
SZEMLE 

Hősiség és dehonesztálás. 

Kocsis István új Bolyai-drámájában a kételyeivel magára maradt 
zseniális tudós nem annyira apjával, mint inkább Gauss-szal vitázik, 
„aki elegánsan, mintha tudomása se lenne róluk, elfordult a nagy gon
dolatoktól, mert első kicsi, parányi kis sikerei megértették vele, hogy 
a kicsi, mindenki által könnyen megérthető eredmények ajándékozzák 
meg az embert azokkal a kicsi, de látványos sikerekkel, amelyeknek 
hátán biztonságban, kockázat nélkül lehet az emberek feje fölé nőni". 
Az utóbbi egy-két évtizedben a romániai magyar drámát ilyen (persze, 
nem Gauss-értékű) sikeremberek uralták — mind a szerzők, mind pe
dig „hőseik" oldaláról közelítve a kérdést. Páskándi Géza és Kocsis 
István drámaírói fellépése — mint ahogy volt már alkalmunk jelezni 
ezt a véleményt — szakítást jelentett a „sikerember"-gyakorlattal; ket
tőjük versenye (bármennyire is nem lóverseny az irodalom) drámaírá
sunkat rövid idő alatt nem remélt művészi szintre emelte, s kedvet 
adott tehetséges költőknek, prózaíróknak, hogy a kibéreltnek tudott 
műfajban szerencsét próbáljanak. 

Uralkodóvá a történelmi dráma vált, ebben azonban fölösleges 
divat-jelenséget keresnünk, minthogy ez a „divat" Shakespeare, sőt a 
görögök óta tart, s a magyar nagyok Katonától Németh Lászlóig és 
Illyés Gyuláig szintén erre mutattak példát. Igaz, a történelmet is lehet 
úgy idézni, hogy a büszkeség bizsergesse a hátunkat, a nagyszerű tablók 
sorát látva, és könny szökjön a szemünkbe. Kocsistól és az izgalmas 
abszurd kísérletek-megvalósítások után a hagyományokhoz visszapár
toló Páskánditól idegen ez a sujtásos történelemszemlélet, s számomra 
az ő romantikátlanságuk tűnik igaznak, még ha a konkrét részletekben 
kevésbé hűek is a történelemkönyvhöz, mint „tisztelettudó" társaik. Mert 
Páskándiék nem a részletek igazságát tisztelik, amikor Dávid Ferencet 
vagy Bolyai Jánost megidézik, nem a kosztümökre s nem is az epikus 
igazságra kíváncsiak, hanem a lélektanira és az etikusra, amely egy 
rendkívül kiélezett drámai helyzetben felfokozottan mutatkozik meg. A 
XX. századi művészetben ez már igazán nem újság — olyan realisták 
is éltek az eljárással, mint Móricz Zsigmond. Ő ugyan könyvtárakat 
olvasott végig, mielőtt történelmi regényeinek megírásához hozzákezdett 
(ebben valószínűleg sem Páskándi, sem Kocsis nem követte), a meg
határozó azonban nála is a szubjektív mondanivaló volt, akár Bethlen 
Gábornak, akár Rózsa Sándornak nevezte el hősét. 

Érdemes felidézni, hogyan járt Móricz a befejezetlenül maradt tri
lógiában a szegedi ö-zéssel, amelyet a részlet-hitelesség erősítése érde-



kében alkalmazott; egyik bírálója Író a tájszólás kátyújában című cik
kében nagy magabiztosan így írt: „olyan olvasd, akinek valami távoli 
köze van a szegedvidéki nyelvjáráshoz, eleinte mulatva, később ámulva, 
végül bosszankodva olvassa végig a könyvet, amelynek nincs oldala 
nyelvészeti baklövés nélkül." 

Akaratlanul is ez az eset jut eszembe, amikor a vádakat hallom 
Páskándi Géza Vendégség című drámája ellen. Nyugtathatnánk magun
kat, hogy az említett Móricz-ellenes cikk szerzőjére sem emlékszik már 
senki, tehát fölösleges felvenni a kesztyűt — csakhogy az ember a 
jelen- és nem az utókorban él. S nem felejtettük még el azt a helyiér
dekű vihart (Szőcs István tollára való volna — ha ő célirányosan is 
szeretne hadakozni), amelyet a magukra ismerők Kiss János könyve, 
a Tegnaptól holnapig körül kavartak —, a kisregényben leírt utca ka-
nyarait s az orrok méretét vitatva. Akkor többen is a műveltségi szint
tel magyarázták a felhördülést, s felvilágosítást adtak az irodalmi ábrá
zolás sajátosságairól. De mit tegyünk most, amikor a „Dávid Ferenc -
ügyben" egyetemi tanárok szólalnak fel, kijelentve, hogy „bármilyen 
tehetséges legyen is az író, nincs joga arra, hogy a haladásért vívott 
harc legtisztább, legkiválóbb alakjait olyan élethelyzetekben mutassa 
be, amelyek teljes egészében összeférhetetlenek a vértanú belső értéké
vel ( . . . ) ne tévesszük össze a múlt deheroizálását a múlt dehonesztálá
sával." S a vitatott élethelyzetet a Vendégség egyik központi szereplő
jére konkretizálva: „A Mária szerepköre nemcsak történelmi, hanem 
pszichológiai szempontból is indokolatlan és talán illetlen is. A darab 
mondanivalójához sem tartozik szorosan hozzá, s a korszellemmel, Dá
vid Ferenc emberi magatartásával sem egyeztethető össze szabadszá
júsága, trágársága." 

A további szemelgetés helyett az Ifjúmunkás ankétjából, indulata
inkat legyűrve, sorakoztassuk inkább az ellenérveket. Páskándi Géza 
előző darabjában (A király köve) valóban kifogásolhattuk a statisz-
tálásra kárhoztatott szereplőket; vajon a Vendégség-beli Mária jelenetei is 
csupán betétek, „díszítő" elemek? Aki ezt állítja, az semmit sem ért 
Páskándi drámájából, amelynek három, drámai szerepét tekintve majd
hogy egyenrangú szereplője van: a „nyugtalan" hitújító, Dávid Ferenc 
(„nem akartam múzeumba tenni egyházamat; fejleszteni, növelni akar
tam, az érvek hatalmával"), az ő megfigyelésével megbízott szolgáló 
és ágyas, a primitív, durva Mária („a hús besúg"), s a hasonló fel
adatát intellektuálisan, erkölcsi dilemmaként felfogó Socino. A Páskándi-
darabot ihletetten elemző Vásárhelyi Géza így foglalta össze, mondhatni 
matematikai tömörséggel, a mű lényegét az Utunkban: „A Blandrata 
által felállított, Dávid Ferenc révén megoldott egyenlet: az értelmes 
és ostoba áruló ellentétpárjának kialakítása, ez Mária valódi szerepe 
a drámában." 

