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SZEREPJÁTSZÁS ÉS KÖLTÉSZET: 
Ö S S Z H A N G VAGY E L L E N T M O N D Á S ? 

„das, was lebt, ist etwas anderes als das, was denkt. " 
(Gottfried Benn) 

Miféle viszony létezik az alkotó vállalta szerep s a műal-
kotás között? Erre a kérdésre általánosságban aligha lehet 
választ találni. A költő számára elvileg adott szerepek köre 
olyan alapvetően változott meg az évszázadok során, hogy 
bajosan alakítható ki olyan meghatározás, amely egyaránt 
érvényes Vergiliusra, aki a kényszer hatására uralkodójá-
nak, Áugustusnak dicsőítésével egyeztette össze az eposz-
írást, Tu Fura, a Tang uralkodócsalád korában élt kínai hi-
vatalnok költőre, egy udvari költőként működő trubadúrra, 
Christopher Smartra, a tizennyolcadik századi misztikusra, 
kit bolondok házába csuktak, Emily Dickinsonra, aki egyet-
len versét nem akarta megjelentetni s Tandori Dezsőre, a 
közélettől távol élő szerzőre, aki a legkülönbözőbb életkorú 
olvasóknak írja egymástól nagyon eltérő műfajú könyveit. 

Nem foglalkoztam e téma elméleti vonatkozásaival — 
ehhez olyan rendszeres személyiséglélektani, társadalom-
s művelődéstörténeti ismeretekre van szükség, amelyek-
kel nem rendelkezem. Csakis arra vállalkozhatom, hogy 
a legutóbbi két évszázad néhány európai irodalmát szem 

* A Petőfi Irodalmi Múzeumban 1992. január 15-16-án rendezett 
konferencia anyagából. 
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előtt tartva vessem föl a kérdést, hogyan is értelmezhető 
az alkotói szerep s a műalkotás viszonya. Egy-két alkotóra 
hivatkozva, összehasonlító szempontokat próbálok keresni 
olyan vizsgálódáshoz, amely a magyar irodalom alkotóira 
irányul. Mindössze négyféle lehetőségre: az erkölcsi tanító, 
az istenhívő, a politikus és a nemzeti költő szerepkörére 
szűkítem a vizsgálódást. 

1. Az erkölcsi tanító szerepköre 

A felvilágosodás arra ösztönözte a költőket, hogy a ne-
velésben lássák elsődleges feladatukat. Petőfi nyilvánvalóan 
ennek az eszménynek függvényeként látta a költő szerepét, 
de tulajdonképpen még az értelem erejében hívő Márai is 
ezt a hagyományt képviselte. Bármennyire is más korban 
éltek s más műfajban írtak, egy szempontból hasonlítottak 
egymáshoz: mindketten egy-egy társadalmi réteg szószóló-
jaként léptek föl. 

A tanító szerepnek Shelley adta nagy hatású megfogal-
mazását A költészet védelme (A Defence of Poetry) című, 
1821-ben keletkezett értekezésében. A törvényhozó s a jós 
kettős feladatkörét tulajdonította a költőnek, föltételezvén, 
hogy a költészet egyszerre középpontja s kerülete minden 
ismeretnek, amennyiben minden tudományt magában fog-
lal és az összes tudomány reá van utalva. 

A felvilágosító költő kultusza összhangban volt a klasszi-
cista szemlélettel. Az 1789-es francia forradalom mind-
kettőnek rendíthetetlen szószólója volt. A velük szemben 
kibontakozó ellenhatás elválaszthatatlan a forradalommal 
szemben kialakuló bizalmatlanságtól. Apja felvilágosult 
haszonelvűségét megtagadván, John Stuart Mill 1833-ban 
Gondolatok a költészetről s változatairól (Thoughts on Po-
etry and Its Varieties) című tanulmányában azt állította, 
hogy a költészet nem elbeszélés, nem is leírás, nem taní-
tás, sőt nem is ékesszólás, mert ez utóbbi hallgatóságot 
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tételez föl, a költészet viszont „kihallgatott" (overheard) 
magánbeszéd.1 E rendkívül szigorú meghatározás alapján 
a Nemzeti dal ékesszólásnak, A walesi bárdok elbeszélésnek, 
Az alföld leírásnak, A XIX. század költői tanításnak, A lejtőn 
költészetnek minősíthető, azon az alapon, hogy mindegyik 
esetben más a nyelv igazságértéke. 

Az utóbbi másfél évszázadban nagy hatású lett e kizá-
rólagos felfogás. A szimbolista Mallarmétól az expresszi-
onista Bennig egy sor jelentős költő hasonló szellemben 
módosította a költő szerepét. Sőt, az újabb költészetfel-
fogás hívei a régebbi korokban is előzményeket kerestek. 
Csakis egyetlen példára hivatkoznék, Sir Philip Sidney-
nek A költészet védelme (An Apology for Poetry) címen 
emlegetett munkájára, amely az 1580-as években készült. 
Már ő is meglehetősen szűk korlátok közé szorította a költő 
szerepkörét, azt hangoztatván, hogy „semmit nem állít, és 
ezért soha nem hazudik".2 

A Shelley, illetve Mill értekezésével szemléltetett két 
felfogás közül nyilvánvalóan az előbbi játszott döntő szere-
pet a magyar irodalomban. A Hunn, új legenda híressé vált 
szavai — „Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga" — éppúgy 
az első változattal hozhatók összefüggésbe, mint A kassai 
polgárok főszereplőjének, János mesternek az a döntése, 
hogy a művészetet a tettel cserélje föl, s vésőjét a város 
polgárainak védelmében fegyverként használja. 

