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Gondolkodom: 
szabadság, ismeretalap és kritika 

Gondolatok a könyvtárban 

Filozófiai kul túránkat a marxizmus elterjedése előtt két alapvető hatás érte: 
Descartes és Kant hatása. Ezért beszélünk önálló magyar kartezianizmusról és kan-
tiánusokról. Következésképpen kul túránknak Descartes és Kant szívügye, a kiadá-
sok és a hatástörténet kutatása is tükrözi e jelenséget. Valószínűleg ezért esett Ta-
más Gáspár Miklós figyelme is az Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudomá-
nyos igazság kutatásának módszeréről című alapvető Descartes-munkára*. (Az 1977-es 
év különben is jelentős a karteziánus hagyomány szempontjából: Apáczai Csere Já-
nos Szigeti József gondozásában megjelent Magyar Encyclopaediája nagymérték-
ben Descartes Principia Philosophiae című művére alapoz.) 

Tamás Gáspár Miklós „tanulásra is alkalmassá" kívánta tenni a kiadványt, 
ezért ter jedelmes Bevezetővel lát ta el (címe: A módszeres kételkedés határai). A Be-
vezető egyrészt csakugyan bevezető: tehát többnyire hagyományos — noha a szok-
ványosnál jóval elemzőbb és elmélyültebb — válaszokat ad a Descartes-kérdéskör 
hagyományos kérdéseire. Másrészt azonban olyan ú jabb válaszokat, szempontokat, 
hipotéziseket fogalmaz meg, amelyek méltán számíthatnak a Descartes-filológia ér-
deklődésére. 

A Bevezetőt a rendelkezésre álló Tamás Gáspár Miklós-szövegek a lapján és a 
cogito problémájával párhuzamosan elemezzük, ugyanis ezt a filozófiatörténetben 
a descartes-i metafizikai tételek sűrítményének tekintik, minden különösebb utalás 
nélkül. A módszer szabályai, a lélek-probléma, a dualizmus, a nyelvfelfogás stb. 
mind a cogito-tétel elemzésének következményei, ezért egy általános jellegű beveze-
tőben nem is kerülhetnek előtérbe. Végül a Bevezetőt azért is el kell helyeznünk a 
jelenkori értelmezések között, mivel a szerző több — sajnos, kielégítően nem vizs-
gált** — tanulmányában alakította ki azt az álláspontot, amely mint történeti-her-
meneutikai és ér tékapparátus itt először kerül kulcshelyzetbe, egy klasszikus prob-
lémával szembesülve muta tha t ja fel erényeit és á ru lha t ja el gyengéit. 

A Bevezető írója elsősorban szabadságfilozófiának fogja fel a szabad cogítatió, 
a skolasztikus előzményeitől függetlenedő filozófia rendszerjellegét, fenomenológiai-
lag ez tényleg így is van. Anélkül, hogy a szokásos túlzásokba esnénk a kezdeti 
pillanat felnagyításával (e veszélyre máig érvényes módon hívja fel a figyelmet 
Henri Lefevre), ki kell emelnünk, hogy valamitől, tehát az adott filozófiai ethosztól 
(„Lullus művészete"), a tar ta lmatlanná vált logikától, a formálissá vált skolasztikus 
célkitűzésektől, a kor „episztémé techné"-jétől függetlenedni — ez csakugyan a sza-
badságfilozófia tárgya. Mi teszi lehetővé a függetlenedést, mi teszi lehetővé a sza-
badságnak mint szabadságnak a megvalósítását? — Tamás Gáspár Miklós válasza 
a spinozai hagyományt követi: az, hogy létezik valami (vagy valaki), ami (vagy aki) 
az adottság problematikus voltát fölismeri, és ez valaminő függetlenség. Ami egyben 
az adottságra vonatkozó alternatív viszonyt is bevezeti. Ez a „kezdetleges", onto-
lógiailag nem sajátos szabadság folyamata, ezzel a szabadsággal bír az az alany, 
amely az adottság egyneműségéből kiemelkedve ahhoz viszonyítva másnemű. (Mert 
nem adottság, mert az adottságban hatoló reflexió stb.) Persze, a „kezdetleges" sza-

* Descartes: A módszerről. Bevezette és magyarázta Tamás Gáspár Miklós. Kriterion Könyvkiadó. 
Bukarest, 1977. 

** Főként recenziókra támaszkodhatunk: Thomka Beáta (Híd, 1976. 1.), Könczöl Csaba (Valóság, 
1976. 4.), Radnóti Sándor (Tiszatáj, 1976. 5.), Hanák Tibor (Magyar Műhely, 1976. 6.), Tábor Ádám (Magyar 
Nemzet, 1977. 8.), Ágoston Vilmos (in: Humanizmus ettől eddig. Buk., 1977), Egyed Péter (Szövegek és 
szövegírók. Echinox, 1975. 4—5.; Filozofémáktól a kritika elméletéig. Echinox, 1977. 1.). 



badságot meg kell haladni, a „tulajdonképpeni" — Descartes-nál elméleti — sza-
badság az alternativitás mint viszony felismerésének folyamata, ami tárgyivá válik 
az egyneműségből autonóm módon kiemelkedő alany filozófiájában. És itt látszatra 
furcsa viszony jön létre: bár magának az alanynak a „kiemelkedése" a szabadság-
filozófia körébe tartozik, a létrejött a lany fi lozófiájának tárgya nem a szabadság. 
Ugyanis a szabadság tette őt, de ő nem öntételezésének gyakorlati folyamatára te-
kint vissza, hanem a szabadság folyamatból kivált, elkülönített adottság elméleti 
elemzésébe fog. E jelenség leírására legcélszerűbb Fichte szavait idézni: „A szabad-
ság tudatában az objektum és a szubjektum teljesen azonos. A (cél)fogalom köz-
vetlenül tetté, a tet t pedig közvetlenül (megismerési) fogalommá változik. [ . . . ] Tel-
jesen igazuk volt azoknak, akik tagadták, hogy a szabadság a tudat objektuma le-
hetne; a szabadság semmiképpen sem olyasmi, ami a tudatosan létező közreműkö-
dése nélkül kifej lődhetett volna, miközben ez utóbbinak csak a szemlélet ju tna; a 
szabadság nem a tudat objektuma, hanem szubjektum-objektuma. Ebben az érte-
lemben teljesen közvetlenül, a tetten keresztül leszünk tudatában szabadságunknak, 
amennyiben öntevékenyen elszakadunk az ingadozás állapotától, s meghatározott 
célt tételezünk önmagunk számára, egyszerűen azért, mer t tételezzük." (Az erkölcs-
tan rendszere. Bp., 1976. 221.) 

Ezért nem szabadságfilozófia a Descartes-é, ezért oly szegényes és nem találó 
az „ideiglenes erkölcstan", ezért nem szabadságfilozófiai elemzéssel folytatódik a 
Bevezető. Ezzel szemben magyarázatot kapunk arra, hogy miért oly radikális az adott-
ság elméleti elsajátítása, miért oly alapvető az ismeret megalapozása: „Mindaz, ami 
a középkor szerves kozmoszában az objektumban volt, i t t visszavétetik a szubjek-
tumba." (12.) Ennek a visszavételnek kettős a következménye: egyrészt az ismeretet 
meg kell alapozni, másrészt az ismeretet fel kell építeni, illetve levezetni az eviden-
ciából. (Az ismeret fundamentuma és az ismeret dedukciója: a XX. századi filozófiák 
két sarkalatos kérdéséhez jutottunk.) 

Ahhoz, hogy a gondolkodásra alapozott filozófia elvi másneműségét érzékel-
tessük, célszerű a skolasztika közhelyeire visszatérnünk. A gondolkodás ontológiai-
logikai-grammatikai transzcendens adottságának a tényét kifejező bibliai helyek: 
,,Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete"; „Sok 
gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg"; „Nincs böl-
csesség és nincs értelem, és nincs tanács az Űr ellen" (Példabeszédek Könyve, 16:1., 
19:21., 21:30.) — világosan rámuta tnak arra, hogy a szó modern értelmében vett 
ismeretmegalapozás és kri t ika a skolasztikán belül lehetetlen. Miért? — azért, mert 
az elme gondolatjai a transzcendens szankciók függvényében válnak igazzá vagy ha-
missá, holott éppen ar ra van szükség, hogy evilági kri tériumok alapján lehessen is-
meretértékükről dönteni — ha ezt a világot aka r juk megismerni. Mégis, az ágostoni 
hagyományon belüli radikális új í tás lehetővé válik azáltal, hogy „az embernél vannak 
az elme gondolatjai", az ember gondolkodó szubsztancia — a gondolkodás abszolút 
önadottsága az abszolút ismeret elégséges kiindulópontjává válhat. Az emberi szub-
sztancia gondolkodás — ezért lesz a karteziánus filozófia rendszertanilag raciona-
lizmus. Descartes ontológiailag nem következetes, a veracitas dei tételével visszaveszi 
a transzcendenciát, előzőleg azonban már elszakadt tőle, létrejött a kozmosz kételvű-
sége, olyan kozmoszé, amelyben az individuum még nem abszolútum, de már auto-
nóm. Descartes a dogmától terminológiailag is elszakad, az idea kategóriáját hasz-
ná l ja a középkori species és intentio helyett (William Kneale—Martha Kneale: Dez-
voltarea logicii. Cluj-Napoca, 1974. 331.), ez azonban — a fentebb jelzett ontológiai 
tényállás miatt — nem jelent szakítást az intellektust az isteni intellektus részeként 
tekintő felfogással. Mégis, Descartes az ágostoni felfogáson belül megalapozza a 
gondolkozó szubsztanciát mint ismeretkritériumot, és ezáltal viszonylag függetlened-
ni tud az ágostoni rendszertől. Lemondani arról, hogy közvetlenül „az Űrtól van a 
nyelv felelete", egyben fontos szemiotikai, nyelvfilozófiai következménnyel is j á r : 
„A nyelv a szabadság, az akaratszabadság birodalma (ahogy a lélek is). Az, hogy 
az eget így vagy úgy nevezem el, a szabadság aktusa." (Kelemen János: A nyelv-
filozófia kérdései. Bp., 1977. 34.) 

Persze, az autonom egyén léte, aki gondolkodásának evidenciájában alapozza 
meg autonómiáját, nagyon is történetinek bizonyult. Az az evidencia pedig, amely 
történetiségének olyannyira alávetett, nem evidencia, hanem a gondolkodás által 
egykor bizonyos okok miatt kitüntetett ítélet. Ezzé vált a cogito is: a polgári gazda-
ság kialakulása és fejlődése a piaci mechanizmus révén ú j ra egyneműsítette, indi-
vidualitásában sarkalatosan semmítette azt az egyént, aki éppenhogy kiemelkedett 
a teológia egyneműségéből. A pénz az individuumok által létrehozott értéket (az indi-
viduumot mint termelőt jellemző minőséget) egy pusztán mennyiségi viszonyra ve-
zette vissza, így az individuum a csere folyamatában szubsztanciális különállását 
is elvesztette. A cogito képtelen e folyamat közvetítésére, a modern filozófia alanyá-



nak tételezésében eredendően adott a pusztán önadottságaiból kiinduló alany vál-
sága: „Az értelem válsága annak az egyénnek a válságában nyilvánul meg, akinek 
a cselekvésében kifejlődött. Szertefoszlik a hagyományos filozófiának az egyénről és 
az értelemről szőtt kedvelt illúziója, ezek örökkévalóságának illúziója." (Max Hork-
heimer: Éclipse de la raison. Paris, 1974. 137.) A klasszikus liberalizmus még egy 
nagyarányú kísérletet tesz az egyén konceptuális megmentésére; John Stuart Mill 
módszerei: sajtószabadság, a társadalmi zsarnokság pozitív ellenutópiája stb. azonban 
nem bizonyultak elégségesnek. Marx fiatalkori irásaiban meggyőzően muta t ja ki, hogy 
az intézmények liberális kr i t ikája nem helyettesítheti a társadalmi totalitás kritiká-
ját, amely csak gyakorlati lehet, a társadalmi totalitás minőségével koszubsztanciá-
lis viszony. Ezért indokolt a Bevezető legfontosabb kritikai megállapítása: „A kar -
teziánus kételkedés ha tá ra : a létezés mint kellés." (27.) 

(Ha ezidáig követtük a hagyományos gondolatmenetet, többé nem tehet jük, 
mert a továbbiakban Tamás Gáspár Miklós értekezése megváltozik, ugyanis saját 
elméleti kiindulópontjait igyekszik megalapozni, hogy sajátos Descartes-értelmezésé-
nek intencióit megvalósíthassa. Következésképpen fokozott mértékben kell megol-
dásait követnünk.) 