Mária egyszerű képlet, mint ahogy a másik végleten az elveiben 
következetes, hajthatatlan, „kényelmetlen" Dávid Ferenc is az. („Azok 
kényelmetlenek az emberek számára, akiktől nem azt a választ kapják, 
amit ők szeretnének, amit ők már lelkükben jóelőre eldöntöttek, azok 
kényelmetlenek az emberek számára, akik nem adnak nyugalmat, nem 
nyújtanak pihenőt a lelkiismeretnek, akik mindig kérdeznek, még ak
kor is, amidőn mindenki minden választ mindenre már megadott.") 



Páskándit igazából nem is ők, hanem a kettőjük közt álló Socino ér
dekli, aki nem egyszerű besúgó, maga is művelt teológus, s csak hit
ből hajlandó jelenteni, vagyis ha meggyőződött Dávid Ferenc bűnössé
géről; Socino végig vitázik megbízójával, a gátlástalan Blandratával 
(Blandrata szerint „Most a szilárdítás kora jő el", tehát minden to
vábbi hitújítás veszélyes), csak azt nem ismeri fel idejében, hogy aki 
egyszer alkuba bocsátkozott, annak számára megszűnt az erkölcsi szabad
ság — bármilyen drágán is adja magát —, sőt az erkölcsi megsemmisü
lést a fizikai is követi. Páskándi (természetesen a dráma szövegén kí
vüli) összegezésében: „Ez a dráma az elvek, az ész-érvek önhitegető, 
önámító, lelkiismeretzsibbasztó menedéke mögé húzódó értelmiségi tra
gédiája." Ebben rokon Socino sorsa a Martinovicséval, amelyet Kocsis 
István szintén oly időszerű meggyőződéssel és meggyőző erővel ábrá
zolt. De ha a Vendégség központi figurája kétségtelenül Socino is, hőse 
— a szó alapjelentésében — Dávid Ferenc marad, akit nem tud leala
csonyítani sem Mária trágársága, sem a megbízott teológus-társ szelle
mi-erkölcsi tisztátlansága. 

Hasonló jelenségnek vagyunk tanúi a Bolyai János estéjé-ben: Ko
csis ugyanígy fizikai esendőségében mutatja a szellem óriását, s darab
jában bebizonyítja róla: a jellemnek is óriása volt. Bolyai megalázott-
ságának, kiszolgáltatottságának színpadra vitele Kocsis monodrámájá-
ban egyetlen célnak van alárendelve: hogy Bolyai gyötrődésén, önkínzó 
múltidézésén át igazolja: „Az ember akkor ember, ha összes választási 
lehetőségei közül mindig a legnehezebbet választja." A múlt az igazi 
drámai műben így lesz több, mint tananyag, egy-egy nagy ember, mint 
Dávid Ferenc vagy Bolyai, így válik esendőségében is erkölcsi példává, 
távoli történelmi figurából figyelmeztető kortársunkká. És bizonyára 
jobban szolgálja Dávid Ferenc vagy Bolyai János ügyét az, aki a 
múltat Páskándi vagy Kocsis módjára kamatoztatja, mint akik a jogra 
meg az illemre hivatkoznak — de megfeledkeznek ama bibliai történet
ről, arról a bizonyos tálentomról... 

Persze, a talentum, azaz (Szőcs István kedvéért) a tehetség, már
mint a drámaírói, megnyugtatóan csak a színpadon mérhető le, ezért 
kell újra és újra szót emelnünk legtöbb színházunk nemtörődömsége 
ellen. (Elsősorban a szatmáriakat tekinthetjük kivételnek, akik sikerre 
vitték Kocsis Martinovics-drámáját.) Nemesebb, erkölcsileg-művészileg 
lelkesítőbb feladatot nem tudok elképzelni egy romániai magyar színház 
számára, mint olyan eredeti művek bemutatását, amilyeneket Páskándi 
Géza és Kocsis István kínál az illetékeseknek. A válasz? Fintorgás, této
vázás, huzavona. A Vendégség például az utolsó percben lekerült a 
kolozsvári magyar színház bérleti műsoráról, talán stúdióelőadásban 
láthatjuk — de az elmúlt évek tapasztalatai alapján nemigen bízhatunk 
a kolozsváriak stúdió-ígéreteiben. Ahol a művészi kísérletezésnek any-
nyira hiányzik még a csírája is, mint a kolozsvári színházi vezetésben, 
ott nemigen lehet számítani arra, hogy megfelelő energiát áldozzanak 
egy helyi szerző művének méltó bemutatására. Pedig Mrozek és Ró-
zewicz is helyi szerző volt, mielőtt világhírűvé vált, s Kolozsvár nem 
szükségszerűen jelentéktelenebb az európai színházi életben, mint 
Wroclaw vagy Krakkó — csak persze nem a Noszty fiúval kell keresni 
a hírnevet. Hanem az olyan önálló, életerős kezdeményezések támoga-



tásával, min t amilyen a Kovács I ld ikó vezette kolozsvári pantomim, 
amely — meggyőződésem — sokkal kevésbé tekinthető amatőr-együt
tesnek, min t jónéhány színházi előadás teljes művészi személyzete; hogy 
az akarásról s az újatakarásról ne is beszéljünk. Ügy látszik azonban, 
egyelőre az „amatőr" jelző a kitüntető. Én legalábbis sok színlapot e l 
dobtam már, de őrzöm a temesvári Thália-diákstúdió kézzel és géppel 
írott meghívóját, amely Kocsis István Rekviemjének és Bál int Tibor 
Önkéntes rózsák Sodomában című kisregénye színpadi átiratának diák
szereplőit dicséri. Egyszerűen az ismeretlen nevek felsorolásával. 