Nagy általánosságban azt mondanám, hogy a tizenkilen-
cedik század második felétől a költő szerepét erősen szűkí-
tették némely nyugat-európai országokban. Magyarorszá-
gon is érezhető volt ugyan ehhez hasonló változás, hiszen 
Arany nagyon kényelmetlenül érezte magát a megbízatásos 
költő szerepében, másfelől még Angliában sem szakadt 

1 John Stuart Mill: The Six Great Humanistic Essays. New York: 
Washington Square Press, 1970.8. 

2 Karl Beckson: Great Theories in Literary Criticism. New York: The 
Noonday Press, 1963.148. 
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meg a költői személyiség romantikus önfelnagyításának 
hagyománya (gondoljunk csak Wilde-ra), általánosságban 
mégis azt mondhatjuk, a különbség lényeges a legjelentő-
sebb nyugat-európai s magyar költők szerep-értelmezése 
között. Kosztolányi éppen azért tarthatta szükségesnek 
hangsúlyozni a homo aestheticus szembeállását a homo 
moralisszal, mert Babits oly határozottan tartotta fenn az 
ítélkező költő hagyományát.3 

Kettejük között nyilvánvalóan Babits szerepvállalása volt 
jellemzőbb a magyar kultúrára. Részben talán a Bach-
korszak körülményeivel is magyarázhatjuk, hogy nálunk 
kevésbé szakadt el a költő a jósnak, az ítéletalkotónak 
a szerepétől. A látnók Vörösmarty több vonatkozásban 
összehasonlítható Hugóval, A walesi bárdok vagy a Szé-
chenyi emlékezete viszont olyan szerepvállalás eredménye, 
amelynek nyomát nem lehet találni a Les fleurs du maiban. 

Baudelaire az 1840-es években még Fourier követője 
volt, s még 1851-ben is azt hangoztatta, hogy a művészet 
„elválaszthatatlan az erkölcstől és a hasznosságtól", 1855 
után azonban már polgári ostobaságnak („bêtise") nevezte 
azoknak a véleményét, akik erkölcsről beszélnek a mű-
vészetben, s így fogalmazott: „A mű logikája kielégíti az 
erkölcs minden feltételét (postulations). A végkövetkezte-
tés végkövetkeztetéseit az olvasónak kell levonnia."4 Ha 
az alkotó polgári vagy szocialista nézetek szószólója, „a 
művészet már nem több propaganda kérdésénél".5 Wagner 
sorsából Baudelaire azt a tanulságot vonta le, hogy a politi-
kai forradalom nem kedveli a művészeti forradalmat. Több 
mint fél évszázaddal később az avantgárd képviselői keserű 
csalódásként tapasztalták meg ugyanezt a szembenállást. 

3 Kosztolányi Dezső: írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar 
kortársakról Budapest: Szépirodalmi, 1958. II. kötet, 339-341.; Babits Mi-
hály: „Kosztolányi". Esszék, tanulmányok Budapest: Szépirodalmi, 1978. 
Második kötet, 519. 

4 Charles Baudelaire: L'Art romantique. Juliard, 1964. 48, 137. 
5 Baudelaire, 61. 
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Kassák írásmódjának döntő változása a harmincas években 
valószínűleg összefügg azzal, hogy kénytelen-kelletlen, kül-
ső kényszerből s belső felismerésből le kellett mondania a 
társadalom jövőjét megjósoló művész szerepéről. 

Baudelaire a felvilágosodás egész örökségével szembe-
fordult, amikor azt írta, hogy „a legszörnyebb, legnevet-
ségesebb és legtarthatatlanabb tévhit állítani, hogy a köl-
tészetnek a fény elterjesztése a célja a nép körében".6 E 
tagadás vezette el a Les fleurs du mal költőjét ahhoz a 
gondolathoz, hogy a költőnek semmilyen közösséget nem 
szabad képviselnie s éppen a haladás hiányára kell ráesz-
méltetnie az embereket. Egyszerre tekintett vissza s előre, 
amikor cáfolta, hogy az ember eleve jó volna. Lehetővé 
tette a visszatérést a bűnben születettség eszméjéhez és 
másik lehetőségként a szörnyeket alkotó természet képét 
formálta meg. A haladással együtt az ipari civilizációt is 
művészetellenesnek ítélte. A mélabú kifejezésében, a gúny-
ban s az iróniában jelölte meg a modern költő tulajdon-
ságait, szerepét pedig abban, hogy nem hajlandó együtt 
élni a csőcselékkel (la canaille), amelyen olyan embereket 
értett, „akik nem ismernek magukra a költészetben".7 Ilyen 
szerep vállalását látta Poe-nál, Lermontovnál, Leopardinál, 
a spanyol Esproncedanál, Heinénél, Wagnernél, Nervalnál, 
sőt Byronnál és Tennysonnál is — ez utóbbi művei közül 
nyilván olyan költeményre gondolt, mint A lótuszevők. 

„Hasznos-e a művészet? Igen. Miért? Mert művészet."8  

Théophile Gautier vezette Baudelaire-t e következtetéshez, 
akinek a Les fleurs du mal ajánlása szól. A „tiszta költészet", 
a gondolat, hogy a költészetnek „önmagán kívül nincs, 
nem lehet más célja", a romantikus eszmény továbbfej-
lesztése, amennyiben a lírát azonosítja a költészettel, azt 
hangoztatván, hogy „minden epikai szándék nyilvánvalóan 

6 Baudelaire, 250. 
7 Baudelaire, 376. 
8 Baudelaire, 61. 
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a művészet tökéletlen felfogására (sens) vezethető vissza".9 

A tanító szándék művészietlenségének gondolata is roman-
tikus eredetű, noha Baudelaire ebből olyan következtetést 
vont le, amely már-már Nietzschét előlegezi. Egyenesen azt 
állította, hogy minél közelebb kerül valaki a művészethez, 
annál inkább távolodni fog a közösségtől. A költő szerepét 
azonban nemcsak szűkítette, de bővítette is a korábbiakhoz 
képest, azáltal hogy a lét, sőt a nemlét értelmezését kérte 
számon rajta: „A költészet s a zene révén és rajtuk keresztül 
pillantja meg (entrevoit) a lélek a sírontúlinak nagyszerűsé-
geit (splendeurs)."10 

