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A SZEMÉLYISÉG MEGJELENÉSI FORMÁINAK VÁLTOZÁSAI 
SZÁZADUNK MAGYAR IRODALMÁBAN 
(Tanulmányrészlet)] 

„Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség/ 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény." 

A század első évtizedének végén Ady nyitotta egyik kötetét evvel a majd még 
sokszor idézendő vallomással - talán így is mondhatnánk: hitvallással. Ugyan
annak a századnak a végéhez közeledve viszont már így fogalmaz - magát és 
másokat egyaránt jellemezni kívánva - egy amerikai prózaíró és gondolkodó: 
„A posztrealizmus világában... az író... számára nem létezik sem a realitás, sem 
az idő, sem a személyiség."2 „A posztmodern próza egyik legfontosabb monda
nivalója a világról éppen az - teszi hozzá szavaihoz azok egyik kommentátora - , 
hogy nincs személyiség, csak könnyűszerrel felcserélhető szerepek vannak." Kö
tetzáró írásában ismételten az „osztódó identitások zűrzavará"-ról, „az ego meg-
ritkulásá"-ról szól, s mindebből következtetve jut el azután arra a megállapításra 
is, hogy egyre inkább a „Jedermann" lesz „alapképlet"-té az irodalomban.3 Végső 
soron hasonló szellemben nyilatkozik meg regényének soraiban ugyanennek az 
időszaknak egyik szembeötlően jelentős magyar írója, Esterházy Péter is: „eltöröl
tem az 'én'-t, és beláttam, hogy az embert új módon kell összerakni: beszédmó
dokból, közmondásokból, értelmetlen vonatkozásokból, árnyalatnyi nevesincs fi
nomságokból. Ecce homo, egy ember, idézőjelben."4 

is Az egymással végletesen szembenálló megfogalmazások olvastán - mert hiszen 
a „fenség, Észak-fok, titok, idegenség"-lét még éppen nem mutatkozott olyannak, 
ami csupán idézőjelek védőőrizetében képes a túlélésre - olyasféle kérdést föltenni, 
hogy kettejük közül vajon melyikük mögött áll ott biztos fedezetként „az Igazság", 
természetesen értelmetlenség íenne. De azért a lakonikus lajstrombavevés gesztus-
talanságán - hogy ti. „ez is elmondható (ha már egyszer valaki elmondta), de 
ugyanúgy az is" -, szintén érdemes lehet túljutni. Minimumként a futólag megnyi
tott és lezárt jegyzék „tételeinek" érdemlegesebb szaporításáig jutva. Az ilyenfajta 
nagyobb összeállítás azonban már rendszerezési próbálkozásokra is kell, hogy va
lamiképpen ösztönözzön. (Hiszen Kosztolányi és Németh László, Márai Sándor és 
Juhász Ferenc szavai ugyanúgy figyelmet kívánhatnak itt, mint amennyire József 
Attila vagy Babits Mihály, Kassák Lajos vagy Nagy László, Ottlik Géza vagy Tan-
dori Dezső közvetlenebb vagy közvetettebb módon ide kapcsolódó különböző 
megnyilatkozásai - , hogy csak a legjelentősebbek közül vegyük példáinkat.) 

1 Második, befejező része a Studia Litteraria (Debrecen) című folyóiratban jelenik meg 1996 
folyamán. 

2 Ronald SUKENICK szavait idézi BART István: Entrópia. Mai amerikai elbeszélők. Bp., 1981. 307. 
3 1 . m. 320., 323. 
4 ESTERHÁZY Péter, Hahn-Hahn grófnő pillantása. Lefelé a Dunán. 1991. 142-143. 
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A továbbiakban azután gondolatok is kapcsolódhatnak egy ilyesfajta „térképe
zéshez". 

Ebben az esetben azonban indokolt bevezetésül legalább viszonylagos határo
zottsággal megfogalmazni, hogy minek a vizsgálatára is vállalkozik egy ilyen írás. 
Másszóval körülhatárolni, hogy milyen fogalom húzódik meg a továbbiakban a 
„személyiség" szó mögött. (Akkor is szükség van erre, ha arra már nem vállalko
zunk, hogy különböző felfogásokat, illetve megfogalmazásokat szembesítsünk 
majd egymással - az ítélőbíró szerepét vállalván így egy „másik szakmainakba 
területén.) 

Jürgen Belgrad (Kant, Hegel, Marx, Mead és Piaget gondolatait egyaránt 
számbavéve, Habermas felfogásának kiigazítására vállalkozva) azt fejti ki részle
tező gondossággal - kiindulásában is, de a továbbiakban is a művészet játékos 
személyiség-kitágításának a szerepét állítva előtérbe - , hogy olyan struktúrák te
kinthetők az önazonosság megtestesüléseinek, amelyek egy személyiségszerkezet 
számára lehetővé teszik, hogy ennek időbeli egymásutánban megjelenő külön
böző elemei a szükségképpen változó viszonyok közepette (konfliktus- és stressz
helyzeteken átjutva is) összetartozóknak mutatkozzanak. Felnövekedése után az 
egyed, jövőjére irányulva, egy másokéval össze nem téveszthető életrajznak a 
kialakítását tekintheti feladatának - fejtegeti tovább -, noha az így formálódó 
egésznek az egysége nem maradhat meg olyan mértékűnek, amilyen egységesség 
alacsonyabb szintű lények esetében még természetes lehet.5 Ha ez az egység tu
datossá is válik (illetve vált), akkor lehet indokkal személyiségről szólni.6 

A továbbiakban egy ilyen értelemben vett személyiségtudat, illetve személyi- ; 
ségélmény változásait, ennek különféle alakulásait kíséreljük meg tehát nyomon 
követni. 

Vegyük elsőként talán Ady megnyilatkozásait valamivel tüzetesebben szem
ügyre. 