A mindenség eposzai krónika 

Juhász Fe renc eposzait olvasva valósággal lenyűgöz 
a világról — az anyag természetéről és alakzatairól, 
az élő szervezetek felépítéséről és működéséről, a 
kozmikus jövendő „futurológiai" lehetőségeiről — ki
alakított költői kép gazdagsága, e költői kép láto
másokat is átszövő tudományos hitele. Mindez elkép
zelhetetlen a rendszeres és szerves készülődés nélkül, 
a tanultság, a munka és az ismeretszerzés napi erő
feszítései nélkül. A vers valóban ünnep itt, amit a 
felkészülés köznapjai tesznek lehetővé: tömérdek ol
vasás, cédula, jegyzetelés. Juhász Ferenc azok közé 
az alkotók közé tartozik, akik mintegy előre megter
vezik pályájukat, s akiknek egy-egy művében vala
mely időszak teljes költői — tematikus és formai — 
hozadéka kap foglalatot. Egyik nyilatkozatában ar
ról beszél, hogy a költőnek rendszeres munkával 
kell dolgoznia versein: „a költő — mondja — gyűjtö
gető is, részlet-faragó, erecske-megfigyelő, s minden 
anyagot, lírait és emlékezetit, történelmit és természe
tit, lét-fejlődéstörténetit fölhalmozva esetleg évekkel 
előre elhelyezi egy mű vagy a művek adott helyén. 
S ez érvényes a művek egymásutánjára is." 

A magyar líra hagyományos költőfogalmát tehát 
egy modernebb ideállal cseréli fel: az ihletettséget 
kiegészíti a tervezgetés, az anyaggyűjtés és a kompo
nálás feladataival. Vagyis a „poeta doctus" (ennek is 
egy „filológus" következetességgel dolgozó fajtájának) 
magatartásával, hivatásával, etikájával. Vátesz helyett 
látomásainak mérnöke kíván lenni: olyan mester, aki 
a műhelymunka és a látomás kölcsönösségét, egymás
ra ható, egymást mozgósító dialektikáját hirdeti. Az 
ihlet fogalma ezért a műhely fogalmával párosul, 
mondhatnók, azonosul. „A megtervezett költészet — 
vallja Juhász — olyan állandó ihletettség, amikor a 
világegyetem állandóan jelen van nyüzsgő létezőivel 
és elképzeltjeivel, gomolyogva és lobogva, s egy-egy 
részlet a kristály-rend alkalmazkodási és szerkezeti 
törvényei szerint keresi helyét, megfelelési helyét a 
lét-fán, valahogy úgy, ahogy a fejlődéstörténeti ábrá
zolásokon a létezés törzsfáján tűnődik egy-egy lé
tező." 

Juhász tehát „megtervezi" költészetét: természet
tudományos — biológiai, anatómiai, fizikai, csillagá
szati — anyaggyűjtéssel készül verseire. Mindaz ér
dekli és foglalkoztatja, ami a létezést megismerhe
tővé teszi. Innen szokatlan természettudományos ér
deklődése, ezért kerültek könyvespolcára az orvosi 
szakfolyóiratok, a tudományos kézikönyvek és lexiko
nok. Minden tudást — a létezésre és az életre vo
natkozó információt — össze akar gyűjteni, fel akar 
— és fel tud — használni eposzaiban. Mi okozza a 
tudás eme költőnél szokatlan vágyát, a teljesség 
szomját, a megismerés és összefoglalás ingerét? Ju
hász úgy érzi, hogy az emberi történelem kritikus 
pillanathoz érkezett. E kritikus pillanat az atom
bomba megjelenésének, az általános pusztulás lehe
tőségének pillanata. Valóban szívszorító korforduló, 

Szeptember 5-én — Ion 
Budai-Deleanu jeles román 
eposzíró halálának 150. évfor
dulója alkalmából — a Filoló
giai Társaság ünnepi üléssza
kot rendezett a nagyváradi Ta
nárképző Intézet dísztermé
ben. Megnyitó beszédet Boris 
Cazacu, az Akadémia levelező 
tagja mondott, majd a Filoló
giai Társaság bukaresti, ko
lozsvári, iaşi-i, temesvári és 
nagyváradi munkatársai olvas
ták fel dolgozataikat. 

Az előadók Budai-Deleanu 
életének és sokoldalú munkás
ságának számos, eddig isme
retlen vagy kevéssé ismert vo
natkozását tárták fel. Különö
sen meggyőzően hatott Lucia 
Protopopescu bukaresti tanár
nő életrajzi (Ion Budai-De
leanu útja Balázsfalvától Bé
csig), Gheorghe Tohăneanu te
mesvári egyetemi tanár sti
lisztikai (Ion Budai-Deleanu — 
a költő), valamint Zaharia 
Macovei nagyváradi főiskolai 
lektor verstani (A rím szere
pe a Cigányiászban) jellegű 
közlése. Engel Károly és Mó
zes Huba, a kolozsvári Nyel
vészeti és Irodalomtörténeti 
Intézet irodalomtörténeti cso
portjának tagjai, közös dolgo
zatukban (Ion Budai-Deleanu 
életműve a magyar filológia 
tükrében) a magyar szakiroda
lom Budai-Deleanuval kap
csolatos megállapításait ismer
tették. 

Engel Károly érdeme, hogy 
felhívta a figyelmet a Czigá-
nyokról való História vagy 
Duplex Icon Gentis Notissimae 
című egykorú ponyvairodalmi 
termékre, amely — minden 
valószínűség szerint — a Ci-
gányiász egyik forrása lehe
tett. Az ülésszak anyagát a 
Filológiai Társaság rövidesen 
kötetben is megjelenteti. Szep
tember 25—27-én Hunyadban 
a műsort ülésszak, dramatizált 
eposzrészletek és csegmői za
rándoklat alkották. 



téka 

Szigeti József 

A mű és kora 
Tanulmányok 

A kolozsvári egyetemen a 
régi magyar irodalmat tanítja 
Szigeti József, s ez a kötet több 
évtizedes munkájából ad igé
nyes válogatást. Az imponáló 
filológiai apparátussal együtt 
mintegy ötszáz lapnyi könyv 
a régi magyar irodalom olyan 
fontosságú problémáit tárgyal
ja, mint a Balassi-Comoedia 
szerzősége, a reneszánsz- és a 
barokk-kutatás, Zrínyi és Mi
kes, a kurucköltészet — hogy 
csak néhányat említsünk. A 
műelemzés, az alkotáslélektan, 
valamint a társadalmi-világné
zeti szempontok egyensúlya 
a szerző irodalomtörténeti mód
szerében szavatolja e munka 
tudományos rangját a jövőben 
remélhetőleg számszerűen is 
gyarapodó szakirodalmi kiad
ványaink sorában. (Kriterion, 
1970.) 