2. Az istenhívő szerepköre 

A közéleti szerepet nem vállaló, alkotása mögé rejtőző 
művész eszménye Cézanne-t éppúgy vonzotta, mint Mal-
larmét, Henry Jamest, Joyce-ot, Bennt és T. S. Eliotot. 
Hittudományi eredetét nem lehet kétségbe vonni. A sem-
miből világot teremtés gondolata, amelyet már Shakespeare 
a költőre vonatkoztatott a Szentivánéji álomban (Csoko-
nai költeményébe, A magánossághoz szóló ódába is innen 
kerülhetett be), új jelentőséget kapott Nietzsche után. A 
líra kérdései (Probleme der Lyrik) címmel 1951-ben tar-
tott előadásában Benn félévszázadnál is hosszabb szakasz 
jelentős műalkotásainak jellemző vonását határozta meg, 
amikor azt állította, hogy a modern költemény senkihez sem 
szól. Két évvel később T. S. Eliot a német költő vélemé-
nyét próbálta az angolszász közönség ízléséhez szelídíteni, 
A költészet három hangja (The Three Voices of Poetry) 
című előadásában. A dráma, drámai magánbeszéd és líra 
megkülönböztetésével azt sugalmazta, hogy a szerep csakis 

9 Baudelaire, 121., 162., 124. 
1 0 Baudelaire, 126. 
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a közbülső változatban juthat szóhoz, tehát csakis olyan 
költeményeknél, amelyekben álarcot ölt a beszélő. 

Szólhatunk-e a magyar irodalomban a szerepek olyan 
átalakulásáról, amely jellemző az elmúlt két évszázad né-
met, francia s angolszász irodalmára? Legutóbbi regényéről 
elmélkedve, Esterházy Péter a művész számára korábban 
lehetséges szerepek érvénytelenségével számol, amikor kő-
művesként jellemzi saját magát, ám olyan mesteremberként, 
aki Márai hősével ellentétben nem adja fel magányát: 

„Valóban mindent neki kell megcsinálnia, és nincsen semmi, semmi 
nincs, se Isten, se ember, se kert, se megrendelő, a feleségem sincs, csak 
a szavak vannak, szavak egymás hegyén-hátán."11 

E megfogalmazás háromnegyed századdal korábbira em-
lékezik, amely a következőképpen szól: 

„Nem fogom azt szolgálni, amiben már nem hiszek — akár ottho-
nomnak, akár hazámnak vagy egyházamnak nevezik. A tőlem telhető 
legnagyobb szabadsággal s teljességgel próbálom majd kifejezni magamat 
az életnek vagy a művészetnek valamilyen módján, csakis a csönd, a szám-
űzetés és a fortély fegyvereit engedélyezve önmagamnak védelmére."12 

A hittudományi vonatkozás ismét nyilvánvaló. A non 
serviam kijelentést eredetileg Lucifernek tulajdonították, 
az ő bűnét, a büszkeséget fejezte ki a két szó. Az új össze-
függés elválaszthatatlan a hit szertefoszlásának kérdésétől. 
Amennyiben hitelét vesztette az isteni teremtés eszméje, 
az emberi alkotásé válthatja föl. E gondolatot Nietzsche 
fogalmazta meg rendkívüli határozottsággal, de eredete egy 
olyan költőre vezethető vissza, akinek nagyságát legkoráb-
ban alighanem a Zarathustra szerzője ismerte föl. 

Mi lehet a szerepe a költőnek sanyarú időben, „wozu 
Dichter in dürftiger Zeit?" így hangzik a kérdés Hölderlin 
Brot und Wein című elégiájában. Az idő azért sanyarú, 

1 1 Esterházy Péter A halacska csodálatos élete. Budapest: Pannon, 
1991. 

1 2 James Joyce: The Portrait of the Artist as a Young Man London: 
Heinemann, 1964. 229. 



722 Szegedy-Maszák Mihály 

mert „wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter" („túl 
későn jövünk, noha élnek az istenek"). Sanyarú időben a 
költőnek az lehet a feladata, hogy az eltávozott istenek 
nyomát fürkéssze. 

„Was bleibet aber, stiften die Dichter." (Ami megma-
rad, költők hozzák létre.) Hölderlin Emlékezés (Andenken) 
című költeményének e zárósora előre vetíti George A szó 
(Das Wort) című kései versének zárlatát: „Kein ding sei 
wo das wort gebricht." (Semmi dolog nem létezhet, ahol 
elakad a szó.) A két megnyilatkozás egymásnak mintegy 
tükörképe. Nem az alkotó, de a mű fontosságát emeli ki 
azáltal, hogy létértelmező szereppel ruházza föl. Akárcsak 
a következő mondat, Rilke Sonette an Orpheus sorozatának 
első részében, a harmadik vers hetedik sorában: „Gesang 
ist Dasein." Ez a kijelentés indokolja Heidegger megál-
lapítását, amely szerint „Rilke szemében a költészetet a 
létező létének metafizikai értelemben világszerű jelenléte 
határozza meg".13 

A költő szerepének módosulása elválaszthatatlan a vallá-
sos hit háttérbeszorulásától. A legutóbbi száz év rendkívül 
élesen vetette föl a kérdést, összeegyeztethető-e a vallásos 
hit a művészettel oly korban, amikor az alkotó szerepkörét 
az a meggyőződés határozza meg, hogy a teremtő vágy 
az egyedüli transzcendencia. A puszta szembeállítás indo-
kolatlan leegyszerűsítés volna. Erre emlékeztet Gottfried 
Benn, a hitetlen költő, midőn így fogalmaz: 

„senki nem Isten nélküli, ez emberileg lehetetlenség, csakis bolondok 
tarthatják magukat őshonosnak és önrendelkezőnek. Mindenki más tudja, 
hogy teremtve vagyunk, noha minden más teljesen homályban van. A 
kérdés tehát egyáltalán nem Isten léte vagy nemléte körül forog, hanem 
így hangzik: feldolgozza, értékesíti-e az ember az Istent a maga életében, 
rászorul-e közvetlenül az életmódja."14 

1 3 Martin Heideggen Holzwege. Frankfurt am Main: Klostermann, 
1980. 307. 

