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A lélek természete kettős. Akárcsak a fény, egyszerre kíván 
lenni részecske és hullám, önmagában megálló autonóm egy-
ség és másban, másokban föloldódó áramlás. Meg kell húz-
nia önnön határait, de benső késztetései folyton túlléptetik 
vele e határokat. Ha kapcsolatba akar lépni bárkivel vagy 
bármivel kívül önmagán, akkor meg kell nyitnia a határát-
kelőket, hogy önmaga és a Más ki-be áramlásából megszö-
vődjék kettőjük kapcsolata a kommunikáció és/vagy a meg-
ismerés pókfonalain. Azonban a fonalnak meg kell maradnia 
két végű fonalnak. Az én és a Más, mint meghatározható 
terjedelmű egységek különbségének nyilvánvalónak kell 
lennie. 

Ideális esetben a két erő, a föloldódás és a lehatárolás benső 
egyensúlyban van. Minden föloldódás egy új teljesség elő-
foka, és minden határépítés az elkövetkezendő biztonságos 
föloldódások záloga. Akiben azonban a két erő egysége föl-
borul, annak megrendül a külvilághoz való viszonya is. 
Észrevétlenül és önnönmagát egységként megszüntetve át-
folyik valami másba, vagy saját énje szűk határai közé épít 
föl egy mások által átjárhatatlan világot. A két erő egységé-
nek, összehangolt működésének köszönhető én-építés vagy 
én-teremtés helvére mindkét esetben az én-vesztés jelensége 
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lép. Az én örökre elveszik valamiben : vagy látszólagos ön-
magában vagy a külső világban. A különbségek csak lehellet-
nyiek: az önmagába-vesző énen belül is egy külvilág van. 
A két erő egyensúlyának föllazulása maga is általában korai 
én-vesztés élményekre vezethető vissza. Ezek az élmények 
okozói lehetnek egyben az érzelmi fejlődés rendellenességei-
nek, az érzelmi éretlenségnek. 

Juhász Gyula kórtörténete hemzseg az én-vesztés kínzó él-
ményeitől.1 Hol „szellemi felépítménye" megszűnésétől ret-
teg, hol az elkárhozástól. A halált megváltásnak tekinti, de 
riasztja a megszűnés gondolata. Gyakran álmodja azt, hogy 
teste egyre kisebbedik, majd eltűnik. Máskor álomközi álla-
potban úgy érzi, már meg is halt. Állandó rémeként kísért az 
elbutulástól való félelem. Gyógyíthatatlannak tudja magát, s 
azt mondja, megszűnt gondolkodni. Egész testében „idegen-
szerű érzést" észlel, szeretne „bőréből kiugrani". Máskor az 
agyában lévő ürességről számol be. Betegségének magyará-
zatakor szervi (esetleg öröklött) okokra vezeti vissza állapo-
tát, vagy dementia praecoxra gyanakodik, vagy összekap-
csolja e kettőt. A racionalizálás és a kompenzálás hasonló út-
jait jár ja be később az irodalomtörténet is: akárcsak Juhász 
Gyula, kutatói sem vetik föl lehetséges okként az érzelmi 
éretlenséget, amely oly éles ellentétben állana az érett gondo-
latisággal.2 Azonban emocionalitás és intellektus viszonya 
változatos formációkat mutathat. S megjelenik Juhász Gyu-
lánál versek formájában az öndiagnózis cáfolata is. Míg le-
épülő értelmét hangoztatja, a zárt formák (például szonett) 
vitathatatlan mestere, s mialatt a kórházban elbutulásról be-
szél, költészetében filozófiai szinten veti föl vagy oldja is meg 
problémáit.3 A formai tökély és a gondolati csiszoltság ki-

1 Lásd Miskolczy Dezső: Juhász Gyula betegsége és halála. In: 
Communicationes ex Bybliotheca Históriáé Medicae Hungarica. 
1963. 1 6 5 - 2 0 3 . 

2 Kivéve Féja Géza: Juhász Gyula rejtélye. Kortárs 1958. 250 — 
256. 

3 Vö. Borbély Sándor : Juhász Gyula. Gondolat Kiadó, Bp. 1983. 65. 
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válóan alkalmas nemcsak szellemi épségének bizonyítására, 
hanem érzelmi éretlensége elleplezésére is. Betegsége fizikai 
eredetét mellesleg semmiféle vizsgálat nem mutatta ki. 

Röviden megpróbálok válaszolni arra, hogy miként bil-
lent meg végképp Juhász Gyulában a benső erők egyensúlya. 
Az én-vesztést úgy határozhatjuk meg, mint olyan föloldó-
dást, amelyet nem követ lehatárolás. Tehát nem a föloldódás 
megjelenési módjaiban különbözik az én-építő mechanizmu-
sok eredményeitől, hanem a föloldódás véglegessé válásában. 
Minden emberi életben a föloldódás négy módja adatik meg 
lehetőségként, s a föloldódás késztetésének valamiképpen 
mindig ki kell elégülnie. Ez a négy lehetőség: a szerelem, a 
hivatás, a betegség és a halál. Mindegyik éppúgy állhat az 
én-építés, mint az én-vesztés szolgálatában. Juhász Gyula 
életútját nézve azt láthatjuk, hogy a szerelemben nem ada-
tott meg neki a föloldódás, s így az újbóli lehatárolás sem — a 
költő egy esetleges korai én-vesztés élményre visszavezet-
hető érzelmi éretlenség miatt képtelen volt effajta kapcso-
latra. 

Tudjuk, hogy Juhász Gyula nagyon gyenge újszülöttként 
jött a világra, s életbenmaradásának bizonytalansága mentén 
kötődött a szokásosnál szorosabbra — egy egészen soha meg 
nem valósult leválásig — édesanyjával való kapcsolata. Hi-
vatásában sem oldódhatott föl, bármennyire készült is bi-
zonyítani; művészként és tanárként egyaránt kudarcok és 
csalódások sorozata érte. Csak a tébolyban és a halálban 
oldódhatott föl tehát a lélek, amely szenvedett kényszerű le-
határoltságától. A halálban való föloldódás hazatalálás, a 
magány megszűnése; akár a személyes keresztény Istennel 
való találkozást, akár az ős-egybe való visszaolvadást értjük 
rajta. Éppilyen hazatalálás a téboly is: Nakonxipán birodal-
mában ismerősök nyújtanak kezet. A föltámadás és az örök 
visszatérés motívumaival jelezhetjük a halál-én-vesztés-föl-
oldódás utáni újbóli lehatárolás lehetőségét — s a másik ol-
dalon (mint látni fogjuk) ugyanezen motívumok fosztották 
meg Juhász Gyulát a végső föloldódás vigaszától. 
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A Juhász Gyula-kép fölvázolt problematikusságának meg-
felelően a halállal kapcsolatos versekben arra kerestem vá-
laszt, hogy mi a halál módja, szerepe, és hogyan viszonyul 
ehhez a lírai én. Az alaphangulatot, amelyből a megoldások 
szétágaznak, Juhász Gyula szavaival a következőképpen ha-
tározhatjuk meg: „gyötör az élet és félem a halált" — írja 
1907-ben a Pogány örömök című versében. Az élet vágya és 
az osztályrészül jutott inadekvát létezés fájdalma, a megsza-
badulást jelentő halál igézete és a végső semmivé foszlás fé-
lelme: ez az a négyes meghatározottságú erőtér, amelyben 
Juhász Gyula halálfölfogása elhelyezhető. 

Az egész életműben körülbelül félszáz versben jelenik meg 
a halál motívuma, s növekszik a halálversek száma, ameny-
nyiben ide soroljuk a több értelmezési lehetőséget is megen-
gedő megszűnés-verseket is — amelyek képi rendszere álta-
lában a tébollyal és a halállal egyaránt megfeleltethető. 

A „tiszta" halálversek mintegy fele a passzív halálvárást 
jeleníti meg, és csupán öt versben szerepel szó szerint az ön-
gyilkosság. Ez az öt vers: az Egy fiatal öngyilkosnak (1905), 
az Öngyilkosok (1906), a Vita somnium breve (1907), az Örök 
búcsú (1920) és a Nosztalgia (1922). Első pillantásra föltűnő, 
hogy egy kivétellel milyen messze esnek ezek a dátumok a 
költő súlyos lelki válságainak időpontjaitól. Az Egy fiatal 
öngyilkosnak és az Öngyilkosok című versekben az öngyil-
kosság mint pozitív tett, szabad választás eredménye jelenik 
meg, szemben a halálvárás passzivitásával, azzal az attitűd-
del, amely a sorsra vagy a véletlenre bízza a földi élettől való 
megszabadulás pillanatát és módját. Az élet : halálvárás — ez 
csendül ki gyakran más költeményekből is. A Vita somnium 
breve című versben a várakozás ellenkező előjelt vesz föl : az 
élet nem a halálra, hanem a társra való várakozás. Az élet-
beni dolgokra való várakozás és a halálvárás döntő különb-
sége az, hogy az életbeni dolgok eljövetelére nincs semmi 
biztosíték, a halál ezzel szemben mindig „megbízható". Itt 
sem élet és halál, hanem öngyilkosság és halálvárás jelenti az 
alternatívát, azonban a halál-váró lét értékesebbnek bizonyul : 
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föl nem adott álmokkal lehet így távozni a világból, míg az 
öngyilkosnak már nem lehetnek álmai. A várakozás, az álom, 
önértékké válik. Az előző két versben az öngyilkosság olyan 
fizikai én-vesztésnek bizonyult, amely eszmeileg mégis ön-
építés: a leélt élet igazolása. Ezzel szemben a passzív halál-
várás olyan eszmei én-vesztésként jelent meg, amely már a 
halál bekövetkezte előtt végbemegy. A Vita somnium breve 
újdonsága az, hogy az álom irányította várakozás lép a halál-
várás helyébe, a várakozás én-vesztő mechanizmusból én-
építővé lép elő — passzívból aktívvá lesz. Különbség még, 
hogy a lírai én itt nem harmadik személyről, hanem önmagá-
ról szól, s az öngyilkosság motívuma időben a múlthoz kö-
tődik. A saját öngyilkossági szándék közvetlen élménye le-
het az — az 1907-es lévai eltűnésre gondolok —, ami a gon-
dolati és nézőpontbeli változásokat előidézte.4 Az Örök bú-
csú című versben az öngyilkosság már csak hasonlat: ,,S mint 
öngyilkos, aki megáll a hídon"; a Nosztalgiában pedig a 
múlt minősítetlen eseménye. 

Ekkor Juhász Gyula már az első komoly, 1914-es öngyil-
kossági kísérlete és az 1917-es Moravcsik klinikai kezelése 
után van. A Nosztalgia című vers záró sorai: „Valaki aki 
bennem szendereg, | Volt őrült és jós, öngyilkos, beteg, I És 
nem lelte meg még az életet!" — már átvezetnek egy másik 
problémakörbe. Itt kerül először így egymás mellé öngyilkos-
ság és őrület. Juhász Gyula egyik utolsó interjújában mondja: 
„Az én betegségem : menekülés ebből a mai világból."5 Ezt 
a vallomást nyugodtan kezelhetjük az idézett verszárlat ér-
telmezéseként. Most csak visszautalnék a halál és a téboly 
közötti, bevezetőben említett kapcsolatra. Halál és téboly 
egyaránt az élettől való menekülés, a teljes föloldódás lehe-

4 Lásd Péter László: Ady cikke Juhász Gyula Lévai eltűnéséről 
ItK 1960. 2 4 5 - 2 4 9 . és Juhász Gyula levelezése, JGYÖM 9. kötet, 
Akadémiai Kiadó, 1981. 128. és 129. lev. és jegyzetei, és a kórtör-
ténet megfelelő részei. 

5 Idézi Péter László: Mint korált a tenger, in: Múzsák Múzeumi 
Magazin 1983/1. 1 8 - 19. 
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tőségei. Juhász Gyula tébolyról írott versei, amelyek száma 
a halálversekével közel azonos, számos visszatérő motívumot 
tartalmaznak. Ezek közül röviden az élő-halottságot emel-
ném ki. 

Először nem költői műben, hanem egy Nietzsche-tanul-
mányban szerepel a kifejezés, 1906-ban: „az őrültség elborí-
totta elméjét 1889-ben, és élete utolsó évtizedét mint élő ha-
lott, Weimarban élte le".6 Ugyancsak ebben az írásban hasz-
nálja Juhász Gyula — szintén Nietzschével kapcsolatban -
a „megváltó halál" kifejezést. Lírájában — nem véletlenül -
1917-ben, a költő említett kezelésének évében jelenik meg a 
motívum a Döblingben és az Ének Tompa Mihályhoz 1917 
őszén című versekben. S visszatér a következő négy évben: 
1918-ban a Köszöntő, 1919-ben Az élő halottak háza, 1920-
ban a Harmónia és 1921-ben a Két élő halott című versekben. 
1929-ben, amikor a költő másodszor kerül kezelés alá, előbb 
a Schwarzer Szanatóriumban márciustól novemberig, majd 
november 22-től a szegedi klinikán, a motívum négy versben 
szerepel. Ezek: az Élő halottak, a Baudelaire halála, Az el-
borult magyar és a Néma jajszó. Hogy az élő-halottság Juhász 
Gyula szájából mennyire nem metafora, azt jól bizonyítja a 
költő kórtörténete. Az élő-halottság éppúgy én-vesztés mint 
a halál, de fájdalmasabb, mert akár a halálváró élet, eszmei 
és nem fizikai megszűnést jelent. S az Ének Tompa Mihályhoz 
című versben kimondatik egy ebből adódó még súlyosabb 
különbség: „Feltámadunk — mondja. | Csak élő halottnak 
nincs vigasztalója." Az élő-halottság legmegrázóbb ítélete 
tehát a föltámadás megtagadottsága. 

A föltámadás különböző alanyokhoz kapcsolódik az élet-
műben, s hogy kinek adatik meg, az szoros összefüggésben 
áll az adott képzetkör sajátos jelentésével, szerepével. 

