
SZEMLE 

Szilágyi Domokos Oskolái 

A halál vigasza nem a halhatatlanság, mint ahogy a pusztulásra sem vigasz, 
ha túléljük. Elpusztult kultúrákban nem a vigaszt keressük, hanem a gondolatot, 
s a gondolat nem vigasztalható. A megvigasztalt gondolat — becsapott gondolat. 

És hogy lehet, ó, hogyan is lehet úgy vigasztalódni, 
hogy azért ne felejtsünk? 

Talán ezzel a kérdéssel kezdődik Szilágyi Domokos kötete*, a többi vers 
csak készülődés, ígéret, kudarc. A versei valahogy szétválnak, mint a vigasz és a 
gondolat. A vigaszt elfelejti, a gondolatra ú j és ú j sorokban visszatér, s ez az a 
belső kényszer, ami a gondolatot eljuttatja végső formájához — az eredeti formát-
lansághoz. Szilágyi költészete mindaddig, amíg a remény, vigasz és magyarázat 
igényével szól, reménytelenül egyhangú, csak mihelyt „anyag és eszme közt a fél
úton" magunkra hagy, akkor éljük át asszociációit. 

Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem 
felhőket hasogat késpenge-szemem 

olvassuk a 19. oldalon, és sejtjük, hogy az ilyen gondolatot-vesztett sorok, hites 
közhelyek költészetének első iskolái. Ezektől szenvedhetett annyit, mint később a 
régi gondoktól. Megírni, kiírni, elfelejteni — ha már elhallgatni nem tudta, ez 
lett első magistere. „Jobbra szerződtünk mindannyian, / csak épp ki kell csikarni 
a jobbat — magunkban belül és kívül is —". Persze, persze — bosszankodunk, és 
tovább várakozunk a gondolatra, de ilyen sorok következnek: 

s aki mégis örül 
hogy itt lehetett 
köztetek, célszerű meszesgödrök. 

tervszerűtlen szerelmek 
nagy eszmék árnyékában 

egy a kicsi emberek közül. 
vagy: 

Megpaskolni az újszülött ház arcát, 
körülsurrogni a téglarakást, 

Ezt csinálja utánuk valaki! 
Súlyosakat álmodom ébren 
Fürdőzöm a lét vérében 
Diadalívet építek neked 
békéből 
űrhajókból 
gyermekek mosolyából 
jókedv-rügyekből 
atomreaktorokból 

* Szilágyi Domokos: Sajtóértekezlet. Versek 1956—1971. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972. 



E játszi szavak alatt gondolat-szakadékok tátongnak. A érzelmi élménytelenség 
a közismert tárgyakban keres menedéket, azonban az é lmény és e tárgyi világ 
között más kapcsolat nincs, mint a kor, amelynek szónoklata ildomosnak tartotta 
a meszesgödörtől az atomreaktorig minden „valamirevaló" szó jelenlétét. Hogy ez-
alól még Szilágyi Domokos sem kivétel, ezt a fenti idézetekben láthattuk. 

A második iskola: az Én-központúság. Tudatosan vagy tudatlanul, de meg
próbál kapcsolódni a „kész" tárgyi és eszmei világhoz, tehát mindahhoz, ami tőle 
függetlenül létezik, amit jobb híján kötelezőnek érez: 

földközelbe kerül a menny, 
és földre száll a túlvilág 
és föld alá a félelem, 

és önműködő gépsorok 
gyártják már az üdvözülést — 
— nénikék, koros férfiak, 
ebben hinni, az sem kevés. 

Amint az idézetből látjuk, ez a kapcsolat külsődleges, deklaratív, hitelét veszíti, 
és így csak egyetlen groteszk következtetéshez vezet: 

— Én játszom ugyan, 
de ti 

vegyetek komolyan. 

Ekkor még mindig kísért e furcsa azonosulás lehetősége, de már tudja, hogy „a 
világ / rútul elbánt vele és aztán / cserbenhagyta áldozatát." Még egy következtetés: 

Elhallgatok. Ti játsszatok. 
Én majd őrzöm a látszatot. 

Olyan hit, amiben nem hihetett, olyan megoldás, amit nem választhatott, groteszk 
kifakadás, fájdalom és minden kezdődik elölről, de most egy számára sokkal tá
gabb térben — önmagában. Sajnos, a gondolat még mindig csak önmagát vigasz
talja, és nem éri el a költészetet. Addig, amíg a gondolat önmagában, önmagát 
vigasztalhatja, reményt kelthet, és azt a külvilággal magyarázni is tudja, amíg az 
Én csak a belső végtelenben létezik, és ezért a „világ" a hibás, addig a túl egye
diben és túl általánosságban elvész a tragikum. 

Ah, a Világ! Rohadt dolog. 
Nem érdemli meg az Igét. Engem se. Lámcsak, eddig is 
megvolt NÉLKÜLEM! s az Ige, az én Igém nélkül! 
Hát meglesz ezután is. 
Ügy kell neki. S úgy kell nekem! 
balek! kis hülye! naivista! 

Ez pedig a fecsegés nehéz iskolája. Nehéz, mert visszaüt, megöli a gondolatot, ki
irtja a költészetből éppen azt, amit a magába zárt szellem hozhatna, a megfogalma
zást. „Ha a dolog maga tudva van, nem kell a szavakkal erőlködni" — írta Aure-
lius Augustinus. Könnyű volt neki — mondhatnánk, de könnyű nekünk is, hisz a 
ki n e m mondott szó is ismerős a kortársaknak. Csupán a művészet lesz szegényebb 
egy gondolattal, csupán az „emberiség", a „világ" — mi nem, mi halálunkig gaz
dagodunk a ki nem mondott szavaktól. A második magister ezért tévedhetett nyu
godt lelkiismerettel: 

Most érzem a Végtelent, s tudom, hogy a központja Én vagyok 

A végtelen „központja" — még ha heroikus póznak is tűnik — statikus állapot. 
Innen a többszörös determináltság és tehetetlenség érzete. Ebben a helyzetben a 
„vágy* az egyetlen mozgás. Az énközpontúság tehát olyan következmény is lehet, 
ami nem önmagára vezethető vissza, hanem a végtelenre (=Vi lág , ember, emberi
ség) és a pillanatra, amiben az egyértelmű szavak nem konkretizálódhatnak, hisz 
kimondhatatlanok. Ebben a helyzetben az idézetek, a már kimondott gondolatok 
hangulati válogatása közelíti meg a legjobban azt a tudati, érzelmi állapotot, 
amelyben a költő vágyait szenvedi. Ugyanez a magister figyelmeztette arra, hogy 



a groteszk önmagában a legjobb esetben is csak nevetséges, de nem juttathat el a 
művészi élményig. Ezért csak a tragikus groteszk elemeket válogatja ki, halmozza, 
és úgy szerkeszti, hogy a gondolat visszanyerje eredeti, megdöbbentő vizualitását. 

A harmadik mester volt a kinevetett, megtagadott, meggyászolt, de elérhetet
len eszmény: megtanította a virágénekekre és arra a szóra, hogy Szép. Angolul, 
latinul szólt hozzá, és megtanította úgy magyarul, mint kevés költőt irodalmunk
ban: 

ajkad mögött piros szekfű 
szemed öblén fehér rózsák 
rugdald vérem piros öröm 
nyugtasd lelkem fehér jóság 

És megtanította ilyen gyermekmondókára: 

Csigabiga gyere ki 
csigabiga gyere ki 
csonttörősdit játszani 

Amint láttuk, az oskolákban azokra az elemi fogalmakra tanították meg, amiket 
a magisterek értettek (legalábbis érteni véltek!), s egyszerre az oskolatársak rájön
nek, hogy nem értenek az egészből semmit, újra kel lene magyarázni mindazt, amit 
a költő összegezett, megtanult, és még azt is, amit megtagadott. 

1. Egyedem-begyedem-tengertánc. 
2. Hajdú sógor, mit kívánsz? 
3. 

a) Azt instálom, esedezem, óhajtom, kívánom, kérem, követelem, 
parancsolom, hogy érthető legyen, a betyár, nemjóját! 

b) ...Mi az, hogy érthető? Mindent érteni kell? Igen. 
Csak a kiindulópontra vigyázzunk! Az ismeretlent 
megközelíthetjük az ismeretek, de a lehetőségek felől 
is. Az ismeretek hajlamosak arra, hogy csak azt a jöve
vényt fogadják be, amelyik rájuk üt, logikájukhoz i-
gazodik, kialakult törvények szerint él és ítél. A le
hetőségek némi bátorságot és képzelőerőt igényelnek; 
innen nyílik az érthetőség visszaútja. 

Hogyan lesz e magyarázatból vers? Az a magyarázat, amit az imperatívusz fé 
lelme kényszerít ki, a legembertelenebb követelménye a művészetnek, tartalma 
megalázó, formája groteszk: — parancsolom, hogy értsem! Ezért a kényszerű ma
gyarázattal megszűnik a művészet. Az embertelenség viszont örök művész-élmény, 
minél kevésbé dekódolható, annál érthetőbb: 

Keresem keresem gyötrődöm elaludni nem lehet mert szóban kimondva 
tán mégis megfoghatóbb a megfoghatatlan 

bár engem ez sem vigasztal de hátha vigasztal másokat 
jaj ha tudnátok mennyi mennyi szenvedést tudtok okozni akaratlan 

ul is — hát még akarattal 
jaj ha tudnátok mi hal meg bennem oktalan észrevétlen fájások miatt 
és jaj nem bírom abbahagyni jaj abbahagyni nem bírom jaj 
hiszek átmenetileg hiszek az átmenetben tudjátok merre hova tudját 

ok ugye tudjátok remélem 
jaj röhögni akartam egy jót és látjátok ez lett belőle. 

És ezzel elérkeztünk Szilágyi Domokos utolsó iskolájához, ahol már 5 a magister: 

siratom siratom őket szememből könny folyik alá és elmém kiszikkad siratom 
siratom őket akik megloptak 

meglop minket minden halál 
meglop minket minden halál 
átkozom átkozom őket minden holtakat kik éltükben lassúak voltak rám testálni 

arcukról minden ráncot agykérgükről minden barázdát. 



Ez már a Fagyöngy, Tripartitum és Zacharias Lichter vidéke, ahol Shakespeare 
és Caligula a zsoltárokat olvassa. „Ego T. Judaeus, juro per Deum vivum, per 
Deum sanctum, per Deum omnipotentem. . ." — amint az írva vagyon a Triparti
tum utolsó részének utolsó articulusában, és kiadatta vala Werbőczi 1517-ben, 
Bécsben Syngreniusnál, szegény Dózsánk után 

Meg kell jegyeznünk, hogy egy ökör, mely nem sánta sem 
másképp nem hibás 1 gira 
Két tehén bornyú nélkül 1 gira 
Egy bornyús tehén 1 gira 
Négy juh 1 gira 
Négy sertés 1 gira 
Kanca csikó nélkül 1 gira 
Csődör csikóval 1 gira 
Kanca csikóval másfél gira 
A hátaslovat értéke szerint becsüljük... 

Az igazság pedig kétféle: természeti és törvényi. 
... Innen azt is, hogy valami igazságos, kétféleképpen értjük: 
egyszer magánál a dolog természeténél fogva, amit természeti 
jognak mondunk, máskor az emberek közötti megállapodásnál 
fogva, amit tételes jognak nevezünk. (Tripart. 43. kiadás, I. 134, 
valamint I. 1.) 

Ezek után mennyit ér a pókos hátasló, a sánta ökör és a hibás csődör? Természe
ténél fogva értéktelen, de megállapodásunk szerint lehet egy gira. És ez a gira az 
igazság, amely egy és osztható kettőre: vádló és vádlott, Középkor és Semmi, 
fedezék és bunker, ürgelyuk és óvóhely; és a történelem mindent kiigazít, min
dent vigasztalanul megmagyaráz: 

jawohl — tisztelt áldozat úr félreértés volt az egész 
az egész 

az egész. 