1 4 Gottfried Benn: „Erwiderung an Alexander Lemet-Holenia". In: 
Das Gottfied Benn Lesebuch. Stuttgart: Diogenes, 1982. 45. 
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A lutheránus papfi eltávozott a kereszténységből, de 
azért teljesen nem tagadta meg azt. Esterházy lényegében 
megtartotta az elődeitől örökölt hitet, sőt felekezetet is, s így 
állandóan szembe kell néznie a hit s az öntörvényű alkotás 
közötti ellentmondással. Pilinszky példája nem lehet szá-
mára eligazító, hiszen az Apokrif szerzőjének legeredetibb 
költeményei abban a közbülső szakaszban keletkeznek, 
amely korai éveinek tragikus létfelfogását az élete utolsó 
éveire jellemző bizonyosságtól választotta el. Esterházy 
kiindulópontja nem az Istentől elhagyott világ volt. Ezért 
egyfelől ki van téve a kultúrkereszténység kísértésének -
amely Babits munkásságát döntő módon határozta meg 
— , másrészt kénytelen belátni, hogy a hit „lényege szerint 
csöndes": 

„Félek azoktól, akik hangosan hisznek. Azok nagyon tudnak valamit. 
Pontosabban: éppen azt tudják, hogy milyen az Úristen. De az Úristen nem 
ilyen vagy olyan, más."15 

A Nietzsche utáni korban jelentős alkotó már aligha 
vállalhatja magára a vallásos hívő szerepkörét. Ahogyan 
Benn írja: 

,A modern költemény, az abszolút költemény hit s remény nélküli, 
senkihez nem szól, s varázslatosan összeállított szavakból áll."16 

3. A politikai szerepkör 

Aki Közép-Európában él, tudja, hogy ebben a térségben 
a politika átjárta a művészetet. Az összefüggés sokszor 
fontosabbnak látszott a szövegnél, s gyakran nem irodalmi 
lényegű volt. A tényleges hatalom közvetlenül beleszólt a 
művészetbe, pedig erősen kétséges, tett-e valamit az állam 

1 5 Esterházy: A halacska csodálatos élete, 178. 
1 6 Gottfried Benn: „Soll die Dichtung das Leben Bessern?" In: Ge-

sammelte Werke in acht Bänden. Band 4. München: Deutsche Taschenbuch 
Verlag, 1975. Band 4,1156. 
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mint állam a művészetért bárhol s bármikor. A Kádár-
korszak azért lehetett türelmesebb a Rákosi-korszaknál, 
mert az állam kevésbé volt erős. A különbség azonban csak 
fokozatnyi volt. A politika mindkét rendszerben hivatkozási 
alapnak használta az irodalmat, anélkül hogy a legkisebb 
mértékben is érdeklődést árult volna el iránta. Nemcsak a 
hivatalos, de az ellenzéki írókra is szerepeket kényszerített. 
A hatalommal szembenállók sok esetben „gerincessége" 
vagy „bátorsága" miatt becsültek egy-egy írót. Abban az 
ábrándban ringattuk magunkat, hogy Közép-Európa iro-
dalmának különleges törvényszerűségei vannak. íróink egy 
része jórészt csak Magyarország s a környező népek kultúrá-
jára figyelt s öntudatlanul is hajlott arra, hogy csakis Közép-
Európában lássa értelmesnek a magyar irodalom létezését. 
Mások ezt vidékiességnek érezték, és olykor tüntetően, a 
magyar kultúra rovására próbálták figyelni a nyugati kultú-
rát. 

Az öntörvényű paraszti kultúra védelmezőjének s a nyu-
gati polgári kultúra népszerűsítőjének szerepe ma is meg-
osztja a magyar közéletet, az osztályszempontú politikai 
szerepkör azonban legalábbis háttérbe szorult. „Költőként 
is a proletariátus fölszabadulásért vívott harcát szolgálom." 
Johannes R. Bechernek ez a kijelentése egy olyan vita 
során, amely 1930 körül a rádióban hangzott el, ma kevéssé 
hangzik időszerűnek. Talán még arról az érvéről is ugyanezt 
lehet mondani, amely szerint a „tiszta" költő a legkevésbé 
sem az, hanem a polgárság szószólója. Érvényesebbnek hat 
a vele vitázó Benn ellenvetése, aki töredékesnek mondta 
a történelmet és óvatosan annyit állapított meg, nem lát 
többet a múltban, csakis annyit, hogy „az alul levők mindig 
fölfelé törekednek, a fönnlevők viszont nem akarnak alulra 
kerülni".i7 

Ha eltekintünk attól, milyen sok rossz művet írtak po-
litikai cél érdekében, igencsak fogas kérdéshez juthatunk 

17 Dos Gottfied Benn Lesebuch, 91., 93. 
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el. Magára vállalhatja-e a művész az értelmiség szerepét? 
Bibó a szolgálatban látta az értelmiség hivatását, tehát 
olyan tevékenységben, amelyet Joyce érvénytelennek vélt 
a huszadik századi művész szempontjából. Esterházy, ki a 
magyar irodalom fogyatékosságának tekinti a modernség 
hiányát, mindazonáltal kötelességének érzi, hogy ellássa 
az értelmiség feladatát, a figyelést. Tagadhatatlan, hogy ez 
a szerepvállalás még mindig a fölvilágosodás örökségéhez 
kapcsolható. Ellentétben van Baudelaire, Mallarmé, Joyce 
vagy Benn felfogásával, akik a művész számára elviselhe-
tetlennek s nevetségesnek tartották a „társadalmi életet" 
és döntő különbséget láttak a történeti-tudományos és a 
kifejező világ között. 