Lászlóffy Aladár 

Szövetségek 

A költő negyedik verskötete, 
különösen A repülőgép lezuha
nása és a Szövetségek ciklus 
néhány darabja (elsősorban A 
fiatalok), arról a következetes
ségről tanúskodik, amellyel a 
költő pályáját, gondolatilag 
egységes művét építi. Az ifjú
kori feltétlen bizonyosságok 
után egyre inkább hangot kap 
verseiben az alkotó, tovább
gondolásra és továbblépésre 
ösztönző kétely — ezzel válik 
költészete érzelmileg is telje
sebbé, emberségében gazda
gabbá. Az egyes ciklusok mot
tóit Franz Kafkától, Alain 
Ginsbergtől, Tamási Árontól 
és Thomas Manntól választotta 
— s ez önmagában is a bizto
san elkövetkező szintézis felé 
mutat. (Dacia, 1970.) 

az egész történelem fordulata, midőn az ember — ha 
sorsa úgy alakul — el tudja pusztítani önmagát. 

E kritikus pillanatban, átélve a végső pusztulás 
lehetőségét, fel lehet és fel kell mérni az emberi 
létezés teljes körzetét, ember és természet kölcsönös
ségének titkait, az emberi megismerés által birtokba 
vett világmindenséget. Az atomhalál vízióinak szo-
rongatásában el kell mondani mindazt, amit a költő 
az emberről mondani tud. Különös „fordított" homé
roszi pillanat ez: a görög eposzköltő egy kultúra kez
detén, az európai civilizáció születésének verőfényes 
napjaiban gyűjtötte össze érvényes költői alakzatba 
a körülötte élő világ valamennyi számon tartható 
elemét. Juhásznak, ellenkezőleg, egy kultúra minden
nél nagyobb és végzetesebb válságának idején kell 
summáznia azt a világot, amit a modern ember bir
tokol. Ez az összefoglalás jelenti költészetének legna
gyobb — csak világirodalmi mértékkel mérhető — 
vállalkozását. S ennek az összefoglalásnak az igénye 
serkenti új meg új feladatokra: A Szent Tűzözön re
géi, a Gyermekdalok és az Anyám című eposzaiban. 

A Juhász-eposzokban tehát a létezés valamennyi 
körzete, rétege és törvényszerűsége megjelenik. De 
nemcsak jelen vannak a valóság és a lehetőség ábrái, 
hanem drámai rendbe is szerveződik az élet, a való
ság, a létezés. Miként minden igaz és nagy drámá
ban, a tragikus konfliktus élet és pusztulás között fe
szül. Juhász, csakúgy, mint korunk embere általában, 
szorongással tekint azokra a borzalmakra, amelyeket 
egy atompusztulás esetén ígér a tudományos előrelá
tás és rajzol fel a képzelet. A radioaktív halál penész
gombáit látja szorongó vízióiban. „Egyetlen temető lesz 
a Föld?" — kell kérdeznie. Az emberiség, a kultúra, 
az ember által létrehozott „második természet" pusz
tulásának látomása gyötri. „A világveszteségről szó
lok én — olvassuk. — A teljes lét-pusztulásról. A 
Földgolyó-halálról. A soha-többé-nincs-virágzás-Lehe-
tőségről! Fölrajzoltam én üszkös és kormos és parázs-
sistergő szavaimmal, véres vérző hajakkal és még-lük-
tető velővel, bőrhártyás embercsontszilánkokkal és 
szőrökkel teleragadt szavaimmal a Jövő Rémület-tér
képét a Jelenre" — olvassuk A Költészet és a Jövő 
című, összefoglaló-visszatekintő hitvallásban. 

Juhász a pusztulás látomásaival viaskodik, de min
denkor az élet mellett tesz hitet: Az éjszaka képeinek 
feloldást kereső katarzisában éppúgy, mint A Szent 
Tűzözön regéinek fájdalmas elégiájában vagy a Gyer
mekdalok tragikus mítoszaiban. Bármilyen különös
nek tetszik talán, a halál és a felzaklatott biológiai 
létezés látomásainak énekese egyúttal az életöröm és 
az emberi boldogság, sőt a kozmoszt átlengő „min
denség szerelmének" hírnöke. „Ó, amíg élek, zengjen 
énekemben: / szabadság, munka, öröm, szerelem" — 
hangzik fel egyik korai versében, az All még a ház
ban az a fogadalom, amelyhez valójában a halál-ví
ziók és a pusztulás-eposzok ellenére is mindvégig hű 
maradt. Költészettana, amelyet a Tékozló ország ver
seiben fogalmazott meg, az értelem és az ember kül
detésébe vetett hit eszményeit — Juhász eszmei szótá
rában talán az emberi létezés legjelentősebb fogalmait 
— szegezi szembe a természet és a történelem káo
szával, burjánzásával és közönyével: 



Az értelem! Mert azt akarjuk, hogy ne vak ösztönök 
uralják szívünket, 

ne az anyag ős-törvénye, láza, ős-bűne, vérengzése 
és bujasága, 

ne a mindenség szállni-vágyó virágpora, az ágyék 
paráznasága, 

az egymást faló, s egymásban-boldog érzékiség igáz
zon le minket. 

Ne a buja kristályok násza, csillagok tapadása, 
sejtelmek rettenete, 

a sejtek kocsonya-láza, a világűr mibennünk, babonák 
varázsa, 

ne a táltosok hazudozása, idegzetünk fény-érzékeny 
máza, 

de a rendezésben rejlő értelem legyen az ember 
végső igézete! 

Az ember legyen úrrá a mindenség magányán: ez a 
sorsa! 