Érdekes módon — s ez gondolatmenetének célkitűzéseire is rávilágít — szerzőnk 
itt nem arra mutat rá, hogy a kellés és az erre alapozott morál gyönyörű teoretikus 
megoldásit nyer a kételkedés elvét is továbbfejlesztő kritikai filozófiában — amely 
azonban szükségszerűen visszatér az énhez, illetve annak észképességeihez —, ha-
nem a descartes-i gondolkodó én további megalapozáslehetőségeit kuta t ja . Elvetendő-
nek — mert nem ontológiainak — minősíti a leibnizi formális én-elválasztást, amely-
nek ugyanakkor nincs meg a karteziánus szemlélet által mindenképpen megkívánt 
szabadságfilozófiai következménye, és a következő megoldást a d j a : „Az én mint 
általánosság — tehát potenciálisan (persze. . . ) minden én — vonatkozásában az én 
létezése a. reflexió választását jelenti: csak ennyiben lehet reális, valóságos mindenki 
számára, hogy létezik, lévén a létezés követelmény, a logosz követelése, kellő. A 
gondolkodó, reflektáló én mint a létezés kerete, aki ugyanakkor a létnek mint olyan-
nak a kihívását tartalmazza, akinek mint létezőnek az elgondolásával konsti tuá-
lódik voltaképpen a test, a többi én, a természet, vagyis: a világ — ez az én a m a -
ga ideatikus egyszerűségének: univerzálé." (31.) Tamás Gáspár Miklós Descartes-
egológiájának spekulatív érvei az univerzálé-fogalomhoz kapcsolódnak. A kérdése-
ket így is fe l tehet jük: vajon a reflexió választása megalapozza-e az egyén mindenki 
számára való létezését? Vajon azonos-e a reflexióban adott általánosság (a par t iku-
laritás elsajátí tása és transzcenzusa az elméleti tudat által) az ember sajátosan tár-
sadalomontológiai általánosságával (amely szerint adottságainak társadalmilag maxi-
málisan lehetséges rendszerét teszi tárggyá és akcióvá)? Az értelmezők egybehangzó 
és a Bevezető első részében az írója által is vállalt véleménye szerint: éppenséggel 
nem, ugyanis az egyén autonómiája a kommunikációt pusztán technikai fontosságú 
kérdéssé szűkíti, ezáltal pedig elveszti — többek között — a tudomány megalapozásá-
nak lehetőségét. (A felvilágosodás tekinti majd a tudományt az emberiség kollektív 
eszközének.) Marad a kérdés: elfogadható-e az az Aquinóival alátámasztott ítélet, 
miszerint — tételessé egyszerűsítve — a reflexióra redukált ember univerzálé? Te-
hát a kellés mozzanatát, az emberi totalitást megtestesítő ember-e az, akinek a ref-
lexiójában tételeződő világ az ember egyetemes létezésének magyarázata? És ez a 
magyarázat az így felfogott létezést a kellés — legalábbis elméletileg — kötelező ér-
vényével ruházza-e fel az ember számára, vagy sem? 

Hogy válaszolni tudjunk, meg kell vizsgálnunk az univerzálé-kérdés helyét a 
modem rendszerfilozófiákban, ugyanis Tamás Gáspár Miklós magyarázata kétségte-
lenül úgy használja Aquinói érvét, hogy annak antropológiai következményei van-
nak. (Később a karteziánus típusú rendszerfilozófia hagyományait követő Kant té-
telesen is felveszi az antropológiát a metafizikára vonatkozó 4. transzcendentális 
kérdés alapján.) 

Nicolai Har tmann egyértelműen ontológiai jellegűnek ta r t j a Descartes univerzálé-
felfogását: „Az univerzálé-realizmus azonosította a dolgokban levő általánost a gondol-
kodásban (a fogalmakban) levővel, az individuálist pedig valami másodlagosnak tartotta, 
amelynek lényegi vonásai egytől-egyig az általánoshoz tartoznak. Így elmosódik a két 
lét tartomány ontológiai ellentéte. Descartes ú j r a felfedezte ezt az ellentétet, és kimu-
tat ta róla, hogy redukálhatat lan alapvető különbözőséget jelent. Ebben az értelemben 
bizonyára ő az első, aki előtt fe l tárul t a rétegviszony ontológiai értelme. Másrészről 
persze ő történetileg már az ontológiailag gondolkodó korszak végén áll. Ez indo-
kolja, hogy felfedezése éppen az ontológiára nem hathatott többé." (Új ontológia 
Németországban — in: Lételméleti vizsgálódások. Bp., 1972. 162.) A cogito-kérdést 
századunkban legkövetkezetesebben végiggondoló Edmund Husserl (vö: A fenomeno-
lógia ideája — in: Válogatott tanulmányok. Bp., 1972. 35.) pontosan úgy jár el, mint 



Aquinói: va laminek abszolút önadottság-jellege (a tudat számára) ontológiai realitás, 
de egyben n e m jelent az abszolút önadot tságra vonatkozó ismeretet (valódi imma-
nenciát). Nyilván Har tmann szempontjából abszolút hamis a husserli álláspont (hi-
szen n e m tesz különbséget a dolog általánossága és az ismeret á l ta lánosságának sa-
játos minőségei között, i l letve ez a minőségtétel nem ontológiai jellegű); Husserl 
szempontjából abszolút hamis a ha r tmann i értelmezés, hiszen lét és tuda t fogal-
milag oly nehezen leküzdött szétválasztását, az oly nehezen kiharcolt azonosságot a 
rétegtani dualizmus újból való bevezetése elég botorul f igyelembe sem veszi. Ha 
most Tamás Gáspár Miklós megoldását szemléljük, az kétségtelenül husserl inek tű-
n ik : előnyben részesíti az azonosság-terminusokat, és így a dual is ta értelmezéslehe-
tőségeket eleve elutasít ja. A hermeneut ikai kérdés mármost az, hogy melyik szem-
pont használa ta az érvényes? A ha r tmann i megoldás mellet t szól ama rendkívül 
fontos ki indulópontja , mely szerint Descartes ontológiai szemlélete elsikkadt egy 
nem ontológiailag gondolkodó korszak számára, mindez pedig a dualista értelmezést 
igen alaposan alá támaszt ja . Sőt, e szempont jogossága mellet t szól az is, hogy a dua-
lizmus m á r Descartes korában e filozófia súlyos szemléleti és fogalmi tehertételévé 
vált. Husserl mellett szól, hogy következetesen azonosságfilozófiának fogva fel a 
kar teziánus racionalizmust és a cogito ergo sum-ot ego cogito cogitatum-má a lakí tva 
századunk legkoherensebb módszerépítő f i lozófiáját teremtet te meg, a technikailag 
ugyan teljesen használhata t lan transzcendentál is fenomenológiát. 

A kérdés eldöntéséhez a máig legkitűnőbb marxis ta szakmunka írója, Henri 
Lefevre ad ki indulópontot: „A Cogiío-nak több oldala van ; ha logikai szükségletet 
fe jez ki, a születő individualizmust is magába foglalja, és önmaga ál tal a modern 
ember (individuális) ön tuda t ra ébredését." (Descartes. Paris, 1947. 19.) Lefevre meg-
ál lapí tását szabatosabbá tehe t jük m a : 1. a cogito egy szabadságfolyamat következ-
ménye — maga ontológiai tényállást fejez ki —, és ezért a cogitóval kapcsolatos ösz-
szes kérdésfel tevéseknek szabadságfilozófiai előzményeik és következményeik van-
nak, bár ők maguk nem szabadságfilozófiaiak; 2. a cogito az ismeret megalapozásá-
nak módja , és egyben egy lehetséges i smere t fundamentum-t ípus , a filozófia szekula-
rizációjából ily módon származik az ismeret megalapozásának szükséglete, amely 
később sajátos, csak erre a funkcióra építő filozófiai rendszereket hoz létre; 3. a 
cogito az ismeretépítés ki indulópontja , az ismeretépítés logikai-deduktív fo rmá já t 
is előírásszerűen tar ta lmazza; 4. e funkciók együttes megléte előír ja a tudomány 
felépítésének nagy programjá t (lásd később enciklopédisták, Bécsi Kör, Charles Mor-
ris, de előbb Bacon), ami az erkölcshöz való sajátos viszonyt is meghatározza. 

Ha tehá t a cogitót min t mindezen oldalak egységét vesszük, akkor világos, 
hogy honnan származik Tamás Gáspár Miklós sajátos univerzálé-értelmezése, amely 
egyben az egész Bevezető elméleti keretét is jellemzi. A cogitóban az előbb vázolt 
fo rmában elkülönböződő jelentésekhez a következő módokon viszonyul. 1. Le í r j a a 
cogitóhoz és attól elvezető folyamatot (az első oldal a szabadság tételezése, a másik 
oldal ennek elvesztése), amely a szabadságfolyamat reflexióssá tétele révén bevezeti 
a szabadság, i l letve az adottsághoz való au tonóm gyakorlati viszony ál talában vett 
kellésének mozzanatát . Sajnos, a kell tételes bevezetése mindvégig hiányzik, a des-
cartes-i rendszerbem sa já tos vonatkozása nem nyer feloldást. 2. A szabadságra vo-
natkozó kellés tuda tának meglétéből megmagyarázza, hogy ebből a tudatból az elmé-
leti adottságok rendszerében és attól függetlenül milyen t ipusú ismeretkr i t ika és isme-
r e t fundamen tum keletkezik. 3. Milyen ál talános antropológiai következményekkel 
j á r mindez: „Descartes azonban dönt. Gondolkodom, tehát vagyok — a reflexiót lét 
illeti meg, s minden t annyiban illet meg lét, amennyiben a ref lexióban lehet." (33.) 

Kétségtelen, hogy az ontológiai (dualizmus) problémának és az ismeretépítésnek 
mint cogito-funkciónak ez a mellőzése meglehetősen szűkíti azoknak az elméleti és 
gyakorlati tanulságoknak a körét, amelyek egy mai Discours-olvasatból származhat-
nak, ugyanis a Bevezetőn túl Tamás Gáspár Miklós félreér thetet lenül tisztázza a ma-
ga viszonyát a cogitó hoz, és ebből kiderül, hogy a descartes-i t ípusú megoldásnak 
m a is nagy jelentőséget tu la jdoní t . (A Bevezető utolsó há rom oldala végül is esszévé 
válik, az esszéisztikus tárgyalásimód kötetlensége előbb már amúgy is lázadozik egy 
kézikönyv elé í randó bevezető szikársága ellen.) Sa já t véleménye az — és ebben 
eddigi téziseit is összefoglalja —, hogy a következetes és szigorú elméleti tevékeny-
ség (amelynek tárgyiasult f o r m á j a műalkotás-értékű) az egyén közvetlen adottságai 
transzcenzusának, a szabadságfolyamatnak lehetséges formája.* Az egyén társa-

* Tamás Gáspár Miklós gondolatmenetei sokszor érvként, sokszor következtetésként használják ezt 
a gondolatot. Például: ,,A társadalmi konfliktust csak azt transzcendálva, túlhaladva lehet megoldani. Nem 
ott. Nem abban a szférában. Ezért félelmetes minden »régi rend« számára minden metanyelv, minden 
társadalomtudomány, minden kritikai elmélet. Amit meg lehet haladni elméletben, azt meg lehet haladni 
gyakorlatban is." (Jobbágyok panasza — in: A teória esélyei. Buk., 1975. 167.) 



dalmilag korlátozott általánosságának tudata már maga a korlátozás kri t ikája. Ez 
az esszé következtetése. 

A Bevezető szabatos analízisét leginkább úgy tud juk értékelni, ha a rendszer-
filozófiák olyan jelenkori típusaihoz viszonyítjuk, amelyben a cogito végképp egyik 
vagy másik jelentésére szűkül. 