„A művészet hordozója statisztikai értelemben társadalomidegen, alig 
tud valamit arról, ami előtte s utána van, csak a saját belső anyagának él, 
gyűjti a hatásokat s addig szívja mélyen magába őket, míg nyugtalanná vált 
anyaga nem kényszerül arra, hogy fölszínre törjön. A művészet hordozóját 
egyáltalán nem érdekli a terjesztés, a felszíni hatás, a fogadtatás, a kultú-
ra."18 

Ha a költő nem lehet felvilágosító és hitre sem nevelhet, 
akkor költőként politikai szerepet sem vállalhat. Ezt vallot-
ták mindazok az alkotók, akik kétségbe vonták a történelem 
értelmét. Marvell sem Cromwell, sem I. Károly mellett nem 
foglalt állást 1650-ben írott Horatiusi ódájában. Napóleon 
dicsőítése vagy becsmérlése nem volt összeegyeztethető 
nagy művészettel. A Szovjetunió mellett vagy ellen sem írtak 
nagy költeményt és Trianonról sem. Az Utazás hihetőleg 
mélypont Németh László pályafutásában és sem a Proletár 
fiú verse, sem a Munkások nem tekinthető műalkotásnak, 
legalábbis akkor nem, ha elfogadjuk Benn mércéjét, aki 
szerint „korunk egyetlen lírikusa sem hagyott hátra hat vagy 
nyolc befejezett költeménynél többet".19 Másfelől viszont 

1 8 Benn: „Soll die Dichtung das Leben Bessern?", 1151. 
1 9 Benn: „Probleme der Lyrik". In: Gesammelte Werke in acht Bänden. 

Band 4,1069. 
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elgondolkoztató, hogy a Vanitatus vanitaslól Az emberekig, 
a Zord idő tői az Esti Kornélig a magyar irodalomban is 
lehet olyan művészileg jelentős alkotásokat találni, amelyek 
értelmetlennek láttatják a történelmet vagy közönyösek 
vele szemben. 

4. A nemzeti költő szerepköre 

„A költői kimondásban a mondott nem bír tartalommal, 
hanem képződmény" — mondja Heidegger. „A költött 
olyan mondó képződmény, mely magában valónak tet-
szik."20 

T. S. Eliot egy ellentétpár egyik oldalának tekintette az 
ilyen felfogást. 

„Az egyik véglet csakis a mondanivalójáért szeretni a költészetet, vagyis 
pusztán azért, mert saját hiteinket s előítéleteinket hangoztatja — aminek 
természetesen nincs köze ahhoz, ami költészet a költészetben. A másik 
véglet azért szeretni a költészetet, mert tökéletes művészetté alakította 
anyagát — ami viszont nem érinti ezt az anyagot és az élettől elszigeteli 
a költészetet."21 

E vélemény szerint háromféle költő létezett a múltban. 
Lucretius s Dante egyetlen gondolati rendszert fogadott el. 
Szophoklész és Shakespeare különféle eszméket használt 
föl s oly módon, hogy nehéz megállapítani, miféle hit 
tulajdonítható nekik. Végül harmadik csoporthoz sorolható 
Goethe s Blake, akik saját eszméket alakítottak ki. 

Anélkül, hogy bővebb kifejtésbe bocsátkoznánk, azonnal 
sejthető, hogy két nemzeti és így nyelvi hagyomány közötti 
különbségről van szó. Eliot szó és gondolat közötti viszony-
ról elmélkedik, Heidegger viszont föltételezi, hogy a szó ma-

2 0 Martin Heideggen „Sprache und Heimat". In: Denkerfahrungen 
1910-1976. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983,104. 

2 1 T. S. Eliot: „Poetiy and Propaganda". In: Morton Dauwen Zabel, 
szerk.: Literary Opinion in America. New York: Harper, 1962. Vol. 1,103. 
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ga a viszony. Számára nemcsak a költészet, de a bölcselet is 
kimondás. Álláspontját egy olyan hagyományban alakította 
ki, amelynek lényeges része, hogy a költő szenvedélyesen 
érdeklődik a történelembölcselet iránt, az önmegíigyelés, az 
önszemlélet formájának tekinti azt. Hol is található gondo-
lat a költészetben, ha ezt a mércét fogadjuk el? Nyilvánva-
lóan Hölderlin, Nietzsche, George, Rilke, Trakl vagy Benn 
némely verseiben. Elképzelhető, hogy tágítani lehet a kört 
más műfajok, sőt irodalmak felé — gondolhatunk például 
Donne-ra vagy Baudelaire-ra —, de nagyon is elképzelhető, 
hogy a bölcseletnek és költészetnek ilyen összefonódása 
főként a német kultúra sajátja s elválaszthatatlan attól a 
nyelvtől, amely egymással kölcsönhatásban működő költők 
s bölcselők tevékenységének eredménye. 

Vállalt-e ilyen értelemben gondolati szerepkört magyar 
költő? Nem vagyok bizonyos abban, hogy igen lehet a vá-
lasz. Igaz, Kosztolányi, József Attila, sőt talán Szabó Lőrinc 
némely versei is számításba jöhetnek. Ilyen nézőpontból 
akár még sajnálni is lehet, hogy Weöres nem igazán jelen-
tős gondolkodók hatása alá került. Természetesen, ebből 
mindössze annyi következhet, hogy létezik a költői szerep-
vállalásnak olyan fajtája, amely majdnem hiányzik irodal-
munkból. Kevés írónk vállalkozott arra, hogy a lét egészét 
bölcseleti s költői értelemben egyaránt eredeti módon értel-
mezze. Olyanokat természetesen lehet találni, kik a maguk 
korában érvényes eszmékkel folytattak párbeszédet. Arany 
s Madách küzdött a pozitivizmussal, Babits Nietzschével, 
Esterházy Wittgensteinnel. Mindnyájan úgy érezték, hogy a 
választható szerepek köre korról korra változik. A már 1850 
előtt elkezdett, de csak 1862-ben megjelent Nyomorultak 
a felhívásban, a jótékonyságra buzdításban jelölte meg a 
regényíró feladatát. 1991-ben ez nem lehetséges szerepkör. 