Annyit egészen futólagos áttekintés alapján is elmondhatunk, hogy a beveze
tésben tőle vett idézet kiválasztását nem merő véletlen, vagy valamilyen másfajta 
Önkény irányította, hiszen a megszólaló ént az ő lírája teljes egyértelműséggel 
előtérbe állítja. Nemegyszer szinte hivalkodó nyíltsággal. „Góg és Magóg fia va
gyok én" - nyitja dölyfös gesztussal első érett kötetét, „Dózsa György unokája 
vagyok én" - választ magának lentibb történelmi szférákból való eredetet egyik 
politikai indulattól fűtött versének élén. „Én a halál rokona vagyok" - állítja so
rainak legelejére is az önmegjelölés szavát egészen más alkalommal, hogy azután 
az „Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem" szavaival nyilatkoztassa ki költői 

5 J. BELGRAD, Identität als Spiel. Opladen, 1982.13., 31., 33., 47. 
6 Az emberi kezdeményezések (Initiative) középpontját pedig az adja, „amit énnek nevezünk" -

tehetjük még ehhez hozzá Helmuth PLESSNER szavait (Anthropologie der Sinne. Frankfurt a. M , 1980. 386. 
- Én és öntudat messzebbre vezető tárgyalásaként vehető számba ezzel kapcsolatban a Manfred FRANK 
szerkesztésében utóbb megjelent kötet is: Analytische Theorien des Selbstbewußtseins. Frankfurt a. M , 
1994.) - Annak a korábbi megfogalmazásának adja ő itt újabb változatát, mely szerint valamely tudat 
minden esetben egy „élő, központi cselekvési maggal rendelkezik", egyszersmind „énszerű viszonyt 
alakít ki önmagával". (J. m. 82., 331.) - Valójában a környezetébe még szervesebben illeszkedő, annak 
„Paradicsomából" még ki nem szakadt, úgyszólván ember előtti létezésén való túljutásnak, az 
elkülönültség állapotában kialakuló jellegzetesebben önálló létezésnek az alap föltételei (vagy legalábbis ezek 
sarkalatos tényezői) nyernek megfogalmazást az idevágó fejtegetésekben. Arra a különbségre irányítják 
rá a figyelmet, amely a változó környezethez való alkalmazkodást, illetve ezzel szemben az önszervezést 
„preferáló" - vagy leginkább e két törekvés egyensúlyozását célzó - egyedek között mutatkozik. (Vö. 
még Jean GEBSER, Ursprung und Gegenwart. Stuttgart, 1949. 1953. 83., 89., 101.; Hans Jürgen EYSENCK -
Michael EYSENCK, Persönlichkeit und Individualität. München-Weinheim, 1987. 10., 190., 348.) 
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szándékait. „Én nem vagyok magyar?" - kérdezi egyik verscímében is, hogy 
ugyanerre a személyiségre vonatkozó kérdésnek a megismétlése adja a gondolat
futam zárlatát is. Éppolyan természetesnek mutatkozik ebben a világban, hogy 
„a rímek ősi hajnalán" Keletről útra kelt mitikus alak épp a lírai én mellé ül 
le - társat keresvén italos párviadalához - , mint az, hogy a Párizsba halkan be
szökő ősz is az ő személyiségét választja ki futó találkozásra. (S így azt a mozza
natot, hogy - ha csak egy rövid percre is - ott járt, egyedül az „én tudom csupán" 
vallomása őrizheti majd meg.) Léda asszony éveken át különös fénytörésben meg
jelent alakjáról is annak kell idővel kiderülnie (az Elbocsátó szép üzenet soraiban), 
hogy egyedül a beszélő látásában nyerte el a maga különös varázsát. (Úgy, hogy 
az „én csodás, verses rádfogásaim" eltűnését követően már csak a történésekhez 
illő búcsúvétel méltósága biztosítaná ezek nyomának őrzését.) Van, amikor a lé
tezhető legfelsőbb hatalom sem mutatkozik többnek az előtérbe lépett különös én 
puszta álmánál. (Nem arra a gondolatra tevődik tehát a szavakban a hangsúly, 
hogy ez talán az emberi szellemnek köszönheti létét: az „álmom az Isten" és az 
„általam vagy, mert meg én láttalak" birtokos személyragjai ugyanannak az alap
viszonynak a jelölésére szolgálnak.) 

Nem lenne nehéz folytatni a példák sorolását, de éppen ezért aligha szükséges 
több teret szánni rájuk. Inkább a legfontosabb különbségtevések érdemelhetnek 
velük kapcsolatban néhány szót. 

Nem annyira azt indokolt itt megfigyelni, hogy - például - mennyivel tragiku
sabb az a hangszín, amely a halállal való rokonság megfogalmazását árnyalja, 
annál, amelyik az Ond vezértől származás meghirdetését kíséri. (És viszont: 

^ mennyivel erőteljesebb ugyanakkor a másik.) Arról az ismert körülményről nem 
\ lenne indokolt itt sem megfeledkezni, hogy az Ady-líra énje hol elsődlegesen a 

maga egyedi sajátszerűségét - esetleg éppen önmaga zárf-egésszerűségét - törek
szik kifejezni, hol viszont azt tartja fontosabb feladatának, hogy önmagában össz
pontosuló, de valahonnan messziről önmagán kívülről induló erőknek vállalja a kép
viseletét. E között a „két típus" között nem lehet ugyan erőteljes vonallal határt 
kirajzolni, mégsem téveszthető szem elől, hogy a „mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség" énje úgyszólván kizárólag az előbbit képviseli (ha-

I sonlóképpen a Párizsban járt az Őszben vagy az Álmom az Istenben megszólalóval), 
míg a Dózsa Györgytől származás megvallása - sok mással együtt - az utóbbit. 
(Nem véletlenül zárul ez már egy „mi"-nek a megszólaltatásával, mikor is a fe
nyegető kiállás arra kérdez rá: mi lesz, ha „majd dübörgéssel lecsukjuk a kaput? 
A hátteret A magyar messiások, A tűz márciusa és megannyi más költői vallomás 
adja „mögéjük", a maguk rejtettebb küldetéses-személyiség-kifejezéseivel. Az én 
ilyen esetben valamilyen közösségnek a részeként, abból inkább csak a maga 
felfokozottabb létezésével kiemelkedő tagjaként van jelen.) Ennek a fontos tenden-
ciabeli kettősségnek az általános érvényű megfogalmazása ugyanakkor nem 
feledtetheti azt a tényt, hogy a szemügyre vett konkrét anyag (az Ady-líra) bővel
kedik a kettő közti átmenetekben. Mégpedig éppenséggel nemcsak olyan versek
ben, amelyek ezen az alapon valamiféle szemléleti felemássággal vagy éppen 

i zavarodottsággal volnának megvádolhatok. Hiszen például a semmiféle népve-
zéri megjelenést elénk nem állító Elbocsátó szép üzenet is nagyobb erőkhöz igazo-
dónak mutatja önnön énjét - nem utolsó sorban ebből adódik durva férfigőgnél 
nemesebb fönsége is. Valójában nem is két egymást kereső ember összetalálkozása 
szülte ennek tanúsága szerint a meg nem ismételhető csodát, hanem az Idő terelte 
itt egymás oldalára a Szerelem egyik nagyszerű jelenetének két alakítóját. (Inkább 
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csak az a különbség kettejük között, hogy az elköszönőnek rangosabb és tartósabb 
szerep alakítására nyílt lehetősége annál, amilyen a megszólítottnak lett osztály
részévé. „Ki előttem kis kérdőjel vala, s általam lett beteljesedve": szembeötlő, hogy 
itt egyes emberek fölötti erők irányítanak. Végső soron még a más nővel váltott 
csókokat sem valamely merőben önnön akarata által irányított személyiség csó- < 
kolta, hiszen ezek - legigazibb valójukban - valaki mással „csattantanak".) —--^". 