Imígyen oskolázott Szilágyi Domokos a X X . században. 
ÁGOSTON VILMOS 

Kotsis Nagy Margit: Beszélgetés 



T É K A „Avantgarde" kötet 
az avantgarde-ról 

Van-e nagyobb merészséget, vállalkozószellemet 
igénylő feladat, fokozottabb érzékenységet, többrétű 
apparátust megkövetelő és próbára tevő, mint a 
mindenkori „mai" művészet első áttekintési kísér
lete? Hát még ha ez a művészi jelenségsor maga 
a proteuszi sokarcúság, a változékonyság; ha lét
eleme, conditio sine qua non-ja a meghökkentés, 
a hadüzenet minden megszokottnak, kiszámítható
nak, kényelmessé váltnak? Mégis, mindezek el le
nére, vagy éppen mindezekért — van-e izgalma
sabb, kihívóbb feladatsor, megoldásra ingerlőbb 
kérdéskomplexum, mint mindaz, ami az avant-
garde-hoz kapcsolódik? 

Fogalomtisztázó, tudományos rendszerező szán
dékkal fellépni — ebben az esetben — az erőfe
szítés hálátlanságának iskolapéldája lehet. Maxi
mális igényeket támaszt a vállalkozóval szemben: 
sokoldalú előtanulmányokat, kritikusi érzékenysé
get, fogékonyságot és szemlélődő tárgyilagosságot 
egyszerre. Ugyanakkor minimálisan biztosított fel
tételek közt, kísérleti fokon álló eszközök birtoká
ban kell szembesülni a feladatokkal. Fogalmakat 
tisztázni, azok alá- és fölérendeltségi viszonyainak 
puszta feltételezése alapján; határokat megvonni, 
miközben azok elvi alapját is a gyakorlatból kell 
visszakövetkeztetni — akár a művészeti ágak közti 
határokról legyen szó, akár az irányzatok, mozgal
mak, folyamatok időhatárairól, akár „kezdetek" és 
„végek", jelenségek összetartozásainak és össze-
nem-tartozásainak kérdéseiről. 

Szabolcsi Miklós tisztában van vállalkozása* kö
vetelményeivel , az úttörő jelleg kockázataival. N e m 
először néz szembe az avantgarde-jelentette komp
lex problematikával, még csak nem is az AILC 
(Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság) 1967-es 
belgrádi kongresszusán megtartott előadásakor, 
majd az ezt követő moszkvai, prágai, budapesti 
szimpozionokon. Vagy egy évtizeddel ezek előtt, a 
József Attila szabad versei körüli viták idején, 
majd a Tűztánc-antológia jelentkezésekor is a köl
tői formabontás elvi és gyakorlati kérdései foglal
koztatták. S nem csupán üléstermeken belül, ha
nem onnan kilépve, párizsi, belgiumi, skandináviai 
útjain — az utcákon, kiállításokon nyitott szem
mel járva, itthon is a rendhagyó fiatal tehetsé
gekre, műfajok születésére figyelve — mindezt, a 
korszakunk levegőjében rezgő kihívást fogta és köz
vetítette. 

Különös ellentmondás vállalása már az is, hogy 
a Gondolat Kiadó sorozatában (A líra ma, A dráma 
ma, A színház ma, A film ma stb.) éppen ez, a 
„maiság" jegyeit, komplexitását mintegy sűrítetten 
tartalmazó s a művészet minden területére kiható 
szélsőséges változások áttekintése — a legvéko-

* Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás . Gondolat. Budapest, 1971. 

G. CĂLINESCU—MATEI CĂ
LINESCU—ADRIAN MARI
NO—TUDOR VIANU: Clasi
cism, baroc, romantism. — A 
kötet tartalmazza négy neves 
szerző tanulmányait a három 
nagy áramlatról, azok egyete
mes és román irodalmi vonat
kozásairól, egymáshoz való vi 
szonyukról, történeti, de főleg 
elméleti problémáikról (Geor
ge Călinescu: Clasicism, ro
mantism, baroc; Matei Căli
nescu: Clasic—romantic—ba
roc—manierist; Adrian Mari
no: Barocul, Clasic, Clasicis
mul, Clasicitate, Clasic şi mo
dern; Tudor Vianu: începutu
rile iraţionalismului modern, 
Romantismul ca formă de spi
rit). Az írásokat a fogalmak 
tisztázásának törekvése hatja 
át és köti össze. Az alapszöve
geket román, francia, angol és 
német nyelvű analitikus össze
foglalás követi. (Dacia, 1971.) 

MATEI CĂLINESCU: Zacha
rias Lichter élete és nézetei. 
— Egy tagbaszakadt, otromba, 
testén rongyokat viselő koldus 
járja Bukarest utcáit, környe
zetét mélyen megvető tekin
tettel vagy éppen a megszál
lott révületével; prédikál, 
misztikus tanait hirdeti, akár 
a mindenkori Jónások; ő az, 
aki a nyelvén érzi a romlott, 
embertelen világ hamuját, 
egyetlen menedéke hát a hal l
gatás, az elzárkózás a külvi
lágtól, a metafizikai isten meg
közelítése. Az író — úgymond 
— csak lejegyzi fiktív hősének 
poétikus szóáradatait, költemé
nyeit, aforisztikus megjegyzé
seit — így áll össze a könyv, 
melyet Szilágyi Domokos for
dított magyarra. (Kriterion, 
1971.) 

MIKLÓS PÁL: Olvasás és ér
telem. — Pályája kezdetén a 
szerző elsősorban művészettör
ténészként vált ismertté, hogy 
az utóbbi évtizedben érdeklő
dése inkább az irodalomelmé
let felé forduljon. Mostani 
könyvét — tanulmányokat és 



nyabb, legszerényebb kis kötet: „zsebkönyv". Ez a 
„formai" alkalmazkodás a korhoz és emberéhez, 
a könnyenkezelhetőséghez — tárgyához: az avant-
garde-hoz idomul; a pillanatnyilag elérhetetlen tel
jességigénnyel szemben a könnyedséget, idővel l é -
pést-tartást választja. Átlátva a feladatban rejlő 
csapdákat (besorolni a besorolhatatlant, határolni a 
határtalant, fogalmak közé szorítani a fogalmi ke
reteket elvből szétvetőt), azokat sem egyből meg
oldani, sem megkerülni nem akarja. 

Így, gyakorlatilag — magyarul elsőként, s a mar
xista szempontok elsődleges érvényesítésével — a 
sokágú, széles körű felmérés, a jelenségek számba
vételének feladatát tűzi maga elé, egyesítve a lel
tározást a rendezéssel, a csoportosítást a kritikai 
különbségtevéssel, a művészet- és irodalomtörténet 
megillető helyeinek óvatos kijelölésével, körvona
lazásával; s mindezt a felvetődő elvi kérdések meg
fogalmazásával — végül a felsőfokú ismeretterjesz
téssel. 

Vállalt feladatának lényegéhez tartozik a szám
vetés marxista jellege. Egyik főérdeme éppen az, 
hogy miközben a fontosabb külföldi művészek mel
lett az elméletírók tevékenységét is a legutóbbi idő
kig számba veszi (a fejezetek végén álló válogatott 
bibliográfiák mellett hasznos segédeszköz lehet a 
nyomába lépő, későbbi tanulmányírók számára is 
a mellékelt betűrendes lexikális jegyzék), szembe
néz a marxizmus és avantgarde kapcsolatának múlt
jával, tanulságaival is. A szélsőségektől óvakodva, 
mind a merev elutasítás, mind a kritikátlan befo
gadás végleteit elkerülni törekszik. Az elrendezés, 
áttekintés vezérelve a történetiség, mely — külö
nösen a folyamat két nagyobb szakaszának megálla
pításánál, az „avantgarde", i l letve „neoavantgarde" 
elhatárolásánál — meggyőző és eligazító rendszere
zési alapnak bizonyul. Lehet vita tárgya, hogy az 
első (az „eredeti") avantgarde-mozgalom „lehigga-
dása" 1935-től vagy 1938-tól, esetleg 1930-tól (Bojtár 
Endre) számítódhat-e, de a nagy korszakolás: az 
1905—1935-ös első virágzás, majd az 1945—1960-as 
közjáték, újrakészülődés után az 1960-tól napjain
kig tartó újra- vagy másodvirágzás megkülönböz
tetése evidenciaként hat. Kétségtelen, hogy az „ál
talában meghatározott esztétikai, filozófiai, sok eset
ben politikai programmal bíró áramlatok, irány
zatok" két nagy vonulata alapjaiban, eredetében 
összefügg a két világháború internacionális fordu
lataival, forrásvidékével; okait, kezdetét, virágzását, 
majd módosulásainak indítékait joggal keressük a 
technika ugrásszerű fejlődésében, a századforduló, a 
század eleje óta bekövetkezett gazdasági, társadalmi 
változásokban. Kétségtelen, hogy összefügg, de mi
lyen módokon? A folyamat kezdetének, okainak 
feltárása, az egyes jelenségek belső kapcsolódásai
nak rendje: a tipizálás lehetősége s végül az avant-
garde művészet, irodalom helyének kijelölése a 
művészet-, i l letve irodalomtörténetben — csak né
hány a tárgy-felvetette fogas kérdések közül, me
lyeknél a helyeselt gazdasági-történelmi kiindulás 
csupán általános körvonalazást, a kezdet kezdetét 
jelentheti. Nem véletlen, hogy az alapvetően el 
ismerő kritikák visszatérő motívuma elsősorban az 
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kritikát, műelemzést és iroda
lomtudományi eszmefuttatást 
— bevallása szerint az olvasás 
népszerűsítésének szolgálatául 
szánta. Munkálkodásának el
sődleges célja hozzájárulni egy 
olyan szocialista tömegművelő
dés kialakulásához, amelyben 
a gépesített mass media mel
lett a hagyományos értékek 
kultúrája is megleli helyét. 
Ezért tanácsol gyorsolvasást és 
műközpontú elemzést, ezért 
foglalkozik az információözön-
nel, a szoros olvasással, a m ű 
vek belső megközelítésével, 
tömören szólva : az olvasási kul
túra terjesztését és fejlesztését 
szolgáló, elméleti és gyakorlati 
kérdésekkel. (Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1971.) 

TÓTH ISTVÁN: A Nemzeti 
Parasztpárt története (1944— 
1948). — Egy sajátos magyar
országi alakulatról van szó, az 
1939-ben Makón — a Maros 
egy kompján illegálisan meg
alakult Nemzeti Parasztpárt
ról, melynek szellemi előké
szítésében, majd vezetésében 
a népi írók balszárnya játszott 
nagy szerepet. A könyv szer
zője az osztályharc, az anti
fasizmus, majd a szocialista 
hatalomszerzés és megerősödés 
szempontjából ítéli meg a pol
gári pártokkal, a kisgazda-moz
galommal és a szociáldemokra
ta vezetéssel egyaránt szembe
kerülő, majd több-kevesebb 
következetességgel a kommu
nistákkal szövetkező radikális 
szegényparaszt-mozgalom ala
kulását. A Bajcsy-Zsilinszky 
Endre nevével megjelenő Sza
bad Szó hetilap története kí
séri végig ezt a politológiai ér
tekezést, s ha már szó van itt 
jobbszárny (Kovács I.), közép-
(Veres Péter) és balszárny (Er
dei Ferenc, Darvas József) ár
nyalt megkülönböztetéseiről, 
kiegészíthetjük a palettát az
zal a segítséggel is, melyet a 
világháború alatt a balszárny
nak Józsa Béla, Kovács 
György és Nagy István is 
nyújtott (e könyvvel szinte 
egyidőben jelentek meg nálunk 
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románul Józsa Béla Szabad 
Szó-beli cikkei). Érdekes a népi 
írók, a népi kollégisták fel
tárt szerepe, a földreform, 
majd a szövetkezetesítés elő
mozdítása, végül az el lentmon
dások kiütközése, mely a párt 
feloszlásához vezet. A könyv 
idézi Erdei Ferenc távlatnyitá
sát (1946): „Két út van. Egyik 
a kapitalistáké, a másik a ke
let-európai szocialista népeké, 
de ezen belül az útnak egész 
sor változata van. És mi a 
saját utunkon megyünk." (Kos
suth, 1972.) 