S az ember magányát oldja fel a mindenség hite. 
S ugyanilyen élet-himnuszok, közvetlen vagy köz

vetett reménység-vallomások hangzanak fel újabb 
verseiben. Ma már különösnek tetszik, hogy Az éjsza
ka képeit megjelenésének idején pesszimizmussal vá
dolta meg a kritika, s hogy a költő magyarázatra 
kényszerült. Magyarázatát azonban érdemes idézni 
ma is. Juhász szavai szépen és igazul világítják meg 
a költemény reménykedő, a léthez ragaszkodó indu
latát. „Az éjszaka képeiben — írja Természet és köl
tészet című esszéjében — nincs pesszimizmus. Az 
éjszaka képei a konok világ-szorongásnak, a lét-sze
retetnek, a világegyetem-aggodalomnak mámoros ki
mondása." S ez a gondolat illik A Szent Tűzözön 
regéire vagy a Gyermekdalokra is. Juhász felidézi 
ugyan az emberiség pusztulásának rémképeit, de 
sohasem egyezik ki velük, sohasem fogadja el őket; 
mindig a siratás és a tiltakozás hangfekvésében közli 
látomásait. És ahogyan a létezésről beszél, az min
denképpen az emberi világ szépsége és fenntartható
sága mellett mozgósítja a szíveket. A létezésről — a 
kozmikus, a biológiai és az emberi létről — írott 
himnuszok az élet védelmének imperatívuszát sugall
ják. Ezért hiheti ő is, hogy rémképeit sohasem fogja 
megismételni a valóság, hogy az emberiség elkerüli 
a legfőbb rosszat, hogy világunk és kultúránk min
den fenyegetés ellenére fennmarad. „Nemcsak agyam 
— írja Halál a halandókért című vallomásában —, 
de minden idegszálam és sejtem vallomása, hogy az 
emberiség békében fog élni még hosszú évezrede
kig. . ." 

Az emberiség pusztulásának fenyegető problémáját 
a költői és etikai helytállás szférájában s az emberi 
szívek mozgósításának feladatában — legalábbis a 
személyes magatartásra vonatkozó érvénnyel — meg
oldotta tehát, illetve előre lépett a megoldás felé. 
(Hiszen az egyes ember ezt sohasem oldhatja meg.) 
A személyes halál kihívása azonban — az a kérdés, 
amelyre valamiképpen minden művésznek, sőt min
den gondolkodó embernek meg kell felelnie — to
vábbra is adott. Ezt a kihívást Juhász két módon 
próbálja leküzdeni: a gondolkodás — egy raciona
lista életfilozófia — és a költészet — egy szakrális 
cselekvés — révén. A gondolkodás arra kényszeriti, 

téka 

Cseke Gábor 

Tornác 

„Szülőföldünk az aszfalt 
volt" — olvassuk elbeszéléskö
tetének első darabjában, ám 
Cseke Gábort, a költőt s e 
könyv tanúsága szerint a pró
zaírót is nem kis mértékben 
a falusi élmények, a „tornác"-
ról nyíló valóságszeletek ala
kították, tették keményebbé, a 
társadalmi gondok és igazsá
gok szigorú tisztelőjévé. A lí
rikus után érdemes az epikus 
Csekére is felfigyelnünk. (Kri
terion, 1970.) 

C. Daicoviciu 

Dacica 

A több mint 600 lapra ter
jedő tanulmánykötet régészeti 
és ókor-történeti tartalma vál
tozatos, címük és nyelvük (ro
mán, német, francia) különbö
ző, de valamennyit összefüggő 
egésszé és egységessé teszi a 
kutatott téma: Dácia története. 
Ugyanakkor jól tükrözik a 
szerző tudományos pályájának 
ívelését, problémaköreinek fo
kozatos bővülését és elmélyí
tését. A kiadvány bőven tár
gyalja a római kor előtti Dácia 
alapvető kérdéseit: a dák nép 
számát, területét, társadalmi 
szerkezetét, államformáját, vá
rait, kultúráját és vallását, 
olyan kérdéseket, amelyek tu
dományos kutatása éppen a 
szerző nevéhez fűződik, mert 
az írásbeli és a régészeti for
rások összeillesztésével ő rakta 
le a géta-dák történelem tu
dományos alapjait. Egy rész 
Dácia történetét mutatja be a 
római uralom megszűnése 
után, egészen a román nép 
kialakulásáig. Varia címmel 
kisebb lélegzetű cikkeket és 
közleményeket is olvashatunk. 
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A mű a román ókortörténet 
számára értékes, a szakkutató
nak nélkülözhetetlen munka. 
(Bibliotheca Musei Napocen-
sis, 1970). 

Molnár Erik 

Válogatott tanulmányok 

Halála után, születésének 75. 
évfordulójára, Ránki György 
rendezte sajtó alá a neves köz
életi férfiú és történész sok
irányú érdeklődését és enciklo
pédikus tudását tükröző ta
nulmánykötetet. A szerkesztő 
alapos, jól tájékoztató előszava 
után 45, főként a felszabadulás 
után írt tanulmány és a szerző 
tudományos munkásságának 
bibliográfiája következik, sok 
hivatkozással a régi Korunk 
évfolyamaira. A tanulmányok 
történelmi, munkásmozgalmi, 
filozófiai és közgazdasági kér
désekkel foglalkoznak. Különö
sen értékesek azok a történel
mi dolgozatok, amelyek kér
désfelvetésükkel új megvilágí
tásba helyeznek számos törté
neti kérdést (Werbőczy és a 
rendi jog; A kapitalizmus kez
detei Magyarországon 1200— 
1350 között). Iránymutatók az 
agrártörténeti tanulmányok. Ma 
már bizonyos kérdéseket más
ként fogalmazunk meg, de Mol
nár Erik tanulmánykötete így 
is egy tudós élet gazdag ered
ményeit, új utak keresését 
tükrözi. (Akadémiai Kiadó, 
1969.) 

Kántor Lajos 

Alapozás 

Kántor Lajos legújabb — 
sorban a negyedik — köteté
nek első tanulmánya 1959-es 
keltezésű, az utolsó 1969-ben 
készült. Ez a két évszám sok 
mindent jelez: egy jótollú, jó 
szemű fiatal kritikus egyéni-

hogy a halált az élet kiegészítőjének tekintse, amely 
éppúgy beleilleszkedik a létezés hatalmas rendjébe, 
mint a születés vagy az életadás. Sőt arra a gon
dolatra is eljut, amire az egzisztencializmus etikai 
gondolkodása már logikusan eljutott (például Sartre 
filozófiájában vagy Simone de Beauvoir bölcseleti 
regényében: a Tous les Hommes sont mortels-ben); 
tudniillik annak felismerésére, hogy az ember szá
mára az etikai értékek kialakításának s egyáltalán a 
cselekvésnek a lehetőségét az élet végessége adja. 
Vagyis a halálnak alapvető szerepe van az erkölcsi ér
tékek hierarchiájának kialakításában. A költészet ha
talma és reménye című esszévers ezt így fogalmazza 
meg: „a folyamatos haláltudat nem a rossz, de éppen 
a jó cselekvés biztosítéka." A Gyermekdalok pedig 
ekként ad alakot Juhász felismerésének: „halál nélkül 
nincs bizonyosság, halál nélkül / nincs lehetetlenség, 
halál nélkül irgalom hiába, halál nélkül / a Minden
ség gyáva..." 