A romantika örökségéből átvett zseniélmény, a felfokozottságban élés felsőbb
rendűségének nietzschei hite-tanítása és a polgári társadalomban kényszerűen 
felerősödött izolálódás együttesen is tudott hatni az Ady-lírára: a kiválasztottság 
tragikus egyediség-érzetének méltóságát szólaltatva meg számos versében; a kü
lönböző komponensek ugyanakkor kisebb-nagyobb mértékben el is tudtak külö
nülni egymástól. 

Nagysúlyú és végső soron koherens, a létbeli megszilárdulást a maga tragiku
mával is szolgáló életmű sarkalatos tényezőiként.7 ^ - / 

Ismeretes, hogy az Ady-kortárs Kosztolányi Dezső lírai köteteinek is fontos I 
vonatkozási pontjaként jelenik meg a személyiség, a lírai én. Néha akár kihívó 
módon is. 

„Én önmagamat önmagammal 
mérem. 
Szavam, ha hull, tömör aranyból 
érem, 
mindegyiken képmásom, mint a királyé, 
s peremén 
a gőgös irás: 
en. 

A sorok - a Költő a huszadik században szavaiból vett idézet - olvasását követően 
akár olyan gondolatra is juthatnánk, hogy írójuk életművében - a vizsgált vi
szonylatban - kizárólag az egyediségbe zártság élménye vált ihletadóvá: alkotá
sokat szervező erővé, kristályosodási ponttá. Ez a föltevés azonban nem nyerne 
igazolást az életmű egészének tanulmányozásából. És nem csak azért, mert törté
netesen olyan verse is van, melyben a „tükörszobában" járás miatti undorát fejezi 
ki: „Mindig csak Én! Csak Én. A végtelen egy Én" (Gyűlölöm magamat). Hiszen ez 
szélső, nem túlzottan jellemző esetnek minősíthető, amelyben még költőtársának, 
Babits Mihálynak a hatását is sejteni lehet. Inkább azért, mert ha az tény is, hogy , 
Kosztolányi tolla nyomán nagyobb részt személyes arculatú líra formálódott - a 
gyerekkor „panaszai"-nak felsorolásán kezdve a „bús férfi" vallomástételein át az 
érett lírikus „számadás"-ának művészi megörökítéséig - az ilyenfajta személyes
ségben úgyszólván semmi új vagy egyéni sincs. (Éppoly kevéssé hiányzik ez -
mondjuk - Janus Pannoniusból, mint amennyire például Petőfi Sándorból, Ovi-
diusból vagy esetleg Villonból. A rövidebb költői művek általában gyakran épül
nek személyes élmények köré: ezért is figyelhető meg, hogy többen a személyes
ségnek és a rövidebb költői műveket hasonlóképpen gyakran átható szubjektivi
tásnak az önkényes azonosítása alapján alakítják ki a líraiságnak valamilyen fogal-

7 Hogy a világháború éveiben formálódott Ady-lírának nem maradt változatlan a személyiségképe 
- az én-tudat gőgje, fájdalmas fönsége mellett, annak megszólalásaihoz társultan az alázat megszóla
lásai jutnak benne nagyobb szerephez - az nem változtatja meg a lényeget: csak a belső arányok lettek 
a külső változások nyomán szembeötlően másokká, az alapelemek nem cserélődtek ki. 
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mát.) A fölidézett gyerekkori emlékek bizonyára a Kosztolányi Dezső névre hall
gató szabadkai kisfiú életéből éledtek újjá - „lepkék"-nek és „álmok"-nak, „ré
mes" és „édes" impresszióknak a megújulásaiként - de általánosabb érvénnyel. 
A polgári középréteg századvégi gyerekkorából valók (azon túl, hogy persze egy 
kicsit mindenkiéiből is). Ezen belül az egyedi létbe zártság (vagy egyedként ki
bontakozás) élménye itt a legkevésbé sem mutatkozik lényegmeghatározónak, 
hogy ezért korjelenségként kellene számításba venni. (S hasonló megállapításokat 
tehetünk a későbbi kötetek átnézése után is, ha a jellegzetesebben személyhez 
kötötteket vizsgáljuk. - Kevésbé jellemzi személyesség a pályakezdés Négy fal 
között\ét vagy az erős szubjektivitástól áthatott Őszi koncertet, akár a két háború 
közti időszak Meztelenüljét) Ez az én, ez a sorokból előrerajzolódó személyiség 
kezdetben nyugtalan rezdülésekről, borzongásokról és izgalmas gyönyörködé
sekről szól, később fiáért aggódó, feleségének anyai-hitvesi áldozatkészségét 
mind nagyobb tisztelettel néző férfiként nyilatkozik meg, a „bús pesti nép"-hez 
és az Üllői úti fákhoz fűződő bensőséges érzelmi kapcsolatairól vall, hogy utóbb 
köszönetet mondjon a csillagok ragyogásáért, és elbúcsúztassa mindazt, ami egy
kori emlékek dallamtöredékeiből és színfoltjaiból „még egyszer" meg tudja fénye
síteni a halálhoz közelítés rövidülő útszakaszát. Sajátos problémát nem jelent ön
maga számára. 

Ne is tévesszük szem elől: alighanem a Számadás önmagát „Te"-ként megszó
lító, saját énjét kívülről is szemlélő-ítélő verse is személyesebb vallomás, mint 
amennyire a grammatikailag egyes szám első személyű Költő a huszadik században 
annak mondható, hiszen ebben inkább egy lehetséges én-központú magatartásnak 
a szerepversére ismerhetünk. 