BANNER ZOLTÁN: Csillag
faragók. — Mámorítóan szép 
látvány és o lvasmány ez a 
népi alkotókról, naiv művé
szekről és a tudatos népi tö
rekvések regeneráló hatásá
ról; a könyv sikerének titka 
nem az egyszerű tényközlés, 
hanem az a lírai ihletés, mely 
a kézművesség mélyen emberi 
közvetlenségét, cselekvő páto
szát művészettörténeti, sőt vi
láglátó képbe tudja emelni. A 
szerző rákérdez az erdélyi fe
jedelmek képíróira és kőfara
góira, s válaszul utódaikat fe
dezi fel a mai székelyföldi 
vagy máramarosi mesterekben. 
Bandi Dezső iparművészeti is
kolájáról, Péter Dezső népi bú
tortervezéséről nemzetközi ösz-
szehasonlításokban kapunk ér
tékelést. Meglepő a bemuta
tott mai „csillagfaragók" szá
ma, főleg a Kalotaszegen és 
a Székelyföldön. Példáikból a 
szerző a jövőre következtet: a 
népi alkotás nem elvágyakozó 
nosztalgia, hanem ellenkező
leg, az emberi egyéniség kife
jezéstechnikájának korszerű 
megújhodása. Kulcsot találunk 
itt Vida Géza és Szervátiusz 
Jenő törekvéseinek megértésé
hez, s a népi kultúra térhó
dításában a széria-giccsel 
szemben felfedezzük mindama 
elemi tényezőket, melyek az 
embereket újra „egyszerre 
kapcsolják földhöz és világ
egyetemhez". Erdély sok száz 
mai képírója és faragója, sok 

avantgarde művészi besorolásával kapcsolatos elége
detlenség. 

Szabolcsi Miklós a szocialista realizmus és a 
„nyilvánvalóan selejtes, giccsirodalom, a szélsősé
gesen konzervatív irodalom" között, a „köztes te
rületen" jelöli ki az avantgarde helyét. Ez a meg
határozás egyrészt túl általános, másrészt a két vég
let megjelölése különnemű, más-más síkon (rend
szerben) mozog, s így a kettő közöttiség pozíciója 
nem tisztázó értelmű. Az is kérdéses, hogy a „se
lejtes, giccsirodalom" és „a szélsőségesen konzer
vatív irodalom" mennyiben és hogyan érintkező 
két kategória, de még hangsúlyosabbnak látszik ez 
esetben az, hogy az egyes irányzatokon belül meg
levő (talán valamennyi irányzaton belül létező) mi
nőségi skálát — selejtestől kiválóig, mintaszerűig, 
illetve, más szempontból, konzervatívtól haladó 
szelleműig — élesen elválasszuk az egyes irány

zatok közötti, másnemű különbségektől. Kiemelt 
módon válik ez az avantgarde esetében elsődleges
sé. Hiszen az eredeti művek és utánzatok közötti 
eltérés, az alkotás értékű és a pusztán sematikus 
jegyeket majmoló ál-művek mindenkori különbsége 
talán egy művészi irányzaton belül sem kerül any-
nyira előtérbe, s nem ölt olyan megtévesztő for
mákat, mint éppen az avantgarde jelenségeknél. 
Ahogy ezt a szerző is többször megjegyzi: „ . . . e g y 
re nehezebb elválasztani az igazat a talmitól, a 
divatszerűt a maradandótól, a valóban fontosat az 
epigontól; az elválasztás nehézségeit a formai-tech
nikai jegyek még csak fokozzák." Másutt: „A di
vatszerű, a csak-feltűnést-kereső magatartások ezer 
változata fejlődött ki a vásznat késsel hasogató 
Fontanától a hulladék-kiállító Armanig, az anart, 
a nem művészet, a természetbe-beleképzelt művé
szet hirdetéséig." 

Valamennyi művészettörténeti, irodalomtörténeti 
stílus vagy irányzat alkotásainál tapasztalhatjuk, 
hogy azok legjava, remekművei mutatják fel leg-
koncentráltabban az illető stílus vagy irányzat jel
lemző jegyeit, a többi, más stílusoktól megkülön
böztető vonásokat. Ugyanakkor olyan értelemben 
is eligazítóak, hogy legkarakterisztikusabban kép
viselik a korszak egészéhez, elődeikhez, utódaikhoz 
való viszonyuk lényegét is; egyben keletkezéstörté
netük, társadalmi okaik felkutatásához is a törvény
szerűt megtestesítő, sűrítő példát szolgáltathatják. 
S ahogy a klasszicizmust például Racine Britanni-
cusa, a romantikát Hugo Hernanija jobban, meg
győzőbben és lényegesebb belső-külső összefüggé
seket felmutatóan szemlélteti, mint az irányzat je
lentéktelenebb alkotásai, divatszerű tömegtermé
kei, úgy az avantgarde sodrában létrejött művekre 
ez fokozottan érvényes. Ügy tűnik, hogy a tényleges 
avantgarde-nak nevezhető, eredeti művek és az ál-
avantgarde divatjelenségek alapvető elválasztása 
nélkül nehéz különbséget tenni a lényeges és lé
nyegtelen jegyek között; kiemelni a kísérőjelensé
gek, a felvett modorosságok, mindenáron modern-
kedés jelei közül az eredeti áramlatot (ha van), a 
történelmi indítékra utalót. Nehéz, ha nem éppen 
lehetetlen. Ügy látszik, mintha e nélkül az alap
vető, s végső fokon esztétikai minősítést jelentő 



mozzanat nélkül az egyes avantgarde jelenségek 
összetartozása és különbsége, tipizálása is alig 
volna elképzelhető; s mintha az alapvető esztétikai 
különbséget f igyelmen kívül hagyó vagy elmosó 
csoportosítás is félrevezető lenne. (Például az „indi
viduális-romboló", i l letve „kollektív-építő" lázadá
sok megkülönböztetése.) A neoavantgarde négy faj
tájánál is ez a kétség kísért („technokrata", „anar
chisztikus-szélsőséges kiáltás", „szervezett munkás
mozgalomhoz közeledő", és a „végletes kétségbe
esést hirdető" típus). Ez utóbbi csoportosításnál a 
már említett, más-más rendszer szerinti besorolás, 
a szempontok különneműsége is zavaró. A repre
zentatív alkotások, irányok kiválasztásával, az esz
tétikailag mérhető, i l letve nem mérhető jelenségek 
elkülönítésével, egyben a lényeges, meghatározó je
gyek kiemelésével talán az elődökhöz való viszony, 
a keletkezés, a történelem talajához fűző oksági 
kapcsolatok is egyértelműbben tisztázódhatnának. 

Természetesen mindez már eljövendő feladatok 
sokaságát jelzi. Mindazt, amit ez a kis könyv nem 
tűzött és nem tűzhetett maga elé. Utolsó fejezeté
nek címe: „Nyitott kérdések", jelképesen is értel
mezhető. Szabolcsi Miklós vállalja a kérdésfelvető, 
kísérlet jellegű munka hátrányait. Így voltaképpen 
vitatható állításai is tanulságosak, s ismét választott 
témájához hasonulnak. Provokációt fogad el, és to-
vább-provokál. Ösztönzések nyomában tovább-ösz-
tönöz. 

Széles Klára 

Uuno Kailas 
(1901—1933) 
Ugyanaz a kor, mint a Csokonaié, harminckét 

esztendő, s ugyanaz a betegség, mint a Csokonaié, 
a tüdőbaj. 

Élete utolsó tíz esztendejében írta azt az öt ver
seskötetet, amiért ott ragyog Suomi égboltján. Az 
öt kötet: Tuuli ja tähkä — A szél és a kalász (1922), 
Purjehtijat — Csónakázók (1925), Silmästä silmään 
— Szemtől szembe (1926), Paljain jaloin — Saru 
nélkül (1929), Uni ja kuolema — Az álom és a ha
lál (1931). 

„Az ő költészetének hangskálája nem széles" — 
írja róla Tarkiainen. Szerelmes versek, hazafias 
versek, egy-két ballada, szatírák. 

A hangskála nem széles, de az érzés és a gondo
lat mély. Mi foglalkoztatja Uuno Kailast? A sorshoz 
való viszony. Legtöbbet használt szava talán a 
Kohtalo. S mit jelent? Sorsot, végzetet, halált. A 
költő bátran viseli, amit a végzet rámért. Bátran 
szembenéz a halállal. Pesszimista, de magatartása 
markáns pesszimizmus. Inkább felemel, mint letör. 

Uuno Kailas úgy látja, hogy a testünkhöz bil in
cselt fájdalmas léleknek csak a művészi szépségek 
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ezer szövő-mintázója Európa 
és a nagyvilág el ismerő tük
rében villan elénk, s az ered
ményhez hozzájárul a két se
gítőtárs, Bandi Dezső és Sza
bó Tamás fotóművészete is. A 
kötet szép kiállításáért Bálint 
Lajost illeti dicséret. (Kriterion, 
1972.) 

MOCSÁR GÁBOR: Ki vágta 
fejbe Hudák elvtársat? — Nem 
a szokványos krimi-paródiák 
egyikét írta meg Mocsár Gá
bor, hanem olyan szatirikus 
krimit, amelyben az izgalma
kat nem a váratlan fordula
tok, a nyomozás telitalálatai 
adják, ellenkezőleg, e baktató-
falvi „krimi" során kiderül, 
hogy szó sincs bűntényről, 
igenis van azonban társadalmi 
fonákságokról. A nyomozó és 
a gyanúsítottak bemutatása jó 
alkalmat nyújt a kitűnő hu
morú szerzőnek, hogy ötlete
sen vezessen végig egy mai 
falun, feltárja az emberek kö
zötti viszonyokat. Társadalmi 
regény? Szatirikus krimi? Kri
mi-szatíra? Mindenképpen kel
lemes, hasznos, értékes olvas
mány. (Magvető, 1971.) 

GARY A. STEINER: Az em
berek televíziót néznek. — A 
mass media leghatásosabb esz
közének, a televíziónak hatal
mas az irodalma, hiszen Ame
rikában könyvalakban jelenik 
meg mindaz, amit a könyv — 
állítólag legveszedelmesebb — 
ellenfelének felrónak. Az an
gol nyelvű mű fordítása nagy 
— és bizonyos mértékben ál
talánosítható — amerikai ta
nulságok megismertetését szol
gálja: hadd tanuljunk végre 
a más kárán. Mikor Ameri
kában megjelent a tv, „sűrű 
igénybevételét" az újdonság 
hatásának tulajdonították. Az
tán megszűnt újdonság lenni, 
s maradt a „sűrű igénybevé
tel". (Nálunk az újdonság té
nyező is még mindig hat, s 
hátravan még a színes techni
ka nóvuma; szóval a Guten
berg-galaxisban nem ért még 
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véget a „betolakodók" fenye
getése.) „Lehet, hogy a tv-né-
zés valamiféle szenvedély jel
legét öltötte, amiért reggel 
utáljuk magunkat; de ha eljön 
az este, újrakezdjük." Megál
lapították, hogy az igényeseb
bek általában kísérletet tesz
nek a „rossz szokástól" való 
szabadulásra (de sokan csak 
mondják, mert úgy illik). A 
tv — dicséretére válik — min
denben megnyilvánuló haté
konyságával agitál önmaga el
len is. Mégiscsak ki kellene 
találni — ha nem volna. (Az 
MRT Tömegkommunikációs 
Kutatóközpontjának kiadása, 
1972.) 