A cogito szabadságfilozófiai jelentése főképpen Sar t re rendszerében nyer ú j 
funkciót. Utalnunk kell Fichte már idézett megállapítására, amelyik k imondja : a 
szabadság nem lehet pusztán a tudat objektuma. Sar t re tudatában van a szabadság 
cogitóból való közvetlen levezethetetlenségének, ezért szabadságkoncepciója nem is 
közvetlenül a cogitóra, hanem a cogitóból sajátosan levezetett interszubjektív világra 
épül. E világ megalapozása azonban rendkívül dogmatikusnak tűnik, hiszen Sar t re 
továbbra is ragaszkodik a cogitatióknak mint abszolút önadottságoknak a felfogásá-
hoz, eszerint a cogitatiók tar ta lmát képező másik ember is abszolút adottság. Nem-
csak azért, mert a cogitatióban alapozódik meg, illetve nem elsősorban azért. Az 
ember társadalomontológiai folyamata csak rekurzív-deduktív új jáépí tés eredménye-
ként lehet közvetett, ezért a cselekvés világa számára zárójelbe tehető, hiszen az 
akció közvetlen evidenciákból indul ki.* 

Pontosan a cogito adottságainak közvetlen jellegét hangsúlyozza Husserl is 
Cartesianische Meditationen című (többek között Roman Ingarden és Lutz Roessner 
által is élesen bírált) műve első fejezetében. Anélkül, hogy a Meditációkra vonatkozó 
összes ellenérvekre kitérnénk, jeleznünk kell ezek fő típusát: éppen a cogito közvet-
len adottságszerű husserli felfogását bírálva mutat rá Lutz Roessner arra, hogy a 
cogito csak önmaga számára közvetlen adottság, minden tar ta lom számára viszont 
közvetett. (Kritische Reflexionen über Edmund Husserls „Cartesianische Meditatio-
nen". F rank fu r t a m Main, 1957. 9.) A husserli Meditációk főként azért támadhatók, 
mert szerzőjük a cogito eredeti jelentéstotalitását az egyik elemi jelentésvonatkozás-
ra szűkíti. Husserl ugyanis teljesen kiküszöböli az ontológiai-szabadságfilozófiai as-
pektust, Descartes-ban egyértelműen a teoretikus ész krit ikusát lát ja, a kant iánus-
brentanói szemléletnek megfelelően. Ám a legérdekesebb az, ahogyan a harmadik as-
pektust, az ismeretépítés logikai-matematikai jellegére vonatkozó descartes-i meg-
oldás kiküszöbölését indokolja; szerinte Descartes az ego cogitóba á tment egy ke-
vésbé szembetűnő evidenciát, nevezetesen azt, hogy a világra vonatkozó ítéleteket 
ordine geometrico lehet levezetni az alapevidenciákból: „mindenekelőtt le kell szá-
molnunk a matematikai természettudomány megfigyeléséből eredő, igen kevéssé 
szembetűnő előítéletekkel: úgy tűnhetik fel, mintha az ego cogito apodiktikus alap-
elvet szolgáltatna, amelyik más, belőle levezethető alapelvekkel egyetemben a világ 
deduktív tudománya számára, egy ordine geometrico tudomány számára szolgáltatna 
alapot.** Husserl elválasztja az általában vett cogitót az én cogitatiójától (erre szol-
gál a redukció); az én cogitatióját egyértelműen pszichológiainak tekinti, és hogy a 
pszichológiai énnek árnyéka se maradjon a fenomenológiában, bevezeti a transz-
cendentális ego kategóriáját . (A cogitatio ilyen arányú leválasztása a hús-vér in-
dividuumról föltűnő rokonságban van a kritikai racionalizmus, nevezetesen Kar l 
Popper eljárásával, aki hasonló célokra a „megismerő alany nélküli episztemológia" 
kifejezést használja.) 

Végezetül illesszük ide azt a szövegrészletet, amelyben Husserl összefoglalóan 
megvilágítja a cogito átvételének funkcióját és eredményeit: „Az, hogy az elmélkedő 
filozófus, aki emellett transzcendentális ego-vá vált, önmagára eszmélve továbbha-
lad, annyit tesz tehát, hogy belép a nyílt végtelen transzcendentális tapasztalásba, 
nem elégszik meg többé a határozatlan ego cogito-val, hanem utána jár a cogitáló 
lét és élet állandó folyamának, szemügyre veszi mindazt, ami csak látható ra j ta , 
értelmezve beléhatol, leíró módon fogalmakba és ítéletekbe foglalja, olyan fogalmak-

* Sartre oly frappánsan fogalmaz egy népszerűsítő könyvecskéjében, hogy célszerű onnan idézni 
a vonatkozó helyet : „Ám az a szubjektivitás, amelyet itt igazság néven elérünk, nem szigorúan individuális 
szubjektivitás, hiszen kimutattuk, hogy a cogitóban nemcsak önmagát fedezi fel az ember, hanem a 
többieket is. A gondolkodom, ellentétben mind Descartes, mind Kant filozófiájával, segít önmagunkat 
megérinteni a másik előtt, és a másik éppoly bizonyosság számunkra, mint önmagunk. [ . . . ] Ahhoz, hogy 
valamely igaz ítéletet nyer jek magamról, a másik ember lényén kell keresztülhaladnom. A másik elenged-
hetetlen az én létezésemhez, éppúgy, mint az öntudatomhoz. Ilyen körülmények között intimitásom fel-
fedezése ugyanakkor a másik felfedezését is jelenti, egy velem szembehelyezett igazság felfedezését, 
amely nem gondolkozik, nem akar semmit csak értem vagy ellenem. Így rögtön felfedezünk egy olyan 
világot, amelyet interszubjektivitásnak nevezhetünk, és ebben a világban dönti el az ember, hogy mi ő 
és mik a többiek." (L'existentialisme est un humanisme. Paris, 1970. 65.) 

** A párizsi előadások — in: Válogatott tanulmányok. Bp., 1972. 235. — A fenomenológia ideájáról 
szóló IV. Előadásban ez az elválasztás még szélsőségesebb: ,,A fenomenológia szemlélve, tisztázóan, értel-
met meghatározva ós értelmet megkülönböztetve jár el. Egybevet, megkülönböztet, egybekapcsol, vonat-
kozásba hoz, szétválasztja a részeket, vagy elkülöníti a mozzanatokat. De mindezt a tiszta szemlélésben. 
Nem teoretizai, és nem matematizál; a deduktív elméletek értelmében nem magyaráz meg semmit." (I.m. 86.) 



ba és ítéletekbe, amelyeket eredetileg ezekből a szemléleti készletekből nyer tünk. 
Így azután, mint azt már mondottuk, egy hármas megnevezés képezi fejtegetéseink 

és leírássémáink vezérfonalát: ego cogito cogitatum." (A párizsi előadások, 242.) 
Husserlnél fel sem merül : ha csak az önadottságra korlátozódunk, hogyan le-

hetséges az önadottá-tevés, az adottságok dedukciója, az ismeretépítés, a cogito har -
madik vonatkozása? Nyilván ez már nem a szemlélet, hanem az ismeretakció ered-
ménye és az ehhez szükséges módszer olyan kell hogy legyen, amely kijelöli és ellenőrzi 
a tények érvényes adottsággá-tevését, vagy az adottságok logikai viszonyba áll í tásá-
nak módozatait. Ez bizony nagyon messze esik Descartes intenciójától, ugyanis Des-
cartes számára az ismeretépítés, az ismeretek logikai viszonylehetőségei a cogito 
olyan szükséges funkciói voltak, amelyek hiányában paradoxonná lett volna maga 
a nagy program, a tudomány, az életvilág tényeit taxonomikusan feltáró ismeretépít-
mény. Husserl cogitójából hiányzik az ismeretépítés logikai és a világhoz való vi-
szony fo rmá já t meghatározó intenciója, ezért a szemléleti önadottság nála semmi-
képpen nem szolgálja az ismeretfenomének módszertani konstrukcióját, csupán kri té-
r ium az immanens ismeret elválasztására — ha az adott : „Nem csupán az egye-
diségek, hanem általánosságok, általános tárgyak és általános tényállások is ab-
szolút ön adottakká lehetnek" — mondja Husserl (A fenomenológia ideája III. 81.). 
De hogyan? — ez már a Bécsi Kör i smeret fundamentum-problémájának kiinduló-
pontja. Az adottá tevés, az ismeretépítés pozitív p rogramja a husserli elvek között 
semmiképpen nem szerepel. Schlick jelenti ki tételesen, hogy nem elég az adottsá-
gok adottságkritériumait fellelni, hanem az adottságok tételezésének, az ismeret 
megalapozásának, ez ismeret tudatba-hozásának alapelveit kell megtalálni. A kér-
dés a „hogyan van az ismeret?"-ről sokkal inkább a „hogyan kell legyen az isme-
ret?" felé tolódik el: „S a cogito ergo sum mal kapcsolatban ma m á r eléggé felnyi-
totta szemünket a logika. Tudjuk, hogy csupán üres, kognitív tar talom nélküli lát-
szatállítás, amely azáltal sem lesz valódi kijelentéssé, hogy ebben a formában mond-
juk k i : cogitatio est — a tudat tar ta lmak vannak. Egy ilyen tétel, amely semmit sem 
fejez ki, semmilyen értelemben nem szolgálhat valaminek az a lapjául ; nem ismeret 
ós semmiféle ismeret nem nyugszik r a j t a ; semmiféle tudásnak nem kölcsönözhet 
bizonyoságot." (Az ismeret fundamentumáról — in: A Bécsi Kör filozófiája. Bp., 
1972. 260.) Schlick azonban nem mond le az ismeret megalapozásának szükségességé-
ről, míg a felfogás alapján kifejlődött számos modern tudományelmélet igen. Bebi-
zonyosodott, hogy ezen az úton következetesen haladni olyan „empirikus tudomány-
üzemhez" vezet, amelynek ideológiája aligha jellemezhető jobban, mint egy ismert 
épisztemológus közkeletű könyvének soraival: „Az i lyenfa j ta rendszerek [a szerző 
Descartes-ra is vonatkoztat ja ezt a megállapítást. — E. P.] véglegesen elbuktak: 
nem azért, mer t történetesen nem tud tak tényszerű igazságokat felmutatni, hanem 
mert rossz megközelítésükkel, módszerükkel és céljukkal nem helyettesíthették a tu-
dományt, amely egyaránt elméleti és empirikus." (Mario Bunge: Scientific Research 
II. 3/II. Berlin—Heidelberg—New York, 1967. 186.) Ez a vélemény bizony fényévnyi 
távolságban van a cogito megértésétől és ethoszától, az ismeretépítés funkciójának 
(tökéletesen manipulálható) absztrakciója itt vezet a legmesszebbre. 

Aligha szükséges ar ra külön felhívni a figyelmet, hogy a fentebb bemutatot t 
egyjelentésű cogitók mellett milyen nehezen lehet érvelni. A descartes-i evidencia 
mint jelentéstotalitás a totális jelentés kivételes világtörténelmi pillanatához is kap-
csolódik: az autonóm individuum cogitója szükséges evidencia kell hogy legyen 
a n n a k az adottságnak a megragadásában, amelyhez az individuumot bensőséges ma-
gántulajdonosi viszony fűzte, amelynek a tudományos megragadására már elég-
séges eszközökkel rendelkezett, és ezek még nem váltak egy osztály gazdasági esz-
közeivé és privilégiumaivá. A descartes-i cogitóhoz tartozó totális jelentésesség még 
heteronóm, nem egyneműsíti a tőkés piac, ezért a cogito is egy kezdeti heteronómia 
ellentmondásos viszonyait tartalmazza. I t t csakugyan az én tárgyra-irányultságai, 
valóban az én intenciói válnak egy lehetséges világmagyarázat viszonymóduszaivá, 
a kellő felelősségtudattal és fantáziával rendelkező autonóm én a világgal szemben 
tekintély is, hiszen annak heteronóm totalitását hierarchikusan átalakít ja , tudomá-
nyos rendszerré teszi, és így a kezdetben meghatározatlan tekintély önmagában fel-
veszi a világhoz való immanens viszony móduszát, és bízik e módusz funkcióképes-
ségében. 

E ri tka pillanat harmóniá já t Tamás Gáspár Miklós úgy érzékelteti, hogy a 
cogito jelentéstotalitásából a legtöbbet őrzi meg, a szabadságfolyamat és az isme-
retkri t ika problémaköreire építi fel magyarázatát , amely érvényes Descartes-paradig-
mává kíván lenni. Az értelmezés erényeiről szóltunk, és nem térhetünk ki a pa-
radigmatizálás megítélése elől sem, hiszen mindenkinek szabadságában áll eldön-
teni, hogy s mint viszonyul a cogitó hoz, és azt el is kell döntenie. A Bevezető szer-



zője olyan irányban k ívánja befolyásolni a döntést, ahol a hangsúly a cogito kriti-
kai tar ta lmán van, helyesebben a cogitónak mint egyetemes magatar tásnak azokon 
az összetevőin és erényein, amelyek éppen az adottsághoz való viszony adott módu-
szát teszik lehetővé, a krit ikát. Mindehhez azonban azt is hozzá kell tennünk, 
hogy az adottság ál tala megadott t a r ta lma túlságosan is tág, egy további anali t iká-
ban, a természet- és társadalomra bontásban nem kielégítő. Éppen ő í r j a : „A társa-
dalom vonatkozásában a tudat nem arkhimédészi pont, s az önvizsgálat, az intro-
spekció elemei mindig belévegyülnek a leírásba." (A kínok kertje. Magyar Filozófiai 
Szemle, 1977. 1:34.) 