A föltámadás motívuma először 1905-ben jelenik meg Ju-
hász Gyula költészetében, ekkor még megszemélyesítő meta-

6 Juhász Gyula: Nietzsche, in: J G Y Ö M 5. kötet, Prózai írások 
1898-1917. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968. 9 3 - 9 8 . 
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foraként. Az Egy régi nőnek című versben a „holt ifjúság" 
föltámadásáról esik szó. A múlt föltámadása nem más itt, 
mint az emlékezés aktusának megfelelője a tárgyi oldalon. 
Hasonló kontextusban még egyszer, 1921-ben tér vissza a 
motívum — a Flaubert emlékének című versről van szó, ahol 
az álmokkal (múltbeli vágyakkal) kapcsolódik össze. Ez 
azonban egy másik gondolatkört is érint, így később tárgya-
lom. 1908-ban három helyen is előfordul a „föltámadás": 
A föltámadott, a Pilátus és a Lázár föltámadása című versek-
ben. Az elsőben Krisztus jelenik meg egyes szám harmadik 
személyben, s a költő nézőpontja az egyénieden elbeszélőé. 
A második versben az elbeszélő maga Pilátus, egyes szám 
első személyben, de még idézőjelek között. Krisztus itt nem 
föltámadottként, hanem Lázár föltámasztójaként szerepel. 
Mintegy az eddigiek logikus folytatásaként a harmadik vers-
ben Lázár szólal meg, idézőjel nélkül, egybecsúszva a lírai 
énnel. A föltámadott isten csodálatától a föltámasztó istenen 
való pilátusi megrökönyödésen át a föltámasztott emberrel, 
Lázárral való azonosulásig megtett út a probléma bensővé 
válását és elmélyülését jelzi. Egyelőre csak arra hívnám föl a 
figyelmet, hogy Juhász Gyula mind a föltámadottal, mind a 
föltámasztóval, mind a föltámasztottal képes azonosulni az 
adott motívumot variáló versek sorozatának bizonysága sze-
rint. Krisztus föltámadása még kétszer, 1914-ben és 1916-ban 
bukkan föl a Föltámadás után és A föltámadott című versek-
ben. Az utóbbiban merül föl először a földi élet és az örök-
lét (de nem a halál!) szembeállítása — s a mérleg a földi élet 
oldalán áll. Lázár föltámadása csak később, az 1924-es év 
két versében tér vissza. Ezek: a Lázár az égben és A föltáma-
dott Lázár címűek. A Lázár az égben az 1916-os A föltámadott 
gondolatait folytatja, s a földi élet és az öröklét vitájában 
megint csak az utóbbi marad alul. A föltámadott Lázár alap-
helyzete viszont ellentétes ezzel : Lázár itt a holtan maradást 
választaná a föltámadás helyett. A motívum különféle elő-
jelű variánsai nemcsak arra hívják föl a figyelmet, hogy a 
költőben ambivalens érzések küzdelme folyt, hanem gondo-
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lati síkon is különféle megoldásokat adnak. A probléma az, 
hogy a föltámadás után is meg kell halni, vagy hogy a halott-
nak is föl kell/lehet támadnia. A föltámadás relativizálhatja 
és bizonytalanná teheti mind az életet, mind a halált. Ez a 
gondolat később általánosabb síkon is visszatér, és filozófiku-
sabb megfogalmazást nyer az örök visszatérés motívumát 
hordozó versekben. A föltámadás motívum ilyen mindenkire 
kiterjedő érvénnyel szerepel a Húsvétra (1919), a Macska-
zugban (1924) és a Mortui (1925) című versekben. 

És most szeretnék válaszolni arra, hogy miért válhatott 
Juhász Gyula számára ennyire központi problémává a föl-
támadás; mi volt az az azonosság, amelyet Krisztus és Lázár, 
illetve önmaga között fölfedezett, s amely lehetővé tette, hogy 
föltámasztó, föltámadott, vagy Krisztusként egy személyben 
mindkettő lehetett. 

Az Egy régi nőnek című versben az ifjúság támad föl az 
emlékezés által. A Flaubert emlékének esetében az álmok, a 
vágyak föltámadása a kimondástól, a szóba öntéstől függ. 
A Pilátusban Krisztus utolsó jellemzője, hogy „szelid szavá-
val" támasztja föl Lázárt. Az 1912-es Bánk Bán című versben 
az író föltámadását művének mindig újbóli befogadása jelen-
ti. Az Ének Tompa Mihályhoz 1917 őszén-ben „Föltáma-
dunk — mondja" a temető. Az 1918-as Anasztázia című 
versben a föltámadás a megénekeltséggel azonos. S végül az 
1934-ben íródott Szavak záró sorai így hangzanak: „Ölnek 
és feltámasztanak. | Szavak, csodálatos szavak." Úgy vélem 
a szó, a költészet kimondó ereje volt Juhász Gyula számára 
az a kapocs, amelynek révén azonosulhatott Krisztussal, 
a szó által föltámasztó\a\ és Lázárral, a szó által föltámasz-
tottal. Mindkettő lehetett egyszemélyben, mert a szó által 
mindig önmagát sikerült föltámasztania — vagy meghalat-
nia.7 Amit a Szavak című versben leír, azt a jelenséget a 
beszédaktus elmélet ma illokuciós funkciónak hívja. Az illo-

7 Vö. Kézdi Balázs: A tagadás és öngyilkosság. Psychiatria Hun-
garica Tanulmányok 1988. Ш. évf. 1. sz. 15—23. 
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kució: a kimondva cselekvés, a tett értékű szó. A kimondott 
nyelv visszahat a kimondóra. A költő - tudatosan vagy tudat-
talanul — mindig érzi ezt, s ítélkezésre használja föl a nyel-
vet. A szó által újraépíti veszni tűnő énjét, s a szó általi halál-
ban elveszíti, föloldja időlegesen önmagát. 

Befejezésül hadd idézzek a föntiek jegyében abból a cikk-
ből, amelyet Juhász Gyula 1922-ben, halálhíre elterjedésekor 
válaszként fogalmazott meg: 

„Testvéri üdvözletét küldi minden jó emberének egy sokszor meg-
haló és mindig feltámadó költő és csak azt mondja mélyen meghatva 
a szeretettől, amely erősebb a halálnál, hogy a viszontlátásra."8 

HÁRS G Y Ö R G Y PÉTER 

A KETTŐS VILÁGREND VERSE 
(JÓZSEF ATTILA: FALU) 

A falunak mint életszíntérnek, s az általa metonimikusan 
jelzett közösségnek, a parasztságnak a József Attila-i világ-
képben elfoglalt helyét „archimédeszi pontként" jelzi a 
Falu.1 A vers ugyanis azon művek sorába tartozik, amelyek 
a társadalmi valóság egy meghatározott részének definitív 
leírását, értelmezését hivatottak adni. Ez a költői szándék 
rekonstruálható a Medvetánc kötetkompozíciójából is.2 

Az összegző célzatú kötet utolsó versciklusába veszi fel 
József Attila az 1933-34-ben keletkezett verseket. A Re-

8 A halottaiból feltámadt költő az „Arad és Vidéké"-hez idézi 
Péter László: Adatok Juhász Gyula életrajzához. ItK 1959. 307— 
328. 

1 A verset korábban Szabolcsi Miklós elemezte. In: Szabolcsi Mik-
lós: Költészet és korszerűség. Magvető Kiadó, Bp. 1959. 95—107. 

s A kötetre vonatkozó adatokat, valamint a vers szövegét a József 
Attila Összes Versei 1—2. (közzéteszi: Stoll Béla) Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1984. közli. 
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ménytelenül, a Számvetés cikluskezdő kiemelt helye az érett 
korszak gondolati verseinek struktúrájára emlékeztet. Ezek-
ben ugyanis konzekvens szerkesztői elvként jelenik meg a 
verskezdetben a hit et nunc rögzítése. A költői jelenlét versbe 
emelése az önmeghatározás szándékát húzza alá, amelyet 
majd követ a világ lényegének feltárása, s az ebből adódó 
politikai-etikai viszony rögzítése. A Reménytelenül és a 
Számvetés közös lelki tája, a „homokos, szomorú vizes sík" 
és a „komor ég" hasonló sorsértékelést jelez: a reménytelen-
ség elfogadását, amikor is az embernek nem adatik meg több, 
mint okos fejével biccenteni, illetve az e világi otthontalan-
ság tudomásulvételét, amikor nincs esély: „Mindentől föl-
mentem magamat, | mert nem lesz utolsó ítélet" (Számvetés). 
Az ezt követő Téli éjszaka, Haszon, Elégia, Falu a létet más 
aspektusból értelmezi: az egyéni sors — a Falu kivételével: 
a költő-sors — integrálódik a társadalmi, történeti valóságba. 

Mivel a költőség, ez a társadalmi munkamegosztásban ki-
alakult és elfogadott szerep3 nem válik még le ezekben a 
versekben az egyénről, érthetően az egyén sorsa, életlehető-
ségei itt még nem domináns kérdések. A Reménytelenül, a 
Számvetés megkülönböztetett helyzete viszont jelzi, a kötetet 
és a ciklust összeállító József Attilának 1934 őszén az egyéni 
lét értékelése, a valóságban elfoglalt helyének definiálása 
alapvető igénye. A két verscsoport kapcsolatát — a ciklus-
szervező szándék mutatja — az Eszmélet felismerő szakaszá-
ban megfogalmazott ok —okozat viszony határozza meg: 
„lm itt a szenvedés belül, | ám ott kívül a magyarázat." 

A Falu az objektív valóságot elemző verscsoport utolsó 
tagja, mert a ciklus következő hét verse már más szemléle-
tet, más költői szándékot formáz. Az „apró gyermek"-kor 
visszavetített sérelmei (Iszonyat, Mama, Egy kisgyerek sír), 
a kínzó anya-hiány, a szeretlenség az egyén sorsmeghatározó 

3 József Attila értelmezése. József Attila Összes Művei 111. (Szerk. : 
Szabolcsi Miklós) Akadémiai Kiadó, Bp. 1958. 194. 
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élményei, amelyek mögül eltűnt a társadalmi valóság. A köl-
tőt az autonóm lét megteremtésének igénye vezérli (Eszmé-
let), a „meglett ember" eszményének kialakítása. A Falu je-
lentőségét a kronológia is aláhúzza. A világkép elmozdulá-
sának határán, a kései költészet már formálódó motívum-
rendszerének (magány, büntetlen-bűnösség, gyermeki ki-
szolgáltatottság, anya-élmény) szomszédságában születik ez 
a vers,4 az életműben utolsó kísérletként a történeti-társa-
dalmi valóság egyik alapvető szférájának, a falunak átfogó 
ábrázolására. 

Az életrajzi keretek — és részben az ihlető körülmények — 
ismertek. József Attila 1934 első felében Hódmezővásár-
helyen tartózkodik. A csődbe jutott élettársi kapcsolat és 
nyomasztó anyagi, megélhetési gondjai elől menekül, s mint 
ekkor írt levelei mutatják, a személyiségében végbemenő 
változásokat regisztrálja, értelmezi. A tartózkodási hely, a 
vidék pedig ismét elé tárja a sokszor látott, élménnyé vált 
tájat, az alföldi falu világát. József Jolán a versben a szabad-
szállási emlékekre ismer,5 ám valószínűbb, hogy a költő „ a " 
faluról és annak sorsáról, mint topográfiai tényektől elvonat-
koztatott absztrakcióról, történeti jelenségről ír. Ezt látszik 
alátámasztani a Nagy Lajoshoz írott levél, amelyben a Kis-
kunhalom — talán a másik ihlető forrás6 — rá gyakorolt ha-
tásáról vall József Attila: „Bennem szinte szorongást keltett 
a Kiskunhalom végzet szerűsége".7 („Hallgatom az álmodó 
falut I Szorongó álmok szállnak . . . " — tér vissza a gondolat 
a Faluban.) 

4 Az életszakaszt Szőke György elemzi. Szőke György: Az 1934-es 
stáció (József Attila kései versei világának formálódása egy év vers-
termésében). In: Költőnk és korunk (Tanulmányok József Attiláról). 
OPI Bp. é. n. 3 2 9 - 3 4 1 . 

5 József Jolán: József Attila élete. Cserépfalvi Kiadó, Bp. 1940. 
49. 

6 A kapcsolatot Szőke György is felveti. I. m. 335. 
' József Attila válogatott levelezése. (Sajtó alá rendezte: Fehér 

Erzsébet) Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 299. 
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A vers a falusi est képeivel indul és az éjszaka csöndjével 
zárul. A parasztság életének színterét adó megjelenített ter-
mészeti világot a lágy minőségek dominanciája jellemzi. Lé-
nyeges tehát a különbség József Attila más éjszaka-verseihez 
képest — hívja fel a figyelmet Szabolcsi Miklós. A költő 
azokban „kegyetlen hideg téli éjszakáról vagy borzongató 
hűvös őszi sötétségről ír, de most itt langyos, álmosan hu-
nyorgó lágy estében vagyunk".8 A rideg fagyott éjszaka az 
emberi világ elidegenedettségének érzékletes képe, amely 
alapvetően a városhoz kapcsolódik (Külvárosi éj, Téli éj-
szaka). Bókay Antal e szemléleti feleződés alapján a költői 
világképben a közösségi lét két alapvető, történelmileg egy-
másra épülő, ám minőségében egymást opponáló színterét 
mutatja ki: a falut, amelynek lényege — értelmezése sze-
rint — a természetességben, az ősi harmóniában, az érzelem-
ben összpontosul, míg ezzel szemben a város világában az 
értelem próbálja feloldani az elidegenedettséget.9 A világkép 
kiteljesedésének időszakában azonban a művekből feltáruló 
faluképet nemcsak az éj megjelenítésének ilyen oppozíciója 
jellemzi. Árnyalja az ez idő tájt is meglevő fa lu-város-
motívum-párhuzam, továbbá az a tény, hogy az ugyanabban 
a periódusban íródott Határ, Holt vidék tája hasonlóan hi-
deg, kegyetlen, mint a városok világa. 

A szabálytalan alaprajzú falu, a jellegzetes alföldi település-
forma látványa10 bensőséges képet idéz, a vacsorát, a gő-
zölgő paprikás krumplit. A meghitt jelenet mint a hasonló 
képi kifejezés inspirációja megfigyelhető az Emlék című vers-
ben és az Ódában is: „Az ifjú nyár | könnyű szellője mint 
egy kedves | vacsora melege száll". A nyitó képekben meg-
mutatkozó hangulat kiteljesedik a vers természeti világában. 
A lágyság („langy este", „Lágy borongás", Nagy bársonyok") 

"Szabolcsi Miklós: i. m. 95. 
9 Bókay Antal : Elidegenedés és emberi teljesség. A Téli éjszaka 

világképe. It 1977. 654., 658. 
10 Eperjessy Kálmán : A magyar falu története. Gondolat, Bp. 

1966. 54. 
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sajátos miniatürizálással egészül ki. A falu világának jelleg-
zetes növényei („akácocska", „bodza-ág", „vadzab") kicsi-
nyek, antropomorfizáltak, s a létezésüket jelző igék is pilla-
natnyi, apró mozgásokra utalnak („áll kicsit", „babrál", 
„belé reszket"). A természeti világ egysége — láthatóan — 
ebből a kicsinyítettségből ered. 

A címben jelzett neutrális megnevező forma (falu) az első 
versszakban szemléletet és értékrendet sejtető alakváltozat-
ban tűnik fel: „falucska". (József Attila költészetében a 
falu-motívum 28-szor fordul elő, a becéző kicsinyítő képzős 
forma azonban csak egy versben (Komoly lett már) és a 
Porhanyó kévébe kezdetű töredékben bukkan fel.) A minia-
türizálás ilyen dominanciájával a falu-versek közül is kitűnő 
ábrázolásmód okát kutatva a verskörnyezet hasonlóságára 
figyelhetünk. 