VARGA ZOLTÁN: Eláll az 
eső. — E kötet legjobb írá
sainak színtere a szenvtelen 
történelem s benne a gondo
lat és lélek sejtelmektől és az 
ésszerűség páncélzatától hatá
rolt világa. Varga ihletője és 
mindenkori témája a „szel
lemerkölcs" és a valóság drá
mai küzdelme, alkotói módsze
re a szinte észrevétlen átveze
tés az egyediből — képletes-
ség útján — az általánosba, 
szemléletmódja pedig az ész
leletet elemeire bontó, majd 
újra egy gondolatba sűrítő, 
kettős prizmarendszerként mű
ködő látás. A kortörténetivel 
egybefonódó lélektani törvény 
mágneses erővel rendezi ma
ga köré cselekmény és je l lem
ábrázolás elemeit. Epikus 
nyugalmú írások ezek, legja
va az aforizma és a klasszikus 
szatíra telibe találó erejével 
vetekszik, s ethoszukban meg-
ejtően tiszta szöveg- és törté
néskörnyezetben érvényesül. 
(Forum, 1972.) 

KISS JENŐ: Rovásírás. — „És 
egyéb feljegyzések" — így a 
sejtelmes alcím. Naplót sejtet, 
s az is talán ez az elegáns 
köntösben megjelent epigram-
ma-sorozat. A tartalomjegyzék 
három füzetbe sorolja őket, 
bár némelyikük — igazi ro
vásírásként — nemes és tartós 

és a szerelem adhat vigaszt. Ezért írja: 

Kellenek az új s új álmok, 
kik játszanak tovább velem, 
hintáztatnak a csillagok 
sugarából font kötelen. 

(A kis szobám ajtajában) 

Egyfelől tehát az értelem, amely sötéten látja a 
világot, másfelől a szív, amely lángol és izzik a va
lótlan valóságokért. Ez Uuno Kailas költészete, 
Uni ja kuolema. Álom és halál. Az álom nála azt 
jelenti, amit Adynál az új ló. 

Meglepő, hogy mennyi gondolat- és motívum
egyezés van Uuno Kailas és Ady közt. Lássuk 
csak: 

Ady: 

Halál leseng e nyári napon, 
Mintha én feküdnék bölcsődben, 
Kicsi fiam, 
S álom-arcocskád cirógatom. 

(A fiam bölcsőjénél) 
Uuno Kailas: 

Csak te maradsz meg belőlem, 
lelkem fattya, édes álmom, 
szemeidben ott ragyog az 
én örökkévalóságom. 

(Kicsi fiam) 
Ady: 

Add nekem a te szemeidet, 
Hogy vénülő arcomba ássam, 
Hogy én magam pompásnak lássam. 

(Add nekem a szemeidet) 
Uuno Kailas: 

Az én arcomból feléd most a te 
kegyetlen szemeid intnek. 
Szép bús szemekkel nézel vissza te. 
Elcseréltük szemeinket. 

(Elcseréltük szemeinket) 
Ady: 

Megyek, megyek: ez a Halál, 
Tudom, tudom: ez a Halál. 
Felöltözök, ajtót nyitok 
S a küszöbön utamba áll, 
Óh, be bolond, halálos éj. 

(Bolond, halálos éj) 
Uuno Kailas: 

Ajtóm, ajtóm, mért engedted 
az ős-Nornát közelembe, 
de megbomlott, de megbomlott 
körülem a világ rendje. 

(A kis szobám ajtajában) 



S az is meglepő, hogy a Kőmíves Kelemenné 
című székely népballada párja megvan Uuno Kai-
lasnál. Csakhogy itt Déva vára helyett harang van, 
befalazott asszony helyett pedig forró kazánba do
bott kislány. 

Uuno Kailas Heinolában született. Egyetemet v é 
gez. Költő, újságíró. 

A mi népünk szemében — még tán ma is — a 
költő csak amolyan lebecsült tintanyaló. Nem így 
a finneknél. Ők tudják, hogy népből nemzetté vá
lásukat az íróknak, költőknek köszönhetik. Meg is 
becsülik őket. Ennek a megbecsülésnek kétféle for
mája van: vagy társadalmi segítségadásban mutat
kozik meg (egyetemi tanárrá választják őket; Hel
sinkiben a Művész-házban lakhatnak három-négy 
szobás lakásokban), vagy az egyéni sorsuk feletti 
sajnálkozásban. Ez utóbbi járt ki, sajnos, a legna
gyobbak közül Aleksis Kivinek, Eino Leinónak — 
és Uuno Kailasnak is. Aleksis Kivi, a Hét testvér 
című regény szerzője az éhségtől, nyomorúságtól 
megőrül, Eino Leino a kocsmák padjain birkózik az 
ős Kajánnal, Uuno Kailas pedig Olaszországban, 
Capri szigetén meg Nizzában foltozgatja rongyos 
tüdejét, onnan megy el harminckét éves korában 
a halál forspont-szekerén. 

Gellért Sándor 

Mills hatalom-szociológiája 
A huszadik század amerikai szociológiáját kevés

sé ismerjük. Még kevésbé annak kritikai vonulatát, 
s alig e kritikai szociológia egyik legérdekesebb és 
legeredetibb egyéniségét, C. Wright Millset. Hazai 
viszonylatban a Sinteze sociologice (Szociológiai 
szintézisek) sorozatban megjelent újabb kötet* az 
első átfogó tanulmány, mely az amerikai gondol
kodó munkásságát ismerteti. 

Művei nálunk eddig még nem jelentek meg. A 
recenzenst ez a továbbiakban arra szorítja, hogy 
az ismertetés úttörő érdemeit elismerve (hasonló 
próbálkozást magyarul is szívesen látnánk!), C. 
Wright Mills bemutatásának szenteljen nagyobb 
teret. 

Alakja igen vitatott, különösen honfitársai kö
rében. Ennek egyik fő oka talán abban keresendő, 
hogy felfogása Gitta Tulea szerint nem illeszkedik 
be az amerikai irányzatok egyikébe sem. Nem so
rolható sem a nagy elméletek (Grand Theory), sem 
az empíria képviselői közé. Helyének körvonalazá
sát a szerző mégis megkísérli, párhuzamot vonva 
Mills és a szociológia klasszikusai, Mills és a kor
társ polgári szociológia, valamint a marxista szo
ciológia között. 

A tanulmány szerzője felhívja a figyelmet arra, 
hogy Mills a szociológus és általában az értelmi-

* Gi t ta T u l e a : C. W . Mil ls . Edi tura Şti inţif ică. Bucureş t i . 
1972. 
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anyagra: fára, kőre kívánkozik 
inkább, mint mulandó papír
ra. Nemesek és tartósak a 
gondolatok is: „Van, ami úgy 
enyém, akár nevem / Ne add 
kegyként azt, mi kijár nekem" 
— követeld a költő, szószólója
ként minden embernek, akár 
tudja, akár nem, mi jár neki. 
Nem titkolja, hogy az abszurd 
a valóság tartozéka, nem a 
képzeleté (Abszurd), a képte
lenség pedig le nem vont kon
zekvencia, tény és képzet gro
teszk ellentéte (Képtelensé
gek). Árkossy István borítója, 
a formátum, a papír, a nyo
más könyvkiállításra méltó re
mekké sikerítette ezt a köte
tet. (Dacia, 1972.) 

EPERJESSY KÁLMÁN: Váro
saink múltja és jelene. — 
Eperjessy Kálmánnak a ma
gyar településtörténet kiváló 
kutatójának 1966-ban jelent 
meg A magyar falu története 
című munkája. Településtör
téneti kutatásának betetőzése, 
előző munkájának folytatása a 
jelen könyv. A szerző azoknak 
szánta munkáját, akiknek vá
rosuk gazdasági-építészeti fej 
lesztése és kultúrájának irá
nyítása a feladatuk, de egyút
tal a városok iránt érdeklődő 
nagyközönségnek is. Könyve 
— mely az eddigi magyar vá
rostörténeti kutatások szinté
zise, kiegészítve saját kutatá
saival — ezeknek a célkitűzé
seknek teljes mértékben meg 
is felel. Így munkáját hasz
nosan olvashatják a városve
zetők, a várostervezők, a vá 
rostörténet kutatói, és haszon
nal olvashatja a nagyközönség 
is. A kitűnő papíron nagyon 
jól érvényesülő sok szép vá
roslátkép, városalaprajz, vá
rosrészlet, régi térképrészlet, 
valamint néhány régi viseletet 
ábrázoló kép teszi szemléletes
sé ezt a munkát. A Műszaki 
Könyvkiadót a legnagyobb di
cséret illeti Eperjessy Kálmán 
kötetének igen szép kiállításá
ért. (Műszaki Könyvkiadó, 
1971.) 
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JORDÁKY LAJOS: Janovics 
Jenő és Poór Lili. — Akik is
merték őket, azokban eltűnt 
időket idéz ez a könyv. Akik 
nem ismerték, most szembe
síthetik a legendát a valóság
gal. Nem mintha deheroizálni 
akarna Jordáky Lajos könyve. 
A nimbusz megmarad színház
történetünk Philemonja és 
Baucisa körül. Csak évtizedes 
kutatómunka vasszorgalmával 
összegyűjtött életrajzi adatokat 
nyerünk a nagy igazgatóról, 
akiben a színházművész a ren
dezővel, a tudós a menedzser
rel párosult. S a nagy színész
nőről, kőszívű királynők fe
lejthetetlen alakítójáról, akit 
azonban a szerző Vassza Zse-
leznova szerepében lát a leg
nagyobbnak. Janovics Jenő és 
Poór Lili pályája közel fél 
század az alapításának száz
nyolcvanadik évéhez közeledő 
kolozsvári színház történetéből. 
Így aztán Jordáky Lajos szí
nészi arcképnek nevezett ta
nulmányából a kolozsvári szín
ház történetének események
ben leggazdagabb szakaszáról 
is képet alkothatunk. (Krite
rion, 1971.) 

MERVYN BRUXNER: Muzsi
kus akarsz lenni? — Vékonyka 
könyv a Mervyn Bruxneré. 
Látszólag semmiben sem kü
lönbözik az ifjabb olvasóknak 
szánt, a zene népszerűsítésével 
foglalkozó kiadványoktól. Pe 
dig nem „népszerűsít". Ellen

kezőleg, levél-sorozatában is 
merteti mindazt a nehézséget 
— és valljuk be: szépséget —, 
amit a zeneszerző, a karmes
ter, a szólista, a zenetanár, a 
zenekritikus, sőt a zenehallga
tó munkája jelent. Miközben 
óva inti fiatal barátját a zene
alkotással kapcsolatos tévhitek 
eredményeként kialakított, fe
lületes ítéletektől, ő maga egy 
sereg hasznos, gyakorlati ta
náccsal, intő figyelmeztetéssel 
szolgál a zene megközelítésé
nek bármelyik módozatára vo 
natkozólag. Réber László ked
ves és kifejező illusztrációi fo-

ség szerepének hangsúlyozásával a francia felvilá
gosodás hagyományait követi. De a miiisi e lmélet 
több eleme, s annak központi kategóriája, a hata
lom fogalma Max Webertől ered. Mills azonban 
nemcsak a kérdések fölvetésében, de humanizmu
sában is aktívabb. 

Érlelődésének fontos állomása a marxizmus. Ha 
nem is jutott el alapvető tételeinek teljes megérté
séhez, arról meg volt győződve, hogy az igazi szo
ciológia csak a marxizmus keretei között képzel
hető el. 

Mills felfogásának részletes ismertetése alapjában 
véve három művének: a The Power Elite (Az ural
kodó elit), a White Collar (Fehérgallérosok) és a 
The Sociological Imagination (Szociológiai képzelet) 
ismertetésére épül. Ezek mindegyike rendszerének 
egy-egy állomását jelzi. 