Mivel e könyv a továbbiakban közhasználatúvá válik, a filológiai bemutatásról 
is kell szólnunk. A Bevezető kissé fárasztó ezotériáját tökéletesen feloldja a pontos 
és szabatos Mutató. Kár, hogy a kifejezések mellett nem tünteti fel a kifejezés 
szöveghelyének oldalszámát. Így a szövegből ismét ki kell keresni azt a helyet, 
amelyben a kifejezés előfordul, valahányszor az olvasónak szüksége van a szöveg-
környezetre. A Mutató ban és A bevezető jegyzeteiben marad tak lefordítatlan szö-
vegek. A kötet zsúfoltsága ront tetszetősségén. Ezek az észrevételek azonban nem 
érintik a lényeget: Tamás Gáspár Miklós használható és megbízható alapkönyvet 
adott át olvasóinak. 

Egyed Péter 

Színházi fesztiválok nyílt „műhelytitkai" 
Széljegyzet szimpozionok tanulságairól 

Színházi vetélkedők, ünnepi seregszemlék, szakmai találkozók, versenyek, fesz-
tiválok rendezvénysorozatát kínál ta az 1977—78-as évad, szerte az országban, 
Brassótól Bîrladig, Piat ra Neamţtól Galacig, Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig. Soha 
nem látott lendületet ad a Színház- és Zeneművészeti Dolgozók Országos Szö-
vetsége (ATM) a hazai színházkultúrának, az eljövendő évadok távlatában, a vér-
keringés folytonosságának biztosításával, szakadatlan fölfrissítésével. Ezért a gya-
kori országos tanácskozás — drámaírók, színházi alkotók, kritikusok részvételével, 
ezért a számtalan országos szintű fesztivál az előadások összemérésére, minőségük 
serkentésére — a Megéneklünk, Románia ünnepi rendezvénysorozatának egyik 
színházművészeti megnyilvánulásaként. 

A vetélkedők szaporodása nemcsak az előadások minőségének serkentésére 
szolgál, hanem jó alkalmat nyúj t a szakemberek tanácskozására, az eszmecserék 
folytonosságának biztosítására, színházmozgalmunk eszmei-művészi tar talékainak 
szüntelen megújí tására. A vitaüléseket, kollokviumokat jellemző nyílt vitaszellem, 
a sikerült és kevésbé sikerült produkciók gondos elemzése, a szakmai fogyatékos-
ságok pontos föltárása, az egyéni érdekek és sérelmek fölé kerekedő elvszerű és 
szókimondó véleménycsere színjátszásunk egészének fölívelését célozza a maga 
társadalmi, esztétikai hivatásának szem előtt tartásával. A Szövetség kritikai osz-
tályának oroszlánrésze van e szokatlan mozgalmasság megteremtésében, a jelzett 
célok valóra vál tásában: hisz nincs még egy állam a földkerekségen, ahol a szín-
házkul túrának havonkénti fesztiválokkal áldoznának. 

E találkozók sorában kiemelkedő jelentőségű volt a januári brassói A kor-
társ dráma seregszemléje '78, melynek szimpozionjára több mint kétszáz résztvevő: 
drámaíró, rendező, kritikus, irodalmi t i tkár gyűlt össze az ország legkülönbözőbb 
tájairól. Az előadásokhoz közvetlenül kötődő szerzői-alkotói vallomások, ma jd az 
általánosabb érvényű hozzászólások egyik fontos tanulsága az volt, hogy a jelen-
kori hazai dráma színpadi „előretörése" az utóbbi időben örvendetesen fokozó-
dott, fiatal, tehetséges rendezők fordultak egyre nagyobb számban a mai hazai 
drámák felé, és egyre igényesebben keresték meg a módjá t annak, hogy a közön-
séghez minél hatékonyabb színházi eszközök által juttassák el a drámákból ki-
bontható kortárs üzenetet. Elmarasztalták ezzel szemben az olyan műveket, elő-
adásokat, melyek megrekedtek a publicisztikai kinyilatkoztatás szintjén, ahelyett, 
hogy „életerős" művészi képekben ragadták volna meg a valóságot. Adott esetben 



írótól, rendezőtől egyaránt számon kérték a valószerűséget, a meggyőző erő hiá-
nyát, hangsúlyozván, hogy alkotói hit nélkül nem lehet hitelességet kelteni a szín-
padon. Nagy horderejű, történelmi-társadalmi témák esetében többszörösen érvé-
nyes ez az elvárás, hisz a művészi megmódolás igényessége a mondanivaló fele-
lősségteljes közvetítését szolgálja. Az eszmei érvelést tehát mindenkor ki kell egé-
szítenie az esztétikai érvelésnek, enélkül művészi hatékonyságra hiába számítunk. 
A színpadi alkotásnak „tiszteletben kell tar tania a valóság hitelességét és a mű-
vészi igazságot; ha ezt nem teszi, puszta sémává válik — szögezte le többek kö-
zött Victor Ernest Maşek esztéta, a fővárosi Filozófiai Intézet munkatársa. — Drá-
mairodalmunk egyik legfőbb gondja a színpadi konfliktusok hitelességének bizto-
sítása." 

A vitaülések és a szímpozion másik fontos tanulsága a kortárs külföldi drá-
mák iránti érdeklődés fölkeltése volt. A fesztiválon bemutatott kortárs külföldi 
színművek minőségének latolgatása kaput nyitott az általánosabb érvényű követ-
keztetések leszűrésére. Teodor Mănescu drámaíró, a Szocialista Művelődési és Ne-
velési Tanács szakfelügyelője az összehasonlító dramaturgia diszciplínájának beve-
zetésére tett javaslatot. Az összehasonlító irodalomelmélet műveléséhez hasonlóan 
szükségesnek vélte a dramaturgia vonatkozásában is hasznosítani az összehasonlí-
tás módszerét. Ily módon nemcsak a külföld drámairodalmának ideológiai, esz-
tétikai értelemben vett értékeit lajs tromozhatnánk föl a magunk gazdagodására, 
hanem saját értékeinket is fokozottabban gyümölcsöztethetnénk a határokon túl. 
Mănescu vélekedését többen is alátámasztot ták; Valentin Silvestru, a hazai színi-
kri t ika vezéregyénisége, a Szövetség kritikai osztályának vezetője a színházi re-
pertoárokban szereplő kortárs külföldi művek esetlegességét nehezményezte. A 
színművek fordítása, műsorra tűzése a fordítók személyes választása szerint tör-
ténik; fontosnak látná tehát a repertoárbeli módszertan („metodologia reperto-
rială") megteremtését. Natalia Stancu, a Scînteia krit ikusa részletes tanulmányban 
mérte föl a kortárs külföldi drámairodalom országonkénti java termését. Ismert 
és kevésbé ismert nevekkel, kimerítő példaanyaggal illusztrálta a szocialista test-
vérállamok, a nyugati országok meg a többi kontinens föltérképezendő színmű-
irodalmát. Végül Constantin Măciucă, a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács 
színházi osztályának igazgatója referá tumában külön foglalkozott a külföldi drá-
mairodalom legjobb darabja inak bemutatásával, a tájékozódás megjavításának le-
hetőségeivel. 

Néhány amatőr színjátszócsoport meglátogatása alkalmat nyújtot t a műked-
velő mozgalom elméleti megközelítésére is. Horia Deleanu, az I. L. Caragiale Film-
és Színművészeti Intézet esztétikaprofesszora, többek között a hivatásos és mű-
kedvelő színjátszás fogalmát tisztázta, miután sok zavart észlelt a kettő közti 
különbség megítélésében. Többen is kiegészítették a maguk tapasztalatával ezt a 
megállapítást: a műkedvelő mozgalomnak a maga ú t já t kell járnia, a maga haté-
kony eszközeit kell megtalálnia a tömegek nevelésére, ízlésének csiszolására, esz-
mei mozgósítására, oly módon, hogy elkerüljék az erejüket meghaladó hivatásos 
színházi eszközök oktalan átvételét, a nagy színházi előadások erőtlen másolását. 
Nem egy brassói és nagyváradi műkedvelő csoport bemutatkozása (ez utóbbi a 
nagyváradi egyfelvonásosok fesztiválján, 1978 február jában) igazolta a saját csa-
páson elinduló színjátszók eredményes a lkotómunkáját ; az expresszionista kife-
jezőeszközök agitatív jellegű használata, a folklórmotívumok, a balladás hangvé-
tel stb. — természetesen a téma függvényében — meggyőzőbb erejű előadásokat 
szültek, mint a naturalista ábrázolásra törekvő csoportok fölös erőfeszítései. Szín-
házi alkotókra hárul az a felelősség, hogy a jövőben az amatőr csoportok szakmai 
irányítóiként megtalál ják a számukra legalkalmasabb, legkifejezőbb megnyilatko-
zási formákat e széles tömegeket mozgósító rendezvénysorozatban. 

A hazai színműirodalom legsebezhetőbb pont ja a vígjáték műfa ja . A szín-
házak rosszul felfogott értelmezésében a tömegeket csak a legolcsóbb komédiák 
„hozzák be". Valentin Silvestru szigorú érvekkel indokolta ennek az álláspontnak 
a téves voltát. A közönség szereti a vígjátékot, de sosem állt ellent az igényes, 
akár klasszikus, akár mai komédiáknak; a színházaknak kell gondoskodniuk az 
ízléses, szellemes, magasabb rendű szórakoztatás megteremtéséről, s a tar ta lmasabb 
vígjátékirodalom országos méretű serkentéséről. Ezt a célt szolgálta különben a 
decemberi galaci vígjáték-vetélkedő. Az egyfelvonásosok nagyváradi hetének dí-
jazottjai pedig kitűnő példáit nyúj tot ták a m ű f a j rövidebb terjedelmű, ám annál 
sűrítettebb komikumtól „feszülő" változatainak (Dumitru Solomon groteszk pa-
rabolái Letiţia Popa díjnyertes rendezésében, a bacăui színház előadásában). Ugyan-
csak a groteszk momentumok nagy „atmoszféra-nyomású" filozófiai áttételei ér -
vényesültek Teodor Mazilu Fejedelmi ünnepség című történelmi parabolájában, 



mely a fesztivál II. díját nyerte el. A groteszk elemek vígjátéki hasznosítása mű-
vészileg igazolódott Sütő András Vidám sirató egy bolyongó porszemért című népi 
komédiájának korszerű marosvásárhelyi színrevitelében; az előadás két főszerep-
lőjét, Lohinszky Lorándot és Tarr Lászlót díj jal tüntet ték ki, s a gondos szakmai 
elemzésre is sort kerítettek a brassói fesztivál kritikusai. 

A „gyorsuló idő" megkívánta igényt elégítenek ki az egyre szaporodó egyfel-
vonásosok. A váradi seregszemlét követő szimpozion a m ű f a j színpadi megjelení-
tését, közönséghatásának lemérését, a szakmai feltételeket, a szerzői adottságokat, 
a színházi gyakorlati megoldásokat vizsgálta. Horia Deleanu elméleti eszmefutta-
tása vonzó esztétikai fejtegetéssel teremtett alapot e kérdések elemzéséhez. Tudo-
másul kell vennünk az egyfelvonásosok nagy változatosságát (a filozófiai művek-
től a groteszk komédiákig) és nagyfokú hatékonyságát: egyetlen óra szintézisében 
közölheti a lét nagy drámai konfliktusait. Lakonikus megfogalmazásban, vibráló 
koncentrációban sommáz eszméket-eszményeket. Rövid ter jedelme nagy feszült-
ségteremtésre és a téma gyors drámai kibontására készteti az írót. Jellemzőinél 
fogva egyik legkorszerűbb drámai műfa junk , melyre a színházaknak egyre na-
gyobb gondot kell fordítaniok. Victor Parhon krit ikus az egyfelvonásosok igényes 
művelésére hívta fel a figyelmet. Annak a felfogásnak a leküzdésére, mely sze-
rint — elsősorban az amatőr csoportoknak szánt művekről lévén szó — sokan a 
negyedrangú írók „vadászterületének" tekintik a műfa j t . Való igaz, az egyfelvo-
násosok nagy hányada még mindig fogyatékos az esztétikai megmódolás dolgá-
ban. Sokan „előre gyártott elemekből" építkeznek, adott receptet követnek, s a 
falusi meg egyéb témák megközelítésében nem a felelősségteljes művészi megfor-
málást választják, hanem beérik a látszatkonfliktusok sematikus felvázolásával, 
holott a fesztivál tanúsága szerint olyan kitűnő művelői is vannak a műfa jnak , 
mint például Teodor Mazilu. 