A Heidegger által megfogalmazott költészeteszménynek 
szükségszerű föltétele, hogy „a nyelv az anyanyelv".22 Ha 

2 2 Heidegger „Sprache und Heimat", 88. 
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van történelem, akkor az a közösségnek a nyelvben testet 
öltött emlékezete. Nyilvánvaló a párhuzam Kosztolányi 
felfogásával. Mondhatjuk-e, a nemzeti költő szerepköre is 
éppúgy leértékelődött a legutóbbi két évszázad során, mint 
az erkölcsi tanítóé s a politikai véleménynyilvánítóé? Alig-
ha. A költemények nem nemzetköziek, s ugyanez mondható 
az olyan elbeszélő prózai müvekről, amelyekben nagy súlya 
van a nyelvi megformáltságnak. 

Az író arra hivatott, hogy ápolja a nyelvet. A nem-
zeti költőnek ilyen értelemben vett szerepkörét vállalta 
a nyelvtisztító Kosztolányi. Ma hasonló feladatot vállal 
Esterházy, amikor könyvtárnak tekinti a hazát, s monda-
toknak nemcsak kitalálására, de megőrzésére, közkinccsé 
tételére is törekszik. Erős a gyanúm, hogy napjainkban, a 
„hozott anyagból" dolgozó posztmodern alkotók korában 
ez a leginkább választható szerep. így lehet érvényt szerezni 
a költő ősrégi hivatásának, amelyet Esterházy így fogalmaz 
meg: „Akik nem tudnak beszélni, azok helyett annak kell 
beszélni, aki tud."23 

2 3 Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronybóL Budapest: Magvető, 
1991.18. 



KOZÁK LÁSZLÓ 

ZRÍNYI ÉS A KÖLTŐI JÁTÉKTÉR 

Amennyire a barokk kori költészet egységbe kívánja ren-
dezni azokat az elemeket, amelyekből táplálkozik, annyira 
különbözőek a forrásai. A kor tudományos világképébe 
nem mindig ellentmondásmentesen épülnek be a hagyo-
mány és a tapasztalat egymásra ható körei, az ókori, görög, 
bizánci, egyiptomi, arab kultúrának teológiai és filozófiai 
kommentárokkal vagy a fel-felbukkanó ezoterikus és po-
puláris hagyományokban átörökített formái. A kor művészi 
törekvései sem mentesek ezektől a változatos formáktól, 
bár a reneszánsz késői szakasza óta a művészeti körök és 
poétikák divatjai rövid időszakokra viszonylagos egységbe 
rendezik a korban egyenként még átlátható sokféleséget. 
Likai Skalich Pál XVI. század közepén írt, vitatható értékű 
munkájából csak arra a felsorolásra utalnék, ami jelzi ezen 
hatások sokféleségét. A titkok titkainak titkait az találhatja 
meg, 

„Aki tudja (...) miképpen hangzanak össze az akadémikusok, szto-
ikusok, peripatetikusok és epikureusok, de közülük leginkább Platón, 
és Arisztotelész; nemkülönben Albertus Magnus, Henricus Gandavensis, 
Egidius Romanus, Franciscus de Maionois; kiváltképpen az isteni Aquinói 
Tamás és Johannes Scotus; ugyanígy az arabok, görögök, kaldeusok, 
zsidók, köztük a pythagóreusok és kabalisták, az orphikusok és szimbo-
likusok, a gimnoszofisták és therapeuták, a mágia az isteni és természeti 
dolgok bölcsessége, a keresztények és a zsidók Szentírása és írásai(...)."1 

A barokk kultúra a manierizmus bonyolultságát eldol-
gozva a középpont megtalálását reméli a különböző kul-
túrák tanulmányozásától, de ezek a kultúrák önálló kö-

1 Likai Skalich Pál: A titkok titkának titka, avagy a misztikus filozófia 
tételei. Bécs, 1556. In: Régi magyar filozófusok, [szerk.: Mátrai László] 1961. 
10. 
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zéppontokkal rendelkeztek, így vagy egy szilárdabb közép-
pontól szemléli őket, vagy ami általánosabb, a tanulmá-
nyozott kultúrákat nem egészükben, csak részleteiben építi 
be világképe elemei közé. A legszilárdabb középpontot 
az ellenreformáció teológiája adja, a magyar példa erre 
Pázmány Péter, aki prózájában a legkülönfélébb szerzőktől 
idéz kétség nélküli középpontból, de a költészet — legyen 
az líra, barokk eposz és főképp az embléma képet és poézist 
egységbe oldó művészete — már ellentmondásosabb képet 
ad. Feltűnő, hogy míg a korban kiemelt hely illeti meg 
a hagyományokhoz kötődést — a tudományokban és a 
teológiában a tekintélyelvűséget, a művészetekben az imi-
tációt, a gondolatok, képek átvételét — nehezen találunk 
olyan jelentős szerzőt, akit jellemezhetnénk a művészi vagy 
gondolati eredetiség, egyéni értelmezés, önkény kiáltó hiá-
nyával. A korszak alkotóinak manírja művészi program volt 
— de lehetetlen nem észrevennünk a szerkezet, a megvaló-
sítás kérdésében a művész tökéletes magárahagyatottságát. 
Minden alkotásban újra kell teremteni az egész univerzu-
mot, az ismert összes filozófiai alanyt, természettudományos 
ismeretet, irodalmi trópust belefoglalva, de a romantikáig 
előremutató tanulságot ad a művészi szerep számára az az 
előírás, miszerint a manierista festő lefüggönyözött, sötét 
szobában alkossa meg művét. Mindez egy a sokféle poétikai 
kánonok közül, de a művekben a teljesség attribútumainak 
szerepeltetése nem elsősorban a formai — ahogy Klaniczay 
Tibor tanulmányában rámutat —, hanem az intellektuális 
útkeresésnek a jele és igénye.2 

A reneszánsz individualizmus új értelemben jelentkezik 
a barokk szerzőknél. A manierizmusra erősen ható szto-
icizmus, amely a belső világba helyezte át a személyiség 
megvalósulásának terét — gondoljunk Rimay Jánosra3 — 

2 Klaniczay Tibor. Pallas magyar ivadékai Bp. 1985.127. 
3 Vö.: Amadeo di Francesco: Rimay János kísérlete a magyar filozófiai 

líra megteremtésére. ItK 1983/1-3.163. 
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ellentétben áll Balassi és Zrínyi a világban kiteljesedni 
vágyó személyiségével. Magyarországon az időbeli megké-
settség miatt némiképp összetorlódtak a nemzetközi megje-
lenésükben is vitatott reneszánsz, manierizmus, barokk kor-
szakok. A barokk letisztul, nyitottabbá válik, és ez együtt jár 
a következő századra megszűnő ezoterikus hagyományok 
fokozatos halványulásával. 