Az persze tagadhatatlan, hogy Kosztolányi énjétől nem teljesen idegen sze
repről van itt szó; mindenképpen közelebb állt hozzá az itt megjelenített szereplő, 
mint például azok az egyértelműen külsőleg megrajzolt figurák, akiket ugyaneb
ben a kötetben örökített meg vitriolos tollal a Három szatírában. Az is világos 
azonban, hogy az itt megszólaló szereplő lényegesen távolabb áll Kosztolányi 
Dezső alakjától, mint az, aki például a Hajnali részegségben beszél énként. A Mar
cus Aurelius „latinos" méltósága iránti - egyik énje által megvallott - tisztelete" 
keveredik itt az ironizálás hangszíneivel, amint „Az önimádat büszke heverőjén" 
elnyúltan jeleníti meg önmagát. „Henyélek" - hirdeti ezúttal hivalkodva a meg
szólaló - „Mit nékem a hazugság glóriája, a munka." Az Édes Anna írója viszont 
könyvének utolsó fejezetében - a maga módján szintén demonstratívan - „mun
kazubbonyban" lépett olvasói szeme elé. (Nem egyedi esetként; például Gépíróki
sasszony című versében is így ír majd: „így múlik el a mi életünk. Szakadatlan 
munkában..."; „munkás kezemben hittel jár a toll" - mondja író-önmagáról is a 

[Hattyú kutyámban.) Távolságtartás-azonosulás viszonylatát tekintve ahhoz a sze
repalakításhoz hasonlítható ez „a költő" testtartásában történő megszólalása 
Kosztolányinál, mely korábban a Xííríi/fl-ciklusban jelentkezett „a kártyás" alakjá
nak megidézésében. (A kártyás fölfohászkodik, A kártyás imája, A kártyás diadala stb.) 

Említést kíván ugyanakkor, hogy a „barátaim, sok a kettő, de több az egy" 
tételének itteni meghirdetése viszont már nagyjából egybevág azzal, amely 

K A trónon uralkodás mozzanatán túl többek között a „csaló próféták" és a „rongy bohóc"-kodás 
megvető elutasítása is rokonírja egymással ezt a két - máskülönben korántsem azonos súlyú -
költeményt. - Kosztolányi Én-kettőzésének kérdéskörét indokoltabb külön tárgyalni. 
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ugyanennek a kötetnek egy nagyobb értékű darabjában fogalmazódott meg: va
lóban újszerűen („Újabbszerűen"), a Halotti beszéd soraiban. 

Más hangszínnel, valamivel részletezőbb kifejtésben, összetettebben. 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma-két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Szegény a forgandó, tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse." 

Prózai - úgyszólván hivatalosan prózai - tárgyiassággal közölt tények és szelíd 
kisrealizmussal megjelenített mindennapi apróságok emelkednek itt a legfelső 
értékek rangjára: magának az egyszeriségnek, a soha meg nem ismételhetőségnek, a 
soha vissza nem hozhatóságnak a mozzanatától megnemesítve. Ami máskülön
ben egyáltalán „nem volt nagy és kiváló", annak rajzolódik ezúttal a felszínére -
„ékírással karcolva" - egyetlen „titká"-nak messzelátszóan „feltündöklő" jegye. 
Ez avatja mesék és liturgikus szövegek világába illővé magát az egyedi személyiséget • 
mint olyat: mint a létezésben egyszer elnyert megvalósulással szerzett jogot, illet
ve mint létgazdagítást - függetlenül immár egyediségének további milyenségétől, 
annak „tartalmától". 

Ilyesféle szemléletet fejeznek ki - közvetettebb módon - a Meztelenül kötet más 
darabjai is, a Kosztolányi-életmű egy részére jellemző módon. Itt tehát - az előtérbe 
állított alkotások esetében - éppenséggel az egyediség mozzanata jelenik meg sa
játos értékként, maga az egyedi személyiség viszont ennek csak úgyszólván esetle
ges konkretizációját adta. („Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt", „ahogy azt mondta 
nemrég: 'Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék'": ezek a konkrét megkülönbözteté
sek hangsúlyozottan szimplák. - A korábbról való Ami itt maradt soraiból ismerős 
látásmód érvényesül itt egy fokkal határozottabban.) Szabó Lőrinc költészetének 
egy részében viszont ettől eltérően, illetve ezen túlmenően már a maga jogaiért 
küzdő, egyszersmind egyediségének szorító korlátait is megszenvedő személyi-
ség jelenik meg. 

Nem elsősorban kívülről szemlélten. 

„Ez vagy, ez a test, mely, mint szent kerítés 
őriz örökké; 
s... csak egyszer! 
csak most! Csak itt! és 
sehol soha többé! 

... te vagy csak életed ura. 

egyetlen vagy, 
egyetlenegyszer." 

(Egyetlenegy vagy) 
Részletkérdés, hogy legelső pillantásra ez a személyiség nem az én, hanem a te 

grammatikai értéke által megjelöltén nyer megszólítást. (Már csak azért is indo
kolt ezt így tekinteni, mert vizsgálódásunk eleve nem valamilyen lírai énnek a 
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megjelenési formái után nyomoz, inkább általában keresi a személyiség irodalmi 
művekben kirajzolódó arculatainak különböző változatait, pontosabban: ezek tí
pusait.) Ismeretes - nálunk Németh G. Béla értékes elemzésfüzére irányította rá 
határozottan a figyelmet9 - , hogy a „te" az esetek meghatározott típusaiban leg
inkább valamilyen általánosított énnek tekinthető. A Szabó Lőrinc életművében 
föllelhető „Ketten vagyunk, én és a világ" és a „Lettél, ami vagy,... Te meg a világ" 
közti párhuzam is világosan mutatja az én és a te bizonyosfajta egymásnak-meg-
feleltethetőségét. (Az Egy álmai, Tücsökzene, 274.) Igaz: az ilyen típusú személyi
ségnek láthatólag áthághatók a határai, ha egyszer kívülről is visszatekinthet rájuk 
a magvukat alkotó én. Másrészt viszont már maga az a tény, hogy vannak határai, 
(amelyekre vissza lehet nézni) jelzi, hogy nem valamiféle gél halmazállapotú kép
lékenység jellemzi a személyiséget. Sokkal inkább egy olyan megkettőződésre 
való alkalmasság (vagy inkább képesség?), mely az ösztönös énazonosság állapotá
nak meghaladását követően jöhet csak létre. Mégpedig a „megélés" uralmának 
időleges visszaszorítása nyomán, azáltal, hogy a külső szemlélés (mint tárgyra, 
vagy legalábbis mint dologra való „visszanézés") jut nagyobb érvényre. A kí
vülről szemlélés már előfeltételezi a körülhatároltságot, a viszonylag világos kon
túrokat: a kibocsátott sugarak határozott visszaverni tudását. A „Te, meg a világ" 
kötetcím is ezt az alapjában egyértelműen kéttényezős viszonylatot rögzíti, de a 
részletes önéletrajzot, önelemzéseket magában foglaló Tücsökzene is kiemeli ennek 
az alapviszony-fölismerésnek a pályaszakasz-záró szerepét, a szakasz-zárás moz
zanatában mérhető fontosságát (274., Te, meg a Világ). 

Az itt megjelenített, illetve kifejezett személyiség nem áll tömegeknek az élén, 
nem ígéri a világ jobbítását, ilyen értelemben nem teljesít be magasabb rendelést. 
Még csak a külvilág fölötti ítéletmondást sem tekinti legsajátabb feladatának. Még
is több az előfordulható, másoktól megkülönböztethető egyediségek egyikénél. 