A színikritika elvi és gyakorlati gondjainak, eredményeinek, fogyatékosságai-
nak megvitatására a bacăui kollokviumot előkészítő gyűlésen kerül t sor, a Szö-
vetség kritikai osztályának fővárosi tanácskozásán. Natalia Stancu körültekintő, 
mélyenszántó beszámolójában a gyakorlati, napi kritikai feladatoktól a különféle 
tervekig széles körű tájékoztatót nyújtot t a hazai színikritika helyzetéről, tevé-
kenységéről. Színházi alkotóműhely és kri t ika kölcsönös szakmai egymásrahatását, 
ismeretgazdagodását szolgálták a fesztiválok, országos szimpozionok, találkozók, 
melyeken egyaránt részt vettek színházi alkotók, drámaírók és kritikusok. E széles 
körű szakmai mozgalom anyagi és morális támogatásáért a Szövetségnek jár el-
ismerés, élén Dina Cocea alelnökkel és Valentin Silvestru t i tkárral — szögezte 
le a referátum. A szakmai felelősség feltét lenül fokozódott az elmúlt években. 
Ugyanakkor elégedetlenségét fejezte ki egyes vidéki napilapok közönyével szem-
ben, melyekben hát térbe szorult vagy megszűnt a színikritika-rovat. Ugyancsak 
a kri t ikára hárul a hazai értékek fokozottabb népszerűsítése. A Szövetség kereté-
ben a tudományos igények kielégítésére szükségesnek mutatkozik és megvalósí-
tásra vár egy dokumentációs osztály, mely a külföld eszmei-esztétikai ér tékű mű-
veit hivatott megismertetni. Az előadó megítélése szerint a minőséget és változa-
tosságot jobban megkövetelhettük volna a színházaktól. A kritikai élet gazdago-
dásának jele volna a polémiák szaporodása a sajtó hasábjain. Meg kell küzdenünk 
az esetenkénti hamis lokálpatriotizmussal, a befolyásolhatósággal, mindazzal, ami 
kedvezőtlenül hat a kri t ika tárgyilagosságára. Az elvszerűséggel párosulnia kell 
a kritikusi egyéniségnek, az összetéveszthetetlen szemléletmódtól az eredeti stí-
lusig. Napi feladatként előttünk áll a közönségnevelés meg a színházi alkotás mi-
nőségének serkentése. A színibírálatnak kategorikusabban kell szót emelnie a kö-
zépszerűség ellen, és ki tar tó harcot kell vívnia a legjobb klasszikus és hazai művek 
játékrenden tartásáért , műsorra tűzéséért. A fenti megállapítások nyilván csak 
jelzései a kri t ika ágas-bogas kérdéseinek, de megoldásra váró feladatokra vil lanta-
nak fényt. 

Az országos szintű tanácskozások kimeríthetetlen tanulságözönéből néhány 
kérdéscsoportot ragadtunk ki, a színházi alkotás felelősségteljes megközelítési mód-
j ának példázására. Annak az egészséges vérkeringésnek a szemléltetésére, mely a 
színházi művelődés, a tömegek e fontos nevelő eszközének föllendítésére, ha té-
konyságának fokozására serkenti e mindenkor közkedvelt művészeti ág, a szín-
játszás alkotóit. A társadalom legnemesebb eszményeinek fölmutatására a kor-
szerűség parancsoló szükségleteinek nevében. 

M e t z K a t a l i n 



Veress Pál útja 

A múlt esztendő nem csupán mennyi-
ségben, de minőségben is gazdag könyv-
termését egy közéleti ember — mun-
kásmozgalmi harcos —, Veress Pál ön-
életírásának a harmadik kötete is fém-
jelzi. A Holnap indulok hozzád percnyi 
folyamatossággal folytat ja — időrend-
ben — a Vallatás, vád, küzdelem című 
második kötet történetfonalát attól a 
perctől, hogy a szerző vonata elhagyja 
Halminál Románia földjét, hogy Cseh-
szlovákián és a forrongó Németországon 
á t (1932 nyarán) a Szovjetunióba utaz-
zék; egészen addig, amíg — öt évvel 
később — marosvásárhelyi perújrafelvé-
telénél a törvényszéki bíró elévültnek 
nyilvánít ja az ellene emelt vádat, és a 
szerző Páll Zoltánból, Márk elvtársból, 
Gyuri elvtársból — csaknem stációnként 
változtatnia kellett illegális neveit — is-
mét Veress Pál néven mutatkozhat be. 
Illegalitásban töltött öt esztendejének 
krónikája ez a harmadik kötet. 

E rövid írás feladata az lenne, hogy 
a harmadik kötetet ismertesse, méltassa 
— ám előtte, úgy vélem, érdemes visz-
szapillantanunk az önéletrajzi írás előző 
két könyvére (Kalapács, könyv, muzsika, 
1972; Vallatás, vád, küzdelem, 1974), 
hogy világosabbá vál jék számunkra az 
önéletrajzi ciklus szerkezeti felépítése, 
de főképpen azért, hogy a szerző eszmé-
lésének, sorsa alakulásának, a munkás-
mozgalomba való bekapcsolódása körül-
ményeinek a felelevenítésével jobban 
megértsük hozzáállását a harmadik kö-
tetben vázolt esztendők tapasztalataihoz, 
eseményeihez. 

Ha irodalmár szemével, szépirodalmi 
igénnyel olvasom az önéletírást — két-
ségkívül az első kötet ragad meg leg-
inkább. Környezetrajza, ábrázolásmódja 
eleven, képszerű: olyan drámai erővel 
eleveníti fel — kerülve minden érzel-
gősséget — a családját érő tragédiasoro-
zatot, annyi meggyőző erővel ábrázolja 
(és nem elmondja) azokat a körülmé-
nyeket, amelyek következtében a tizen-
négy éves f iúnak le kell mondania ta-
nulmányai folytatásáról a nagyenyedi 
Bethlen Kollégiumban, ma jd pedig 
olyan érzékletesen í r ja le további ú t já t 
addig, amíg megbecsült szakmunkássá 
és a Kommunista I f j ak Szövetségének 
a tagjává válik, hogy az olvasóban szin-
te fel sem merül a gondolat: igen, szép, 
de másként is történhetett volna. Pilla-
natig se marad hiányérzetünk, nem tá-
mad olyan gondolatunk, hogy itt vagy 
ott valami — lényeges — mozzanat fö-
lött átsiklott a szerző, vagy elhallgatott 
előttünk valamit. Stilárisan is az első 

kötet a legkiegyensúlyozottabb. Világo-
san, pontosan fogalmaz. 

Az első kötetből — anélkül, hogy ezt 
így bárhol is megfogalmazná — Veress 
Pálnak egy alapvető tulajdonságát is-
mer jük meg: bármilyen munkát végez, 
tanul, inasként dolgozik, vagy — ké-
sőbb — munkásmozgalmi feladatot vál-
lal, tökéletesre törekszik. Ez a — rész-
ben kisiparos őseitől örökölt, de a szü-
lői házban is beleplántált — tulajdon-
sága segíti hozzá, hogy később, munkás-
mozgalmi harcosként, m a j d vezetőként 
ne hamarkodja el a lépéseit, de el se 
hanyagoljon semmit, amit megtehet. Azt 
hiszem, ebben gyökerezik bölcsessége is, 
amellyel megérteni igyekszik az embe-
reket. 

A második és a harmadik kötetnek 
a szerző csak névlegesen a főszereplője. 
A második és a harmadik kötet tu la j -
donképpeni főszereplője a romániai 
munkásmozgalom 1926 és 1932, illetőleg 
1932 és 1937 között. 

Akárcsak a vasmunkás Veress Pál 
vagy a forradalmár, a munkásmozgalmi 
vezető, az emlékíró Veress Pál is a r ra 
törekszik, hogy mennél tökéletesebb ké-
pet nyújtson a korról és a munkásmoz-
galomról, kiváltképpen azokról a t á j ak -
ról, ahol személyes tapasztalatokat szer-
zett. A második kötettel az önéletírás 
történelmi krónikává válik. Nem elég-
szik meg azzal, hogy részletesen leírja 
lebukásának, megkínzatásának körülmé-
nyeit, hogy arról is valljon, hogyan kí-
sérletezett két ízben is öngyilkossággal 
attól való félelmében, hogy az észbontó 
kínzások mégis vallomásra, „köpésre" 
késztetnék, de részletesen tájékoztat a 
nagymúltú marosvásárhelyi munkásmoz-
galomról, annak vezetőiről, harcosairól, 
provokátorairól és árulóiról is. Mindezt 
végig az egész Románia munkásmozgal-
mának az összefüggéseiben tárgyal ja : 
így kapunk hiteles betekintést az R K P 
negyedik kongresszusát megelőző és azt 
követő frakcióharcokról a csaknem 
naplószerűen pontos beszámolóban. A 
könyv olvasását már -már nehézkessé 
teszi a rengeteg név és adat — de nem 
tudom, mit és kit lehetne kihagyni az 
események és nevek felsorolásából, is-
mertetéséből. Veress Pál itt krónikát ír, 
krónikájának hitelességét pedig éppen a 
nevek, a valós nevek és tények sokasága 
ad ja meg. Stilárisan a második kötettel 
kapcsolatosan emelhetnők a legtöbb ki-
fogást. Mintha a szerző helyenkint le-
mondott volna a tiszta, világos fogalma-
zás igényéről. Alakjai legtöbbjének a 
jellemzésénél beéri a „lelkes" jelzővel: 



3 mai olvasó már -már fintorogva gon-
dolhat ja : mi az, hát akkoriban mindenki 
olyan „lelkes" volt, mint egy vezércikk? 
Igen. Különben hogyan vívhat ták volna 
tovább, sokszor embertelenül mostoha 
körülmények között a harcukat? Per-
sze, ez nem menti az emlékezőt: fogal-
mazhatott volna árnyal tabban is. A tel-
jességre törekvő Veress Pál figyelme 
arra összpontosul, hogy semmi lényeges 
mozzanatot, egyetlen nevet se hagyjon 
ki krónikájából. 

A szigurancán meggyötört szerző 
egészsége megrokkan: a párt úgy dönt, 
hogy kiküldi a Szovjetunióba, kezelésre, 
egészségének helyreállítására — és pár t -
iskolába. 

Ezzel kezdődik a harmadik kötet. A 
nagy szerelem, az életcélt nyújtó, életnél 
is fontosabb vonzalom mellett — amely 
a szerzőt a munkásmozgalomhoz fűzi — 
egy mély, életre kiható, társra találó 
szerelem körvonalai is kibontakoznak 
életének ebben az ötéves korszakában. 
Ám egyelőre marad junk az első mellett. 

Az 1932-ős munkásmozgalmi harcos 
vágyálma — a győztes forradalom. 
Csaknem vallásos megilletődéssel, áhí-
tat tal érkezik meg a diadalmas proletár-
forradalom első országába, a Szovjet-
unióba. Bár sajnálatosan rövidre fogja 
szovjetunióbeli tartózkodásának a kró-
nikáját — alig ismerünk rá a vörös Ber-
linen, ma jd pedig a barnainges Berlinen 
átutazó, élesszemű megfigyelőre az író-
ban. Itt internacionalista külföldiek és 
szovjet emberek — kimondva vagy ki-
mondatlan — egyaránt lelkesek, Kun 
Bélától egészen Liza Ivanovnáig, a 
Moszkva melletti nyaraló fiatal munkás-
nőjéig; azért említem éppen Liza Iva-
novnát, mert talán éppen öt ábrázolja, 
á l l í t ja elénk a szerző a legemberibben, 
amikor megfeji a tehenet, hogy jelezze, 
mit jelent a „moloko" szó. Félreértés ne 
essék: nem azt vár tuk volna a szerzőtől, 
hogy a f iatal szovjet ál lamban negatí-
vumok után kutasson, hogy megpillant-
son egy koldust az utcasarkon, és ettől 
kiábránduljon eszményeiből. Az akkori 
munkásmozgalmi harcos megilletődött-
ségét, ha úgy tetszik, áhítatát — aki a 
legszörnyűbb kínzásoktól szabadult meg, 
aki végre nyíltan színt vallhat, nem kell 
félnie a sziguranca besúgóitól, s aki sa-
ját szemével győződhet meg a szocializ-
mus történelemalakító hazájáról — nos, 
ezt tökéletesen megért jük. Ám a mai 
emlékírónak talán mélyebben kellett 
volna kutatnia emlékei között, hogy kö-
zelébbivé, emberibbé tegye számunkra 
azt a világot. Hadd illusztrálom egy pél-
dával a mondandómat: könyvének 37— 
41. lapján í r j a le Kun Bélával folytatott 
beszélgetését. Nagy rokonszenvvel, r a -
jongással ír a magyar proletárforrada-

lom vezéralakjáról, idézi beszélgetésüket. 
Van azonban a 41. oldalon egy zárójeles 
megjegyzése: „(Sok idő telt el, sok men-
demondát hallottam Kun Béláról... 
Dán István öreg barátom mondta sok 
évvel ezelőtt egy alkalommal: — Meg 
lehet írni a magyar kommün történetét 
úgy, hogy Kun Béla nevét meg se említ-
sék? — Hát voltak idők, amikor ilyes-
mit is meg lehetett tenni. Szerencsére 
elmúltak, mint valami lázálom.)" Ez az 
egyetlen utalás Kun Béla további sor-
sára. Nem túlságosan szemérmes? Azt 
hiszem, a Kun Bélán esett legnagyobb 
sérelem nem az volt, hogy — egy 
ideig — meg se említették a nevét a 
magyar kommün történetében, hanem 
az, hogy akárcsak Köblös Eleket és any-
nyi más különböző nemzetiségű kom-
munistát — bebörtönözték és meggyil-
kolták. Mert — sajnos — nemcsak Hit-
ler, Horthy és Antonescu pribékjei gyil-
koltak kommunistákat . Éppen a mun-
kásmozgalom, éppen a Szovjetunió 
Kommunista Pá r t j ának az erejét muta t -
ja, hogy volt bátorsága felfedni ezeket 
a — hibákat? visszaéléseket? — nem: 
gyilkosságokat. 

