor megnyugtatásul mind
azoknak, akik netalán a szemiotika és a struktura
lizmus egyoldalú elvetését olvasták volna ki gloszszánkból, sietünk leszögezni, hogy az újabb kísérletek
nem eshetnek a régi hibába, nem kerülhet sor olyas
mire, hogy a hírellméleti módszereket kiszorítsák a
pszichológiaiak, azokat pedig a szociológiaiak és így
tovább. Illetve nem lenne célravezető és áldásos, ha
így fognánk fél az újabb lehetőségeket. Ideje végér
vényesen megállítani az irodalomtudomány csak egyes
tudományokkal kacérkodó körhintáját, levetkőzni a
kizárólagosságot, lomtárba dobni az egvet'len irány
ba terelő szemellenzőket. Nemosak a különféle tudo
mányágak elégtelen fejlettségi szintje vezetett a kölosömvetit módszerek elivulgarizálódásához az iroda
lomtudományban, hanem az irodalomitiudomány tar
tózkodása is a többirányú tájékozódástól, többoldalú
kötődéstől; vagyis saját természetét tagadta meg,
Dontosabtoan, tárgya, az irodalom természetét, a
komplexitást. Az újabb lehetőségektől — mondiuk
kir a szintézis igényétől — nem az önmegtagadás
újabb változatát, hanem felszámolását várjak.
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Kedves Barátaim!
Az Üj Symposion 117—118. számában Széljegyzetek
egy költő-újságíró újságíró költészetéről címmel Do
monkos István publicisztikai kötetével, a Redőnnyel
foglalkozik Bosnyák István, s egyebek közt megálla
pítja: »Akik szerzőnk szociális közírását hétről-hétre,
eredeti megjelenési helyén, a K ép es Ifjú ságban is
nyomon kísérik, nyilván közös elégedetlenséggel álla
pítják meg: jócskán — és értetlenül — .megrostálták'
a lapban megjelent írásokat, a válogatás közel sem
olyan gazdag, mint lehetett volna.« Ezután felsorolja
a szerinte értetlenül Mhagyott írásokat, majd így fe
jezi be a kérdéses bekezdést: »A példákat ki-ki tet
szése szerint szaporíthatná, annak bizonyságaként,
hogy Németh István Z sebktü körje után Kiadónk is
mét .megajándékozott’ bennünket egy csonka, alapo
san megnyirbált gyűjteménnyel. Köszönjük! Kiadó
politikai ügyetlenségeink, butaságaink és provincia
lizmusunk majdan megírandó története egy újabb,
ízig-vérig .couleur Iocale’-os sztorival gazdagodott.«
Minthogy Bosnyák István vádaskodása alaptalan s
ráadásul a Kiadót általánosságban veszi célba, ár
nyékot vetve az intézmény azon munkatársaira is,
akiknek semmi közük nem volt a Redőny kéziratá
hoz, a könyv szerkesztőjeként a következőket szeret
ném közölni veletek és a folyóirat olvasóival:

másik, megítélésem szerint gyengébb vagy nehezen
beilleszthető darab felvételéről én beszéltem le őt, de
egyetlen olyan írás kirostálását sem szorgalmaztam,
amelyhez Domonkos István ragaszkodott. Tárgyalása
ink a kölcsönös megbecsülés és bizalom jegyében
folytak le.
• A megszerkesztett és gondozott kéziratot átadtam
a Kiadó főszerkesztőjének, aki elolvasva azt, két-három írás kapcsán fölmerült dilemmáiról tájékozta
tott bennünket. Érveiről hármasban beszélgettünk el,
s közös álláspontra jutva, további két írást kihagy
tunk.
Mindezzel véletlenül sem azt a jogot akarom elvitat
ni Bosnyák Istvántól, hogy hiányérzetéről számot
adjon. Meggyőződésem, hogy a kritikusnak nemcsak
joga, kötelessége is, hogy adott esetben a maga íz
lése és elvárásai alapján »kibeszélje« hiányérzetét.
Csakhogy Bosnyák István nem elégedett meg ennyi
vel. Ahelyett, hogy kételyeivel azokhoz fordult volna
felvilágosításért, akik közreműködtek ennek a Re
dőnynek a létrehozásában (szerző, recenzensek, szer
kesztő, főszerkesztő), erőszakos megnyirbálásra gya
nakodva lesújtott. Türelmetlenségében megfeledke
zett az írástudói etikának arról a követelményéről,
hogy mielőtt számon kér valamit vagy vádol vala
kit az ember, okvetlenül meg kell ismerkednie a té
nyekkel.
Azt hiszem, barátaim, osztoztok abban a vélemé
nyemben, hogy ez a hozzáállás és módszer egyálta
lán nem segítheti elő könyvkiadásunk problémáinak
megoldását, ellenkezőleg, elmérgesíti az emberek kö
zötti viszonyt, s olyan szakadásokat idéz elő, ame
lyekre senkinek sincs szüksége irodalmunkban.
Abban a reményben, hogy levelem indítékait méltá
nyolni fogjátok, barátsággal köszöntlek benneteket:
Újvidék, 1975. április 29-én

utasi csaba

• Domonkos István 1973 elején egy 130—140 oldalas
cikkgyűjteményt adott le e sorok írójának.
• A recenzensek észrevételeit mérlegelve a szerző 8—
10 írást kihagyott ebből az első változatból.
• Mivel a kézirat befutásától a recenziók megírá
sáig hosszú hónapok teltek el, a szerző időközben
publikált cikkeiből egy újabb, kiegészítő sorozatot
kínált fel.
• A kézirat megszerkesztésére, az »alapos megnyir
bálásra« csak ezután került sor. Miután megegyez
tünk abban, hogy a kezdettől fogva válogatásnak s
nem gyűjtem ényes k ötetn ek elképzelt Redőny anya
gát úgy kell véglegesítenünk, hogy lehetőleg minden
egyes írás kiállja a könyv alakban való megjelenés
próbáját, alapos és többszöri mérlegelés után mint
egy 15—20 cikket kihagytunk. Néhányat mindennemű
latolgatás nélkül maga a szerző vont vissza, néhány

Bosnyák István írásában annak a kritikusi hiányér
zetnek indulatos megfogalmazását láttuk, melyről válaszoikkében Utasi is említést tesz. Utasi Csaba té
n yeket közöl, a kritikai válogatás természetszerű
munkafolyamatáról számol be, — ennek eredményes
ségéről vitatkozni, különvéleményt formálni — lehet,
ám a válogatás jogosságát elutasítani, könyvben gon
dolkodva, — nem. Épp ezért a Szerkesztőség nem kí
ván vitát nyitni e kérdésben, bár mereven elzárkózni
sem akar az elvszerű és tényekre alapozó vélemények
elől.
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