Az „uralkodó elit" elmélete az amerikai társa
dalom konkrét elemzésének eredményeként szüle
tett. Mills a társadalom struktúrájának meghatáro
zó elemét a hatalomban látja. A hatalom birtokosa 
a társadalom elitje, egy olyan zárt kaszt, mely 
az amerikai társadalomban vezető szerepet tölt 
be. Mills megállapításait konkrét megfigyeléseire, 
a valóság történeti elemzésére alapozza. Végső so
ron az amerikai demokrácia formális jellegének 
megállapításáig jut el. Szerinte a hatalmi elit kon
zervatív álláspontra helyezkedik saját hatalmának 
megerősítése érdekében. Mills a hatalmi elitet Pa-
reto, Mosca, Ortega y Gasset értelmezésétől elté
rően nem tekinti a társadalom pozitív erejének. Ez 
a hatalmi elit a tömegkommunikációs eszközöket 
használja fel egy hamis, torz társadalomkép közve
títésére, a tömegek manipulálására, saját pozíciójá
nak erősítésére. Az elittel szembenálló „tömegtársa
dalom" Mills felfogásában más tömegelméletekhez 
képest konkréttá válik. Az irracionalista „tömeg"-
felfogással szembenállva, Mills a tömegtársadalom 
eredetét a hatalomnak a tőkésállam vezető köreiben 
való koncentrálásában fedezi fel. 

Az amerikai társadalom sokkal finomabb, ár
nyaltabb képét nyújtja a „fehérgallérosok"-ról szó
ló elméletében. A „középosztály" társadalmi pozí
ciójának meghatározottságában a gazdasági ténye
zők mellett a hatalom, a státus, a presztízs, a fog
lalkozás meghatározó jellegét emeli ki. Értékes 
ez az elemzés, mert rávilágít e réteg történetisé
gére, majd horizontális és vertikális struktúráját 
vázolja. A „középosztály" vertikális elemzése során 
megrajzolja ennek strukturális modelljét, egy négy
szintű piramist, amelynek csúcsán a menedzserek, 
a hatalom kezelői, alapján a kereskedelmi alkal
mazottak helyezkednek el. A tanulmányban vázolt 
piramis-modell ellentmond azonban a társadalom 
totális struktúra-modelljének. 

Mills az amerikai társadalom számtalan megfi
gyelhető jelenségét elemezte, így az intézményesí
tett bürokratizmust mint az ipari társadalom ti
pikus velejáróját, a munkában való elidegenedés 
tömegjelenségét. Gitta Tulea mégis helyesen álla
pítja meg, hogy Mills n e m ismerte föl a forradalmi 
harc szükségességét. 

A tanulmány utolsó fejezete Mills szociológiai is-



meretelméletét vázolja. Mills nem követi ezen a 
téren sem az empirikus, sem a funkcionalista isko
lát, új státust keres a szociológiának. A társada
lom valós struktúráját a szociológiai képzelet (so
ciological imagination) elméletével és módszerével 
kívánja feltárni. Ez a makro- és mikro-szint egy
ségbe vonását jelenti. A társadalmi haladásban 
Mills különleges szerepet szán a szociológusnak. 
A társadalmi elmélet és gyakorlat kiépítésében 
szerinte az értelmiségnek harcos, aktív magatartást 
kell magáévá tennie. 

Mills a hatalmat a megismeréssel hozza kapcso
latba. A hatalmi döntések a valóságnak megfele
lők kell hogy legyenek. Ezért szeretné Mills a szo
ciológiát beépíteni a politikába. 

A tanulmány rámutat az amerikai szociológus fel
fogásának túlhaladott oldalaira is. Sok kérdés ter
mészetét helyesen látja, megoldásai mégsem mutat
nak túl társadalmán. Kérdés, hogy a ráció, a meg
ismerés képes-e gyökeresen átalakítani a társada
lom struktúráját. Bár a forradalom, a munkásosz
tály nem kapott helyet elméletében, Gitta Tulea 
úgy véli, Mills előbb vagy utóbb eljutott volna ezek 
megértéséhez is. 

Neményi T. Ágnes 

Moby Dick — 
„roppant rémmese" 
egy fehér bálnáról 
Herman Melvil le 1851-ben keletkezett világhírű 

regénye, a Moby Dick, már 1929-ben eljutott hoz
zánk. Első magyar fordítása a Dráma a tengeren 
hangzatos címet viselte. S ha figyelembe vesszük, 
hogy a regényt majdnem hetven évig az ismeret
lenség homálya rejtegette, s csak az első vi lág
háború után fedezték fel újra, akkor a tolmácsolás 
gyorsaságát illetően nem panaszkodhatunk. 1958-ban 
Szász Imre elkészítette a korszerű Moby Dick-for-
dítást is, Budapesten a Móra Ferenc, nálunk az If
júsági Könyvkiadó jelentette meg. 1963-ban a Szép
irodalmi Könyvkiadó Olcsó Könyvtár sorozata újra 
elárasztotta a könyvpiacot Moby Dickkel. Majdnem 
minden serdülőkorú, kalandvágyó ifjú beszerez
hette ezt az érdekes kötetet. 

De mi is okozta a könyv reneszánszát? 1920 óta 
tucatjával jelentek meg az Egyesült Államokban 
a Melville-monográfiák, a Moby Dick-elemzések. A 
regény szent szöveg lett, egyetlen mondatán a kri
tikusok éveken át vitatkoznak. Ez pedig lehetetlen 
volna egyszerű kalandregény esetében. Olvasói az 
1920-as években éppen arra jöttek rá, hogy ez a 
művelt amerikai tengerész számos egyszerű tenge
rész-kalandregénye mellett írt egy bonyolult remek
művet, mely ugyanúgy izgalmas történetet mutat 
be, mint korának divatos irodalma, de többet akar 
adni, mondanivalót rejt a sorok közé, a vi lág-
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kozzák ennek az okos és szé
pen kiállított könyvecskének a 
hatékonyságát. (Zeneműkiadó, 
1971.) 

Írószemmel 1970. — Irodalom 
és valóság kapcsolata egyre 
inkább írók és olvasók érdek
lődésének középpontjába ke
rül. Az már régen nem vitás, 
hogy az irodalmi riport és iro
dalmi szociográfia előiskolá-
ja nélkül nehezen lehet e lkép
zelni fajsúlyos, kiemelkedő 
szépirodalmi alkotást. Vita 
tárgyát képezheti viszont ma 
is az, hogy mit értünk a ri
port és szociográfia irodaimi
ságán. Az Í rós zemmel 1970 cí
mű antológia példaként szol
gálhatna egy szakember szá
mára e kérdések elméleti ér
vényű tisztázására is. A való-
ságismeretét bővíteni kívánó 
olvasó ugyancsak szívesen v e 
szi kézbe ezt a kötetet, mely
nek borítóján olyan ismert 
magyarországi írók nevét ol
vassa, mint Darvas József, 
Galgóczi Erzsébet, Cseres Ti
bor, Moldova György, Csurka 
István, akik nem ítélik ran
gon alulinak a riportírást, sőt 
képességeik legmagasabb m ű 
vészi szintjén művelik, s olyan 
állampolgári elkötelezettséggel 
vállalják, mellyel író, olvasó, 
irodalom s szociográfia egy
aránt csak nyerhet. 1970-ben 
egy ország legkülönbözőbb ré
tegeit foglalkoztató gazdasági, 
politikai, erkölcsi kérdéseket 
— gondokat, eredményeket — 
ismerünk meg az antológia 28 
írásából. Az előző, hasonló kö
tet sikere adta az ötletet, hogy 
ezután évente lásson napvilá
got egy-egy i lyen riportkötet, 
a sok folyóiratközleményből a 
legméltóbbak válogatása. (Kos
suth, 1971.) 

Eposz a Szamoson. — Román 
és magyar nyelvű bővített 
szöveggel, valamint angol, né
met, francia és orosz rövidí
tett szöveggel, gazdagabb kép
anyaggal újból megjelent az 
Eposz a Szamoson c ímű gyűj-
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teményes képesalbum. A má
sodik kiadás nem egészen egy 
évvel az elsőnek a megjele
nése után került a könyvüzle
tekbe; s ha ez a körülmény 
nem is lehet teljes érvényű 
és minden szempontból pon
tos értékmérője a szóban for
gó munkának, a kétszeri sajtó 
alá rendezés gyors egymásutá
nisága cáfolhatatlan bizonyíté
ka a kiadvány iránti fokozott 
érdeklődésnek. A gyűjtemény 
— mint ismeretes — az 1970. 
május—júniusi árvízkatasztró
fa krónikája. (Cronica Sătmă-
reană és Szatmári Hírlap, 
Szatmár, 1971.) 

PLATÓN: Szókratész pöre — 
Levelek. — Bár Stefan Zweig 
nem számítja az emberiség 
„csillagórái" közé azt az órát, 
amelyben Szókratész a méreg
pohár kiürítése előtt tanítvá
nyaival elbeszélgetett, mégis 
az életbölcsességnek és az 
önuralomnak olyan percei vol
tak ezek, amelyekre a hasonló 
helyzetekkel megkísértett át
lagember csak borzongó tisztelettel tud gondolni. Erről az 
óráról szól és arról, ami előtte 
és utána történt, a „boldog 
tanítvány" — ahogy múlt szá
zadbeli filozófiatörténészünk, 
Péterfi Károly nevezi —, az
az Platón három dialógusa és 
három levele. Devecseri Gá
bor és Faragó László fordítot
ta magyarra még a háború 
alatt ezt az ókori géniusz pe
rében el nem hangzott, de mű
velődéstörténetünkből kitöröl
hetetlen védőbeszéd-sorozatot. 
Katona Ádám előszava alapos 
tanulmányokra vall, de a TÉ
KA sorozat számára túlmére
tezett. (Kriterion, 1972.) 

HEGEL: Történelem és társa
dalom. — Huszár Vilmos nem 
szívesen száll le a tudomány
népszerűsítés szintjére. Ezért 
Hegelnek A világtörténet fi
lozófiájából és A szellem fi
lozófiájából vett szemelvénye
it is olyan előszóval látta el, 
amely feltételezi a nagy mű 

háború sújtotta X X . századi európai embernek is 
rejteget üzenetet. 

Mi csak az 1920 előtti Moby Dicket ismerjük. 
A regényt ifjúsági irodalomnak tekintjük, s ha va
lakinek idősebb korában kerül is a kezébe, akkor 
sem fárasztja magát az unalmasabb elmélkedések
kel. Egy kalandregényben csak az izgalmas cselek
mény lehet fontos. Ezen a fordítások sem léptek 
túl. Kiirtottak mindent a szövegből, ami túlmuta
tott a bálnavadászaton. Csak 1969-ben jelentette 
meg a Magyar Helikon első teljes Moby Dick-for-
dításunkat: bibliai vonatkozásaival, elmélkedő fe
jezeteivel, „cetológiai" elmefuttatásaival együtt. Ta
lán most nálunk is megkezdődik a regény történe
tének „1920 utáni" szakasza, felnőtt olvasmánnyá 
lép elő. 

Melvil le regénye az amerikai romantikus prózá
nak ahhoz az elsősorban Hawthorne képviselte 
irányzatához tartozik, amely nagy jelentőséget tu
lajdonít a szimbolikus kifejezésnek. A Moby Dick 
szimbolikus-allegorikus regény. Még akkor is, ha 
éppen Melvil le tiltakozik ellene a XLV. fejezetben: 
„ . . . m é g kicsúfolnák a Moby Dick-et, mint va 
lami roppant rémmesét, vagy ami még rosszabb 
és visszataszítóbb, mint valami ocsmány és elvi
selhetetlen allegóriát".* Mert felhozhatunk el len
idézeteket Hawthorne-hoz írott leveleiből — kü
lönben az egész regényt neki ajánlotta —, me
lyekből kiderül, hogy a Moby Dicket értelmezni 
kell, sőt Hawthorne meg is találta a „helyes" ér
telmezést. Kár, hogy nem maradt fenn az utókorra. 
Így viszont a vitatkozók szabadon érvelhetnek: néha 
teljesen el lentmondó magyarázatokat dolgoznak ki 
ugyanarról a szereplőről, mi több, véleményüket 
is egyazon idézettel támasztják alá. A Moby Dick 
százarcú, megfoghatatlan, mint maga a címszereplő 
bálna. Mindenki megtalálhatja benne egyéni prob
lémáira a választ, vagy belevetítheti gondjait — 
talán ez a világmindenséget felölelő nyitottság teszi 
remekművé. 