A Szovjetunióból való — kalandre-
gényszerűen izgalmas, de éppen tény-
szerűsége miat t mélyen megragadó ele-
mekkel tarkított — hazatérése után a 
párt Kolozsvárra, Temesvárra, m a j d 
ú j ra Kolozsvárra helyezi a szerzőt. Ve-
ress Pál itt ismét igyekszik hát térbe vo-
nulni : ha le is í r j a munkásságát, értéke-
lésére nem vállalkozik. Végig rokonszen-
ves vonása az emlékírónak, hogy soha-
sem henceg. Álszerény pózokba se vágja 
magát, le í r ja vitáit, harcait a frakcio-
nistákkal; a könyvnek ebben a részében 
főképp a frakciózás következményeinek 
a felszámolását taglalja, a Román Kom-
munista Pár t népfronti törekvéseit is-
merteti, olyan elemekkel gazdagítva ide-
vonatkozó ismereteinket, amelyek ú ja t 
jelentenek, az eddig tudottakat kiegészí-
tik, mégpedig nem is lényegtelen voná-
sokkal — például azzal, hogy amíg 
Dr. Petru Groza személyét, az Ekésfront 
szerepét, de főként a párt által való ér-
tékelését egyértelműnek tudtuk, kiderül, 
hogy a baloldali, Luximin-féle frakció 
a végletekig ellenezni próbálta a 
Dr. Grozával való kapcsolatfelvételt. Ta-
nulságos, érdekes a Magyar Párt i ellen-
zék, Kós Károly szerepének és jelentő-
ségének a taglalása, a MADOSZ meg-
alakítása, ma jd pedig a Vásárhelyi Ta-
lálkozó előkészítése körüli emlékek fel-
elevenítése is. Kohn Hillel mellett a ro-
mániai munkásmozgalom olyan kiemel-
kedő egyéniségeiről kapunk képet — és 
nem egy esetben határozottan írói véná-
val megrajzolt képet, mint Józsa Béla, 
Eugen Rozvan, Nagy István, Balogh Ed-



gár, Gavril Birtaş, Csehi Gyula, Gheor-
ghe Stoica és mások, akiknek a nevét 
igazság szerint mind fel kellene sorol-
nunk, ha ismertetőnkben ugyanarra a 
teljességre törekednénk, mint Veress 
Pál, könyve megírásakor. 

A harmadik kötet legszebben, legmé-
lyebben ábrázolt a lakja azonban a szer-
ző élettársa, Klári elvtársnő — m a j d 
pedig valódi nevén Rózsi. Egészen nagy 
realistákra jellemző finomsággal muta t j a 
be őt a szerző, attól a pillanattól, hogy 
Temesváron találkoztak, egészen a 
könyv utolsó mondatáig. Szinte raf inál-
tan adagolja ábrázolását: az első talál-
kozásnál csak rokonszenvet ébreszt 
iránta, m a j d lassan-lassan mind köze-
lebb hozza őt; nem í r ja le jellemét, ha-
nem egy-egy epizód felvillantásával áb-
rázolja. Az első pillanat rokonszenvén 
túl, lassan alakul ki a szerelem is: a 
közös cél fűzi egymáshoz a két embert, 
a fizikai vonzalmon túl. Egymás emberi 
erényeibe szeretnek bele olyan fokon, 
hogy elválaszthatatlanok lesznek. Mert 
— azok maradtak. A harmadik kötet 
— és az egész önéletírás — legszebb ol-
dalai vallanak erről. 

Veress Pál önéletírása nem fejeződik 
be a harmadik kötettel. Élete — 1937-
től számított — további 17-18 éve leg-
alább annyi küzdelméről, harcáról, há-
nyattatásáról kell beszámolnia, mint 

amennyiről már vallott első három kö-
tetében. Érdeklődéssel vár juk, mert 
olyan szerzőt ismertünk meg benne, aki 
életét egyetlen célnak, a munkásosztály 
ügyének szentelte. Ennek a célnak a 
szemszögéből — de nem elfogultan — 
vall eseményekről, emberekről, a törté-
nelemről. Nem elfogultan — általában 
véve. Mert ha vannak is — melyik em-
lékírónál ne lennének? — elfogultságok 
a könyveiben (utaltunk is rá), ezek az 
elfogultságok sohasem személyi indulat-
ból fakadók, hanem elviek. Veress Pál 
elvi elfogultságainak pedig aranyfedeze-
tük van: az élete. Akkor is tiszteletet 
érdemlőek, ha nem mindenben ér tünk 
velük egyet. 

Kötelező olvasmányként adnám a f ia-
talok kezébe Veress Pál könyveit. Nem 
az irodalmi ábrázolás, a stiláris tökély 
iskolapéldájaként, hanem annak érzékel-
tetésére, hogy mindannak, ami ebben az 
országban megvalósult, mély, múltba 
merülő gyökerei vannak. Hogy hazánk 
munkásosztályának a harcában — a ro-
mán nép legjobb fiai mellett — milyen 
nagy számban vettek részt, milyen ke-
mény küzdelemben vállaltak velük szo-
lidaritást a magyar nemzetiségű mun-
kások, munkásmozgalmi vezetők is. Ál-
lampolgári és nemzetiségi öntudatunk 
dokumentuma is Veress Pál emlékírása. 

Fodor Sándor 

,,Az igazságot mindennek föléje helyeztem" 

„ . . . e béke sorsa is alighanem ugyan-
az lesz, mint minden előző b é k é é . . . " 
— és tegyük hozzá: mint minden kö-
vetkező békéé is. S mert Saint-Simon 
jóslata tökéletesen bevált, fölöslegesnek 
ta r t juk pontosan közölni, hogy melyik 
békekötés kapcsán tette ezt a megjegy-
zést. Hiszen bármelyikről beszélhetett 
volna. Történhetett ez másként a Nap-
király korában? (És történhetett ez más-
ként az emberiség korában? — napja in-
kig? Sőt: napjainkon t ú l ? . . . ) A Nap-
király k o r a . . . A XVII. század, amelyet 
Voltaire XIV. Lajos századának nevez; 
öt magát viszont ú j Augustusnak, ural-
kodását pedig az emberiség negyedik 
nagy korszakának Periklész, Augustus 
és a Mediciek után. 

Igaza volna? 
Akár igen, akár nem, azt mindeneset-

re megállapíthatjuk, hogy a Napkirály 
udvara nem szűkölködött a színekben. 
Moliére, Racine, La Fontaine, Corneille, 
vadászat, intrika, színház, tánc, balett, 

opera, álarcosbál, körülzsongása, udvar-
lása a királynak és minden kegyencé-
nek és kegyencnőj ének, kegyvesztés egy 
véletlenül kiej tet t s zóé r t . . . S a tabló 
színeihez az emlékirat* egyik jellemző 
mondata is hozzátartozik: „A király 
kedvelte rendkívüli szolgalelkűségéért, 
és azért is, mert a marsall ész dolgában 
jóval alatta állt." A szolgalelkűség — 
e civilizált nemzet szégyenére — meg-
követelt és általánosan el terjedt tu la j -
donsága volt az ország vezető rétegé-
nek, aki pedig nem volt ostoba, az igye-
kezett „bűnös" tulajdonságát legalábbis 
nem fitogtatni őfelsége jelenlétében. 
Nem mintha XIV. Lajos csupa szellemi 
fogyatékossal vagy — legjobb esetben 
— közepes intelligenciájú emberrel vet-
te volna körül magát, de azt igenis 
megkövetelte, hogy udvaroncai ne ész-
lények legyenek, hanem udvaroncok, 
akik napraforgóként forognak a Nap(ki-

* Saint-Simon herceg emlékiratai. Európa Könyv-
kiadó. Budapest, 1975. 



rály) felé, az ő arcáról olvassák le, hogy 
jó- vagy rosszkedvűek legyenek-e, fél-
szavaiból azt, hogy ra j t a kívül még ki-
nek az udvarlására siessenek, mielőtt 
még más megelőzné őket. 

„Mert nekünk így tetszik!" És emel-
kedik, terjeszkedik, szépül a versailles-i 
kastély, a park, a teraszok, emelked-
nek és zuhannak az emberi sorsok, 
éhenhalás fenyegeti a parasztokat, száz-
ezrekért cserélnek gazdát az olyan ran-
gok, amelyek sem kötelességgel, sem 
munkával , sem előnnyel nem járnak, 
egyet kivéve: azt, hogy gyakrabban, 
esetleg bizalmasabb környezetben lát-
ha t ják a királyt. 

XIV. Lajos halála után valamennyi 
száműzött és fogoly visszakapta szabad-
ságát, kivéve azokat, akikről köztudo-
mású volt, hogy államellenes cselekede-
tért, illetve valóságos bűntet tér t voltak 
letartóztatva vagy száműzve. „Mert ne-
künk így tetszik!" Saint-Simon í r ja em-
lékiratai 555. lapján: „Volt egy férf i a 
Bastille foglyai között, akit 35 éve tar-
tóztattak le, azon a napon, amikor I tá-
liából Párizsba érkezett. Sohasem de-
rült ki, hogy miért fogták el; őt magát, 
mint jobbára a többieket is, ki sem 
hallgatták. Most kiderült, hogy tévedés-
ből börtönözték be. 

Amikor közölték, hogy szabadon bo-
csátják, szomorúan azt kérdezte: ugyan 
mit is kezdhetne immár szabadságával? 
[ . . . ] azt kérte, hadd maradhasson a 
Bastille-ban hátralevő napjaira , ingyen 
szállással és ellátással. 

Kívánságát teljesítették, egyszersmind 
teljességgel biztosítva szabadságát." 

XIV. Lajos halála után régens-uralom 
kezdődik. XV. Lajos még gyerek, helyet-
te az orléans-i herceg kormányozza az 
országot. A szellem szabadabb. Az em-
berek is szabadabbak. Sőt: mint az 
előbbi idézetből lát juk, van aki egészen 
az. Már a körülményekhez képest. De 
az ál lam úszik az adósságban. A pénz-
tár üres. Mindazonáltal ekkor kerül a 
francia uralkodóház birtokába a Nagy-
mogul gyémánt ja — méghozzá Saánt-
Simon jóvoltából. Saint-Simon hazafi-
ként jár t el, amikor a vonakodó, a ke-
serves pénzügyi állapotokra hivatkozó 
régenst rávette erre a kétmillió f rankos 
kiadásra, hiszen „a korona becsületét 
kell consideracioba vennünk [ . . . ] , nem 
szabad elszalasztanunk e párat lan al-
kalmat, amikor olyan felbecsülhetetlen 
értékű gyémánt juthat a birtokába, 
amely elhomályosítja Európa valameny-
nyi gyémántjának fényét [ . . . ] , ez a ta-
karékosság nem sokat könnyít ra j ta , a 
tehertöbblet pedig alig lesz érezhető." 
(585.) Az érvek hatottak. Saint-Simon 
valóban hazafiként jár t el. Arisztokrata 
hazafiként. Az urak egyetértettek vele. 

Valószínűleg nem értettek volna egyet 
a parasztok és a kézművesek. Sőt, a te-
hetősebb polgárok sem. De a hazafiság 
tar ta lma nemcsak koronként változott, 
hanem osztályonként, rétegenként is. 
Hogy mikor melyik a meghatározó? 
Forradalmak idején ál talában az előbbi 
történelmi-társadalmi korszak meghatá-
rozta hazafiságfogalom uralkodik, nem 
forradalmi korszakokban az uralkodó 
osztály vagy réteg által meghatározott. 