„bent maga ura, aki rab 
volt odakint, 
és nem tudok örülni csak 
a magam törvénye szerint" 

- hallatszanak jellemző módon kíméletlen számvetésének szavai a Semmiért 
Egészen híressé lett soraiban. A törvényekhez igazodás kényszerűségének elszenve
dése, a törvények szerinti cselekvésnek és a törvények fölismerésére vállalkozásnak 
az energiái együttesen teremtenek feszültséget a mondatokban. „Két önzés 
párbaja" alakul át a szemünk előtt - „rettenetes" szabályozások „igaz" fölismeré
sének fényében - egyik oldalon az önmegsemmisítés vállalásáig elmenő szenve
dély érvényre juttatásáig („ne élj mikor nem akarom... e bonthatatlan börtönt ne 
lásd"), a másikon a beszélő énjének abszolút felmagasításáig: 

„... én majd'elvégzem magamban, 
hogy zsarnokságom megbocsásd." 

Csak azon keveseknek a nevében fogalmazódhat meg (más énjének ellenében 
is!) az énnek ennyire markáns megnyilatkozása, akik más létezőktől - erőtlenebb 
személyiségektől, vagy a világhoz való viszonyukat személyiséggé éretten el nem 

4 Az önmegszólító verstípusról. In 7 kísérlet. Bp., 1982. 103-169. 
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rendezőktől - eltérően, vagy esetleg éppen őellenükben vállalni tudják a könyör
telen törvények intenzív átélését, illetve érvényre juttatásukat. 

Az éntudatnak ennyire felfokozott (és ilyen magasrendűen művészi) megnyi
latkozása természetesen Szabó Lőrinc életművében sem gyakori jelenség. A korai 
panteisztikus-expresszionisztikus világegységről-vallás verseit (Reggel) követően 
alakulva ki, fontos tényezőként marad azonban meg, mondhatni egész további 
pályáján. Inkább csak szerepjátszást - bár nem jelentőség nélküli szerepjátszást! 
- képvisel későbbi munkásságában az olyan tűnődés, hogy vajon lehetséges vol
na-e: valójában talán „Dsuang Dszi álmodja a lepkét, / a lepke őt és mindhár
munkat én"? (Tehát talán maga a személyiség sem több-e álomnál - bár ha az éné 
ez az álom is. - Hasonlóképpen jelenik meg nála az ugyancsak távoli ind bölcses
ség néhány gondolata.)1" „Különbéké"-jét is az a szuverén személyiség köti majd 
meg a világgal. 

Ha immár kevesebb öntudattal is a hangjában. 
Ez a „lírai hős" éli meg a maga egyéni világát; szerelmeivel, családi életével és 

más társas kapcsolataival, isten-küzdelmeivel is; ez szemléli-ítéli önmagát és kö
zelebbi-távolabbi környezetét. Nem utolsósorban saját lelkének „működését". 
A Te meg a Világtól a Tücsökzenén át A huszonhatodik évig vezető több évtizedes 
útszakaszon. 

Fontos ezen belül rámutatni arra, hogy az öntörvényekhez igazodó elhatárolt-
ság belső egész-szerűségben valósul ugyan meg, ez azonban nem jelent (az említett 
önmagán-kívülre helyezkedés biztosításán túlmenően sem) a külvilág elől való 
elzárkózást. „Te meg a Világ": ez az egymás melletti kettősség gazdag viszony
latrendszert foglal magában tájak, tárgyak, emberek irányában is. „Lettél, ami 
vagy: a legszebb s szabadabb szeretkezés érzékeiden át a mindenséggel" Gazdag sok
színűségben mutatják tehát meg magukat a dolgok ebben a folyamatban, hol 
inkább az egyetemesség összegezését kínálva („Szép volt, Isten volt, Egy Volt a 
Világ"), hol egymástól elkülönültebben halmozódó részleteiket sorakoztatva egy
más mellé. Esetleg éppen úgy, hogy mindebből „Fényszigettenger porszemszige
tén / szigetporszemek fényporszemé"-nek viszonylatrendszere rajzolódjék elő, s 
ebben kapja meg az „én" a maga részlet-önállóságát. 

Ebből az egész-szerűségből is adódik, ennek is köszönhető, hogy „egy élet 
tájairól" készített „rajz"-ai - ha mutatnak is bizonyos mozaikszerűséget - egy 
különböző változásokat is magában foglaló, ezért szakaszokra is tagolódó, a fo
lyamatosságot azonban sehol meg nem szüntető fejlődésmenetnek a képét tudják 
összegzésül adni. 

Az is természetesnek mondható ugyanakkor, hogy ez a hozzávetőlegesen zárt 
„önépítkezés" (melyről a Tücsökzene sorai beszámolnak) nem mereven zárt egé
szet ad eredményül. Már csak abból következően is így kell ennek történnie, hogy 
a lét szükségképpen adja át helyét idővel a nemlétnek, az élet a halálnak: ez 
utóbbinak a „készülődése" magától értetődően jelenhet meg az előbbiben. Ennek 
legmegkapóbb formája a Tücsökzene végének „Közjáték"-a, „az elképzelt halál" 
költői megidézésének szédítő gazdagsága: 

10 Dsuang Dszi álma, „Ez vagy te!" ~ „Az Upanisad-ok szövegeinek fordítását olvasva ezeket úgy 
átéltem, mint valami szerelmet, ... és borzalmas hosszú és unalmas és borzasztóan naiv anyagából... 
elkészítettem az európai ész és lélek számára elviselhető, sőt megnyerő változatát a hindu mondani
valónak", írja ezekkel kapcsolatban - legsajátabb énje és merőben külső tényezők kettősének természetére 
vonatkozóan - maga SZABÓ Lőrinc. Vers és valóság. Szöveggondozó KABDEBÓ Lóránt. 1990. 548. 
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„Nyílik a lélek: magát figyeli, 
de ráfonódnak a tér idegei 
s végtelen mélység s magasság között 
fortisszimóba csap át a tücsök... 

.. .sződd magadba, sződd 
bele magad a szövetébe és 
sóhaj leszel és megkönnyebbülés," 

„hisz máris az vagy, csupa suhogás 
a föld s az ég, álomtánc, tűzvarázs, 
szemed lehunyod, szél csókol megint 
s egymásba szédül a bent és a kint 
és zeng a dal és zsongva ring a rét 
s ahogy szived átveszi ütemét, 
mintha egy gömb fénytág felületén 
robbanna rólad, úgy hagy el az Én, 
úgy rohan, úgy nő az egeken át 
és csak mikor már benne a világ, 
csak amikor már ő a burka, csak 
akkor látod meg újra magadat, 
az eltűnt parány t..." 