A világ arányosságának, illetve aránytalanságának prob-
lémája erre az időszakra olyan kérdéskörré állandósul József 
Attila gondolkodásában, amely kikényszeríti az én-világ-
viszony tisztázását, és kínzóan felveti az egyén életstratégiá-
jának eshetőségeit. Ez történik meg a korábbi pszichiáterhez, 
Rapaport doktorhoz írott 1934. áprilisi — májusi levelekben. 
Ezekben az arányok rendszerét a gyermek — felnőtt-szim-
bolika értelmezi. 

„Egyáltalán nem érzem, hogy nagyobb volnék, mint csecsemő ko-
romban voltam, de azt sem érzem, hogy csecsemő koromban vagy 
bármikor kisebb lettem volna, mint most vagyok. Érzésem szerint 
mindig befejezett és állandó nagyságú voltam, mint az egység. Azt 
mondhatnám, hogy a külvilág változott meg, a többiek lettek hoz-
zám képest kisebbek és ez nagy zavarba ejt." 

— írja egyik levelében.11 Bár az ábrával is értelmezett viszony 
ellenkező előjelű konfliktusban testesül meg az ezután írott 
versekben, a Falu láthatóan a fenti arányrendet mutatja: a 
táj, a környező világ kicsinyítettsége mellett a költői én ará-
nyos, „felnőtt". 

11 OSZK Kézirattára Analecta 11.180. 

8 и 91/1 
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Ezt a versbéli ábrázolásmódot kiegészíti a levelekben meg-
fogalmazódó másik antinómia-pár sajátos elhelyezkedése. 
Az egyénnek a világban elfoglalt helyzetét illetően kétféle 
viszonyulási lehetőséget mutat fel József Attila: az érzelmi-
érzékit és az értelmit.12 A megismerés ilyen hierarchizált 
szinteződése az érett költészet viszonylag gyakori motívuma, 
az Eszméletben pedig a prelogikus érzéki lét és az azzal 
számotvető tudat közti ívet felépítő kompozíciós elvként 
jelenik meg. A kronológia szempontjából az Eszmélethez 
közel álló Falu jelenségvilága és kompozíciós rendje ugyan-
ezt a logikai sort mutatja. Az apró jelenségekből összeálló 
tájat, környezetet átható érzelem a harmadik versszak alig 
rejtett szexuális érzékiségében teljesedik ki : 

„Akácocskát babrál a homály. 
A fa telt kicsi keble 
beléreszket, csöpp sóhaja száll — 
lebegő lepke." 

Ezzel szemben a költői ént a hallgatás, s az ebben az állapot-
ban végbemenő gondolkodás intellektuális tevékenysége 
minősíti: „ . . . míg elfed hallgatag | a lágy borongás bokra". 
(Megjegyzendő, a Falu verskörnyezetéhez tartozó Medve-
táncbzM verseknek is közös sajátossága a kicsinyítő világ-
szemlélet, azzal a lényegi különbséggel, hogy a Szappanosvíz 
futó, rángó buborékja, s a Mama, Iszonyat, Anya kisgyer-
meke szenvedi kicsinységét, mint meghaladhatatlan állapo-
tot.) A táj az idő múlásával feloldódik a sötétségben, amely 
azonban — e szerkezeti egységet beteljesítve — nem félel-
metes, titokzatos, hanem őrzi a pozitív egységet: „ugatások 
némán hullanak | nagy bársonyokra . . . " 

A társadalmasított természetben, a faluban élő ember vi-
lága azonban más. Kitűnik ez abból is, hogy amint életük 

12 Az érzelem és az értelem ilyen kettősségét Bókay Antal, Jád 
Ferenc és Stark András, a freudizmusra visszavezetve, a József 
Attila-i embereszmény sajátos vonásának tekinti. In „Köztetek let-
tem én bolond. . ." Magvető Könyvkiadó, Bp. 1982. 47— 53. 
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egy konkrét mozzanata kerül előtérbe, a kicsinyítő értékmód 
eltűnik. Az alkonyat—este —éjszaka időfolyamatában a lám-
pagyújtással jelenik meg először az ember: 

„Lámpát gyújtanak az asszonyok. 
És erőlködve, rángva, 
égbe röppenne, mint elnyomott 
lélek, a lángja." 

Az ember feltűnése most még intermezzo csak, a lámpagyúj-
tás a táj, az este külső humanizálására irányul. Haladván az 
estében, a lángok ellobbannak, és a természeti fényforrás 
(„anyás hold") ismét visszaállítja a harmóniát. A táj fénnyel 
telítődik: „Egy fény a rét." S ebben a ragyogásban sajátos 
érzelmi relációkban jelennek meg az ábrázolt világjelenségei : 
„Az anyás hold-világa | elé nyújtja kövér tenyerét | egy bodza-
ága." A képben felismerhető az anya-gyermek-kapcsolat 
asszociatív rajza, ahogy a kisgyermek nyújtja anyjának 
kövér kis, párnás kezét. Az életműben ez az ábrázolás 
nem egyedi. A Határban ugyanezzel az absztrakcióval ír 
le József Attila egy tájrészletet: „Amott fut egy kis ér | 
s itt ház ül. Kisfia az ól, idenéz." Filozófiailag elvont fo-
galmak érzékletes ábrázolásához is ezt a viszonyt hasz-
nálja fel egy 1935-ös töredékében: „. . . a szabadság sé-
tára megy. I Hős népe ágat lenget, | s ő kézenfogva vezeti | 
szép gyermekét, a rendet!" (Május). Az anya — gyermek-
kapcsolat egyébként is ez idő tájt már gyakorta vissza-
térő motívum.13 A szemlélő számára fragmentumaiban fel-
tűnő táj egy másik elemének ábrázolása ugyancsak jellemző 
erre a világképi stádiumra : „A vadzab ki kardot vont elő, | 
fejét mélyen lehajtja." A metaforikus ábrázolás az ágaskodó, 
hegyes növény képén keresztül a kudarcot érzékelteti a ki-
vont kard leejtésével, s a vereség beismerését sugalló lehaj-

13 Az anya-motívumot és annak világképi szerepét a legátfogóbban 
Szigeti Lajos Sándor tárta fel. In: Szigeti Lajos Sándor: A József 
Attila-i teljességigény. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 

10* 
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tott fej képével. A természeti világ rajzát ebben az éjszakát 
leíró szerkezeti egységben a pajta képe zárja: „Most a dicső-
ség és az erő | a repedt pajta . . . " A paraszti élet e meghatá-
rozott és fontos színtere az éjszakában sajátos metamorfózi-
son megy keresztül. Jellemző tulajdonsága ugyanis a „re-
pedt", tehát nem egész, ám most — mint a mondat elejére 
helyezett időhatározószó is kiemeli — átlényegül. Ez az át-
változás pedig azt a pontot is jelenti, amelytől megkezdődik 
a vers jellegének átformálódása. Az eddigi két szakaszban a 
leíró jelleg érvényesült, az újabb kipontozás a meditativ rész 
kezdetét jelzi. Az intellektuális tevékenység mint folyamat 
jelenik meg ebben a szerkezeti egységben (a jelenséget hor-
dozó lexikai elemek arányának ugrásszerű megnövekedése is 
mutatja ezt, hisz a 16 sorban 6 szó utal a földerülő értelemre, a 
megértésre, annak tárgyiasulására, a megnevezésre pedig 13), 
s ez a költői jelenlét aktivizálódásával van összefüggésben. 

József Attila faluszemléletét és a Falu világképi helyét ér-
telmezi a költői jelenlét specifikussága is. A város peremén, 
Óda, A Dunánál, Hazám epikus kezdésével rokon a költői én 
helyzetének bemutatása. Mintegy beleolvadva az est sötét-
ségébe tűnik fel először a versben: „S körülem míg elfed 
hallgatag | a lágy borongás bokra . . .". Magatartása a hall-
gatás, a borongás szótlansága. A tevékenység intenzitását a 
„borongás" tükrözi — hasonlatosan A Dunánál érzékletes 
leírásához: „Alig hallottam, sorsomba merülten . . . " . A me-
rengő szemlélődés tárgya a táj, amely belesimul az est-éj-
szaka sötétjébe. A pajta megjelenéséig az érzékek-érzelmek 
konstatálása jellemzi ezt a tevékenységet, ám a pajta csend-
jét már csak az intellektus képes megfejteni és megérteni: 

„ . . . Benne csend van. Mintha valami 
elhangzott volna csengve. 
Fontolni lehet, nem hallani. 
Nincs, csak a csendje." 

Az eddig csak a tájban lévő és belesimuló költői jelenlét 
most — az értelmezési folyamat kiindulási pontján — a pa-
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raszti élet és tevékenység egy meghatározott részéhez kap-
csolódik. A lényeg egyelőre rejtőzködőn van jelen, hisz 
„Mintha valami | elhangzott volna csengve". Ez pedig csak 
mérlegeléssel, logikai úton tárható fel, mert „Fontolni lehet, 
nem hallani". Az érzékelés, hallás feltételessége logikusan 
helyezi előtérbe a megfontolás tevékenységét. Annál is in-
kább, mivel a versszakot átlósan keresztbe fogó, megismé-
telt „csend" hordozza nyilvánvalóan a megismerni kívánt vi-
lág lényegét. A közvetlen megismerés számára ez ugyanis 
nem adott: „Nincs, csak a csendje". A csend ily módon szub-
sztanciális eleme a pajtának, illetve természetesen az általa 
metonimikusan jelzett világnak. A megfontolás, majd a föl-
derülő értelem eredménye a megvilágosodás: 

„S ahogy földerül az értelem, 
megérti, hogy itt más szó 

nem eshetett, mint ami dereng: 
eke és ásó." 

A megmutatkozó lényeg tehát a munkaeszköz és a benne 
implikálódó munka. Sajátosan, a szó fejti ki a költő munka-
értelmezését. „Szó, mert velük szólal a paraszt | napnak, eső-
nek, földnek . . . " . Az emberi lényeg eszerint a humánum, a 
szólás tevékenységében tárgyiasul. Ezt a definíciószerű meg-
határozást még követi, mintegy további okfejtésként, egy 
háromtagú hasonlatsor. A közös összefogó elem a „szó". 
A megnevezés mint a humanizáció és mint a dolgok lényegé-
nek megragadása József Attila névvarázs-elméletében tűnik 
fel először, azonban a későbbi előfordulásait is számbavéve 
látható, hogy jellemző szemléletet takar.14 A költészet, a szó 
ilyen szerepét a legpregnánsabban a Brassói Lapokban meg-
jelent nyilatkozat érzékelteti: „A költészet megoldási kísér-
let az ember számára. Azt, ami nem sikerült a valóságban, a 
kultúrában vagy a természetben, azt a költészetben oldja meg, 

14 Az elmélet forrásait és lírai tükröződését Tverdota György 
elemzi. Tverdota György: József Attila szókultusza. Jelenkor 1986/9. 
8 3 4 - 8 4 3 . és 10. 9 1 4 - 9 2 1 . 
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avatja valósággá."15 A szó = munka azonosítás az objekti-
válásnak ezt az értelmezését sejteti a Faluban is, s ezt az is 
jelzi, hogy a paraszt - természet-viszonyt azonnal követi a 
költő —„gondos idő"-kapcsolat. A kézirat első változata 
markánsabban, a személyesség hangsúlyozásával is mutatja 
a logikai egybefonódást. Ez a sor olvasható: „Szó, mint 
költeménnyel szólok én". A munkaeszközökkel való „szó-
lás", a paraszti munka eredményességét determináló termé-
szeti jelenségekkel való kapcsolat így a humanizációt legjel-
lemzőbb emberi tevékenységként tünteti fel. Ez teszi lehetővé 
(vö. „itt más szó nem eshetett"), és ez ad értelmet a létezés-
nek. A párhuzam következő két hasonlata már a kései Jó-
zsef Attila-versekre jellemző módon a kiszolgáltatottak as-
pektusával egészíti ki az egyén — közösség-relációt. Az ön-
tudatlan csecsemő szocializálása, az emberi kapcsolatterem-
tés eszköze a mosoly, és ezzel együtt a szeretet manifesztáló-
dása. Hasonlóan ahhoz, ahogy a lovát megveregető ember is 
szeretetét fejezi ki a neki alárendelt élőlénynek. 

A felismert lényeg, a „tiszta értelmű szó" tudatosítása 
figyelhető meg a költői jelenlét harmadik fázisában: 

Hallgatom az álmodó falut. 
Szorongó álmok szállnak, 
meg-megrebbentik az elaludt 
árnyú fűszálat." 

A vers korábbi pontjain feltűnő költői én most már kiemelt 
pozícióban jelenik meg. Az ezt kifejező ige pontosan tükrözi 
a szemlélődés folyamatának eredményét, illetve ezzel együtt 
a költői magatartás változását is. A tárgyas ragozású forma 
az irányultsággal az egyén és tárgy viszony határozottságát 
foglalja magába. A költő már nemcsak hallgat, illetve a hall-
gatása nem merül ki a borongásban, hanem hallja is az ál-
modó falut. Az álom pedig nem felszabadító, a nappali lét 

15 Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival. József 
Attila három pohár sör mellett egy különös életről, különös lélekről 
beszél. Brassói Lapok 1936. június 5. XLII. évf. 153. 4. 



119 Az oktatás műhelyéből 

szorongásai nem szűnnek meg. Ezt a nappali, azaz valóságos 
társadalmi, gazdasági létet az álom ismételt megjelenésével a 
„parasztokhoz" kapcsolódó jelzők minősítik: „Alszanak a 
nyers, nehéz szavú, | kiszikkadó parasztok." A falu lakóinak 
életmódját, életlehetőségeit értékelő megállapítások tárgy-
szerű polémiát jelentenek a romantikus falufelfogással, illetve 
a mitizáló vágyképekkel, és a József Attila-i falu-képet is 
hűen érzékeltetik. A nehéz sorsra, életmódra utaló „nyers", 
a zárkózottságot is sejtető „nehéz szavú" persze nemcsak a 
lépten-nyomon dalra fakadó paraszt-ábrázolatot vonja két-
ségbe, hanem magyarázatul szolgál a falu világában a barbár 
egzotikumot látó szemléletnek is. A harmadik jelző („ki-
szikkadó") befejezettséget is sugalló jelentésköre az életlehe-
tőségek korlátozottságával ugyanis az okokat is feltárja. 

A falu sorsának, jövőtlenségének felismerését és az ebből 
adódó etikai viszonyt, költői magatartásmódot a verszárlat 
értelmezi: „Dombocskán, mint szívünkön a bú | ülök. Vir-
rasztok." Ez az érett költészetben több alkalommal is meg-
figyelhető záróformula (A város peremén, Téli éjszaka, 
Elégia) a versfolyamatban az egyén — valóság-viszonyban 
végbemenő változást tudatosítja.18 A Faluban a virrasz-
tás ennek az etikai viszonynak a megjelenési formája, az 
ébrenlét fegyelmével követi a költő a közösség sorsát. 