A személyes halál másik „ellenszere" a költészet: 
a Tiszta Dal. Juhász világában a költészet komplex 
értelmet kap, egy szakrális-orfikus szertartás eszköze 
lesz. A költészet Juhász számára is — mint annyi 
modern költőnél — metafizikai aktivitás, s mint ilyen, 
küzdelem a pusztulás, a semmi ellen. „A költő az 
életért beszél, a szép reményért s a mégszebb-lehetet-
lenért — mondja A költészet hatalma és reménye 
soraiban. — Beszél a Pusztulás ellen, a sivatag-bánat 
ellen. A halál ellen a szép halálért." A két áramkör, 
amely a halál ellen termeli az élet energiáját — a 
filozofikus és a szakrális-orfikus —, az imént idézett 
gondolatban zárul: Juhász számára a költészet, vagyis 
a küzdelem és a cselekvés, a méltó élet feltétele. 
Általa lesz az emberi sors értelmes küldetés, és az 
elkerülhetetlen vég — ha már a küldetés betöltetett 
— emberhez illő szép halál. 

Juhász Ferenc költői univerzuma annyira külön
leges és személyes, hogy valósággal a magyar lírának 
egy új típusát képviseli. Nem illeszkedik költészetünk 
hagyományos fejlődési alakzatai közé, noha termé
szetesen nem függetleníthető a folytonosságtól, a 
hagyományban testet öltő alakzatoktól. A magyar 
vers, miként általában az európai líra, a kifejezni 
kívánt anyag (érzés vagy gondolat) legfontosabb 
elemeit választja ki, s ezeket valamilyen verslogikai 
szabály szerint zárt és arányos struktúrába szervezi. 
Ez a vers tehát analitikus: a költő válogat és kom
ponál. Juhász „hosszú versei" ezzel szemben szinte
tikusak: költőjük a teljesség valamennyi — vagy 
megközelítőleg valamennyi — elemét sorakoztatja fel, 
s ezeknek nevet ad. Két különböző lírai típusról van 
tehát szó. A szintetikus alakzat általában a keleti 
költészetben — az ind eposzban, az Ószövetségben, 
a finnugor és szamojéd mítoszokban, a Kalevalában, 
a türk és kazah hősi énekekben — otthonos. Ismere
tesek Juhász költészetének és a finnugor archaikus 
örökségnek kapcsolatai; a Szarvaséneket elemezve 
többen is rámutattak ezeknek a kapcsolatoknak a 
fontosságára és termékenységére. 

A szintetikus modellnek azonban nemcsak az ősi 
keleti örökségben lehetnek forrásai, hanem a modern 
költészetben is. Juhász maga arról beszél, hogy a 
költészet hivatása az összefoglalás: „Igen, jő lenne — 



olvassuk Válaszok a költészetről című nyilatkozatá
ban — (és kellene) hatalmas összefoglalását adni 
versben minden tudásnak és létezésnek, hiszen a 
lírai összefoglalás semmiképpen sem azonos a termé
szettudományival vagy filozófiaival. A líra: össze
foglalás." Az az enciklopédikus lírai igény szólal meg 
itt, amely a modern európai költészetből már ismerős. 
Ezra Pound, Cantoi, Eliot nagy verskompozíciói vagy 
az amerikai beatnik-költők, például Ginsberg (az 
Üvöltés hatalmasan feldúsított mellérendeléseire gon
dolunk) és Corso művei igazolják ezt az igényt. 
Juhász ugyanezt a vállalkozást folytatja a maga 
módján: személyes univerzumának komplex és szin
tetikus összefoglalásában. S ezzel egyszersmind azt 
a — leghangsúlyosabb formában Németh Lászlónál 
megfogalmazott — várakozást is betölti, amely költé
szetünket „bartóki szintézisre", vagyis az archaikus 
és a modern elemek, hangnemek, technikák és poéti
kák egyesítésére kívánta mozgósítani. 

Juhász a lírai eposz műfaji alakzatában valósítja 
meg a szintetikus poétikát. Az eposz az antikvitásban, 
de a barokkban vagy a romantikában is a világ
magyarázat vagy a nemzeti történelem-magyarázat 
eszköze. Tehát mindenképpen a totális összefoglalás, 
a szintézis műfaja. Ezek az eposzok — Homérosztól 
Tassóig és Zrinyitől Vörösmartyig — hagyományosan 
epikusak, történetiek. Juhász eposzai viszont líraiak: 
a lírai világ totalitását fejezik ki. Mint egyik nyilat
kozatában olvassuk: „Az eposz műfaj megjelölés ná
lam nem értelmezhető a régi módon. Az én eposzaim, 
ha hordoznak is anyagukban némi cselekményszerű
séget, ha rendelkeznek is a történés elemi vonásaival, 
mégis lírai versek, személyes vallomások, eredendő 
himnuszok és siratók." Az eposz lírai átalakításával 
Juhász voltaképpen egy hosszú fejlődési folyamatot 
tetőzött be. Arra a — mű és olvasó kapcsolatának 
közegében végbemenő — műfaji átalakulásra gon
dolunk, amelynek során az utóbbi évszázad alatt 
megváltozott az eposz információs töltése, evokatív 
hatása s ennek megfelelően egész természete. A 
klasszikus eposz ugyanis epikus információt vagy 
látomást adott. A Zalán futását úgy olvasta a reform
kori magyar, mint a honfoglalás történetét vagy le
galábbis az „ősi dicsőség" költői vízióját. Vörösmarty 
eposza ma már epikus mű gyanánt valóban élvez
hetetlen vagy érdektelen alkotás. Egészen más azon
ban a helyzet, ha nem epikus dimenzióban, hanem 
líraiban közeledünk hozzá: megnyílnak előttünk a 
hatalmas költemény lírai és mitologikus szépségei. 
A nagy eposzok — főként a romantika egyébként is 
áradó személyességgel átszőtt alkotásai — lassanként 
átértelmeződtek az idők során. Shelley, Keats, Blake, 
Vörösmarty eposzai — függetlenül az alkotó szándék
tól — lírai költeményekké váltak. Juhász pedig már 
tudatosan használja fel ennek a műfaji átalakulásnak 
a lehetőségeit. 