Nem téveszthetjük természetesen szem elől, hogy nem a valósan történő, hanem 
csupán az elképzelt halálnak a változásmenetéről szólnak ezek a sorok. Az sem 
maradhat azonban figyelmen kívül, hogy olyasvalaki „birtokolja" ezt a különös 
képzeletet, aki hosszú időn át megszokta a tényleges önvizsgálatokat. (Illyés Gyula 
szavaival élve: az eleven önboncolást.) Olyasvalakinek a szemében jelenhet meg 
ilyen átalakulásként a halál - a képzelet túlzásainak, nemesítéseinek, poétizálása-
inak stilizálásaiban - aki ténylegesen is ismerkedett már test és éntudat distanciro-
zódásainak, a személyiséghatárok oldódásának a lehetőségeivel. Aki az én-határok 
elmosódásainak mámorát is megélte már, de annak az eljárásnak is a mesterévé 
lett, amelynek eredményeként külső tárgyként tudhatja önmagát szemlélni. 

De hát egy évtizeddel korábban olyan vallomást is kikényszerített már - a kor? a 
létezés? - a magyar lírából, amelynek megfogalmazóját nem szárnyaltathatta ennyire 
felszabadultan a képzelet akkor, mikor énjének megsemmisüléséről kellett szólnia. 

„Gondoljátok meg: ezen a világon 
nincs senkim, semmim. S mit úgy hívtam: én, 
az sincsen. Utolsó morzsáit rágom, 
amíg elkészül ez a költemény." 

(Ki-be ugrál...) 
Nem olyan sokkal korábban szerzője még új szín-, illetve alakváltozatban min

tázta meg az elsődlegesen személyes arculatú, vagy - máskor - a személyes kö
zösségi feladatvállalásra készülő költői személyiséget: „Hej, burzsoá, hej, proletár, 
Én, József Attila, itt vagyok!", illetve „Az utca és a föld fia vagyok!". Olykor 
távlatokat nyitó, de mindinkább lélekőrlő, fokozatosan eredeti céljukat elveszítő 
osztályharcvívások s magánéleti út- és társkeresések után azonban végül el kellett 
jutnia egyfelől a „mint ketrecében a majom... vicsorgók és ugrándozom" félelme-
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tes zártság-helyzetének leírásáig, másfelől „a nagy Űrhöz szállna, fönn" semmi-
be-foszlás határhelyzetének művészi megörökítéséig, egyfajta tragikus mámor
nak a megszólaltatásáig. A „Már dolgaim is úgy hallgatják személyem, mint bo
lond tanárt az üres padok", a „már nem fog kézen, amit megfogok" megfogalma
zásaiban kifejeződő kapcsolatvesztés ennek az énnek az erőit nemcsak hogy az y 
„egyszemélyes öntudat" állapotába rendezte néha át („Magamban bíztam eleitől 
fogva - ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek"), hanem a szétesés, , 
az önfölemésztő meghasonlás válsághelyzeteibe is eljuttatja. Hiszen az önrneg^——-
szólítás késői példái nem csupán a kívülről való önszemlélés általánosabb képes
ségéről tanúskodnak (mint a „Vidám és jó volt s tán konok", az „Attila, folytatnám, 
de unnád" eseteiben - József Attila, Ballada a tőkések hasznáról), hanem arról is, hogy 
a korábbi személyiség teljes válságba jutott; az önpusztítás határhelyzetébe,11 az 
egész korábbi életutat elromlott, lezárt egységként ítélésnek az állapotába sodró
dott: „Mért siettél, ha elmaradtál? / Miért nem éjszaka álmodtál? / Végre mi kellett 
volna, mondd?... Te bolond", „Nagy nevetség, hogy nem vétettem / többet, mint 
vétettek nekem", „Most hát a töltött fegyvert / szorítsd üres szivedhez". Ahogy 
az előbbi sorok a személyiség magvául szolgálni tudó én fölerősödésének, illetve 
semmibe foszlásának, ahhoz hasonlóan ezek az én köré szervezett-alakított sze
mélyiségtől való fokozatos elszakadásnak, eltávolodásnak adják kivételesen meg
rendítő dokumentumait.12 

Pedig - vagy mert? - ennek olyan kibontakozási formái is létrejöttek korábban 
(és nem alkalomszerűen, véletlenül), amelyben az én a lehető legmesszebbre nyú
ló kapcsolatrendszer részének érezte és részben tekintette is magát. Nem kizárólag 
vállalt (kivételes személyiségként „kapott") feladatához igazodva, hanem legbenső 
lényegéből adódóan, mondhatni eleven szervességgel. A „Fák közt, virág közt" külső 
helyzetének megjelölése (az érett életmű alkotásának, az Alkalmi vers a szocializmus 
állásárólnak a soraiban), majd utána az „elhagyott csolnak"-hoz való hasonlítás 
(ennek víztől körülfogottságából adódó „kotyog"-ásának kiemelésével) egyér
telműen az egyediség, az önmagába határoltság mozzanatát hangsúlyozza: ez 
csap át („a szabadság nagy csendjé"-nek érzékeltetése nyomán) önnön ellentété
be: „S valami furcsa módon / nyitott szemmel érzem, / hogy testként folytató- r 
dorn / a külső világban: / nem a fűben, a fában, / hanem az egészben". (Más"" 
alkalommal hasonlóképpen a a kollektív tudattalanban nagy szerephez jutó, az egy
mástól való elkülönüléseket a szikár értelem számára „varázsosan" egybeoldani 
tudó eleven víz elemének13 a közvetítése segíti el „A világ vagyok! Minden, ami 
volt, van..." élményének időleges uralomrajuttatásáig, a szűkebb egyediség és a 
tágabb „környezet" egységként tekintésének tényezői közül nem hiányoznak 
azonban a bölcseleti alapok sem.) . I 

11 A határhelyzeten fií/jutás mikéntje már csak műveken kívüli, életrajzi vizsgálódásoknak lehet 
egyik - fájdalmas - tárgyává. 

12 Hogy - paradox módon - mennyi őrződött meg ezekben a küzdelmekben is az eredeti énből, 
illetve a rá épült személyiségből, annak tüzetesebb elemzése már messze vinne az itteni vizsgálódások 
feladatkörén. Itt talán elég magára a tényre utalni: a könyörtelenül önmagába - illetve, mondhatni 
előző önmagába - maró gúny intenzitása már magában is a régi alaptényezők egy részének visszaszo
rult továbbélését érzékelteti. (A szétesés, az elhatárolódás, a lezárulás mozzanatait hangsúlyozó 
kurziválások tőlem származnak. - T. A.) 