A Falu záró darabja annak a költői korszaknak, amelyben 
József Attila az egyén szerepét és lehetőségeit a történeti va-
lóság aspektusából vizsgálja. Ennek eredménye a „rokon" 
szerep átlényegítése, amikor is vállalja, hogy a „tudatos jö-
vőbe látás" képességének köszönhetően megszerkeszti ma-
gában a harmóniát. Az életrajzi tényekből s a művekből 
együttesen következik, hogy az 1930—33-as időszakban Jó-
zsef Attila a munkásosztályt tartja történelmileg adekvát 
osztálynak. Ám az ugyanezen időszakban is keletkező falu-

16 Bókay Antal A város peremén elemzésével mutatja be ezt a 
folyamatot. In: József Attila-versek elemzése (Szerk.: Szabolcsi Mik-
lós). Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 1 4 4 - 183. 
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versek, folklorisztikus vonatkozású művek (A kanász, A he-
tedik, Medvetánc stb.) arról tanúskodnak, hogy az elköte-
lezettség nem kizárólagos, és nem feltétlen hierarchikus. 
A Falu struktúrája, a költő - valóság-viszonyból kibontakozó 
szemlélet is ezt támasztja alá. Az ábrázolt természet minő-
ségét illetően a „város" világával összevetve lényeges különb-
ség mutatkozik ebben a műben. Ugyanakkor a társadalmi 
valóság két szféráját reprezentáló Falu és Téli éjszaka között 
nem egy tekintetben rokonság fedezhető fel. 

Láthatóan a Falu világát, tájszemléletét idézi egy a Téli 
éjszaka akusztikus és képi egységéből másságával kitűnő 
rész: 

„A távolban a bütykös vén hegyek, 
mint elnehezült kezek, 
meg-megrebbenve tartogatják 
az alkonyi tüzet, 
a párolgó tanyát, 
völgy kerek csöndjét, pihegő mohát. 

Hazatér a földműves. Nehéz, 
minden tagja a földre néz. 
Cammog vállán a megrepedt kapa, 
vérzik a nyele, vérzik a vasa. 
Mintha a létből ballagna haza 
egyre nehezebb tagjaival, 
egyre nehezebb szerszámaival." 

A vers egészébe szervesen beletartozó jelenet- és értelmezés-
sorban a Falu szerkezeti előképére ismerhetünk: természet-
tanya — „földmíves". Az egyes részekhez, érzékelhetően, itt 
is más minőségek tartoznak. A természet harmonikus. Az 
„alkonyi tűz" fényesen vörös, a tanya „párolog". A „völgy 
kerek csöndje" az áttetsző nyugalmat sugallja, hisz a vers-
kezdetben megjelenő minősítés („Csendes vidék"), itt már 
kiegészül a „kerek" jelzővel, ami az arányosság képzetén 
keresztül a csönd állapotának teljességét érzékelteti. A számba 
vett jelenségek legkisebbike, a „pihegő moha" is a Falu 
miniatürizált lényeivel mutat rokonságot. A szakasz végén 
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az antropomorfizált képsorozatot az önmagában egység-
élményt jelentő kicsiny növény zárja, beteljesítvén így azt a 
harmóniát, amit a természet képvisel. A „földmíves" meg-
jelenésével azonban — mint a Faluban is — más irányt vesz 
a vers (részlet), más minőségek jelennek meg és válnak ural-
kodóvá. 

Itt is a társadalmasított, dolgozó ember felbukkanása je-
lenti a fordulópontot. Az őt leíró 7 sorban háromszor ismét-
lődik a „nehéz", sőt az „egyre nehezebb" az állapot foko-
zódó folyamatszerűségére utal. De ugyanezt az elnehezülést, 
a kegyetlen fáradtságot implikálja a „minden tagja a földre 
néz" is, hisz a leroskadó, felegyenesedni nem tudó ember bu-
kik a földre, mintegy eggyé válva azzal. Az ember állapota 
rávetül a munkaeszközre, a kapára is. Az is „cammog", és 
az alkony vörös fényeinek villanásában mintha vérezne.17 

A munkaeszköz lényegi tulajdonsága a „megrepedt", hisz 
ez utal az embertelenül nehéz munkára és annak következ-
ményére. A nehéz paraszti életet ugyanígy a munkaeszköz 
állapotával, sőt ugyanezzel az állapothatározói értékű jelző-
vel ábrázolja József Attila a Faluban is („repedt pajta"). 
A kizsigerelő munka jellegének embertelenségét pedig egy 
hasonlat összegzi: „Mintha a létből ballagna haza 
A hasonlat, épp annak struktúrájából következően, fokozó 
értékű, hisz a „lét" fölérendelt fogalom lévén, a munka ennek 
csak egy része. Ily módon tehát a hasonlítás azt az állítást 
foglalja magába, hogy a paraszti munka nehézsége csaknem 
annyira elviselhetetlenül kegyetlen, mint maga a lét és a léte-
zés. Ez utóbbiba viszont beletartozik az otthoni lét is. 

A földműves alakjának, sorsának szcenikus ábrázolása 
mellett motívum-hasonlóságra is figyelhetünk. Mivel a Falu 
és a Téli éjszaka természeti világa alapvetően más, a motí-
vumok egy része egymást ellentétező minőségben tűnik fel. 
Egy másik csoportja viszont azonos vagy hasonló minőséget, 

17 Kecskés András: Téli éjszaka. In: József Attila-versek elemzése. 
1 0 0 - 132. 
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jelentést, funkciót hordoz. Mindkét vers nagy totálszerű kép-
pel indít, mintegy széttekintve az adott jelenségvilágon. A 
szemlélt világ lényege az azután következő sorokban tárul 
fel, mégpedig a megismerés egyfajta logikáját követve: a 
makrótól a mikróig, a miniatürizált jelenségekig halad a te-
kintet. A világ bemutatásának ilyen megismertető, leíró jel-
lege mögül viszont — a két műben hasonló módon — elő-
tűnik egy másik szándék is: a bemutatottak értelmezésének 
igénye. 

A Téli éjszakában hosszas retardációval (45. sor) tűnik fel 
a címben jelzett, fogalmilag megjelölt jelenségvilág. S ennek 
csak részben oka az alkony —éjszaka tényleges versidő. A két 
alkalommal is jelzett közeledő éj (28.: „Már fölszáll az 
éj . . .", 30. : „A kék, vas éjszakát már hozza . . . " ) lényegét 
kutatja ugyanis a közbeékelt rész. A konkrét jelenség elosz-
lik a végtelenben, dekonkretizálódik, s így csak a megfogha-
tatlan, a sejtés marad : „Csengés emléke száll". 

A leírások, a hasonlatszerű következtetések, az empíria 
után itt, a versben először, kikristályosodik az elemző érte-
lem tevékenysége: „Az elme hallja." A felismerés tartalma 
pedig a téli éjszaka — s az általa metaforizált elidegenedett-
ség — visszavonhatatlan ittléte. S valóban, ez az a pont a 
versben, ahol az alkony éjszakába fordul, s ahol a téli éjszaka 
definitív leírása a vers menetét is módosítja: „Tündöklik, 
mint a gondolat maga, | a téli éjszaka." Ugyanezen motívu-
mok jelölik ki felismerés folyamatát a Faluban. A (megfon-
tolás ott is az elme tevékenysége, amelynek végső aktusa a 
„földerülő értelem", a szemlélt világ lényegének megértése. 
A világ megismerésének hasonló láttatása érthetővé teszi, 
hogy a költő és a valóság viszonyát érzékeltető magatartás-
forma is rokon a két versben. A tájban benne levő, szemlé-
lődve figyelő költői jelenlét némileg manifesztebb a Faluban, 
hisz egy jelzés utal erre. Igaz viszont, ez merőben más pozí-
ció, mint a verszárlat(ok)ban kirajzolódó. A Téli éjszaka az 
elidegenedett világ módozatainak számbavétele után konklú-
ziószerűen fogalmazza meg a lehetséges magatartást: 



123 Az oktatás műhelyéből 

„Hol a homályból előhajol 
egy rozsdalevelű fa 
mérem a téli éjszakát. 
Mint birtokát 
a tulajdonosa." 

A költő tevékenysége a gondolati felmérés. A Falut író 
József Attila már „nem tartozik a harcosok közé", de a vers-
zárlatban megfogalmazott etikai viszony hasonló a Téli 
éjszakában látottakhoz. Mindkét versben a kiemelt egyes 
szám első személyű forma („hallgatom" — „virrasztok", 
illetve „mérem") az intellektus felelősségét és a közösséghez 
tartozást is jelenti. A Téli éjszaka hasonlata a jogszerűségre 
és a gondoskodás kötelezettségére való utalással nyilván-
valóbbá teszi az együvétartozást. Azonban a Falu utolsó há-
rom versszakának logikai konstrukciója ugyanezt a kapcso-
latot rejti magában: „hallgatom" — (a megértett sors) — 
„virrasztok".18 

így jut el József Attila a Falu záró pontján a küldetésszerű 
költősors megfogalmazásához. Ahhoz a magatartáshoz, 
amelynek eredőit ebben a versben nemcsak a valóságot objek-
tíven szemlélő tiszta racionalitás alakítja ki. A falu termé-
szeti világa ugyanis az érzelmek tükrében válik láthatóvá, 
mégpedig a kései versekben dominánssá váló kudarcélmény, 
az ambivalens gyermeklét, a sorskémlelő hallgatás színezeté-
ben. A kipontozásokkal arányosan részekre tört struktúra 
első két egysége valóság és egyén viszonyában ezt a szem-
léletmódot, a világnak ilyen föltáruló rendjét mutatja. A má-
sik kettő azonban már más módon közelít, a földerülő érte-
lem a lényeget kutatja, az objektív valóság törvények igaz-
gatta megértett rendjét. A verszárlatban pedig az érzelem és 
értelem egységére épülő magatartás tűnik fel, amit két évvel 
később így értelmez József Attila A hetedik egyik sorára vo-

18 A virrasztással jelölt magatartásban Tamás Attila az elidege-
nedett lét megértésének kifejeződését látja. In: Tamás Attila: Költői 
világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1964. 1 5 5 - 156. 



124 Az oktatás műhelyéből 

natkozóan: „Mennyi érzelem, szeretet, romantika, vágyódás 
fűződik a faluhoz, holott a falu lényegében piszkos, poros, 
egészségtelen. Költő az, aki nem sajnálja a falura, emberek-
nek erre a szerencsétlen összességére a márványt."19 

N. HORVÁTH BÉLA 

A NEOAVANTGÁRD ÉS A POSZTMODERNIZMUS 
- A HAZAI STÍLUSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 

TÜKRÉBEN 

I A neoavantgárd 

A neoavantgárd összefoglaló elnevezése mindazoknak a 
művészeti irányzatoknak és mozgalmaknak, amelyek a má-
sodik világháború után a művészi jelrendszer radikális meg-
újítását, és ezzel együtt rendszerint egy ú j kultúra megterem-
tésének programját, utópiáját tűzték ki célul. A neoavantgárd 
rendkívül tág fogalom ahhoz, hogy egységes és átfogó stílus-
történeti kategóriaként használhatnánk, hiszen például Per-
neczky Géza hivatkozik a Künstler Lexikoma, ami több mint 
félszáz izmust, stílusirányzatot sorolt e fogalomkörbe.1 De 
épp az új avantgárd irányzatok sokfélesége és a különböző 
— egymással gyakran ellentétes — stílustörekvéseinek tö-
rékenysége indokolhatja az általános terminológia haszná-
latát. 

Az elnevezés is utal az 1945 előtti avantgárddal való kap-
csolatra, nehezebb viszont egzaktul elkülöníteni a kettőt 
egymástól. Történeti szempontból nyilvánvaló, hogy a tízes-
húszas évek avantgárd mozgalmai közül egyedül a többszö-

19 Brassói Lapok: idézett nyilatkozat. 
1 Perneczky Géza: A korszak mint műalkotás. Corvina, Bp. 1988. 

32. 
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rösen megosztott szürrealista mozgalom maradt fenn a má-
sodik világháború után, de e keretek között művészileg már 
nem tudott igazából megújulni. Ez a vákuum helyzet és az 
avantgárd szellemi-művészeti öröksége hívta életre az új 
avantgárd törekvéseket. A kapcsolat bizonyítására szolgáló 
számtalan példa közül csak kettő: Martin Esslin az abszurd 
dráma előzményeit a misztériumjátékokig, a commedia 
delFartéig, Jarry-ig vezette vissza, és tüzetes elemzése sze-
rint főként a húszas - harmincas évek avantgárd színházának 
kezdeményezései és dráma újításai teljesedtek ki az abszurd 
képviselőinek művészetében.2 Werner Hofmann tartozkodó 
értékítélettel a konstruktivizmus és a Bauhaus művészeti 
vívmányainak, formaelveinek mechanizált továbbvitelét 
látta az op artban ; míg a tasizmus megjelenését is a korábbi 
korszak művészeti útkereséséből eredeztette: 

„A gesztusfestészet vitaiizmust hirdet, mely a stíluskényszer elől 
menekülni kívánna, tehát nem akar előre gyártott sémák járataiba 
vagy képleteibe rögződni, hanem Nietzschével szólva, arra törek-
szik, hogy visszanyerje a valamivé válás ártatlanságát."3 

Ehhez hasonlóan a neoavantgárd szinte mindegyik irányza-
tának kimutatható a kapcsolata a történeti avantgárddal, 
ugyanakkor szinte mindegyik a teljes hagyománytagadás és 
az új művészet megteremtésének igényével, szemléleti kizá-
rólagosságával lépett fel, amivel elhatárolta magát az avant-
gárdtól is. Ez az ellentmondás rávilágít az avantgárd-kuta-
tások egyik alapkérdésére: a különböző irányzatok stílus-
törekvései létrehoztak-e egységesebb esztétikai elvek szerint 
rendezhető stílustörténeti korszakot, ezen belül a neoavant-
gárd miért és mennyiben tekinthető az avantgárdhoz képest 
új periódusnak? Vagy egyetlen művészettörténeti folyamat 

* Martin Esslin: Az abszurd dráma elmélete. Népművelési Propa-
ganda Intézet, Bp. 1967. 7 9 - 1 5 1 . 

3 Werner Hofmann: A modern művészet alapjai. Corvina, Bp. 
1974. 3 4 5 - 3 4 6 . 
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két fázisáról van szó, ami ráadásul napjaink művészetében 
tovább él ? 