A gyémántot megvették. A paraszto-
kat, polgárokat nem kérdezték meg. Va-
lószínűleg csodálkoztak is volna „szegé-
nyek", ha megkérdik őket. Nem az ö 
dolguk az ál lam ügyeit intézni. Több 
mint fél évszázadnak kellett eltelnie ah-
hoz, hogy a nép ennek ellenkezőjét meg-
tanulja , hogy kézbe vegye saját sorsát, 
hogy úgy gondolja: ha az állam nem 
is azonos az állampolgárok összegével, 
de nem is egy föléjük nőtt, lá thatat lan 
és ellenséges hatalom. Azután hamar 
kiábrándítot ták ebből a hitéből. A tör-
ténelem folyamán a népre hosszú ideig 
csak azért volt szükség, hogy az ural-
kodni vágyó osztály vagy réteg a nép 
segítségével — a népet eszközként fel-
használva — elér je célját. Azután visz-
szatették oda, ahol addig volt. Legfel-
jebb a jelszó változott és a felszín. A 
tartalom és a lényeg hosszú ideig nem. 

Saint-Simon a jelszó, a felszín válto-
zását sem kívánta, csupán azt, ami XIV. 
Lajos uralkodása előtt volt. A főurak 
régi hatalmát. Az arisztokrácia fényét, 
amelyet sem Colbert-ek, sem ú j neme-
sek nem homályosítanak el. Ízig-vérig 
herceg volt. Nem állhatta a polgársza-
got, amit pedig — szerinte — a kelle-
ténél többet szívott a Napkirály udva-
rában. A francia forradalmat megelőző 
években XVI. Lajos ezt ír ta egyszer 
naplójába: „Megfenyítettem egy tiszte-
letlen polgárt, Caront." Annyi mondani-
valója volt róla, hogy tiszteletlen, és 
hogy polgár. S hogy Caron. Elfelejtet te 
hozzátenni másik nevét: Beaumarchais. 
És azt is, hogy fenyítésképpen a pári-
zsi javítóintézetbe záratta, kiskorú bű-
nözök közé. Azért nem a Bastille-ba, 
mert Caron XVI. Lajos Bastille-ével 
szemben is tiszteletlenül viselkedett. En-
nek ellenére vagy éppen ezért Beaumar-
chais szavaival gúnyolódott a párizsi 
nép az arisztokratákon. 

Saint-Simon nem akar t változást, nem 
akart semmi úja t . A régi tar ta lmakat 
akarta és a régi jelszót. Osztályának 
körén túl nem látott, de ami a körön 
belül történt, azt jól látta. Az udvart 
élet minden csínját-bínját ismerte, 
könnyű volt bepillantania a kulisszák 
mögé. Bár mindig nagyon óvatosan nyi-
latkozott arról, amit azon túl látott. 
XIV. Lajos korát ismerve, ezen nem ts 



lehet csodálkozni. Hiszen, ha valaki har-
mincöt évet ülhetett ártatlanul, ha egy 
Racine azért lehetett kegyvesztett (ha 
igaz), mert a királyi szerető rég halott 
első fér jéről tett említést, akkor nem 
lehet csodálkozni azon, hogy Saint-Si-
mon nagyon óvatosan „tesz említést" 
mindarról, ami a kulisszák mögött tör-
ténik. Amit tehát bárki megláthat, de 
amit sokkal biztonságosabb dolog nem 
meglátni. 

Saint-Simon keserű, csalódott ember. 
Csalódott XIV. Lajosban, akinél, bár 
nem lett igazán kegyvesztett, nem is 
kegyenc. Csalódását csak tetézi a pol-
gárszag, a fat tyak rangban való emel-
kedése és az újnemesek nyüzsgése. Ke-
serűségének őszinteségében nincs okunk 
kételkedni. Emlékirataiban mégis olyan 
hangon szól a mindent behálózó, min-
dent irányító érdekről, hogy az olvasó 
előtt teljesen világossá válik: az udvari 
életben ezt tar tot ta természetesnek. „Az 
erények úgy belevesznek az érdekbe, 
mint a folyók a tengerbe" — í r ja La 
Rochefoucauld. Ha ezt a maximát egy 
mindenből kiábrándul t ember keserű 
túlzásának fogjuk is fel, egyet el kell 
ismernünk: kora és osztálya legjellem-
zőbb tulajdonságát ragadta meg ben-
nük. „Nem vagyok annyira biztos eré-
nyemben, hogy kijelenthessem — vall-
ja —, akkor is gyűlöltem volna Mazarin 
kardinálist , ha ő az én érdekeimet szol-
gálta volna: lehet, hogy akkor nem ve-
szem észre, hogy megkárosít ja az álla-
mot." Ha La Rochefoucauld ezt őszin-
tén gondolta (és miért ne gondolta vol-
na őszintén), akkor Saint-Simon herceg-
ről sem nehéz elképzelnünk, hogy ha a 
király kegyét bír ja, az udvarban is ke-
vésbé csalódott volna. Elég itt a r ra utal-
nünk, hogy még XIV. Lajos idejében 
vissza akar t vonulni birtokára, mer t 
úgy érezte, hogy elvesztette királya ke-
gyét. Szándékát azért változtatta meg, 
mert őfelsége „kegyeskedett kegyesen" 
szólni hozzá. Márpedig egy kegyes szó 
a Napkirály szájából felért egy benefí-
ciummal. Sót, öt látni is nagy kegy-
számba ment. Erre a legjobb példa egy 
angol utazó esete, aki miután hazatért 
Londonba, és megkérdezték tőle, mi 
volt a legnagyobb élménye, ezt vála-
szolta: „Láttam a nagy királyt, amint a 
parkban sa já t maga sétált." (Ráth-Végh 
István: Az emberi butaság kultúrtörté-
nete. Bukarest, 1974. 114.) 

„Roppant különös volt látni — ír ja 
Saint-Simon herceg —, hogy des Ursine 
hercegné kar jában egy kis spániellel 
jelenik meg a szalonban, mintha csak 
otthon volna. Mindenki elhűlt ezen a 
bizalmasságon [ . . . ] ; de elhűltek azon 
is, hogy a Király megsimogatja a ku-
tyát, mégpedig több ízben is. Egyszóval: 

az udvar még sohasem volt t anú ja ilyen 
káprázatos emelkedésnek; senki sem bírt 
beletörödni, s akik ismerték a Királyt 
meg az udvart , még ma is, annyi eszten-
dő után, csodálkozva gondolnak vissza 
rá." (195.) Vagy másut t : „Polignac elkí-
sérte a Királyt a marlyi kertbe; meg-
eredt az eső; a Király kegyesen megje-
gyezte, hogy az abbé öltözete nem esős 
időre való. Ó, semmiség ez, Felség — fe-
lelte Polignac —, a marlyi esőtől nem 
ázik meg az ember." (213.) Valóban 
nem, hiszen a királyi kegy esernyőt tar t 
föléje. Aki — benne van ebben a kegy-
ben, az e lmondhat ja magáról, hogy jó, 
meleg, vízhatlan köpenyre tett szert: 
nem ázik, nem fázik. Aki viszont nem 
kapta meg ezt a köpenyt, az ki van szol-
gáltatva esőnek, fagynak, sértett hiúság-
nak, kielégítetlen gőgjének. Mint Saint-
Simon. 

Furcsa udvar a Napkirály udvara. 
Furcsák az udvarlására siető udvaron-
cok. A XX. század végéről visszanézve 
a XVII. századra mélységes csodálkozás 
tölt el: emberek voltak-e ezek az elfer-
dült gondolkodású és életű lények, vagy 
élő karikatúrái a becsületnek, büszke-
ségnek, hűségnek, szellemességnek és 
szerelemnek?! 

A Napkirály korában a tömjénezést 
még mindenki természetesnek tartotta. 
Legalábbis a herceg környezetéből min-
denki. Hiszen adott esetben a tömjéne-
zőből mindig tömjénezett lett, mihelyt 
nála kisebbel akadt össze. Egyébként az 
egyenrangúak csupán bókoltak egymás-
nak. A király pedig dicsérte alattvalóit 
(már ha nem szidta őket). Mert esetleg 
rossz sorrendben ültek le az asztalhoz. 
Vagy mer t nem előírásszerűen köszön-
tötték egymást. Saint-Simon számtalan 
ilyen esetet ír le. És ilyenkor egészen 
természetesnek veszi a királyi feddést 
vagy akár a száműzetést. Neki ilyesmi-
ben nem volt része. Minden háj ja l meg-
kent udvaronc volt. De nem volt része 
kegyben sem. Talán, mer t 1702-ben le-
mond a „szürke muskétásoknál" betöl-
tött rangjáról , s ezt a király soha nem 
felejti el neki; talán mert nem volt jó 
megjelenésű, szép férfi , márpedig a ki-
rály is, Madame de Maintenon is (mint 
Saint-Simon gyakran említi) igen fogé-
kony volt az emberi szépség iránt. Nem-
egyszer bizony az volt — észtől, ember-
ségtől függetlenül — a királyi kegy indí-
téka. 

Saint-Simon kezébe valószínűleg éppen 
a kiábrándultság okozta keserűség ad ja 
a tollat, még XIV. Lajos életében. Belül-
ről ábrázolja osztályát, s bár tárgyilagos-
ságán néha átsüt rokonszenve, illetve 
gyűlölete, a kép, amelyet fest, mégis élet-
hű. Teljes korrajzot nem adhat. Egy 
XVII. századi francia főúr figyelmét tör-



vényszerűen elkerüli mindaz, ami osztá-
lyának határain túl történik. Így viszont 
azt sem érthette meg, hogy miért hagyta 
el Rákóczi fejedelem biztos franciaorszá-
gi menedékét egy ú j a b b felkelés bizony-
talan (és csalfa) reményében. 

Saint-Simon nem t ámad ja osztályát és 
korát, de nem is dicséri. Egyszerűen be-
muta t ja . Persze ez a bemutatás nagyon 
sokat elárul. Megrostált, hideg szavain 
is átsüt a felháborodás, amikor Bour-
gogne hercegné (a trónörökös felesége) 
spontán abortuszáról számol be, ame-
lyet a király abból az egy szempontból 
ítél meg, hogy ezentúl már nyugodtan 
utazgathat ide-oda, anélkül hogy figye-
lemmel kellene lennie a hercegné álla-
potára. Hiszen annak amúgy is van már 
egy fia, s ha véletlenül az is meghalna, 
ott van a másik unokája, aki m á r elég 
idős ahhoz, hogy gyereket nemzzen, s 
neki (a királynak) igazán mindegy, hogy 
melyik unokájának fia lesz u tódja a 
francia trónon. Saint-Simon ezt példa-
képpen említi a király szívtelenségére, 
önimádatára s arra, hogy az senkire 
sincs tekintettel önmagán kívül, de 
mindez nem akadályozza meg a herceget 
abban, hogy ezentúl is, mint eddig, na-
ponként a király udvarlására siessen. 

Egy olyan korban, amelyben a király 
a kezdet és a vég, és gondolkodni is 
csak akkor szabad másként, mint ő, ha 
ezt nem tud ja meg, de beszélni semmi-

képp nem szabad másként — egy ilyen 
korban mit tehet az ember? — udvarol 
annak, akinek halálát vár ja . Már ha 
nem szégyenli. Ha szégyenli, elvonul 
birtokára, ahol úgy gondolkodik és be-
szél, ahogy akar. De a XVII. században 
ehhez is engedély kellett. A királytól. 
Arról nem is beszélve, hogy aki a Nap 
fénykörén kívül esett, az láthatat lan lett. 
A szürkeségtől. Saint-Simonnak mi csak 
hálával tartozunk, amiér t nem ezt az 
utat választotta. Hajbókolt , udvarolt, 
meghallgatta és továbbadta a pletykákat, 
aztán hazament, elővette füzetét, hogy 
továbbfesse a bonyolult cselszövések, 
kétméteres fr izurák és házasságtörések 
udvarát , ahol öregkorában is nagy kegy-
ben állt egy csipás, elhanyagolt külsejű 
hölgy, akiről az a hír járta, hogy annak 
idején ő vet te el a király szűzességét. 

„Engem arra szánt minden, hogy túl-
él jem önmagam" — ezekkel a szavakkal 
fejezi be emlékiratait Saint-Simon. S 
bár nem erre gondolva írta, számunkra 
most már ez az egy a fontos: emlékira-
taiban valóban túlélte önmagát, olyan 
kincset hagyva ránk, amelyről joggal 
í r ja Jean Cocteau: „Amikor Versailles 
híres-nevezetes rom lesz már, Saint-Si-
mon herceg akkor is ennek az üres 
kagylónak eleven lelke marad. Mert sen-
ki, kivéve Montaigne-t, nem írt olyan he-
gyes tollal, olyan fekete tintával, mint ő." 