A művek nyitottabbá válása a XVI. század végétől a 
manierizmuson belül kezdődik el a képzőművészetben; 
Spranger korai képeit az általános allegorizáló kifejezés-
mód jellemzi, a téma csak áttételesen jelenik meg a képen. 
Ez a kifejezésmód később olyan elemekkel bővül, ame-
lyek értelmezik, közvetlenül megjelenővé teszik a művészi 
programot.4 Balassi még — igaz könnyen felfejthető — 
enigmákat kezd írni. Zrínyi magától értetődően használja 
az antik mitológiát, csak a ritkább vonatkozásokat írja kö-
rül, míg Gyöngyösi Márssal társalkodó Murányi Vénusának 
előszavában már szükségesnek látja megmagyarázni, hogy 
„a Vénuson szerelmet, a Márson vitézséget értek írásom-
ban.".5 

A művészet szerepe átértékelődik; egyik iránya a rene-
szánsz harmóniájának, arányosságának, szerkesztettségé-
nek áthajlása a mozgás, a dinamizmus, a csodálatos kere-
sése, az elragadtatottság, a szent őrület ábrázolása, majd a 
kisebb részletek feszített egybefoglalása, a mű fabulákkal, 
életképekkel, részletekkel való dúsítása felé. Ez — mivel 
a mű egy jellemzője kitüntetett szerepet kap — a mű 
megkonstruáltságának elvesztését eredményezi, legyen ez a 
részlet a festészetben a rajz, vagy a színek, vagy mint Rubens 
késői képein a fények-árnyékok szinte témától független 
játéka, a költészetben a műfajtól független erotika, vagy 
hit elsődlegessége. A másik irány az udvari, nemzeti, po-

4 Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Bp. 1986.28. 
5 Gyöngyösi István összes költeményei I-IV kötet, kiad.: Badics 

Ferenc, Bp. 1914-1937. 
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puláris tényezők megnövekedése, a nyelvvel, a formákkal 
bánni tudás mesterségbeli biztonsága, a bonyolult lélek-
ábrázolásokra való rátalálás, és a részekben, a kis formák-
ban az egész visszaadása — ami viszont újra jelentőséget ad 
a konstrukciónak. 

A matematikai-zenei arányok elméletét — amely Platón 
Timaiosza és Ficino nyomán elméleti és gyakorlati elv 
lett a késő reneszánszban — a manierizmus és a barokk 
szeszélyesen vállalja és elveti. A festészetben különböző 
iskolák vélekedései élnek egymás mellett Lomazzótól és 
Zukkaritól, akik a „theoria matematica" elleni kirohanásaik 
ellenére az arányok típusait számszerűen is leírják, Giorda-
no Brúnóig, aki „szenvedélyesen utasít el minden merev, 
különösképpen matematikai szabályt".6 Az ok a korszak 
teljességigénye. A kor egyre növekvő szerepű társművé-
szeteinek valamiképpen kapcsolódniuk kell a világegyetem 
harmonikus rendjéhez és az erről szóló tanításhoz. D e a 
hét szabad művészet rendjében a költészet csak a tertium, 
a retorika részeként volt értelmezhető, így olyan jegyeket 
vesz föl, aminek okán az előkelőbb quadriliumhoz kapcso-
lódhat. Az ezoterikus hagyományok, például Horapollón 
Hieroglyph /cűj á n а к megjelenésén túl ez volt az oka, hogy a 
többi művészet is matematikai jegyeket hordozott. Ezért az 
arányos szerkesztés és a számszimbolika jelentős szerepet 
játszott Dante művétől а XVII. századig. A XVI-XVII. 
századi magyar költészetben Balassi, Bornemissza, Sztárai, 
Pázmány és Zrínyi műveiben tudunk rejtett, számokban 
kifejezett vonatkozásokról, amelyek néhol a kompozíció 
egészét a legkisebb verselési egységekig áthatják.7 

6 Erwin Panofsky: A „ manierizmus ".In :A jelentés a vizuális művésze-
tekben. Bp. 1984. 85-84. 

7 Kiss Kornél: A „Szigeti veszedelem" versszakainak számáról. ItK 
1955. 464-465; Horváth Iván: Balassi Bálint költészete, történeti poétikai 
megközelítésben. Bp. 1982. 94-94.; Mohácsi Ágnes: Számszimbolika a 
„Szigeti veszedelemében. In: Zrínyi-dolgozatok IV (1987), 1-12; Tamóc 
Márton: Kettőstükör. Bp. 1988.56. 
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A reneszánsz matematikai harmónia az építészetben is 
megjelent; Trissino — aki az első hősi eposz, az Itália 
megszabadítása a Gótoktól szerzője, s így Tasso egyik pél-
daképe8 — Vitruviust felélesztő szellemisége a harmoni-
kus építészeti arányok feltétlen népszerűsítésére ösztönzik 
Palladiót még azon az áron is, hogy könyveiben kiigazítja 
azokat az eltéréseket, amelyek a terv és a megvalósult 
épület között fennállnak! Az elv tovább él a XVII. szá-
zad építészeinél, míg a XVIII. században végleg elvész. 
Robert Morris így kiált fel „A titok elveszett. A régiek 
még ismerték...", Lord Kames pedig szembehelyezkedik a 
zenei konszonanciák építészeti lefordíthatóságának elvé-
vel, mivel ha körbemegyünk az épületen a hosszúság és a 
szélesség aránya pillanatonként változik így ezek az arányok 
csak akkor kellemesek számunkra, hogyha az épület egy 
meghatározott pontján állunk.9 