A magyar neoavantgárd-kutatások kényszerűen osztoztak 
a felszabadulás utáni avantgárd sorsával. A dogmatikus és 
monolit szemléletű kultúrpolitika ideológiailag megbélye-
gezte és hosszú időre kiiktatta művészetünk örökségéből az 
avantgárdot is. A hatvanas évek elején tudományos kutatásai 
és visszafogott avantgárd rehabilitációja után lassan és ellent-
mondásosan kaptak nyilvánosságot a hazai neoavantgárd 
törekvések. A képzőművészetben az Európai Iskola tagjai-
nak újra kiállítása, majd az úgynevezett IPARTERV csoport 
bemutatkozása (1966) jelenti az új avantgárd áttörését. A ze-
nében az Új Zenei Stúdió megalakulása (1970), a színház-
művészetben az amatőr mozgalomból kiemelkedő autonóm 
csoportok (Universitas, Studio „К" ) , valamint néhány új 
utakat kereső alkotóegyéniség (Ascher, Fodor, Paál), míg a 
filmművészetben a hetvenes évek elejétől a Balázs Béla Stú-
dió experimentális csoportja, elsősorban Bódy Gábor, Er-
dély Miklós, Jeles András munkássága kötődik az irányzat-
hoz. A hatvanas évek új avantgárd irodalma teljesen a mar-
góra szorult, képviselőik itthon nem vagy csak szórványosan 
mutathatták be, jelentethették meg műveiket. Erdély Miklós 
Kollapszus Orv című 1974-ben a párizsi Magyar Műhely kiadá-
sában, Balaskó Jenő Mini-ciklon című kötete közel húsz éves 
késéssel, 1985-ben Budapesten jelent meg. Hajas Tibor, 
Szentjóby Tamás és mások performancei, happeningjei, ak-
ciókölteményei csak egy rendkívül szűk nyilvánosság szá-
mára válhattak ismertté. A magyar neoavantgárd főbb folyó-
ratai is országhatáron kívül jöttek létre : a párizsi Magyar 
Műhely, az újvidéki Új Symposion, majd a kolozsvári 
Echinox. Magyarországon Oravecz Imre Héj (1972) és Tan-
don Dezső Egy talált tárgy megtisztítása (1973) című kötetek 
megjelenése jelzi az irodalmi neoavantgárd megjelenésének 
kezdetét. Az irányzat a hetvenes évek közepétől fokozatosan 
teret nyert, de mozgalommá soha nem tudott válni; több 
folyóirat (a régi Mozgó Világ, Életünk, Alföld, Jelenkor) 
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részlegesen helyet adott az ilyen jellegű műveknek, de önálló 
orgánuma azóta sem alakulhatott. Az újabb nemzedék(ek) 
több ígéretes alkotójának művészete a neoavantgárd vonzás-
köréből indult, de különböző mértékben áthatották a ha-
gyományosabb kifejezésformák és fokozatosan felerősödött 
az újabb irányzatok (új érzékenység, radikális eklektika, 
posztmodernizmus) hatása, amelyek formatörekvései, esz-
tétikai elvei több vonatkozásban ellentétesek a neoavantgárd-
dal. 

A neoavantgárd művészet késleltetett hazai megjelenése és 
a tárgykör tudományos vizsgálatának megkésettsége között 
kölcsönös összefüggés van. A Helikon folyóirat Az irodalom 
és a társművészetek című tematikus számában (1968) érintő-
legesen megjelent a neoavantgárd problematikája. Szegedy-
Maszák Mihály Az irodalom és a zene párhuzamos vizsgála-
táról című tanulmányának egyik alaptétele, hogy a „költői 
stílus megújhodása mindig a költészet és a zene szorosabb 
kapcsolatát tette lehetővé",4 s ebben a vonatkozásban rövi-
den elemezte például Lutoslawski Henri Michaux három 
költeménye című aleotorikus kompozícióját és Boulez Mal-
larmé-dalait. Németh Lajos a modern művészet egyik alap-
vető sajátosságát abban látta, hogy a „romantikától kezdve 
az egyöntetű korstílust a stíluspluralizmus váltotta fel".5 

Az egyes stílusirányzatok, „részstílusok" párhuzamos jelen-
ségeire, rokon vonásaira a különböző művészeti ágakban 
több szemléletes példát említett, így hasonlította össze a 
nouveau roman tárgyfelfogását a modern képzőművészet 
megváltozott tárgyábrázolási módszerével: 

„Marcel Duchamp ready madejeitől kezdve Alfrede Burri palánk-
és zsákkompozíciói, a Jean Fautrier object-jein át a pop art mozgal-
máig századunk számtalan képzőművészeti próbálkozását idézhet-
jük, mikor is a tárgy minden emberre vonatkoztatott jelentésétől 

4 Szegedy-Maszák Mihály : Ai irodalom és a zene párhuiamos vizs-
gálatáról. Helikon 1968/3-4 . 433. 

5 Németh Lajos: A modern képzőművészet és a társművészetek. 
Helikon 1968 /3-4 . 466. 
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megfosztottan a maga pőre dologiságában szerepel. És ahogy Robbe-
Grillet szerint a klasszikus regényben a tárgyak csak az egyénekhez 
fűződő kapcsolataik révén léteznek, míg az »új regény«-ben puszta 
vanságukban, így Van Gogh parasztcipői, szalmafonatú széke és a 
»Neue Sachlichkeit« és a pop art pseudo-gyümölcsei között hasonló 
minőségű az eltérés."6 

Varannai Aurél Artaud „Kegyetlen Színház"-ának elképze-
léseit úgy jellemezte, 

„amely elzárkózik a pszichológiai drámától, elveti a naturalista szín-
padot, kísérletet tesz a mitikus és mágikus hatások felidézésére, a 
színpadi nyelv mozgások, gesztusok, fények, hangok, zene, tánc — 
kifejezését a beszéd fölébe rendeli, és a színházat visszahódítja a 
költészetnek".7 

Lukács György a polgári kultúra válságának, kiúttalan-
ságának művészi kifejeződését látta alapvetően az avantgárd-
ban. Elutasító világnézeti és esztétikai értékítéletét kiterjesz-
tette a neoavantgárd alkotásaira is, amelyek lényegi tenden-
ciája „a valóság felbomlása": 

„Ez fokozódik fel hatalmasan, ahol a monológizáló szubjektumok 
lesznek az ábrázolt »valóság« egyedüli hordozójává, különösképpen 
e tendenciának azokban a kicsúcsosodásaiban, ahol ezek a szubjek-
tumok teljesen elhülyülten vagy félhülyeként lépnek elénk, akik el-
mosódott, tartás nélküli, kötetlen elképzeléseire hárul kizárólagosan 
a feladat, hogy az olvasóknak a költészet »világát« közvetítsék. Ez 
a helyzet Faulkner The Sound and the Fury-jának első részében, és 
következetesen végigvíve Beckett МоИоу-аЪап."* 

Mészáros Vilma Beckett művészetét szintén tartalmi-
világnézeti kérdések felől közelítette meg, és Lukácséhoz ha-
sonló következtetésekre jutott: 

6 Uo . 470. 
7 Varannai Aurél: Artaud és a színpad bűvészete. Helikon 1968/ 

3 - 4 . 491. 
8 Lukács György: Az avantgardizmus világnézeti alapjai. In: A kri-

tikai realizmus jelentősége ma. Szépirodalmi, Bp. 1985. 30. 
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„Az író először elvet minden régi formát; mindent a legprimitívebb 
tényekre redukál, mintha már csak azokban bízna. (. . .) A z ember 
megismerhetetlen, de nem azért mert túlságosan bonyolult és gaz-
dag a világ, hanem éppen ellenkezőleg: annyira egyszerű és lényeg-
telen, hogy igazából már ábrázolhatatlanná vált. Ha azonban egy 
egész életmű ennél a negatív mozzanatnál ragad meg, forradalmian 
új költészet helyett rögeszmés ismételgetés lesz belőle, múló divat, 
bohóckodás."9 

Az irodalomtörténésznő a francia „új regény" kísérleteit 
ugyancsak a kiúttalanság művészeteként interpretálta, 
„akik el akarják odázni a választ a kor kérdéseire, egyetlen út nyí-
lik : a formai játékok, a negativitás, az emberi értelem vagy az emberi 
érzelem megtagadásának útja. (. . .) az »avant-garde«, az előőrs nagy-
szerű szerepe helyett, amelyre vágyakoztak, nekik csupán az »arri re-
grande« helye jutott, egy pusztuló osztály pusztuló művészetét viszik 
könyörtelen és becsületes logikával a végső megsemmisülésig."10 

Felfogása hűen tükrözi az időszak ideologikus neoavantgárd 
recepcióját és értékelését. 

A magyar irodalomtudományban elsőként Szabolcsi Mik-
lós vállalkozott, hogy összefoglaló történeti áttekintést és 
marxista elméleti értékelést adjon a neoavantgárd művésze-
téről. Tanulmányának kiindulópontja — akár csak az avant-
gárd esetében — a megváltozott történelmi-társadalmi fel-
tételek és a művészet korrelativ viszonyának elemzése. Az 
1945 utáni polgári társadalmak átalakulását, ellentmondásos 
fejlődését a marxista ideológia optikáján keresztül jelenítette 
meg, amelyek világnézeti, politikai, ideológiai stb. válsága és 
kiútkeresése határozza meg a neoavantgárd megjelenését. 
A sokféle társadalmi jelenség vázlatos áttekintése után nagy-
fokú leegyszerűsítésnek tűnik, amikor így összegez: 

„E politikai változásoknak voltaképpen következménye, kifejezője 
a neoavantgárd; olyankor — egyes országokban, sajátos körülmé-
nyek között — a politikai mozgalom helyettesítője, pótlása is." 

9 Mészáros Vilma : A mai francia regény. Gondolat, Bp. 1966. 
346. és 349. 

10 Uo. 366. 

9 i t 91 / t 
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Az új avantgárd mozgalmak általánosabb célkitűzései min-
dig valamiféle új kultúra megteremtésének igénye, de még a 
legpolitikusabb irányzatok, csoportok (például az utcaszín-
ház, Joseph Beuys akciói) megnyilvánulásai is legtöbbször 
túlmutatnak a politikum szféráján, a protestálás és lázadás 
gesztusaiban meghatározóbbak az egyetemes kultúrkritikai 
és/vagy morális-esztétikai szempontok. Szabolcsi Miklós 
tipológiai felosztása is részben ellentmond ennek a megha-
tározásnak ; másrészt hozzátette ezt is : 

„Van sajátosabban belső oka is a neoavantgarde előretörésének: 
éppen a »szabályos«, a »hagyományos«, a »klasszikus« avantgarde 
belesimulása a polgári fogyasztás rendszerébe, szalonképessé válása, 
az »usure de l'avantgarde«, azaz az avantgarde elhasználódása, el-
kopása."11 

A neoavantgarde című kötet bevezető tanulmányában már 
az okok feltárásában pontosabb meghatározásra törekedett : 

„Szinte minden neoavantgarde mozgalom a művelődés elit- és kon-
zumkultúrára való hasadásának, a »népi« és a »művelt« elválásának, 
a kultúra hagyományos anyaga megmerevedésének, a tömegek ma-
nipulált voltának visszfénye, és egyúttal ellene való tiltakozás, ille-
tőleg a kérdés megoldására tett illuzionisztikus-utópisztikus kísér-
let. (. . .) legvégső célja a »teljes ember«, a kötöttségektől mentes, 
szuverén individuum megteremtése, s ez a követelés is szembeállítja 
a „rendet", „szabályt" követelő, forradalmi mozgalmakkal, a kény-
szerű, de szükséges fegyelmet és szervezettséget megkövetelő poli-
tikai, gazdasági, kulturális munkával."12 

Szabolcsi Miklós a neoavantgárd irányzatait, mozgalmait, 
művészeti csoportjait — mindkét tanulmányában lényegileg 
azonos — négy típusba sorolta: 

„egy »technokrata« indításút, amely az irodalmat elsősorban nyelvi 
jellé redukálja, »szövegnek« fogja fel; egy anarchisztikus-szélsőséges 
kiáltás jellegűt; egy átgondoltabb, felépítettebb mozgalmat, amely 
akartan a marxizmus— leninizmus felé közelít, a szervezett munkás-

11 Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás. Gondolat, Bp. 1971. 67. 
12 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde. Gondolat, Bp. 1981. 36— 38. 
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mozgalommal tart rokonságot; és egy olyan áramlatot, amely vég-
letes kétségbeesést, kiábrándulást hirdet, s fő megnyilvánulási for-
mája a groteszk."13 

Találó elnevezés a jel típusú új avantgárd megkülönbözte-
tése, mert lényegi közös sajátosságát emeli ki a különféle 
irányzatoknak, a nouveau romántól a konkrét költészetig, 
a vizuális és fonikus lírától a képzőművészetben megjelenő 
op artig, a kinetikus mobiloktól az aleotórikus zenéig. 

„Mindezek közös alapja: a mű elemi részecskékből áll, az elemek 
szabad kombinálása, variálása a művészet lényege, vagyis a struk-
túra, a szerkezet fölénye a kifejezés felett, s a természettudományos 
megalapozás igénye."14 

Problematikusabb az úgynevezett kiáltás típusú irány-
zatok szétválasztása az ideológiai-politikai tudatosság és a 
marxizmushoz való viszony alapján, mert nem az esztétikum, 
a műalkotásban tárgyiasult világkép felől közelít, hanem a 
manifesztumokat, a programadó elméleti tanulmányokat te-
kinti meghatározóaknak. Ezek viszont legtöbbször distanciá-
ban voltak-vannak a művekkel, ráadásul szerepük a mozgal-
mak történetében lényegesen megváltozott, különösen 1968 
után. A művészet funkciójának átértelmezése, közösség-
teremtő szerepének visszahódítása és a mindennapi élet át-
esztétizálása hívta életre a beat költészettől a happeningig, 
a fluxuson át a pop artig vagy a living theatre-ig a legkülön-
félébb törekvéseket, amelyek valóban 

„az avantgarde első hullámára emlékeztető világossággal és dühvel 
támad a polgári társadalom visszásságai, hazúgságai ellen; polgár-
pukkasztó és megbotránkoztató módon vetkőztet pőrére erkölcsöt és 
álszemérmet. S e törekvések egyik — eredetileg válságból, magány-
ból és kétségbeesésből született — alapelve az, hogy a nézőt, inge-
relve és felbosszantva, meghökkentve és elborzasztva is, de együtt-
játszásra késztessék; ez funkciót váltva alkalmas lehet a politikai 
tiltakozás hatásosabbá tételére."15 

13 Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás, i. m. 6 7 - 6 8 . 
14 Uo. 71. 
15 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde. i. m. 74. 