Totális lírai univerzumot alkot tehát eposzaiban. 
Ő maga is arról beszél egy helyen, hogy a Gyermek
dalokban, vagyis az eposzi műfajnak és a szintetikus 
poétikának legkarakterisztikusabban megformált 
alakzatában a középkori katedrálisok architektonikus 
és szobrászati struktúráját követte; egyszerre épített 
szerkezetet és mintázott részleteket. Ez a két elem 
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séggé alakulását mindenek
előtt, aki az új kötetben össze
gyűjtött cikkek, elő- és utó
szavak megírása közben is há
rom kedvezően fogadott köte
tet helyezett a hazai magyar 
irodalomkritika és irodalom
történet éppenséggel nem ros
kadozó asztalára. A termékeny 
munkakedvnek ez a tíz éve 
tanúja egyben a szerző táguló 
látókörének, mélyülő alapossá
gának is, annak a szemlélet
nek, amely az irodalmat fo
lyamatként ragadja meg, s 
hagyományápolásban és felfe
dezésben, örökségek és szö
vetségek vállalásában jelöli ki 
a kritikus mindenkori hivatá
sát. (Kriterion, 1970.) 

Páll Lajos 

Fényimádók 

Első verseit az ötvenes évek 
derekán olvashattuk, Szilágyi 
Domokos, Lászlóffy Aladár be
mutatkozásával egy időben; a 
korondi fazekasok ivadéka ek
kor festőnövendék volt. Páll 
Lajos ama ritka kivételek közé 
tartozik, akiknek első köteté
nél nem az ígéret, hanem az 
érett kiteljesedés bábáskodott. 
A „fényimádók" világa azonos 
azzal, amit már jól ismerünk 
a költő-képzőművész festmé
nyeiről: az ősi népi kézműves
ség biztos formakultúrája, fér
fias étosza Páll Lajos versei
ben korszerű tudatossággal ta
lálkozik, olyan szinten, hogy 
joggal olvashatjuk ki belőlük 
egész költészetünk gazdagodá
sát egy párját ritkító egyéniség 
színeivel. (Kriterion, 1970.) 

Vadász Ferenc 

Tenyérnyi ég 

A Margit körúti börtön sira
lomházából csak ennyi látszik: 
tenyérnyi ég... Schönherz Zol-
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tán kassai mérnök életrajza 
kerekedik elénk a kisregény
ből, szerzője időjátékkal és be
leéléssel, szorgosan gyűjtött 
adatok alapján, kortanúk és 
rendőrségi akták megszólalta
tásával idézi fel az 1942 őszén 
kivégzett antifasiszta hős moz
galmi életét és bátor szembe
szállását a Horthy-korszak 
hadbíráival. Egy kolozsvári 
jelenet hozzánk kanyarintja a 
történést, ismerőseink is fel
tűnnek az illegális küldetés
ben megjelenő kommunista 
szervező korrajzzá szélesült 
pályaképében, s érdekes az is, 
amit a Schönherz-perrel kap
csolatban Bajcsy-Zsilinszky 

Endre baráti fellépéséről meg
tudunk. (Kossuth Könyvkiadó, 
1970.) 

Daday Loránd 

A lápon át 

„Adósságot törlesztünk ezzel 
a kötettel..." — kezdi az 
értékelést Dávid Gyula beve
zetőjében, s igaza van: másfél 
évtizeddel halála után illik is, 
érdemes is újra átélni egy kü
lönös és nyugtalan ember négy
szer is elindult, mindannyiszor 
félreértett mondandóját. A 
Napkelet, Aurora és Pásztortűz 
teológus Daday Lorándja hiá
ba keres igazságot, a harmin
cas évek Székely Mózesének 
írásain a kor ellentmondásai 
ütnek át, ő maga börtönbe ke
rül, a régi Korunk Derzsi Mi-
hálya társadalmi felelősségre 
riadt töprengő, az oktalanul el
tanácsolt Kovács Bálint a for
radalmi átalakulás falusi hét
köznapjainak krónikása akar 
lenni: négy néven ugyanaz a 
kereső ember, aki most jut 
először teljes önmagához, eb
ben az átfogó novellagyűjte
ményben. Maguk az írások: a 
típusokat és környezetüket jól 
meglátó, ízzel-zamattal előadó 
író örök kísérletei, visszatérő 

— a szerkezet és a részlet — a legszorosabban össze
függ, mint építészet és szobrászat Chartres, Reims és 
Köln templom-óriásaiban. A kettő egymás nélkül el 
sem képzelhető: a rózsaablaknak vagy a vízköpőnek 
a szerkezet ad funkciót; a szerkezetnek viszont a 
részlet ad életet. Ez a kölcsönösség érvényesül Juhász 
„hosszú verseiben" is: az eposzi kompozíció és a 
szintetikus poétika szervesen összefügg, egymástól el 
sem választható. A kettő együtt teremti meg a 
Juhász-vers érvényes, szuverén alakzatát. 

Pomogáts Béla 

A táncművészet története 
Korunk táncművészetének egyik kimagasló és sok

oldalú egyénisége, Maurice Béjart, a modern francia 
balett avantgarde-irányzatának jeles képviselője, a 
Huszadik Század Balettjének nevezett brüsszeli ba
lett-társulat táncosa, koreográfusa és igazgatója, két 
mondatban fogalmazta meg a ma emberének, hogy 
mi is a tánc: „A tánc a XX. század művészete, mert 
gyors, közvetlen hatású, tömör és példázatos. Olyan 
vizuális művészet, amelynek nem kell mindent ki
mondania ahhoz, hogy mindent elmondjon." 