Maga a történet egyszerű és izgalmas. Ishmael, 
a nagyvárosi fiatalember bálnavadászhajóra akar 
elszegődni, N e w Bedfordba, majd Nantucketbe 
megy, közben összebarátkozik a pogány szigonyos-
sal, Queequeggel. Az éppen induló Pequodot vá
lasztják ki a hajók közül. Minden rendben halad, 
míg a monomániás kapitány, Ahab nem lép a fe
délzetre. Fél lábát Moby Dick, a félelmetes fehér 
bálna harapta le, s most bosszút kíván állni rajta: 
„Ezért szálltatok hajóra, emberek, hogy üldözzétek 
a fehér bálnát a szárazföld mindkét partján és a 
földkerekség minden partján, míg fekete vért nem 
köp és hátára nem fordul." Ezek a szavak megha
tározzák az út további szakaszait: át az Atlanti-
és az Indiai-óceánon a Csendes-óceán egyenlítői 
vizeiig. Itt a háromnapos ütközetben Moby Dick le
győzi Ahabot, a Pequodot is elsüllyeszti, mindenki 
meghal, Ishmaelt kivéve, aki a történetet elmeséli. 

Ez a regény sem indul másként, mint a szerző 

* Valamennyi idézetünket a M o b y Dick v a g y a fehér bálna 
(fordította Szász Imre). Magyar Hel ikon. Budapest, 1969 — 
kiadásból vettük. 



korábbi önéletrajzi jellegű kalandtörténetei. Menet 
közben alakul át. Valószínűleg már jó néhány fe
jezetet papírra vetett, mikor — talán kortárs példák 
alapján — rájött, hogy a fehér bálna történetét 
„másként" is elő lehet adni: mítoszi, bibliai, vi lág
irodalmi színekkel tarkítva, beleépítve az emberiség 
nagy problémáit. Feltehetően az első tizenöt fe
jezet nagyjából megfelel a kalandregény-indításnak, 
a hajó kifutását megelőző fejezetek némi átdol
gozással kerültek bele a végleges változatba, a 
XXIII . fejezettől kezdve a szimbólumok jegyében 
születtek a további részek. Ezzel magyarázhatók 
egyrészt Melville következetlenségei. Például az, 
hogy a Pequod a Horn-fok megkerülésére indul, 
mégis a Jóreménység fokát kerüli meg. Ebbe a 
szerkezetbe Melville kétféleképpen is beilleszti 
szimbólumait. Alkalmaz az egész regényt átfogó 
szimbólumrendszereket (helyesebben allegóriát), va
lamint szimbolikus fejezeteket, melyek nemcsak ön
magukban érdekes, kerekded történetek sokrétű 
mondanivalóval, hanem jelentős mértékben kiegé
szítik a központi szimbólumrendszert is. Ilyen pél
dául a XCIX. fejezet az ecuadori aranypénzről vagy 
„A Hej oda története" című fejezet, amely egy ten
geri lázadást mesél el, húsz oldalon mutatva be, 
hogy így is végződhetett volna a Pequod története. 

Melvil le legmeglepőbb mesterfogása kétségtele
nül az, hogy mind az egyes jeleneteket, mind az 
egész regény cselekményét hitelessé tudja tenni. Ezt 
pedig a szemtanú, az első személyű narrátor be
iktatásával oldja meg. Ishmael saját élményeit me
séli el, s közvetlen hangján mindent értelmezni 
próbál, gondolatait közli velünk. Mint aktív sze
replő, elég jelentéktelennek tűnik: átlagtengerész. 
A regény szimbólumrendszerében mégis központi 
szerepet játszik: ő a természetet elfogadó, azzal 
összhangban élő ember. A fehér bálna pedig nem
csak hogy el lenszenvet nem kelt benne, hanem a 
természet megtestesült csodájának, a teremtés szim
bólumának tekinti. 

Ishmaelt megkíméli Moby Dick, Ahabot viszont 
elpusztítja. Mert Ahab egyetlen célja csak az, hogy 
mindennel szemben bebizonyítsa felsőbbrendűségét. 
Ebben a „minden"-ben az egész vi lágegyetem benne 
rejlik, s természetesen Moby Dick a természet, a 
teremtés, a mennyei rend megtestesítője: „Nekem 
a fehér bálna a fal, amelyet mel lém tettek. Néha 
azt hiszem, nincs rajta túl semmi. De elég ó maga 
i s . . . " A fehér bálna előlép kényszerképzetté, 
amellyel szemben kilátástalan egy elmebeteg küz
delme, még akkor is, ha magáról a Sátánról van 
szó. Mert Ahab az isteneket oly gúnyosan veti meg, 
hogy semmi kétséget sem hagy az olvasóban sá
táni fogantatása felől. Úgy tűnik, hogy Ahab ka
pitány Milton lázadó, szenvedélyes és büszke an
gyalának XIX. századi ikertestvére. S hogy ez az 
antikrisztus-jelleg még hangsúlyozottabb legyen, 
Melville Ahab szövetségeseként a rideg, számító 
„középkori" ördög megszemélyesítőjét, Fedallahot is 
a hajóra csempészteti. 

A regény legtöbbet vitatott figurája maga a cím
szereplő bálna, Moby Dick. Ritka fehér példány, 
nemcsak nagysága elrettentő, de okos rosszindulata 
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ismeretét. A jegyzetanyagban 
sem a közhasználatú filozófiai 
szótár alapján, hanem a he
geli műből vett idézetekkel 
magyarázza meg az alapfogal
makat (lét, jelenség stb.). Ez
zel kizárja olvasói köréből 
azokat, akik Hegeltől most ol
vasnának először, és személyes 
hozzáállással, eredeti módon 
vezet végig a történelem és a 
társadalom Hegel szerinti 
problematikáján. Ha idegen
vezetőnk hatása alá kerül is 
mesterének, mégsem neohege-
liánus, hanem marxizmuson 
pallérozott e lméjű kommentá
torral van dolgunk, akinek 
többek között az is megjárja 
az eszét, hogy a nemzetiségi 
létünket érintő legfontosabb 
hegeli tételeket is (állam, n é p 
szellem, egyén) felvegye gyűj
teményébe. Kevesen fogják 
elejétől végigolvasni a köny
vet, azok viszont nagyon so 
kat tanulnak belőle. (Kriteri
on, 1972.) 

DEÁK FARKAS: Fogságom 
története. — Ha a TÉKA-so-
rozatnak nemcsak az a célja, 
hogy a szellemi élet és a köz
élet klasszikusaitól adjon sze
melvényeket, hanem az is, 
hogy felfedje a háttérben ál
lókat, akkor a Fogságom tör
ténete ennek a célnak kitű
nően megfelel. Deák Farkas, 
aki marosvásárhelyi diák ko
rában keveredett a Makk-féle 
összeesküvésbe, s öt évet töl
tött részben hazai börtönök
ben, részben a csehországi J o -
sefstadtban, az elfelejtett írók 
közé tartozik, bár közhasznú 
tevékenységet folytatott. Ha 
elbeszélései nem is, gazdaság
története, a kolozsvári ö tvös
legények 1575. évi sztrájkjá
ról szóló tanulmánya, a ro
mánsággal rokonszenvező írá
sai ma is figyelemre érdeme
sek. Amit pedig Kovács Jó
zsef előszavával most a TÉ-
KA-kötetben kapunk tőle, az 
nemcsak magával ragadó le
írása az abszolutizmus alatti 
fogolyéletnek, hanem vallo 
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más nemes szándékról és em
beri hiszékenységről, keserű 
évekről és emberi jóságról a 
nyomorúságban. Egy hazai Sil
vio Pellico beszél 1869-ben, 
húsz év távlatából a fogság 
megszépült emlékeiről. (Krite
rion, 1972.) 

LADISLAU GÁLDI: Introdu
cere în istoria versului româ
nesc. — Gáldi László majd
nem 500 lapos kötete a ro
mán verselés történetét tar
talmazza a népköltészettől a 
mai irodalomig. Elsősorban a 
nagy irodalomtörténeti korsza
kok (reneszánsz, barokk, fel
világosodás, romantika, szim
bolizmus stb.) prozódiáját mu
tatja be, de külön fejezetek
ben kiemelve tárgyalja a ro
mán verselést nagymértékben 
megújító Eminescu, Macedons-
ki, majd a mai metrikát kiala
kító Arghezi és Blaga érde
meit. A korszak-leírások kro
nológiájából szépen kirajzoló
dik a román versformák fejlő
dése és az összehasonlításul 
szolgáló európai háttér is. (Edi
tura Minerva, 1971.) 

The Sociological Review Mo
nograph. Hungarian Sociologi
cal Studies. — Az angliai So
ciological Review nagy szocio
lógiai monográfiasorozatának 
17. — Paul Halmos szerkesz
tette — kötete a mai magyar
országi szociológia valóban ér
dekes keresztmetszetét mutat
ja be jó néhány színvonalas 
szaktanulmány tükrében. A 
válogatás munkája Kulcsár 
Kálmán érdeme (ó írja a be
vezetőt is A magyar szocio
lógia múltja és jelene c ím
mel). Szerzőként szerepelnek 
m é g a következők: Cseh-Szom-
bathy László, Ferge Zsuzsa, 
Hegedűs András, Héthy La
jos, Losonczi Ágnes, Makó 
Kata, Márkus Mária, Sas H. 
Judith, Szabady Egon, Szabó 
András, Szelényi Iván, Szesz-
tay András, Varga Károly. 
(University of Keele, 1972.) 

is távol tartja a csupán anyagi érdekeket szem 
előtt tartó vadászokat. Ő ugyanis nem menekül 
üldözői elől, hanem ellentámadásba lendül, s ha
talmas állkapcsától, félelmetes farkától kevés ha
jónak és bálnavadásznak sikerült épségben elme
nekülnie. Ahab szemében ő csakis a Rosszat kép
viseli. A katolikus bírálók többnyire Istent s en
nek megfelelően a Jót próbálták felismerni benne. 
A bibliai vonatkozások pontos értelmezése azon
ban középutat sejtet. A bálna két bibliai könyv
ben játszik fontos szerepet. Mindkét könyvre szép 
számmal találunk utalásokat a regényben. Feltűnő 
azonban az, hogy egy-két esetet kivéve, Jónás neve 
és bálnája megannyiszor humoros, sőt jelentékte
len szövegösszefüggésekben bukkan fel, míg Jób 
könyvének három idézete és három említése a re
gény mondanivalóját is befolyásolja. Ezek közül a 
LXXXI . fejezet Jób 41:7,26—29-ből vett idézete a 
legfontosabb, ahol Isten Jób kétségeire válaszolva 
a természetet, a teremtést a bálnával példázza, 
mely se nem jó, se nem rossz, megsemmisíthetetlen 
és megfoghatatlan. Nem mérhető az ember erkölcsi 
mércéivel. 

Ishmael, Ahab és Moby Dick mellett jelentős 
szerepet játszik a regény szimbólumrendszerében 
Starbuck, Ahab egyetlen józan ellenlábasa a hajón, 
Queequeg, a tiszta lelkű vadember, akinek mennyei 
jelekkel díszített koporsója megmenti Ishmael éle
tét, Bulkington, még akkor is, ha már a XXIII . 
fejezetben „kő nélküli sírt" emel neki Melvil le 
(egyes feltevések szerint a regény első változatában 
ő volt kiszemelve az Ahabbal való küzdelemre), 
és természetesen maga a pártatlan tenger, amely 
egyformán otthont nyújt a bálnának, és hátán viseli 
a hajót, anélkül hogy beleszólna kettejük harcába. 