10* 
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A negyedik típus meghatározásánál az irodalomtörténész 
dilemmája, hogy milyen szélességben húzható meg a neo-
avantgárd érvényességi köre: 

„Az abszurd és a groteszk megjelenése fontos tendenciája, egyik leg-
inkább meghatározó vonása a kor irodalmának és művészetének, 
de nemcsak és nem is elsősorban a neoavantgarde-hoz sorolandó. 
Talán úgy kellene fogalmazni, hogy a tehetetlenség, a csőd, a válság, 
a kiábrándulás érzékeltetésére sok irodalomban az avantgarde vagy 
a neoavantgarde formaeszközeit, technikai vívmányait is felhasz-
nálják."16 

A Világirodalom a 20. században című kötetében már nem 
szerepel önálló típusként az abszurd-groteszk, hanem az új 
mágikus, mitikus törekvések kapnak nagyobb teret — ugyan-
akkor a korábbiakhoz képest hangsúlyosabban van jelen a 
kelet-európai (elsősorban a lengyel és szovjet) neoavant-
gárd.17 Ezzel szemben Bojtár Endre a közép-európai irodal-
mak 1960—1980 közti periódusának meghatározó jelentő-
ségű irányzataként a groteszket tartja : 

„Az irányzat azért szülhetett egész sor világirodalmi rangú művet 
mindenekelőtt a kisprózában és a drámában, mert híven tükrözte a 
mindig is Kelet és Nyugat között hánykódó térség felemásságának 
mindenre kiterjedő felerősödését, az élet komikumot és tragikumot 
groteszk egységbe ötvöző jellegét. Olyan írók, mint Tadeusz Róze-
wicz, Slawomir Mrozek, Örkény István, A látogatói író Konrád 
György, Bohumil Hrabal, Vladimir Páral, Ladislav Fuks, Václáv 
Hável, a román Marin Sorescu, a szerb Dusán Kovacevic, a bolgár 
Jordan Radicskov és még sokan mások . . ,"18 

Szabolcsi Miklós újabb könyvében a neoavantgárd idő-
határait az 1960-tól 1975-ig tartó időszakra korlátozta, és a 
fogalom újbóli meghatározására is kísérletet tett: 

16 Uo. 80. 
17 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században. Gondolat, 

Bp. 1987. 197 -199 . és 2 0 0 - 204. 
18 Bojtár Endre: A posztmodernizmus és a közép- és kelet-európai 

irodalmak. Kritika 1988/7. 32. 
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„A neoavantgarde időben és tartalomban is körülhatárolható jelen-
ségcsoport, áramlatköteg. Nem azonos a »klasszikus avantgarde« 
feltámasztásával, nem a kétségbeesés irodalmával sem, hanem álta-
lában (de nem mindig) mozgalomszerűen, szervezett módon meg-
nyilvánuló, csoportok által hordozott irodalom, amely — s ezért 
avantgarde — ugyancsak a művészet és a társadalom radikális meg-
újítására tör, de — s ezért is neo — lényegesen új társadalmi, techni-
kai, történelmi körülmények között. Azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy kapcsolódása a politikai mozgalmak különféle fajtáihoz, ha 
lehet, még közvetlenebb, mint a klasszikus avantgarde esetében. 
Ugyancsak erősebb a kapcsolata a filozófiai alapokkal is, olykor 
szinte pusztán az elméletben jelentkezik."19 

Ennek alapján viszont kérdéses, hogy jogosult-e a terminus 
változatlan használata a közép- és kelet-európai művészet 
hasonló törekvéseire, ahol az állami kultúrpolitika nem tűrte 
a művészeti irányzatok tagolódását, különösen nem a cso-
portok szervezett fellépését, mozgalommá szélesedő (politi-
záló) megnyilvánulásait? Ugyanakkor ő is hivatkozott a 
magyar neoavantgárd példáiként Juhász Ferenc Gyermek-
dalok, Jancsó Miklós Égi bárány című műveire és Kemény 
Zoltán, Schaár Erzsébet, Vilt Tibor művészetére.20 Az Eszté-
tikai Kislexikon és a Világirodalmi Lexikon vonatkozó szó-
cikkei Szabolcsi Miklós kutatásainak eredményeit foglalták 
össze röviden.21 

A hetvenes évektől megindult a neoavantgárd irányzatok 
behatóbb recepciója és részletesebb tudományos vizsgálata. 
Tamás Attila a XX. századi líra egyik jellegzetes művészi 
törekvéseként ismertette a konkrét költészetet. 

„A jelelmélet-központú, szemantikai beállítottságú kutatás szempont-
jából forradalmi újdonsággal az szolgálhat a költészet, mely háttérbe 
szorítja a hagyományos nyelvi konvenciók sokaságára építő közlés-
rendszerét, vezérszerepet juttatva az egyedi írásképek »dekódolásá-

19 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században, i. m. 174. 
10 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde, i. m. 103. és Világirodalom a 

20. században, i. m. 203. 
21 Esztétikai kislexikon. Szerk. : Szerdahelyi István és Zoltai Dé-

nes. Kossuth, Bp. 1979. 504—505. és Világirodalmi Lexikon. X. 
Főszerkesztő: Király István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984. 1 9 9 - 2 0 2 . 
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nak«. A szótári jelentésnek és a nyelvtani szerkesztésnek a segítségé-
vel történő közlés—felhívás—ábrázolás—élménykeltés helyébe itt 
gyakran a szavakat alkotó betűsorok újszerű elrendezése lép. Az 
objektív lírához viszonyítva is jobban kidomborodik a szavaknak 
— mindenekelőtt mint betűrendszereknek — a konkrétum-volta."22 

Ám a manifesztált radikális újítási szándékkal és teljes költői 
hagyománytagadással szemben az irányzat előzményeként a 
lettrizmust említette, és 

„a képversírás korábbi változatain kívül a D A D A és a szürrealiz-
mus, itt-ott talán az új tárgyiasság hagyományai is mintha újra-
élednének ennek az irányzatnak a sodrában."23 

A konkrét költészet újdonság értéke és viszonylagos elter-
jedtsége ellenére sem vált általános, uralkodó stílusirányzattá, 
aminek alapján feltételezte, hogy más újító költői áramlatok-
kal él tovább. 

Kulcsár Szabó Ernő a konkrét költészettel kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy az egy új esztétikai szemlélet megterem-
tésére törekedett, mert 

„a konkretisták a modern irodalomértéssel összeegyeztethetetlennek 
tartják az olvasásnak a hagyományos, lineáris szövegbefogadásra 
épülő időbeli formáit. A konkrét költészet olyan experimentális 
irányzat, amely nemcsak a hagyományos lírai struktúrákat akarja 
meghaladni, de elméleti szempontból éppen azokat az esztétikai-
poétikai faktorokat nyilvánítja használhatatlannak, amelyeken lé-
nyegében a mai szóművészet s annak befogadásformái nyugsza-
nak."24 

A német szakirodalom nyomán ismertette ezeket a főbb 
alapelveket : 

„A mű, pontosabban: az észlelhető műtárgy nem valamilyen önma-
gán túli minőségre utal, ezért kizárólag az „önreprezentáció" elve 
alapján értelmezhető." 

22 Tamás Attila: Lira a XX. században. Tankönyvkiadó, Bp. 1975. 
118. 

23 Uo. 122. 
24 Kulcsár Szabó Ernő: Antimetaforikusság és szinkronszerűség. 

In: Műalkotás — szöveg — hatás. Magvető, Bp. 1987. 358—359. 
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A mű egyedi és megismételhetetlen jellege a mimetikus elv 
és a metaforikusság tagadását jelenti, a nyelvi jel és jelölt 
szemantikai szétválasztását, törekvést a referenciamentes-
ségre és a tiszta nyelvi immanenciára.25 A tanulmányíró 
Tandori Dezső, Weöres Sándor, Zalán Tibor egy-egy művé-
nek elemzésével a konkrét költészet hazai elterjedését iga-
zolja, és azt a sajátos törekvést, 

„amely a nyelvi és jelimmanenciát a nemzeti kultúra esztétikai ha-
tásformái alapján próbálja meg újra felfedezni és újr^alkotni."26 

A párizsi Magyar Műhely a magyar avantgárd hagyomá-
nyok újrafelfedezése, ápolása után fokozatosan vált a scripto-
vizuális, vizuális költészet orgánumává. A folyóirat szerkesz-
tői (Nagy Pál, Bujdosó Alpár, Papp Tibor) egyben e költé-
szettípus elkötelezett művelői is. Tevékenységükben Béládi 
Miklós a dadaista-szürrealista képalkotás poétikájának, 
Kassák képarchitektúrájának és Tamkó Sirató dimenzioniz-
musának bizonyos mértékű folytatását látta, de kiemelte a 
történelmi avantgárdot az újtól elválasztó határvonalat: 

„az új avantgárd a társadalomról, a külső viszonyokról, az emberi 
életfeltételekről áthelyezte a hangsúlyt az emberi személyiségre, a 
gondolkodásra, a nyelvre, a nyelvi közlésmódra, a kommunikáció 
problémáira és a játékra. Az új avantgárd, szemben a régivel, ke-
vesebbel beéri: szívügyének a gondolkodás átformálását vallja, s 
hogy ezt elérhesse, nyelvi forradalmat kíván végrehajtani, a nyelvi 
kifejezést akarja gyökeresen átalakítani."27 

A vizuális költészet képviselői elvetik „a metafizikai eszmék 
jegyében fogant irodalmat", és a nyelv önállósult, önmagát 
szavatoló jelrendszerének művészi kiaknázására törekednek. 
„A nyelvi szöveg térbeli elhelyezését, vizuális hangsúlyosságát azzal 
is fokozni kívánják, hogy a nyelvi anyagot megtoldják tipográfiai és 

25 Uo. 3 5 9 - 3 6 3 . 
26 Uo. 379. 
27 Béládi Miklós: A vizuális költészet vagy a költői újítás határai. 

In: Értékváltozatok. Szépirodalmi, Bp. 1986. 379. 
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írásjelekkel ( . . . ) A láthatóságot és a látványt, a szem érzéki ész-
lelését az írás, az írott nyelv részévé vagy kiegészítőjévé teszik, ki-
emelik másodlagos szerepéből a vizualitást, és az írással egyenrangú 
funkciót ruháznak rá."28 

A vizuális sík meghódítása után a későbbiekben egyre több 
médiumot (auditív eszközök, video, számítógép) vontak be 
művészi tevékenységükbe, miközben minimálisra csökken-
tették a művészi közlés jelentéstartalmát. Ez a sajátos ellent-
mondás felerősítheti Béládi Miklós aggodalmát: 

„Három dolgot ugyanis nem lehet kiűzni az irodalomból: a logoszt, 
a nyelvet és az embert, mert ezzel azt szüntetik meg, aminek tágítá-
sára, megújítására törekszenek."29 

Aczél Géza a párizsi Magyar Műhely legfőbb érdemét a 
hazai művészeti életből hosszú ideig kiszorított experimen-
tális törekvések vállalásában látta. Összetettebben ítélte meg 
a vizuális irodalom képviselőinek művészetét: 

„a francia újító kísérletekbe ágyazott textúrairodalomnak némiképp 
sikerült megteremtenie a mű scriptovizuális egységét, biztosítani a 
térbeli és időbeli olvasat folyamatosságát, kitágítani a kétféle ész-
leletnek azt a lehetőségét, mely annak idején a futurizmus nyelvi 
idealizmusát vagy a kassáki dadát részben még költészetté avatta. 
(. . .) Egyfelől nyugtázhatjuk a nyelvi iróniát, a mozaikszavakból és 
az áthallásokból adódó szemantikai határesetek gyakran leleményes 
láncolatát, az elégikus mondatrögöket vagy a happeningre emlékez-
tető fesztelenséget és a szubliteratúrából erősen átszűrődő attitűdö-
ket. Másfelől van valami bántó feszültség, szinte áthidalhatatlan 
ellentmondás a szemantikai töredezettség és szétoldottság, valamint 
a vizuális konstruáltság és kimódoltság között."30 

A vizuális költészet hazai befogadását jelentősen elősegítheti 
az Aczél Géza összeállításában és bevezető tanulmányával 
megjelent Képversek című antológia, ami az alexandriai is-

28 U o . 387. 
29 U o . 390. 
30 Aczél Géza: Korrekció és kísérlet. In: Termő avantgarde. Szép-

irodalmi, Bp. 1988. 318. 
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kólától a neoavantgárd kísérletekig követi nyomon e líra-
típus fejlődését. A művészeti ágak közötti határátlépés az 
avantgárdtól különböző módon a tonális elv visszaszorítását 
tűzte ki célul : 
„A tárgyakat leképező, ideogrammatikus ábrázolásával szükség-
szerűen megszabadul a vizuális mű a képzőművészeti inspirációktól 
ezek szerepét áttételesebb, bonyolultabb mechanizmusok veszik át. 
Gyakran az alkalmazott művészetek övezeteihez közeledve eredendő 
funkciójában módosul szöveg és látvány korábbi viszonya — utóbbi 
egyenértékű szemantikai üzenetként szívja magába a modern tudo-
mányosságnak azokat a felismeréseit, amelyek a lineáris vers mai 
gyakorlatában esztétikai értékként nem rögzíthetők."31 

A párizsi Magyar Műhely alkotóinak értékelése körül bon-
takozott ki az Életünk folyóirat neoavantgárd-vitája, ami 
inkább az irányzat(ok) mai helyzetét és befogadásának kö-
rülményeit vizsgálta, és kevésbé vállalkozott a kérdéskör el-
méleti megközelítésére, tudományos elemzésére. Láng Gusz-
táv az avantgárd szöveggenerálási elvek és megvalósításuk 
gyors automatizálása között állapított meg ellentmondást. 
Elméletileg is problematikusnak tartotta a vizuális költészet 
létmódját : 

„Ha tehát a befogadás szinte kizárólag vizuális úton történik, in-
dokolt a vizuálisan befogadható szöveg-élmény körének minden le-
hetőséggel történő tágítása. A szerkezet-hiányt ilyenformán a vizu-
ális megszerkesztettség ellensúlyozza — változatlanul kérdés, hogy 
ilyen esetekben a veszteség vagy a nyereség nagyobb-e. A »legvizu-
álisabban« megkomponált szöveg sem vetekedhet a »csak« képző-
művészeti alkotások ilyetén hatásával, sőt azt kell mondanom, hogy 
újítás címén valami ódivatú csempésződik vissza a neoavantgarde 
csatornáin az irodalomba."32 

Ágoston Vilmos véleménye szerint — amit Nagy Pál és Papp 
Tibor is megerősítettek hozzászólásaikban — az avantgárd 
„nem valamilyen stílust vagy művészi alkotó módszert je-
lent, hanem - akárcsak a reneszánsz — minden előtt alko-

31 Aczél Géza: Vizuális törekvések a költészetben. In: Képversek. 
Kozmosz, Bp. 1984. 47. 

32 Láng Gusztáv: Látvány és szöveg. Életünk 1987/3. 227. 
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tói magatartást."33 Zalán Tibor esszéjében a Magyar Műhely 
megváltozott szerepéről és irányzatos elveinek megmereve-
déséről írt, amivel részben szembeállította a hetvenes évek 
végén megjelent új avantgárdot, amely „nem tud lemondani 
közép-európai meghatározottságáról".34 Pomogáts Béla iro-
dalomtörténetileg tekintette át a folyóirat működését, és a 
nyelvkritikus irodalom kelet-európai időszerűségére és kí-
sértő veszélyeire hívta fel a figyelmet.35 

Ez a vita is jelzi, hogy a neoavantgárd az utóbbi néhány 
évben irodalmi folyóiratokban — tanulmányokban, kriti-
kákban, esszékben és a publicisztikában — igen gyakran 
használt fogalommá vált. Az avantgárd hagyományok meg-
szakítása, az új avantgárd késleltetett megjelenése és a vi-
szonylag szűk körű tudományos elemzés együttesen játszik 
közre abban, hogy nagyfokú terminológiai bizonytalanság 
és eltérő fogalomértelmezés uralkodik a neoavantgárd kö-
rül. Ennek részletező áttekintése helyett újra csak egyetlen 
példa: a Kortárs 1983-ban indult regényvitája. Kiss Ferenc 
a realista alapozású, objektivizáló valóságirodalom szemlé-
leti horizontjáról ítélte meg a „kísérletező" próza szubjektív 
tendenciáit, amelyek ugyan felfrissíthették epikánk forma-
eszközeit, de a „privatizálás", a „belterjesség", a „gyors 
kezű stilizálás" veszélyeit nem tudták elkerülni.36 Szegedy-
Maszák Mihály a neoavantgárdot azonosította a poszt-
modernnel, amelynek képviselői a magyar modernista epika 
hagyományait újra felfedezve és a neoavantgárd világirodal-
mi hatásokat asszimilálva jelentős mértékben megújították 
prózánkat.37 Béládi Miklós korábbi tanulmányainak elem-
zéseiből kiindulva fogalmazta meg szintézis-igényét: 

33 Ágoston Vilmos: Az új vizualitás és a kritika. Életünk 1987/3. 
230. 