Úgy érzem, ez a tömör és találó megfogalmazás 
átruházható Vályi Rózsi kiváló könyvére*, mert 
ebben a — nagy űrt betöltő! — könyvben mindaz 
érvényesül, amit Béjart az idézett két mondatban a 
tánc kapcsán mond. Alapos ismeret- és tudásanyag 
eredménye, hogy kivételesen jó érzékkel ötvözte a 
szerző a történelmet, a szakismeretet és az olvas
mányosságot. Tiszteletre méltó alázattal és ügysze
retettel, búvárkodással (egy kisebb könyvtárt kitevő 
forrásmunkából és tanulmányokból) gyűjtötte össze, 
hozta „felszínre" mindazt az eddig rejtett kincset, 
amellyel egy régi adósságot törleszt a magyar olva
sók előtt: ez az első magyar nyelvű tánctörténeti 
könyv! A szerző új összefüggések feltárásával és 
érdekes-izgalmas adatokkal „fűszerezve" értekezik kü
lönböző korszakokban élő művészek útkereséséről, 
eredményeiről, szellemi és művészeti irányzatok szü
letéséről, letisztulásáról — mindarról, ami valaha is 
lényegesen befolyásolta a táncművészet fejlődését. 
„Ha van illanó anyaga a történelemnek, akkor a 
tánc valóban az" — írja bevezető soraiban Vályi 
Rózsi; nos, e könyvnek sikerült érzékeltetnie, meg
foghatóvá tennie az „illanó" történelmet, sikerült 
képet adnia letűnt korok s a jelen táncairól. Ponto
sabban: a tánc kialakulásáról, a népi és társas tán
cokról, a klasszikus és modern színpadi táncjátékok
ról, stílusokról, egyéniségekről, sikerekről, neves tár
sulatokról és táncosokról — egyszóval: a kezdetektől 
a modern balett kiteljesedéséig minden számba ve
hető tényezőről. 

* Vályi Rózsi: A táncművészet története. Zenemű
kiadó. Budapest, 1969. 



A szerző „nem óhajt az egyetemesség látszatában 
tetszelegni" — a világ összes népének tánctörténetét, 
kimeríthetetlen tánckincsét egy kötetben bemutatni 
szinte lehetetlen —, így csak annyiban beszél a népi 
és társasági táncokról bővebben, amennyiben ezek 
alakító tényezői, tápláló forrásai voltak a színpadi 
táncművészetnek. Hiteles és átfogó képet nyújt vi
szont a művészi tánc, a balett főképpen európai 
fejlődéséről, a jelenkori útkeresésekről. Megtalálhat
juk ebben a könyvben az ősi mozdulatok és mozdu
latábrázolások, ősközösségi táncalkalmak és táncfaj
ták, az óegyiptomi, ősi indiai, kínai, japán, görög, 
római táncművészet leírását, olvashatunk az antik és 
barbár mozgáskincs találkozásáról (középkor és késői 
középkor lovagi táncai), ahol már megjelennek „kész 
eredményeikkel" a római táncosok, pantomimesek és 
cirkuszi akrobaták. Majd a jámbor táncok és misz
tériumjátékok tudatos forma-alkotásai — amelyet a 
reneszánsz (főként olasz, majd francia) táncmesterei 
kiváló érzékkel gazdagítottak, formáltak —, vezettek 
el a mai értelemben vett balett kialakulásához. 

Innen kezdve, valójában a balett történetét írja a 
szerző, az olasz és francia klasszikus balett kialaku
lásától a balettdráma megszületéséig, a romantikus 
balettművészeten át, századunk valamennyi ismert 
irányzatának, eredményeinek-hatásainak részletes is
mertetésével, tárgyalásával. Elemzi a nemzeti fejlődés 
útját (orosz, francia, olasz, angol, német, svéd, ma
gyar), a klasszikus balett kialakulásának gyökereit 
(orosz), az akadémiai tánctechnikától elforduló mo
dern törekvéseket. 

Számtalan művelődéstörténeti, színházi és táncmű
vészeti érdekességról tesz említést. (Ilyen „érdekesseg" 
többek között, hogy Kolozsvárt már 1804-ben játszot
tak „balétokat", „némázatokat" és pantomim előadá
sokat.) Hasznos útmutató a kötet gazdag irodalmi 
jegyzéktára és a kis tánclexikon. A ritkaságszámba 
menő fényképek és a táncábrázolást bemutató kép
mellékletek megválasztása ízléses szerkesztői koncep
cióról tanúskodik. 

D. Szabó Lajos 
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változatokban mindig mélyebb
re ásva. Vegyes, román—ma
gyar vidék közös érzései lob
bannak itt fel őszintén, úri ön-
ítélettel, parasztok és munká
sok új világára ébredve, buja 
költői képekben, torzóban re
kedve is nagyvonalúsággal. Az 
egyik novellát (A tű fokán) 
kötelező olvasmánnyá kellene 
tenni. Mohi Sándor Daday-ké-
pe szép. (Kriterion, 1970.) 

A. A. Gerskovics 

Zoltán Fábr i 

A háromszoros Kossuth-dí
jas filmrendezőről orosz nyel
ven irt, 25 000 példányban, A 
külföldi művészet mesterei so
rozatban kiadott kismonográ
fia szerzője mind a magyar, 
mind a román kultúra — fő
leg a drámairodalom és a 
filmművészet — kiváló isme
rője, és könyvei, cikkei, for
dításai útján terjesztője is a 
Szovjetunióban. Fábri rende
zői munkásságát élesszemű 
megfigyelőként, a modern mű
vészet iránti érzékenységgel 
jellemzi, és a filmek sora — 
a nálunk is jól ismert Kör
hinta, Hannibál tanár úr. 
Édes Anna, Két félidő a po
kolban, Utószezon — o sok
oldalú, lényegre ható elemzés 
és a tömör, ugyanakkor köny-
nyed stílus révén világosabbá 
és még élvezetesebbé válik. 
Különösen érdekesek A. A. 
Gerskovicsnak azok a meglátá
sai, amelyek Fábri eszméit, 
céljait, elgondolásait összekap
csolják az adott korszakok 
problémáival; így hozza nap
világra azt, ami e filmekben 
időtálló, ami sajátos és ugyan
akkor egyetemes. A kötet vé
gén filmográfiai jegyzéket és 
a filmek szemléltetésére szol
gáló gazdag fényképanyagot 
találunk. (Izdatyelsztvo Isz-
kussztvo. Moszkva, 1969.) 
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