13 Vö. máskor: „A rétek, utak csöndesen / úsznak a hűvös vizeken", „Holott náddal ringat, / Holott 
csobogással", „Szoknyás lábad mozgása / két jegenye hajlása / folyóvízben", „Az élet, mint az áradás 
csap / a halál partszegélyein túl", „Az örök áram boldogan halad..." stb. (Dúdoló, Ringató, Klárisok, 
Flórának, Óda). 
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„Csak" az lett volna a föltétele annak, hogy tartóssá is váljék ez az egyediséget 
meg nem szüntetve a tágabb világgal azonosuló állapot, hogy „a dolgos test s a 
munkás szellem" valóban ne „tör"-jön lényege szerint és tartósan „egymás ellen"? 
Hogy társadalmi méretekben is meg tudjon valósulni „az elme, ha megért, meg
békül, / de nem nyughatik a szív nélkül" álma, hogy ösztön, érzelem és értelem 
végső összhangba hozásának jegyében képes legyen az embernem „rendezni végre 
közös dolgainkat"? Ne vallassuk a kifürkészhetetlen részleteket, sem annak 
messzebbre vivő kérdéseit: mennyi az értelme általában föltételezések, elvi le
hetőségek komolyabb mérlegelésének. Tényként annyi könyvelhető itt el, hogy a 
vizsgált életmű utolsó megnyilatkozásainak sorában éppúgy ott találhatók az én 
darabokra hullásának riadt számbavételei, m in t - csupán részleges ellentétükként 
- a semmibe oldódás „boldog himnuszá"-nak zeneibb hangjai. 

A zárt személyiség problematikáját kivételes (már-már fárasztó) változatosság
ban tárgyalta életművének számos alkotásában Németh László. Próza- és dráma
íróként egyaránt megmintázva a szűken önmagába záruló és a feladatvállalása által 
egyedként kimagasló-elkülönülő személyiségnek mondhatni a mintapéldányait is. 
Nem utolsósorban a kivételes voltában sem elkülönülő személyiség lehetőségeit 
keresve. 

Ez utóbbi úttapogatások révén jutva túl a nagyszabású Utolsó kísérlet kísérlet
ben maradásának prózarészletein, másfelől azáltal, hogy „ember és szerep" viszo
nyának személyesen is érintett tanulmányozója megalkotta egyik - vagy talán 
„a" - legértékesebb történelmi drámáját, a Galileit (Melyben a kivételes adottsá
gaival környezetéből egyedi személyiségként kimagasló hős egyszersmind termé
szetes szálak szövedékével kötődik a maga szűkebb és tágabb környezetéhez. 
„Csak" éppen a gerince kénytelen majd egy kritikus helyzetben csontrepesztő 
kínokat eltűrni, amelyek legnyomasztóbb eredményeként - meggyőződését a 
nyilvánosság előtt megtagadva - nem tud többé fölegyenesedve járni: „A részle
teket. .. az egész táplálja. Mért alakoskodtam én Kopernikuszért? Mert ő volt az 
egész!" - kénytelen, helyzetét fölismerve, szembefordulni azoknak a vigasztalá-
saival, akik kíkényszerített önmegtagadásának súlyát becsülnék le saját szavaik
kal. Azt, hogy ezáltal életművének egészén - személyiségének tárgyiasításában -
ejtett el nem tüntethető sérelmet.)15 

A legjellegzetesebben lélekanalízisre épített - és ebben a tekintetben gondosab
ban kidolgozott - Gyász Kurátor Zsófija (az író saját korának szereplője) vele 
szemben egyértelműen a zárt, illetve az önmagába záruló személyiséget példázza. 
A fiatal özvegy, nem bírván elfogadni a falusi környezet által számára kijelölt, 
igazi személyiségformálást nem ígérő „változó szerepet" (az egy esztendei szer
tartásos gyászolást követő praktikus férjhezmenést), az eredetileg elvállalt szerepbe 
való belemerevülést választja. Közelebbi-tágabbi környezetének alakjaitól és tár
gyaitól, még saját gyermekétől is elidegenedve a gyász szerepének eljátszásához 
alakítja fokozatosan az egész személyiségét, daccal vállalva, hogy a rendelkezésre 
álló kisszerű színtér keretei közt is valamilyen szikár fónségnek, és úgyszólván 
semmi másnak ne adjon testet. „... voltaképpen semmi meghökkentő nincs ezen 
a fekete ruhás asszonyon, kissé halványabb, szikárabb, feketébb, mint a többi 

14 Vö.: VAS István, Giusto-rubato. In József Attila,. „Költőnk és kora". Bemutatja TVERDOTA György és 
VAS István. Bp., 1980. 

15 Az itteni és a következő sorokban megfogalmazódó gondolatok részletesebben kaptak kifejezést 
A Galilei helye Németh László életművében c. tanulmányomban. In TAMÁS Attila, Irodalom és emberi 
teljesség. 1973. 133-151. 
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sietős asszony... De a nap bármelyik órájában találkozik vele az ember, tudja, 
hová megy és honnét jön, mindenki tudja, mi történt vele ... A sokfelé, sok úton 
siető ember közt ő az egyetlen, aki mindig egyfelé siet, s ez a következetesség 
maga után húzza a többi ember gondolatait. Ügy húzza maga után, mint egy 
hosszú uszályt ... ő a temetőt választotta, a halottait ... Hideg szél lebegtette, 
csapkodta a szoknyáját, a sötétben elkésett madarak surrantak ide-oda. S a fehér 
kő úgy állt ott a soron, mint egy megdermedt emberi alak. Mintha ő maga állt 
volna ott..." 

Az Iszony Kárász Nellijének az övétől eltér a sorsa, azáltal, hogy - egy úgyszól
ván rákényszerített, mert énjének lényegétől merőben idegen szerepből kitörve -
elpusztítja férjét, aki erőszakkal állta útját annak, hogy önmagára (legsajátabb 
szerepére) találhasson. Kivételes lesz az ő - gyötrelmes ütközésektől kísérten ki
bontakozó - személyisége is: a magasabb törvényekhez igazodva szolgáló, eleset
teket segítő tiszta nőiség megtestesüléseként. Környezetének javát szolgáló létté 
nemesedik az, ami félelmetessé lesz, mikor útját állják. (Félelmetes, mikor útját 
állják, de...) Ez „a világgal elegyedni" („a külső világban... testként folytatódni") 
nem tudó személyiségtípus próbálja-kutatja, illetve járja „a maga" útját-útszaka-
szait a vasakarattal utópikus közösséget kiépítő Cseresnyés Mihály és Margit 
(vagy a nemes igazságtudatába dermedő egykori Gergely pápa) alakjaiban. (Ez 
lett különösen félelmetessé a magános óriás: Sámson oszlopdöntő erejében, való
jában ugyanez vívódott a felelősségének és szereptudatának kínzó terheit hordo
zó Széchenyiben is.) Ezekből a művekből közvetve az is kirajzolódik, hogy alko
tója fölismeri: az esetek egy részében végső soron az eredetileg védekező gesztusok 
által irányított önmagába záródás teremti meg - az ilyenfajta torzultság nyomasz
tó érzete ellen - a különös feladatra kiválasztottság érzetét, az ilyen ellentmondásoktól 
áthatott magatartásformákkal együtt. \ 

Talán itt - a minden más fölébe magasló én tételezésének, a teljes világba-bontakozás 
megkísérlésének, a teljes magába záródás és a teljes én-felszámolódás művészi meg
formálásának számbavételét követően - indokolt még valamit figyelembe venni, 
amikor a személyiség lehetőségeinek művészi megörökítéseit követjük nyomon 
kiválasztott anyagunkban. 