34 Zalán Tibor: Vázlatos gondolatok. Életünk 1987/3. 340. 
35 Pomogáts Béla: Magyar és Műhely. Életünk 1987/5. 4 3 3 - 4 3 7 . 
36 Kiss Ferenc: Prózánkról. Kortárs 1983/10. 1669- 1672. 
37 Szegedi-Maszák Mihály: Multat átrendező jelen. Kortárs 1984/2. 

3 1 9 - 3 2 5 . 
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„Jó lenne, szép lenne, ha ez a két ág : az irodalom mint nemzeti őr-
szellem, az etnikai lelkiismeret letéteményese és az irodalom mint 
szöveg, önmagát igazoló nyelvi struktúra, ironikus parafrázis — nem 
a távoli, hanem a kézzel elérhető közeli jövőben találkozna, sőt össze 
is olvadna a hivatás szellemében és artisztikumban."38 

Szerdahelyi István a vitához kapcsolódva felhívta a figyelmet, 
hogy a „neoavantgarde stílusdiktatúrá"-ja fenyegeti, ha idő-
legesen is, a korszerű, szocialista realizmus irodalmát.39 

Ungvári Tamás ugyancsak a realizmus védelmében igyeke-
zett diszkreditálni az úgynevezett „nemzetiszínű neoavant-
garde"-ot.40 Kulcsár Szabó Ernő vitazárójában az álláspon-
tok szembesítésére és a fogalmak tisztázására törekedett; 
prózának új jelenségeit posztmodernnek minősítette 

„abban a regénytörténeti értelemben legalábbis, hogy a századelő 
Joyce-szerű nagy mintáinak klasszicizálódása nyomán született meg, 
s az európai modernség számos egyéb válfajával is összefüggésbe 
hozható (epikai szürrealizmus, expresszionista regény, nouveau ro-
man, kollázsregény stb.)".41 

Szerdahelyi István kétségbe vonta a posztmodernizmus el-
nevezés jogosultságát, mivel az irányzat a hatvanas évek 
amerikai építészetében alakult ki, és semmilyen rokonságban 
nincs a magyar próza új jelenségeivel.42 

Az irodalomhoz képest a magyar képzőművészetben ha-
marabb és szélesebb körben nyertek teret a neoavantgárd 
törekvések. Ez bizonyára elősegíthette, hogy a hazai művé-
szettörténet már az összefoglaló elemzés és elméleti rendsze-
rezés igényével foglalkozzon a neoavantgárd problematiká-

38 Béládi Miklós: Értékváltozások. Kortárs 1983. 11. 1839. 
39 Szerdahelyi István : A neoavantgarde stílusdiktatúra esélyei. Nép-

szabadság 1984. január 14. 
40 Ungvári Tamás: Frázis és parafrázis. Kortárs 1984/5. 819—829. 
41 Kulcsár Szabó Ernő: Regénv és műbírálat — kritikai nézetben. 

Kortárs 1984/6. 992. 
42 Szerdahelyi István: Regény és regénykritika. Népszabadság 1984. 

június 30. 
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jávai. Szabadi Judit tanulmánya szerint a XX. században fel-
gyorsult stílusváltások már a „szecesszióban ott rejlettek, il-
letve látensen részben megvoltak az expresszionizmus, szür-
realizmus és az absztrakt művészet kezdeményei".43 Ezzel 
párhuzamosan Nagybányáig vezette vissza a modern ma-
gyar művészet „egyik alapvető dilemmáját", ami a hatvanas 
években ilyen kiélezett formában jelent meg: 

„szakítás a kanonizált hazai hagyományokkal és beépülési szándék 
a művészi kezdeményezéseknek és szabadságnak tág teret engedő 
nyugat-európai és amerikai áramlatok egyetemes mozgásába."44 

Ennek erőterében jellemezte a neoavantgárd irányzatok (op 
art, minimai art, geometrikus absztrakció, hard edge, hiper-
realizmus, pop art stb.) inspiráló szerepét és a sajátos ma-
gyar változatainak kialakulását, fejlődését, az úgynevezett 
IPARTERV-csoport művészetében. Összegzésül megállapí-
totta, hogy a magyar neoavantgárd visszafogottabb anyag-
kezelése, objektivitásra törekvő kifejezésmódja mögött az 
„alanyiság" az egyik meghatározó jellegzetessége, 

„amely még a legintellektuálisabb megnyilvánulásaiban is vallomá-
sos jellegű volt. De ami még ennél is döntőbb: romantikus hevületű 
megszállottság és hit hatotta át, hiszen az analitikus törekvések korá-
ban, amelyet éppen az avantgárd mindenfajta kísérletezésre feljo-
gosító kutató kedve emelt törvényerőre, olyan festői univerzumokat 
teljesített ki, amelyek mögött öntudatlanul is egy teljességnek téte-
lezett világ ábrándja húzódott."45 

Perneczky Géza a modern művészetek stílusfejlődését 
vizsgálva abból a nyilvánvaló felismerésből indul ki, hogy 
mindegyikben nagyon erőteljes a formabontás, a destrukti-
vitás szándéka. 

43 Szabadi Judit: Hagyomány és korszerűség. Magvető, Bp. 
1987. 6. 

44 Uo. 2 0 - 2 1 . 
45 Uo. 7 4 - 7 5 . 
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„A stílus szinte valamennyi stílusban úgy kezdődik, mint valami 
rossz vicc, mint valami provokatív és destruktív torzítás."4® 

Az egyes avantgárd és neoavantgárd irányzatok hamar ki-
alakítják e destruktív elemekből a maguk zárt stílusrend-
szerét, amit a szüntelen újító törekvések újra és következe-
tesen lebontanak, meghaladnak. 

„Az izmusok legtöbbje csak az egymást váltó törekvések folyto-
nosságába helyezve kapja meg értelmét, ezért programjaik helyes 
vagy hibás voltát hiba is lenne »objektív szigorral« megítélni. A prog-
ram tulajdonképpen csak taktikai fontosságú, és gyakran akkor he-
lyes, ha »hibás«, hiszen a provokáció és az oppozíció az értelme. 
(. . .) Az avantgarde nem műveket, hanem mozgalmakat és anti-
mozgalmakat, többnyire tehát ellen-műveket hozott létre. Az egyes 
izmusok normái relatív értékűek."47 

Az új avantgárd stílustörekvéseit részletesen elemezve arra 
következtetett, hogy „nyomát sem látjuk valami egységes 
művészeti stílusnak".48 Ezért részben az avantgárd megszű-
nését, részben a művészet funkcióváltását feltételezte: 

„A művészet napjainkban olyan feladatokat szolgál, amiket régen 
nem a művészet, hanem inkább a direkt társadalmi akció vagy az 
ideológia segítettek életre: új életkereteket formálni. Nem műveket, 
hanem minőségileg új szakaszokat, korszakot alkotni."49 

Hegyi Loránd a nyolcvanas évek (képző)művészetének 
legújabb fejleményei felől próbálta átvilágítani és elméletileg 
rendszerezni a modern művészet történetét. A XVIII. század 
végétől, az egységes korstílus megszűnésétől nem tartja célra-
vezetőnek a stílustörténeti periodizálást, 

„mert az egymástól szemléletileg elhatárolható művészettörténeti 
»kis korszakok«, a stílustörténeti folyamatosság ellenére is megvál-

46 Perneczky Géza : A korszak mint műalkotás, i. m. 33. 
47 Uo. 22. 
48 Uo. 37. 
49 Uo. 51. 
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tóztatják, átértelmezik az egyes műalkotások jelentésvilágát, s a 
formai-strukturális rokonság szempontja kiegészül a szemléleti és 
funkcionális eltérések kutatásának szempontjával".50 

Éppen ezért a hetvenes évek végén megjelenő transzavantgárd 
törekvéseiből vont el olyan általánosabb művészetbölcseleti 
elveket, amelyek kiegészítő ellentétei az avantgárdénak, és 
amelyek azonosíthatónak talál a más elméleti munkákban 
használt modern-posztmodern terminuspárral. A történeti 
szempontok kiiktatása teszi lehetővé, hogy a rendkívül sok-
féle irányzatot, stílustörekvést értelmezze és polarizáltán 
rendezze. Az úgynevezett modern és posztmodern szituációk 
köré az utóbbi száz év művészetének sok lényegi ismérvét, 
művészeti elvét csoportosította : 

„ A 'modern' szituációkban a művészet mindig több akar lenni, mint 
'csak művészet'. Heroikus optimizmussal hisz a társadalom és a 
kultúra gyakorlati és szellemi átalakításában, az expanzionista kül-
detés sikerében. A társadalmi és kulturális élet egészére ki akarja 
terjeszteni a maga tevékenységét. A művészeti gyakorlat és a társa-
dalmi gyakorlat között direkt kapcsolatot létesít. A művészeti cse-
lekvések közvetlenül kívánnak összefonódni a társadalmi cselek-
véssel." 

És ennek ellentéteként : 

„A »posztmodern« szituációkban a történelem folyamatának ösz-
szetettsége, a szubjektív tényező fontossága, a személyes és a társa-
dalmi mozzanatok viszonyának szövevényessége, redukálhatatlan 
sokrétűsége, valamint a helyi, kulturális, nyelvi, vallási, szokásbeli 
mozzanatok meghatározó szerepe és a tradíció személyre vonatkoz-
tatható jelentősége kerül előtérbe. Mindennek kulcsa az új közép-
pontba állított művészi individuum."51 

Hegyi Loránd Németh Lajos általános műtipológiai rend-
szerezéséből52 kiindulva, azt továbbfejlesztve a XX. századi 

50 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde. Magvető, Bp. 
1986. 489. 

51 Uo. 21. és 41. 
52 Németh Lajos: A mű és a történelem. In: Minerva baglya. Mag-

vető, Bp. 1973. 2 7 - 4 8 . 
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művészet három lényeges típusát különböztette meg és jel-
lemezte: 1. „plasztikai-monumentum"-teremtő, relatíve zárt 
struktúra — mint „párhuzamos valóságot" — konstituáló 
műtípus (mely a szubjektív-romantikus műmodell sajátos 
funkciójának megfelelően az „autonóm", „klasszikus", 
„zárt világot mutató" műmodellt értelmezi és formálja át) ; 
2. „aktivista - produktivista" elkötelezettségű, a társadalmi 
praxisra közvetlenül ható, szociológiai szemléletű, illetve a 
kommunikáció funkcióit vizsgáló „analitikus-experimentá-
lis" és „metanyelvi" nyitott struktúrák (melyek a szubjektív-
romantikus műmodell sajátos funkciójának megfelelően a 
„rituális-mágikus" kollektív műmodellt értelmezik és for-
málják át); 3. „romantikus — szubjektív — expresszív" mű-
modell, ami szélsőségesen a XX. századi művészet leglénye-
gesebb funkcióját domborítja ki, nevezetesen a „személyes 
megnyilatkozást tolmácsoló", szubjektív önkifejezésen és ön-
teremtésen alapuló művészetfunkciót (s legfeljebb töredéke-
sen, eklektikusán merít a másik két műtípus elemeiből).53 

A neoavantgárddal foglalkozó hazai művészettörténet 
helyzeti előnyét mutatja az is, hogy Веке László Műalkotások 
elemzése című gimnazistáknak készült tankönyvében az új 
avantgárd irányzatokról kitűnő összefoglalás és több kül-
földi, hazai műalkotás tömör interpretációja olvasható.54 

Biztató jel, hogy a gimnázium IV. osztálya számára készült 
irodalom tankönyvben szintén arányos terjedelmű és lényeg-
retörő ismertetés kapott helyet a neoavantgárd irányzatok-
ról55 — némileg túlmutatva a kutatás mai helyzetén. 

53 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde, i. m. 261 — 
262. 

64 Веке László: Műalkotások elemzése. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 
3 7 6 - 426. 