Hadházi Zsuzsa 

KÖNYVRÖL KÖNYVRE 

ALEXANDRU TĂNASE: 
LUCIAN BLAGA — FILOZOFUL POET, POETUL FILOZOF 

Sajátos, többértelmű jelenségnek vagyunk a mai román kul túrában tanúi. 
Az utóbbi időben, sűrűn egymás u tán napvilágot látnak Lucian Blaga posztumusz 
írásai, és ugyancsak gyakoriakká váltak a könyvpiacon a róla szóló művek. Az 
időszaki sajtó szintén állandóan napirenden ta r t j a a problematikát, s valóban túl-
zás nélkül állítható, hogy a román művelődés számára eljött a „Blaga-pillanat". 

Mit jelent ez a megkülönböztetett figyelem, amellyel kiadók, szerzők és ol-
vasók a jelentős gondolkodó, drámaíró és költő eszmevilága felé fordulnak? Két-
ségtelen, a szokatlan arányú érdeklődésben az a törekvés is munkál, hogy az 
elhallgatás és szűkkeblű megítélés szakasza u tán minél átfogóbb és hitelesebb ké-
pet alakítsanak ki a rendkívül összetett életműről. 

Ebben az összefüggésben Alexandru Tănase arra vállalkozik, hogy a költé-
szet és a filozófia szimbiózisát, illetve kölcsönhatását elemezze, s ez az igényes kí-
sérlet többek között hézagpótlónak is ígérkezik az egyébként gazdag Blaga-iro-
dalomban. 

Alexandra Tănase munká ja monografikus jellegű: bemuta t ja Blaga felfogá-
sát a filozófia és a tudomány, a művészet, a vallás és a kul túra kapcsolatáról. 



Részletesen elemzi a román bölcselő antropológiáját, s érthető módon sokat időzik 
a mitológia és a román népköltészet blagai értelmezésénél. 

A következő részlet, amely a zárófejezetből való, azzal a nehéz feladattal 
kíván megbirkózni, hogy Blagát árnyaltan, minden túlzástól mentesen értékelje. 
A szerző régebbi nézetekkel vitatkozik, melyek megfogalmazói Blagát egyértelműen 
misztikusnak, az ortodoxizmus filozófusának minősítik, m a j d megállapí t ja : 

„Az elmúlt idő távlatában s az egész blagai életmű elmélyített marxis ta ta-
nulmányozása alapján, ma azt mondhat juk, hogy ezek az állítások túlzottak és 
igazságtalanok. Abban a korszakban azonban, amelyre a társadalmi konfliktusok 
és az osztályharc éleződése volt jellemző, az előretörő fasizmus pedig — gyakran 
éppen Blagára hivatkozva — a szellemi életben a miszticizmus, ortodoxizmus és a 
szélsőséges irracionalizmus ideológiáját terjesztette, egy ilyen bírálat, ha nem is 
jogosult, de érthető volt. Természetesen Blaga nem tekinthető bűnösnek azon mód 
miatt, ahogyan a jobboldali reakciói erői fi lozófiájára támaszkodtak, de nem ke-
vésbé igaz az sem, hogy ez a filozófia éppen elég, a tudománnyal és a rációval 
ellentétes póluson található elemet tartalmazott, hogy sebezhetővé és felhasznál-
hatóvá váljék azok részéről, akik a román népre és szellemiségére végzetes maga-
tar tásuk és tetteik számára filozófiai igazolásokat kerestek. 

Másrészt azonban Blaga filozófiai műve mélyen humanista jelentésű, s alkal-
mas bizonyos racionalista mozzanatok határozott kiemelésére, amennyibben elis-
meri a filozófiai gondolat racionalitását, s meghaladva a rendszer kényszerét és 
korlátait, a művelődés tág és termékeny mezejére lép." (Cartea românească, Bucu-
reşti, 1977.) 

G. E. 

MÉSZÖLY MIKLÓS: A TÁGASSÁG ISKOLÁJA 

Mészöly esszéi is oly kitűnőek, meggondolkoztatóak, mint a prózája. Valójá-
ban a két m ű f a j nem választható el nála. Ebben a kötetében is „noteszét" szép-
prózaként olvassuk, s a „naplójegyzetek" egy-egy önálló mű csírái (vagy befejezett 
művek?). De a szabályosabb esszék ugyancsak visszakapcsolnak az ún. szépiroda-
lomhoz — egyrészt úgy, hogy mások alkotásairól mondja el alkotó gondolatait, 
másrészt saját munkái t értelmezi, keletkezésük körülményeit magyarázza. Szuve-
rén gondolkodó, nincs köze a recenzensekhez. A mai magyar irodalom egyik leg-
izgalmasabb egyénisége — az önkifejezés különböző formáiban. 

A címadó írásból idézzük (amely tulajdonképpen a Magasiskolához, a va-
dászsólymok világának felfedezéséhez és továbbgondolásához kapcsolódik): „A mű-
vészet lényege szerint se más, mint a tágasság iskolája: a távolságot és nosztal-
giát hozza harmóniába a maga felfokozott »elhatároltságában«. Ami annyit is je-
lent, hogy amit megteremt, a szépség (pontosabban, ha az intuitív Evidenciát ér t -
jük itt alatta) — a sűrítésben nyílik ki a legteljesebben. A sűrítésben pedig a 
»pillanat« vil lantja fel magát, mint olyan realitás, amihez képest minden egyéb 
tar tomány fikció: megéledni csak azon keresztül tud. Ilyen értelemben a szépség 
már természeténél fogva küszöbén van annak, hogy a mozgás, a folyamat, a hatás 
felidézésének és befejezésének tar tam nélküli egybeesését valósítsa meg, hogy ma-
ximális azonosság és azonosulás legyen, hogy legyőzze a távolságot, és semlegesítse 
a nosztalgiát — ami gyakorlatilag mégis lehetetlen. És éppen ez ad ja a tragikum 
»miliőjét«. A kudarc azonban sosem haszontalan, ha a törekvés az abszolútra i rá-
nyul. Végül is mi adhatna több ösztönzést ú j határok megközelítésére, mint a fel-
ismert distancia?" 

És egy gyakorlati példa ennek az esztétikának az alkalmazására. In ter jú-kér -
désre válaszolva fejt i ki véleményét arról, hova jutott el Beckett: „Talán a leg-
messzebb a fogódzók nélküli következetességben. Ha valaki, ő csakugyan tudomá-
sul vette — a maga európai módján — a történés lehetetlenségét és hiábavalósá-
gát. Mégis, az ő »semmire« felrajzolt mitológiája valójában megdöbbentően ér-
zékletes sűrítés a valóságból. És egy pillanatig sem öncélú »algebra«. Gondoljon 
az Utolsó tekercs néhány sorára, mikor a szerelem, a múltból, hirtelen emlékké 
rándul össze. Mint a sivatagban az ékkő. És húsz érzelemregény »hatásával« fölér. 
Végletes redukció, igaz, de olyan, mint mikor egy ember nagyságú embert szorít 
össze egy Marok: az ember lehetősége ott van a marokban, minden egykori nagy-
ságával, korccsá töpörödött jelenével. És mind a kettő kibontható. Ki-emlékez-
hető. Tudatosan kopár, illúziótlan »science-fictionja« az emberi fenoménnek. Bi-
zonyos értelemben Madáchot is eszünkbe jut ta t ja . S noha másképp, de Beckett 
mindig visszautal a történés elveszett paradicsomára, ahol még ú j ra »megtörtén-



het« az ember. Bébulényeitől mindent el lehet venni, csak az öntudat fényét nem. 
Kegyetlenül í r ja valahol, hogy az »Isten megbocsáthatatlan«. A kegyelem gesztu-
sát mégsem tud ja megtagadni: az öntudat csíráját, a magot, a színpadon hagyja. 
De innét valóban nincs út tovább. A magára maradt , kifosztott Mitológia már 
nem tud mit felajánlani , csak a visszafordulást, az ismétlést. Vagy bizakodóbban: 
a módosító újrakezdés lehetőségét. Vagy egy másik magyar példát említve, a Cson-
gor és Tünde »Éj monológ«-ját: ha egyszer megszületett a fény, abban potenciá-
lisan az is benne van, hogy ú j ra megszülethetik. Mindenesetre, a legkövetkezete-
sebb gyökvonás a Becketté, amit az emberi lét mitológiájából transzcendencia 
nélkül levontak. Az a közérzet és történés-devalváció azonban, ami az európai 
irodalom fejlődésében kialakult, egy ilyen lépést is elkerülhetetlennél tett. Ha a 
történésnek valamilyen új, európai változata, mitológiája megszületik, azt nem 
kis részben az ő következetességének köszönhetjük majd." 

Hivatásos esztétákat, színháztörténészeket és kritikusokat megszégyenítő — 
vagy inkább irigylésre késztető? — differenciáltság egy bonyolult művészeti-tár-
sadalmi jelenség magya ráza t ában . . . (Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1977.) 

K. L. 

CURRENT TRENDS IN TEXTLINGUISTICS 
Edited by Wolfgang U. Dressier 

A szövegnyelvészet napjaink egyik divatos és gyors ütemben fejlődő, feltű-
nően interdiszciplináris tudománya. Mint minden ú j tudomány, a szövegnyelvé-
szet sem egységes, hisz országok, sőt kutatóközpontok szerint elkülöníthető irány-
zatai között sok az eltérés. Ahogy Dressier, a kötet szerkesztője is állít ja, a szöveg-
nyelvészet — vagy más műszóval: a beszédmű-elemzés — fejlődése a különféle 
irányzatok elkülönülésével jellemezhető. Sok szakember csak szűkebb környeze-
tének a tevékenységét ismeri, csak azt tekinti szövegnyelvészetnek. Éppen ezért 
— hangsúlyozza Dressler — a kötetnek az a célja és szerepe, hogy egy helyen 
közölje az eltérő irányzatokat képviselő szerzők tanulmányait , és így a sokféle 
változat átfogásával tájékoztassa az olvasót a legújabb törekvésekről. A tanul-
mányírók három földrész kilenc országából valók. A francia elbeszélésgrammatika 
eredményeit összegező tanulmány nem a szerző, hanem a beszámoló tar ta lma alap-
ján eggyel szaporít ja az országok szerint elkülöníthető változatok számát. 

A tizenhét tanulmány közül elsősorban azok tűnnek ki, amelyek a szöveg-
nyelvészet interdiszciplináris (főleg a logikával, lélektannal, elbeszéléselmélettel, 
valamint a szemiotikával és kommunikációelmélettel kialakult) kapcsolatait tá r -
gyalják. Ez is azt bizonyítja, hogy a fejlődés távlatát a szöveg kutatásában érde-
kelt tudományok egymáshoz való közeledése biztosítja. Ugyanennek a szempont-
nak az alapján a szövegnyelvészet, valamint az irodalomtudomány és stilisztika 
teljes érdekazonosságát vallják. Ennek igazát két tanulmány világítja meg. 

Götz Wienold az irodalmi alkotások elemzésének szövegnyelvészeti lehetősé-
geivel foglalkozik. Az egyik lehetőséget a generatív alapozású szöveggrammatika 
biztosítja azzal, hogy segítségével főleg a verses szövegekben a „poeticitás"-t a 
„grammatikalitás"-tól való eltérésként értelmezik. A második lehetőség inkább csak 
az elbeszélés-, esetleg drámaszövegek elemzésében hasznosítható. Wienold ehhez 
jó alapnak tekinti a generatív szövegelmélet „makrostruktúra" fogalmát. A nar -
rat ív tényezőket (például a cselekményt, a szereplőket, az időt) ugyanis a szöveg 
mélyszerkezetéből lehet származtatni. A harmadik lehetőség pragmatikai jellegű, 
a szöveg befogadására, az olvasót ért hatásra vonatkozik. Wienold ide tartozónak véli 
az irodalomkritikát, az irodalomtörténeti „kodifikálás"-t és a szövegdidaktikát. 

Joseph E. Grimes a narráció szakirodalmában jelentkező kérdéseket három 
olyan jelenség köré csoportosítja, amelyek a nyelv és nyelvhasználat más-más té-
nyezőjével és sajátosságával hozhatók kapcsolatba. Az első a lexikológiai ténye-
zőkből és a grammatikai felszíni szerkezetből adódó, de az elbeszélés különféle 
körülményeitől is áthatott szemantikai tartalom. A második az elbeszélés, külö-
nösen a népmese tar ta lmának az előadási módjával azonosított és a szövegredun-
danciával összekapcsolódó kohézió. A harmadik jelenség a téma szerkezete, elren-
dezési és megjelenítési módja, ami elsősorban mondattani eszközökkel függ össze. 

Ilyen és ehhez hasonló tanulmányok a szerkesztő kívánságának, a kötet cél-
jának megfelelően sokat tehetnek a szövegnyelvészet népszerűsítése érdekében. 
(Walter de Gruyter. Berlin—New York, 1978.) 

Sz. Z. 