Ha egyetlen versről van csak szó, akkor is - legalább röviden. 
Hiszen József Attila egy mondhatni egyetemes jellegű világra eszmélési folya

matnak alkotta meg egyfajta mikromodelljét, hónapok során írt-összeállított ti
zenkét részes kompozíciójában. Valamiféle „világteremtés-hajnal" élményének 
sugallásával indítva azt - az Eszmélet sorait - az „örök éj "-re utaló éjszaka megje
lenítésével zárva ciklusainak ezt a késői darabját. Ebben a kozmoszképben helyezi 
el önmagának néhány vonással való megjelenítését és személyes megszólalásait: 
legszorongatóbb „mély-élményeit" („úgy lapultam ... mint egy darab csönd", 
„Holtan lestem", „Hallottam sírni a vasat, / hallottam az esőt nevetni"), minden
naposabb személyes emlékeit („összekent / képeket láttam álmaimban", „sovány 
vagyok", „Láttam ... hunyorgott, röffent még feléin") és értelmet próbáló mun
kában elsajátított bölcseleti tételeit („szorítja, nyomja, összefogja / egyik dolog a 
másikát / s így mindenik determinált", „ami van, széthull darabokra", „a törvény 
szövedéke / mindig fölfeslik valahol"). így keresi a „meglett"-té lett ember, a 
felnőtté ért emberi személyiség számára létező lehetőségeket. 
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Nem valamilyen megszakítás nélküli történéssornak az elbeszélése adja ennek 
a költői műnek az alapjellegét, nem is valamilyen filozófiai gondolatsor megfogal
mazása: ilyen értelemben vett hézagmentes egésszé nem rendeződhet a nem egészen 
száz középhosszú verssor. A különböző „síkokban" elhelyezkedő személyes és 
egyetemes jellegű tényezők a maguk szinte balladai szaggatottságával mégis hoz
závetőleges egységgé bontakoznak-rendeződnek; ezek zárótétele ismerhető föl az 
utolsó részben. A vas (vasút) motívumának harmadszori megismétlésével nyitó, a 
beszélő alakját fény-árny-kontraszthatással kiemelő ismert sorokban: 

„én állok minden fülke-fényben, 
én könyöklök és hallgatok." 

Semmilyen végletességgel nem irányítja magára az itt megjelenített személyi
ség a figyelmet, mégis megérdemelheti azt. A „lengedező szösz-sötét"-ek meghitt-
ségében szemlélődni, „csilló véletlen"-ek szálaiban gyönyörködni kész, pihét bab
ráló fények tétovázását sem felejtő, a „vas világ" és belőle épült „börtönök" rend
jének megbonthatatlanságát azonban tudomásul vevő, a képzelet becsapásainak 
magát át nem engedő, a „bizonyos"-ságokat „ingyen" is kereső, az életét - időle
gesen - bár ha csak „talált tárgy"-ként is megőrizni tudó ember körvonalai nyer
nek itt megörökítést: különböző erők vonalainak a metszéspontjában. 

Amint áll™ - nem szálegyenes tartásban ugyan: lazábban-fáradtabban félkö-
| nyékre támaszkodva - és hallgat. Nem hivalkodik már személyiségével, nem is 

siratja már magát - noha világjobbító tervek szövéséről sem tud már hírt adni. 
Életének tér-idobeli végtelenjét fürkészi - a fényből a sötétet.17 

Attila Tamás 

VERÄNDERUNGEN VON DEN ERSCHEINUNGSFORMEN DER PERSÖNLICH
KEIT IN DER UNGARISCHEN LITERATUR UNSERES JAHRHUNDERTS 

Die Abhandlung - erster Teil einer Studie - geht aus dem auffallenden Kontrast aus, der zwischen 
manchen Ich-bewußten, Ich-zentrierten Gedienten des Jahrhundertbeginns, andererseits mehreren 
Gedanken über die Rolle der Persönlichkeit in der Literatur in Werken um das Jahrhundertende, 
erscheint. 

Auf Persönlichkeits- bzw. Ich-Bestimmungen von J. Belgrad, H. Plessner, H. J. und M. Eisenck sich 
stützend betrachtet er Gedichte, Romane und Novellen von den bedeutendsten ungarischen Schrift
stellern: Endre Ady, Attila József, Dezső Kosztolányi, László Németh, Lőrinc Szabó. 

Den hier gegebenen Überblick soll der zweite Teil ergänzen. - Dramatische Werke der Epoche 
werden nicht theoretischen Erwägungen folgend nur in Kürze erwähnt. 

Er analysiert verschiedene Formen des übertriebenen Selbstbewußtseins und der tragisch aufge
faßten Ín-Sich-Geschlossenheit, das Suchen nach Möglichkeiten des Sich-Entfaltens; den Ausdruck 
eines fast ekstatischen Sich-Auflösens im Weltall und die Beschreibung des tragischen, allmählichen 
Ich-Zerfalls. 

1fi Egy esetleg fölvetődő „És hol áll?" kérdésre természetesen nem lehetne könnyen, illetve nem 
lehetne egyértelműen válaszolni. A vasúti „fülke-fény"-ek és a Naprendszer bolygójának „kivilágított 
nappalai" egymásba áttűnve teremtenek itt sajátszerű keretet a beszélő számára. 

A tárgyalásra került művekről kötetekben és folyóiratok hasábjain közzétett értékes írások sokasága 
foglalkozik; mindegyikük tételes felsorolása rendkívül megterhelné ennek a tanulmánynak a szövegét. 
Valamennyi szerzőtől, akinek valahol leírt gondolatához hasonlót itt megfogalmazok, ezúton kérek 
elnézést, a hivatkozási jegyzék lehetséges növelésének ilymodon történt megakadályozása miatt. (T. A.) 
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