55 Madocsai László : Irodalom 1V/2. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 9— 
32. 
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II. A posztmodernizmus 

A posztmodernizmus a hatvanas évek amerikai építésze-
tének irányzataként jelent meg, és a terminusnak 

'.kezdettől fogva létezik egy szűkebb, kizárólag az építészetre vonat-
kozó jelentése, s egy tágabb, már-már parttalanná duzzadó értelme, 
ami az általános ízlésbeli és stílusbeli változásokra vonatkozik".5' 

A magyar kritikai irodalomban csak az utóbbi néhány évben 
terjedt el a használata, ezért a kérdéskörrel foglalkozó elmé-
leti tanulmányok először a fogalom eredetét és jelentéskörét 
próbálták tisztázni. Szabolcsi Miklós írta, hogy 

„talán Arnold Toynbee volt az, aki történészként legelőször hasz-
nálta a fogalmat, majd a költők közül az amerikai Charles Olson; 
utóbb, az ötvenes évektől az amerikai kritikusok egy vonulata. (. . .) 
A posztmodernség elméleti megalapozásának van egy kultúrelméleti, 
pontosabban ismeretelméleti vonulata, amely a posztmodernizmust 
az informatika korszaka egyenértékűjének tartja — ezt J. F. Lyotard 
La condition postmoderne című fontos könyve hirdeti meg és rend-
szerezi. Az irodalomtudományban főleg Ihab Hassan több műve 
tette általánosan elismertté a terminust; Európában pedig Douve 
Fokkema utrechti kutatóközpontja a maga kiadvány- és vitasoroza-
tával talán a posztmodern-kutatások legerőteljesebben szervezett 
centruma."57 

A posztmodernizmus szinte bármiféle meghatározási kí-
sérlete, tudományos leírása, rendszerező csoportosítása min-
dig a modernizmussal együtt, annak oppozíciójaként törté-
nik. Németh G. Béla mutatott rá a modernizmus értelmezé-
sének általános és sajátosan magyar problémáira: 

„Volt ugyan a XX. század fordulóján-elején, kivált a déli latin iro-
dalmakban s országokban törekvés arra, hogy a modernismae szó-
val stílusirányt, szemléleti törekvést fejezzenek ki. Ez azonban egy-
részt oly különböző, egy nevezőre nem hozható tendenciákat fogott 

56 Világirodalmi Lexikon. X., i. m. 814. 
57 Szabolcsi Miklós: Érvek és kételyek a posztmodernizmus dolgá-

ban. Kritika 1987/5. 19. 
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össze, hogy határozott tartalmú, ismérvű stílus- és szemléleti irány-
ként nehéz tekinteni; másrészt az olasz és ibériai, főleg spanyol nyelvű 
irodalmakon kívül nem nyert általános elfogadást. Egyes konzer-
vatív marxisták, nálunk különösen a Lukács-, s még inkább a Révai-
követők (s a velük egyivásúan konzervatív népiesek) ugyan éltek 
vele, megbélyegezésként, főleg az irodalomban, mint »az üresen for-
malista«, »aszociálisan individualista«, »a tradíciótlanul gyökértelen«, 
»a közösség nélküli nemzetietlen« irányzati jelenség megjelölésével. 
Ez utóbbiak, a konzervatív marxisták azonban nem a posztmodern 
ma szokásos szavát, illetőleg fogalmát állították vele szembe, hanem 
többnyire a realizmusét, a szocialista realizmusét."58 

A marxista irodalomtudományban Király István próbálta a 
modernizmus fogalmát elhatárolni a dogmatikus értelmezés-
től, és a századelő különböző művészeti irányzatait össze-
foglaló terminusként újra meghonosítani.59 

A posztmodernizmus kultúraelméleti és „művészeti keret-
fogalom",60 aminek ellentmondásos jellegét jelentős mérték-
ben meghatározza, hogy a különböző tudományterületek és 
művészeti ágak eltérően definiálják a modernizmust, vagy 
egyszerűen más fogalomhasználat vált elfogadottá az adott 
területen. Heller Ágnes a felvilágosodástól és a francia for-
radalomtól datálta a modern korszak kezdetét, viszont a 
modernizmus művészeti áramlatai a múlt század közepétől 
jelennek meg, míg a posztmodern korszak és művészet 1968 
utáni jelenség.61 Vajda Mihály a bölcselet történetében az 
univerzalisztikus racionalizmushoz kötötte a modernizmust.62 

Bacsó Béla pedig azt hangsúlyozta, hogy a posztmodern 

58 Németh G. Béla : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Med-
vetánc 1987/2. 248. Németh G. Béla: Modern? Praemodern!> Post-
modern? Új írás 1988/5. 108-113 . 

59 Király István: A modernség néhány problémája. In: Irodalom és 
társadalom. Szépirodalmi, Bp. 1976. 4 2 3 - 4 3 7 . 

60 Balassa Péter: Plusz—mínusz posztmodern. Medvetánc 1987/2. 
230. 

61 Heller Ágnes : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 257. 

62 Vajda Mihály: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 229. 

1 0 i t 91/1 
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gondolkodás nem egyszerűen a modernizmus utánja, hanem 
„felismerteti: a modern a kezdeteitől fogva átértelmezésre 
szorul". Történelemfilozófiailag ez azt jelenti, hogy 

„a modernség igézetében az emberiség, az egyes emberen túli érte-
lem mint cél, szekularizált eszkhaton felől, örök progresszióként 
tudta csak elgondolni a történelmet és annak minden eseményét, 
most a posztmodern szituációban a történelmi másként kezdés, pon-
tosabban a történelem újra felfedezése előtt áll."63 

Endreffy Zoltán az etikai és ökológiai szemléletváltás bizo-
nyítására a modern —posztmodern ellentétpárok garmadáját 
(egoizmus — szolidaritás, birtoklás — a lét elsődlegessége, ura-
lom a természet felett —harmónia a természettel stb.) sorolta 
fel.64 Moravánszky Ákos szerint az építészetben a funkcio-
nalizmust váltja fel a posztmodern.63 Mihályi Gábor részle-
tesen ismertette a művészeti szakirodalom modernizmus fel-
fogásait, aminek alapján így összegzett: 

„Magam is hajlok arra, hogy az 1870 és 1970 közti elmúlt száz évet 
tekintsem a »modern« korának. A posztmodernnel szembeállítva leg-
célszerűbbnek látszik, ha a »modern« fogalmát az antirealista, anti-
naturalista stílusirányzatokra korlátozzuk. E meggondolás alapján 
Jarry Übü királyának botrányt kavaró bemutatójától, a szimbolisták, 
expresszionisták jelentkezésétől számítanám a modern dráma kez-
deteit, a modern színház zászlóbontó forradalmáraiként Gordon 
Craiget, Jacques Copeau-t, Antonin Artaud-t, Mayerholdot nevez-
hetném meg."66 

Az irodalomban sincs megközelítőleg egységes álláspont a 
posztmodernizmus meghatározásában, de még abban is igen 
eltérőek a vélemények, kik tekinthetők az irányzat ( ?) kép-
viselőinek, mikortól számítható annak megjelenése. John 

63 Bacsó Béla: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 2 2 7 - 2 2 8 . 

64 Endreffy Zoltán : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Med-
vetánc 1987/2. 2 5 2 - 254. 

65 Moravánszky Ákos: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. 
Medvetánc 1987/2. 245. 

66 Mihályi Gábor: A nullafokon túl. Kritika 1988/7. 33. 
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Barth az amerikai posztmodernizmus képviselőjeként szá-
mon tartott regényíró terjedelmes leltárt készített arról, hogy 
kiket és miért sorolnak a posztmodernizmushoz. Eszerint: 
Barthelme, Coover, Elkin, Pynchon, Vonnegut, Bellow, 
Mailer, aztán ösztönzőként Beckett, Berges, Nabokov. De 
szerepel a névsorban Buter, Robbe-Grillet, Claudo Mauriac, 
Fowles, Cortázar, Márquez, Calvine, a filmrendezők közül 
Antonioni, Fellini, Godard, Resnais is, ami önmagában 
eléggé ellentmondásos lista.67 John Barth a modernizmussal 
szembeállított posztmodern esztétikai elveket és regény-
poétikai sajátosságokat — „a megtört vonalszerűség, az 
egyidejűség, az irracionalizmus, az illuzionizmus cáfolata, 
az öntükrözés, a közlő jelrendszernek üzenetté való előlép-
tetése, a politikai kívülállás és az erkölcsi entrópiát megkö-
zelítő pluralizmus" — is egyoldalúaknak tartja. Éppen ezért 
szerinte „az eszményi posztmodernista regénynek valahogyan 
túl kell emelkednie a realizmus és irrealizmus, formalizmus 
és tartalomközpontúság, tiszta és elkötelezett irodalom, 
elit- és tömegolvasmány ellentétén".68 Hasonló gondolatot 
fogalmazott meg Ronald Sukenkic, amikor a regény leg-
újabb törekvéseivel szemben a fogalmak felülvizsgálatát sür-
gette : 

„Kísérleti és hagyományos, új és régi, vonalszerűén előrehaladó és 
vonalszerűtlen, ponyva- és elitregény, realizmus, szürrealizmus, 
avantgarde, modernizmus és posztmodern — mindezt kidobhatjuk 
az ablakon."69 

Jürgen H. Petersen a német posztmodernizmus jellegzetes 
alkotóiként Botho Strausst, Peter Handkét, Thomas Bern-
hardt és Helmut Heissenbüttelt említette. A lírában a Neue 
Innerlichkeit (új bensőségesség) néven vált ismertté az irány-
zat, aminek általános jellemzője az 

67 John Barth: Az újrafeltöltödés irodalma. Nagyvilág 1982/4. 570. 
68 Uo. 576. 
69 Ronald Sukenick: Az amerikai regény a hetvenes években. Nagy-

világ 1984/3. 429. 

10* 
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„odafordulás a személyes és magánélet áttekinthető világához, a 
hermatikus— konstruktivista nyelvi építkezéstől való eltávolodás, a 
hétköznapi zsargon kiszorítása a költészetből, visszanyúlás a hagyo-
mányos formákhoz, a vershez, kötött metrumokhoz, a rímhez és a 
strófához."70 

Az epikában a posztmodernista törekvések a modernista 
szemlélet átfogó kritikáját tartalmazzák, a scientista-tech-
nicista világkép és beállítódás elutasítását, távolságtartást a 
politikum világától, a hagyományok szerepének újra fel-
fedezését, a tradicionális értékek megőrzését, az egyensúly és 
mérték keresését, természetközelséget, a személyiség azonos-
ságának megtalálását a manipulált és megváltoztathatatlan 
világ zűrzavarában stb.71 Erika Fischer-Lichte szerint az 
avantgárd színház megszüntette a nyelv primátusát, és a 
testet, a mozgásra, gesztusokra épülő kifejezésmódot állí-
totta középpontba. Ezzel szemben a posztmodern színház, 
amit Robert Wilson művészete reprezentál, ,,a nyelv de-
szemantizálását a test deszemantizálásával párosítja".72 

A stílusirányzatok megjelenése, a stílusváltások története 
mindig interferencia jelenség. A posztmodernizmust stílus-
történetileg azért is nehéz viszonylag pontosan körülhatá-
rolni, elválasztani más irányzatoktól, mert tudatosan vállalja 
a stíluspluralizmust. 

„Semmiképpen nem köthető egyetlen stílustendenciához, egyetlen 
formarendszerhez, mivel a posztmodernizmus egy jelentős szemlé-
leti átalakulás első szakasza. Ebben a szakaszban a megelőző kor-
szaktól való elhatárolódás mozzanata erősebb, mint az új mozzana-
tok megfogalmazásának pontossága; ezért is találunk sok elhamar-
kodott ítéletet a modernizmussal kapcsolatban."73 

70Jürgen H. Petersen: Modernek és posztmodernek. Nagyvilág 
1985/6. 911. 

71 Uo. 9 1 0 - 9 1 3 . 
72 Erika Fischer-Lichte: A jelentéstani különbség. Nagyvilág 1988/7. 

1066. 
73 Világirodalmi Lexikon. X., i. m. 816. 
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Ha elfogadjuk azt a kultúra- és művészetelméleti tételt, hogy 
a posztmodernizmus a modernség átfogó újraértelmezésére 
törekszik, akkor stílustörténetileg az válik alapkérdéssé, hogy 
a modern korszak egyes irányzatai történetileg és formael-
veik, stílussajátosságaik alapján többé-kevésbé elkülöníthe-
tők, differenciáltan leírhatók, de problematikus egységes stí-
lusrendszer jellegűek, míg a posztmodernizmus egységre törek-
szik, stílusszintézist akar teremteni, de még nehezen különít-
hetők el specifikus formaelvei és differenciált stílusjellemzői. 

A posztmodernizmus stíluspluralista felfogása lehetővé 
teszi, hogy az egyes művészeti ágakban létrejött új művészeti 
irányzatokat, áramlatokat e fogalomkörbe sorolják. A film-
és képzőművészetben elterjedt új szenzibilitás, új bensőséges-
ség, új vagy radikális eklektika stb. elnevezések csak meg-
különböztető érvényűek az építészetben használt poszt-
modernnel szemben, de a törekvések esztétikai elvei hasonlók. 
A különbség csak az, hogy nem húznak olyan éles határ-
vonalat a modernista irányzatok között, mint a posztmodern 
építészet a funkcionalizmussal. Ezt a felfogást képviseli 
Hegyi Loránd, aki a transzavantgárd elnevezést a poszt-
modernista művészeti jelenségekre alkalmazza. A fogalom-
használat azt is jelzi, hogy az avantgárd és neoavantgárd tö-
rekvések a megszüntetve-megőrzés dialektikájával élnek to-
vább a posztmodern szituáció művészetében.74 Веке László 
szintén a transzavantgárd terminust használja napjaink leg-
újabb magyar képzőművészetére, amelyet a regionalizmus 
átértelmezése, az idézetszerűség, az egyéni mitológia meg-
teremtése, a konceptuális montázstechnika, a stílusrétegek 
merész vegyítése stb. jellemeznek.75 

Irodalmunkban elsősorban az újabb próza törekvéseinek 
egy része, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre költészete és 
Kornis Mihály, Márton László drámái köthetők a poszt-
modernizmushoz. Sőt, Temesi Ferenc deklaráltan „vállalja", 

74 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde, i. m. 19—185. 
75 Веке László: Háttérinformációk. Életünk 1987/7. 677-681 . 
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hogy Por című műve az „első magyar posztmodern regény".76 

Epikánk megújulásáról, poétikai és világképi változásairól, 
hagyományértelmezéséről viszonylag sok alapos elemzés szü-
letett (főként Béládi Miklós, Balassa Péter, Kis Pintér Imre, 
Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály tanulmányai), 
de az elemzők többnyire tartózkodtak a posztmodern foga-
lom használatától. Ennek valószínűleg a terminus elméleti 
tisztázatlansága és a konszenzus hiánya az oka. De közre-
játszik az is, amit Balassa Péter írt: 

„az új magyar prózát nem tekintem en bloc posztmodernnek, hanem 
vannak inkább posztmodern formakultúrában gondolkodó szerzők 
(mint Tandori, Esterházy, Márton, Garaczi, Kemény), akiknek fő 
vonásai vagy műveik jó része a posztmodern kultúrkörbe tartoznak, 
de ők sem teljes munkásságukkal, illetve vannak olykor posztmo-
dern vonásokat mutató modern írók, mint Mészöly vagy Kraszna-
horkai, miközben »klasszikus« modernnek számít továbbra is, a 
posztmodernitás árnyéka nélkül Ottlik, Mándy, Nádas, Lengyel Pé-
ter, Hajnóczy. Fontos megjegyezni, hogy kifejezetten avantgárd mű-
vekkel az új prózában nemigen találkozhatni."" 

Napjaink világirodalmában megjelent posztmodern mű-
vek jellemző stílussajátosságai — a rájátszás, a különböző 
stíluskorszakok imitativ megidézése, a kifordítás, átértelmező 
idézés, az intarzia, a nyelvjátékok, az egymásba át nem for-
dítható szövegvilágok mellérendelése, a metaforikusság elve 
stb. — termékenyen jelen vannak irodalmunkban is. Érték-
teremtő jellegüket néhány esztétikailag kiemelkedő műalko-
tás hitelesítette. Ez már önmagában a posztmodernizmussal 
való elmélyült vizsgálódásra, kutatásra késztet, függetlenül 
attól a nyitott kérdéstől, tud-e a posztmodern nagy művé-
szetet és átfogó korszakot teremteni vagy sem. És kicsit füg-
getlenül a helytől, „minthogy még nem voltunk modernek, 
jobb, ha inkább posztmodernek leszünk".78 
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