A Moby Dick szimbólumrendszere a végtelen
ségig kutatható és magyarázható, s ráadásul elrej
tett is, hiszen csak annak vall, aki érdeklődik 
iránta. Van azonban a regénynek egy olyan saját
sága, amit minden olvasó észrevesz. Ez a nyelvi
műfaji sokrétűsége. Sajnos, a magyar fordítások 
legjobbja sem tudja ezt hiánytalanul tolmácsolni. 
Így a műfaj teljesen az érzelmek áramlásának és a 
drámai feszültségnek van alárendelve. Fejezeten
ként váltogatja egymást a prózai keretben a dráma 
és a vers. Ahab nagy jelenetei többnyire átcsapnak 
drámába. Ezzel szemben Ishmael lírai leírásai, szár
nyaló gondolkodása sokszor a shakespeare-i „blank 
verse" (tízszótagos rímtelen jambus) formáját öltik 
magukra. A ritmus is ennek megfelelően alakul: 
Ishmael lassúbb, emelkedett lüktetése Ahab kapi
tány mániákus — elefántcsont lábának kopogására 
emlékeztető — pattogása és Moby Dick méltóság
teljes lüktetése váltakozik. Az alaptónust pedig a 
tenger többnyire monoton, néha szélcsendesen hát
térbe szoruló, néha viharosan figyelmet követelő 
hullámzása szolgáltatja. 

Ezek után nem csodálkozhatunk, ha a Moby 
Dicket is szimfóniához hasonlítják kritikusai. Ta
lán az emberi hanggal szövetkezett hangszerek 
együttese tudná a melvil le- i érzelem- és gondolat
világ titkait hitelesen megszólaltatni. 

Gaal György 



Filmek a televízio 
magyar nyelvű műsorában 
Kiemelni egy televíziós műsorból a filmeket, ta

lán fölösleges fáradozásnak tűnhet. Elsősorban azért, 
mert a film — a szó legáltalánosabb jelentésében — 
mozgó képpel (és hanggal) történő közlést jelent, és 
ebben az értelmezésben a televíziós műsorban min
den film. Az elektronikus technikával rögzített vagy 
egyenes adásban közvetített kép megváltoztathatja a 
kifejezés módját (adott esetben stílusát), de nem 
változtathatja meg a kifejezés eszközét. Másodsor
ban azért, mert milyen technikai, esztétikai, meny-
nyiségi, tartalmi vagy egyéb szempont szerint vá
logathatjuk ki a televíziós műsor hónapokon, éve
ken át sugárzott mozgókép-tömegéből azt az enti
tást, amelyet a szó valamilyen szűkebb értelmezése 
szerint filmnek nevezhetünk? 

Ez a feladat nemcsak nehéz, hanem szokatlan is. 
A nagyobb televíziós és fi lmhagyomány feltételezi 
azt, hogy időnként megvizsgáljuk, milyen játékfil
mek, tévéfilmek, tévéjátékok, dokumentumfilmek 
stb. kerültek műsorra. De a mi esetünkben nem 
annyira a román televízió magyar nyelvű műsorá
nak harmadfél éves múltjáról van szó, mint inkább 
arról az új művelődési lehetőségről, amelyet ezzel 
az intézménnyel kaptunk: a romániai magyar film 
létfeltételeinek megteremtéséről. Nem egy filmgyár, 
filmstúdió termékeinek televíziós szereplését kell 
elemeznünk, hanem azokat a munkákat, amelyeknek 
megrendelője, producere, alkotója, patrónusa a te
levízió magyar szerkesztősége volt, és amelyek egy
szerre minősülnek televíziós műsornak és filmnek. 

A válogatásban egyetlen pozitív, bár számomra is 
vitatható szempont vezérelt: a hagyományos film 
klasszikus, i l letve a televíziós film egyre inkább 
letisztuló tartalmi-formai ismérvei, függetlenül at
tól, hogy művészi, dokumentáris, tudományos vagy 
információs céllal készült munkákról volt szó. Ne
gatív szempontjaim már számosabbak és fájdalma
sabbak, mert lemondással jártak, annak felismeré
sével, hogy a magyar adás szerteágazó tevékenysé
géből mi mindent nem sorolhatok ide, minden hasz
nossága, értéke, a romániai magyar televízió rövid 
történetét meghatározó fontossága ellenére. Már-már 
portréfilmmé kerekedő interjúk (Constantin Dai-
coviciu, Kós Károly, Aurel Duca, Kacsó Sándor), 
játékfilmet pótló, rendkívüli dokumentáris és esz
tétikai jelentőségű színházi felvételek (Özönvíz előtt, 
IV. Henrik, Maszek ballada, bábszínházi produk
ciók), riportok, ankétok Tóthfalusi Béla „kenyér
anyagaitól" Csáky Zoltán merész vizsgálódásaiig, 
stúdióelőadások a Krumpli és Pityókától Boros Zol
tán új mércét felállító műsoraiig — remélhetőleg 
mindennek előbb-utóbb akad elemzője, hiszen a tu
lajdonképpeni tévés tevékenységről van szó. 

Ami fennmaradt, az is kiegészíthető vagy tovább 
szűkíthető. Kiegészíthető például a „levelezők" 
munkáival, amelyeket mellőztem, mert lényegtelen, 
kinek a hibájából, de még nem bizonyítanak m ű -
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KATHERINE ANNE POR
TER: A bolondok hajója. — 
A film után a regény is meg
érkezett. Néhány meglepetést 
hozott, a forgatókönyv ugyanis 
több ponton, n e m is lényeg
telen vonatkozásokban, eltér 
a regénytől. Megmaradt azon
ban hajó-szimbolikája, a ha
jóé, amely nemes és alantas 
szenvedélyek, félelmek, kudar
cok gyötörte utasait viszi v í z -
özönök elől, vízözönök felé. 
Kissé bőbeszédűen ugyan, de 
nagyjából hitelesen számol be 
az amerikai írónő egy nemze
dék tapasztalatairól, életérzé
séről, egy vészterhes korszak
ról, „előrelátja", amit mi, mai 
olvasók történelemként isme
rünk. Jó értelemben vett lek
tűr ez a regény, nem is ár
tott kiadni, bár kétségtelenül 
maradandóbb értékektől vont 
el eléggé meg nem becsülhető 
kiadói íveket. (Kriterion, 1972.) 

MIHAIL BULGAKOV: A Mes
ter és Margarita. — Végre ma
gyarul is megjelent ez a 
könyv, melyet híre mesz-
sze megelőzött. Tizenkét évet 
dolgozott rajta a Mester, s 
ez a tizenkét esztendő, 1928-
tól 1940-ig, úgy is mint tör
ténelem, optimista és pesszi
mista tragédiák története, úgy 
is mint az író sorsának utol
só, legdrámaibb fejezete, alig
hanem egyik kulcsa a rejté
lyes műnek. A többi kulcsot 
a könyvespolcon találjuk, az 
Újszövetségtől (pontosabban 
az apokrif iratoktól) a Faust
legendáig és Gogolig, akinek 
nevezetes Köpenyéből, nagy
szerű elődei után, Bulgakov 
is kibújt. Senkit se riasszon 
el, hogy ez a regény csak an
nak élmény, aki a kulcsokat 
ismeri hozzá. (Kriterion, 1972.) 

írásjelek a Földön — Francia 
nyelvű belga költők. — Tóth 
István avatott fordításában 
harmincnál több költőt isme
rünk meg. Élményeiket, „em
berhez méltó" gondjaikat ha
zájuktól, a vallon-flamand Bel-
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giumtól kapták — finom, okos 
nyelvüket Franciaországtól. A 
fordító és előszóíró Tóth Ist
ván ezt a bonyolult helyzetet 
közérthetővé egyszerűsíti, ami
kor egyfelől utal az európai 
irodalmak „organikusan egy
séges fejlődési rendszerére", 
másfelől a belga költészet sa
játosságairól szólva, elsősor
ban a francia költészethez ké
pest, kiemeli az előbbi „kéz
zelfoghatóbb tapadását a vi lág 
dolgaihoz" és erősebb gyöke-
rezését a népi hagyományba. 
Hiányoljuk, hogy az ízléses 
borító tervezőjének nevét el
mulasztották a megszokott he
lyen feltüntetni. (Kriterion, 
1972.) 

BARÓTI DEZSŐ: Írók, érzel
mek, stílusok. — A kötet a 
szerző 1934—1970 között meg
jelent tanulmányait foglalja 
magába. A tanulmányok egy 
része a XVIII. századi írók
hoz (pl. Gyöngyösi, Dugonics, 
Dayka, Csokonai) kapcsolódik, 
és főleg a barokk, a rokokó 
és a felvilágosodás problémáit 
taglalja. Más részük a X X . 
századi írókkal (pl. Juhász 
Gyulával, Radnótival) foglal
kozik. A tanulmányok har
madik csoportja vegyes tárgy
körűnek mondható (a bieder
meier Európában, Musset, Gé
rard du Nerval stb.). A ta
nulmányokat átfogó közös és 
a szerző irodalomtudományi 
koncepcióját is jól egyénítő 
sajátosságot lényegében a cím 
is jelzi: író, érzelem, stílus. 
A z első kettőről maga a szer
ző így vall: „Az irodalom je
lenségeiből elsősorban a ben
nük megnyilatkozó mélyebb 
emberi tartalom érdekelt." 
Emellett a változó irodalmi íz
léssel és a ve le összefüggő stí
lussal is tüzetesen foglalkozik. 
Stílustörténeti jellemzései ér
dekesek és módszertani szem
pontból tanulságosak. (Magve
tő, 1971.) 

KARINTHY FRIGYES: Utazás 
Faremidóba — Capillária. — 
A science-fiction zsenijét Ka-

kedvelés feletti egyéniséget (egyik-másik technikai 
szempontból sem). Kihagyható például némely ri
port, magam csak egy-egy képsor, néhány perc 
kedvéért tartottam ki mellettük, mert e helyeken 
a puszta információból a dokumentumfilm nehezen 
megközelíthető művészete lett. 

A riport — amely, ha jó, az újságírásban is iro
dalom és zsurnalisztika határán jár — könnyen vá
lik tájékoztató jellegű filmből fi lmművészetté — 
vagy legalábbis olykor művészi megfogalmazást fel
csillantó közeggé. A székelyudvarhelyi és a zilahi 
iskola ünnepéből részt kérő tévéseknek sikerült ezt 
az átváltozást helyenként elérniük; az előbbiben az 
önkéntes riporter Csíky András remek rögtönzött 
„alakításával", az utóbbiban az ünneplők kedves 
esetlenségének minden protokolláris merevséget 
szétrobbantó bemutatásával. Egy másik évfordulón, 
a húszéves Tehnofriget köszöntő film első képsora 
a hamisítatlan gyári és kolozsvári hangulattal ka
pott meg. És még mindig az évfordulóknál maradva: 
szintén a közvetlenség, az emberközpontúság, a ke-
resetlenség volt az erénye a Házak és emberek 
című Turcu György-filmnek, amely az RKP 50. 
évfordulójára készült, és ugyancsak ez emelte he
lyenként az átlag fölé a rendező másik filmjét, a 
Salamon Ernő-ünnepséget megörökítőt is. Sorozatok 
mutatták be Bukarestet, a Zsil völgyét, a vaskapui 
s az ifjúsági építőtelepeket. A látvány szépségét 
nem mindig tudta kiegészíteni a gondolat eredeti
sége, a megszólaltatottak mondanivalója sem mindig 
bizonyult eléggé érdekesnek, mégis az első három 
sorozatban az őszinte szembenézés az országépítés 
gondjaival, általában az emberközpontúság, az if
júsági építőtelepek bemutatásakor pedig a két régi 
dokumentarista, Horváth György és Patakfalvi Fe
renc szakmai biztonsága egy-egy előrelépés volt e 
nehéz műfajban. Végül ne feledjük Öllerer József 
turisztikai sorozatát, amelynek egyszerű célját, a 
természeti szép megláttatását operatőri mestermun
kával érte el. 

A televíziónak nincsenek műfaji preferenciái, leg
feljebb a foglalkoztatott rendezőknek, riporterek
nek, szerkesztőknek lehetnek; nem tudni, miért, 
de a magyar adás filmjei között mind mennyiségi, 
mind minőségi szempontból a portréfilmek vezet
nek. Mindjárt az első műsor, amelyet fenntartás 
nélkül filmnek nevezhetünk, Lászlóffy Aladárról 
készült. És tegyük hozzá, hogy ez a film látvá
nyosság, gondolati mélység, tömörség, hangulatos 
költőiség szempontjából máig legjobb munkája a 
magyar adás filmeseinek. Talán csak az Incze Já
nosról készült kisfilm közelíti meg, elsősorban a sa
játos tartalomhoz jól il leszkedő forma révén, i l 
letve a Péter János-portré, de ez megfogalmazá
sával már közelebb áll a televíziós művészethez, 
mint a hagyományos fi lmnyelvhez. A portréfilm 
műfajában született meg a szerkesztőség eddigi leg
nagyobb vállalkozása, a Kovács Györgyről készült 
A színész is, ez a három részben közvetített, igen 
sok részletszépséget tartalmazó, lenyűgöző „fősze-



replőjű", ám meglehetősen széteső szerkezetű mun
ka. De a műfaj hegemóniájára az a legjellemzőbb, 
hogy az eddigi legsikerültebb magyar szórakoztató 
film, a Boros Zoltán rendezte Csíky Ibolya-show 
szintén portré a maga módján. És ezzel még ko
rántsem soroltunk fel mindent: az Egy tanítónő 
portréja, A kellékes, a Mattis Teutsch-film — a 
tévével hamar megbarátkozó Banner Zoltán mun
kája —, valamint Kiss Vilma, Kelemen Árpád, az 
idős fegyverműves Osváth Lajos arcképe stb. — 
mind ebbe a kategóriába tartozik. 

Ennek az egyoldalúságnak bizonyára megvannak 
a maga okai, de ennél talán fontosabb, hogy a 
jelenség nemcsak azért nem egyértelműen negatív, 
mert néha igen jó minőséget eredményez, hanem 
azért sem, mert nem zárja el, i l letve ki a tovább
vezető utat. A magyar adás tevékenységének kez
detén az Anyám könnyű álmot ígér világában fel
fedező útra induló filmesek néhol még nehézke
sen, mesterkélten, irodalmian, de általában siker
rel, mert egy más kifejezési eszköz friss meglátá
saival tágították egy személy mikrokozmoszát egy 
család, sót egy falu életének pillanatfelvételévé. 
Legutóbb pedig az alfalusi orvos—tanárnő házaspár 
mindennapjainak bemutatásával tett hitet a kitűnő 
kommentárt író Sütő András, i l letve a rendező 
Turcu György a falusi értelmiségi lét értelme, 
haszna, szépsége, távlatai mellett, így léptetve elő 
a portrét egy közéletibb-általánosabb gondolat hor
dozójává. 

* 

Vannak-e azonban ennek az alig megszületett 
romániai magyar filmnek már körvonalazódó egyé
niségű alkotói? S mert az alkotó a televízióban is 
az esetek többségében rendezőt jelent — az igenlő 
válasz pillanatnyilag két névre korlátozható. 

Barta Gábor, az ismert dokumentumfilmes, érez
hetően az új lehetőségért fiatalosan hevülő le lke
sedéssel és érdeklődéssel vállalta a televíziós mun
kát. Filmről filmre kimutathatóan közeledett a te
levíziós stílushoz, ugyanakkor magával hozta a fi lm
stúdióból saját kialakult stílusának biztonságát, a 
ciné vérité tapasztalatait. Három nagyszabású ri
portsorozata (Bukarest, Vaskapu, Zsil völgye) közül 
különösen az utóbbiban sikerült az ellesettséget 
kitűnően, legjobb mozifilmjei szintjén alkalmaznia. 
De ez volt legnagyobb erénye pusztakamarási, Sütő 
András-filmjének is, és ez kapott meg a 325 éves 
zilahi iskoláról készült riportjában. Hogy mennyi
re meg akarta s meg tudta hódítani a televíziós 
kifejezési módot, arra kitűnő példa legutolsó fi lm
je, a Péter János-portré, melyben a legcsekélyebb 
öncélúság, magamutogatás nélkül tudott nagyon sze
mélyes és mégis az alany bemutatását szolgáló 
munkát adni. Halálával különösen érzékeny veszte
ség érte a televízió magyar szerkesztőségét, hiszen 
legismertebb munkatársát vesztette el, azt, aki ta
lán iskolaalapító mesterévé lehetett volna a követ
kező nemzedéknek. 

Fischer István tevékenysége viszont szinte a pá
lyakezdéstől a televízióhoz kapcsolódik. Ez nem-

TÉKA 
rinthyban kortársainál mi, a 
század nyolcadik évtizedének 
emberei jobban megértjük. 
Különösen az Utazás Faremi
dóba döbbent meg bizarr szép
ségével, keserűsége, aggodal
ma az emberért a nagyszerű 
és gyilkos technika korában, 
hozzánk szól. A Capilláriában 
az írót gáláns és félelmetes 
nőgyűlölete egy olyan utópi
kus matriarchátus elképzelé
sére készteti, amely majdnem 
olyan elfogult, kegyetlen és 
igazságtalan, mint az eddig is
mert tételes férfiuralmak tör
ténete. (Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1972.) 

NEMESKÜRTY ISTVÁN: Re
quiem egy hadseregért. — Elő
ször dolgozza fel tárgyilagos 
kutató a doni katasztrófa 
anyagát. A németek oldalán 
bevetett 2. magyar hadsereg 
(250 000 ember, köztük 50 000 
munkaszolgálatos) megsemmi
sülése a voronyezsi frontsza
kaszon 1943 január havában 
a szerző bizonyítékai szerint 
a katonai vezetés felelőtlensé
gére, a 35 fokos hidegben 
gyengén táplált, rosszul öltö
zött és jórészt fegyvertelen ma
gyar megszálló csapatok eleve 
halálra ítélt tömegeinek felál
dozására s a német főparancs
nokság kíméletlenségére vezet
hető vissza. Meglepő világos
ság derül arra a tényre, hogy 
a magyar katonai szakembe
rek maguk is reálisan ítélték 
meg a helyzetet, s csak a vak 
engedelmesség s jórészt a kar
rierizmus nyomta el a lelki
ismeret szavát. A szerző íté
lete szerint Jány Gusztáv had
seregparancsnoknak lehetősé
ge volt a megmentő vissza
vonulásra, de személyi tekin
télyféltésből hagyta veszni 
hadtesteit. Egyéni sorsok do
kumentumaiból alakul ki a 
megdöbbentő összkép, de a 
megpróbáltatások közt felvillan egy eddig figyelembe nem 
vett antifasiszta magyar kato
nai ellenállás kezdete is. (Mag
vető, 1972.) 



csak mennyiségi előnyt jelent (ő rendezte az adás 
legtöbb filmjét), hanem a tévés beállítottság foko
zatos kialakulását is, amely ez esetben szerencsésen 
egybeesik egyéniségének meghatározó vonásaival, 
hajlamával: a bensőség, a poézis, az alkotáslélek
tan iránt. Remek érzékkel hozza összefüggésbe az 
egyént a környezettel, amelyben él, a tájjal, amely 
ihleti, a tárgyakkal, amelyek benépesítik minden
napjait. Elsősorban Lászlóffy Aladár-, Kovács 
György-, Incze János-filmje figyelemre méltó ilyen 
vonatkozásban, de többé-kevésbé ugyanez jellemző 
többi filmjére is. Munkáin egyelőre eléggé ér
ződik a rendezői-szerkesztési bizonytalanság: a 
filmre, hangszalagra kívánkozó jelenség azonnali 
rögzítésének vágya gyakran rögtönzésre készteti. 

A filmszakma hivatásosai közül rendezők és ope
ratőrök egész sora dolgozott még a magyar adás
nak egy-két film erejéig, de egyéni arculatot mu
tató állandó munkatársaknak nem tekinthetők, és 
kétséges, hogy azzá válnak-e valaha, hiszen a f i lm
stúdiók olajozottan működő mechanizmusát kellene 
felcserélniük egy még csak most kialakulóval. Lé
tezik tehát egy i lyen „káderkérdés" is a televízió 
magyar szerkesztőségében, annál inkább, mert a 
legtöbb belső munkatárs csak elvétve jut el addig, 
hogy szerkesztőként-rendezőként egy-egy film alko
tójának — bár társalkotójának — nevezhesse ma
gát. Természetesen igazságtalanság volna harmad
fél év után számon kérni a szerkesztőségtől a ki
alakult, állandó és megbízható filmes csoportot. 
Mégis jelezném e problémát, amely az előbbiek
ből eléggé egyértelműen következik, azzal a má
sikkal együtt, hogy a magyar adás filmográfiájából 
szinte teljesen hiányzik a játékfilm (e cikk meg
írásáig kettőről tudok: egy Dehel Gábor- és egy 
Nagy István-novella adaptációjáról) — jelezném, 
mert nem szabad elfelednünk: a román televízió 
magyar nyelvű műsora nemcsak a romániai magyar 
televíziózás, hanem a romániai magyar filmélet 
központja is. 

* 

Ez az áttekintés természetesen csak vázlata le
het egy olyan tárgykörnek, amellyel tudomásom 
szerint még senki sem foglalkozott. Szolgáljon ez 
mentségemül is. Még csak annyit, hogy magam len
nék a legboldogabb, ha minél hamarább olvashat
nám a fentiek kiegészítését, újratárgyalását, to
vábbfejlesztését. Művelődési életünknek egy új és 
napról napra fontosabb területéről van szó. 

Krizsán Zoltán 

TÉKA 
MIHAI I. BOTEZ—SEN 
ALEXANDRU—ION DOBRO-
TĂ: Elemente de neuropsiho-
logie. — Interdiszciplináris 
kutatások eredménye ez a mo
nográfia-igényű könyv: a kli
nikai neurológia, a neurofizio-
lógia és anatómia, valamint az 
elméleti és kísérleti lélektan 
„kölcsönhatásának" terméke. 
Mindenekelőtt gyakorlati szem
pontokat érvényesítő mű, 
amely — a neuropszichológia 
mint immár önálló tudomány
ág céljának és módszereinek 
kijelölése mellett — főleg a 
normális és patologikus pszi
chikai jelenségek kapcsolatát és 
szerkezeti szubsztrátumát vizs
gálja. Az utolsó fejezet az 
agysérülés következtében meg
betegedett egyén rehabilitációs 
lehetőségeivel foglalkozik, mely 
téma jellegzetesen az új tu
dományág sajátja. (Editura 
ştiinţifică, 1971.) 

SZILAGYI DEZSŐ—BREUER 
JÁNOS—PASSUTH KRISZ
TINA: Zene és bábszínpad. — 
A bábjáték az utóbbi évtize
dekben reneszánszát éli. Szi
lágyi Dezső tanulmányában 
nemcsak e reneszánsz e lméle
tét és történetét írja meg, ha
nem részletes betekintést nyújt 
két zenemű (köztük A fából 
faragott királyfi) bábszínpadon 
való megelevenítésének m ű 
helytitkaiba. Breuer János a 
muzsikus szempontjából, Pas-
suth Krisztina pedig a képző
művészet oldaláról közelíti 
meg a bábjátékot, a vizuális 
összhatás elsődlegességét hang
súlyozva. Mindhárom tanul
mány főleg szempontfelveté
sében jelentós. (Zeneműkiadó 
1971.) 