A zene, amely szinte megjelenési formája a matematikai 
harmóniáknak, szintén számszimbolikus és allegorikus ele-
mekkel dúsítja kifejezésmódját. Egészen Bachig, elsősor-
ban a kozmikus harmóniához kapcsolódik. Grandiózus mé-
retek, formák és szerkesztésmódok jönnek létre, amelyek, 
bár hordozzák magukban a reneszánsz kisformáinak vagy 
a kor táncainak páros ütemezését, frazeológiáját, a szer-
kesztésükben, harmóniai vázlatukban mind merészebben 
modulálnak a harmóniai középpontól távoli hangnemben, 
használják — a harmóniailag alátámasztott — kromatikát, 
és szegmentumaikban és szerkesztésükben is a lezáratlan-
ság, a végtelenség felé törnek. Ahogy az építészetben a 
gótika fölfelé végtelen, a barokk önmagában, a zenében 
nemcsak Benevoli 53 szólamú kórusművében jelentkezik a 
végtelen igénye, de az általánossá váló ground-basszus és az 
ostinato térhódításában is, amelyek ugyanarra az alapsorra 

8 Rudolf Wittkower: Л humanizmus korának építészeti elvei Bp. 1986. 
77. 

9 Wittkower i. m. 151-159. 
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meghatározatlan számú variációt engednek kibontakozni. 
A zene kifejezéssel telítődik, a szöveggel együttlélegzik, 
mint annak a Monteverdinek — akinek Orfeója az első 
opera, amely ekkor még, akárcsak az embléma, köztes mű-
forma — a szólómadrigáljaiban, ahol Tassót zenésíti meg; 
egyre jobban kötődik a költészethez, a retorikához. Imitálja 
a csak leírásokból ismert görög zenét, és zenei szövegét 
a retorikai inventio, dispositio, elaboratio, elocutio elvé-
nek megfelelően szerkeszti meg.10 Kifejezésmódját a sok 
ismétlés — epidzeüszisz, complexio, grandatio — jellemzi a 
libretto felhasználásában, de a dallammenetekben is. Zrínyi 
lírai versei is zeneiek, a halmozások, fokozások, szintaktikai 
ismétlések, egész tárháza tárul elénk; versszakainak mértani 
szimmetriája is tökéletes,11 de ritkább alakzatok is megtalál-
hatóak, mint e complexio-hoz hasonló példában: 

Acél meglágyulhat tűzzel, mesterséggel, 
Hangyanyom kősziklán ismerszik idővel 
Hiába téged apolgatni verssel, 
Tűzzel, mesterséggel, nem hajolsz idővel. 

A kor természettudománya sem mentes az előző évez-
red természettudományos vélekedéseitől, amelyeket bár a 
XVIII. század kísérletező és racionálisan rendszerező ter-
mészettudósai elvetnek, így e hagyomány csak szimbolikus 
értelemben él majd tovább. Például az állattanban a késő 
antikvitásban gyökerező ismeretek IV-V. századi, Physiolo-
gusnak tulajdonított rendszere. Physiologus művének, V -
XI. század közötti, bizánci redakciója megtalálható Zsám-
boki János könyvtárában, de szövegének ismerete kimutat-
ható a XVI. század elejétől, Temesvári Pelbárt hittudományi 
enciklopédiájától Miskolczi Gáspár XVII. század végén 

1 0 Isolde Ahlgrimm: Retorika a barokk zenében. Régi zene 2.1987.40. 
1 1 Kovács Sándor Iván: i. m. 201. 
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írt Egyjeles Vad-Kert']éig.12 Apáczay Csere János Enciklo-
pédiájában13 mint létező állatokat írja le az ichneumont, 
az unicornist, a főnixet, griífmadarat, és inkább teológiai, 
mint állattani tulajdonságokkal ruházza fel az elefántot, 
pelikánt, szalamandrát. Kételkedéssel csak a főnix esetében 
él. A költői alkotások is természetszerűen használják ezt 
a motívumkincset Balassi Bálinttól, aki a vérét hullató 
pelikánt, vagy a tűzben élő szalamandrát említi, Rimay Já-
noson át, Zrínyiig, Gyöngyösiig, Eszterházyig — hogy csak 
néhány példát adjunk. Zrínyi lírai verseiben a megjelenített 
állatvilág hihetetlenül gazdag. Oroszlán, vaddisznó, szarvas, 
medve, hiéna, farkas, juh, bárány, nyúl, hiúz, agár, ló, tigris, 
eb, sárkány, sas, sólyom, kánya, keselyű, tengelice, bagoly, 
fülemüle, gilice, fürj, griff, főnbe, angolna, vipera, kígyó, 
méh, vipera, bálna, delfin, cet, szalamandra, pelikán — a 
teljesség igénye nélkül vázoltuk Zrínyi bestáriumát. Néhány 
évtizeddel később Eszterházy Pál már önálló verseket ír az 
égi madarakról és a földi állatokról.14 Ezekben a versekben 
már nem említi a szalamandrát, a griffet, a főnixet, pelikánt 
— vagyis a képzelt, és a keresztény teológia anticipáló 
tulajdonságokkal felruházott állatait. 

A manierizmus és a barokk korának szüksége volt ezekre 
a képzelt állatokra. A keresztény hagyomány tekintélyes 
képviselője, Szent Ágoston is létezőnek mondotta például a 
tűzben égő szalamandrát, de itt az empedoklészi őselemek 
tana éledt fel Arisztotelész közvetítésével a kor ikonológi-
áját, filozófiáját, alkímiáját áthatva. Cellini Önéletrajzában 
említi, hogy látott is ilyen állatot, de az igazi ok, hogy ha a 
földnek, víznek, levegőnek vannak állatai, akkor kell lennie 

1 2 Temesvári Pelbárt: Aureum Rosarium, 1504. Miskolczi Gáspár: 
Egyjeles Vad-Kert, 1701. Kádár Zoltán utószava, Physiológus. Bp. 1986.100. 

1 3 Apáczay Csere János: Enciklopédia. Bp. 1959, szerk.: Bán Imre. 
1 4 Eszterházy Pál: Az égi madarakról való versek, A földi állatokról való 

versek In RMKT 17/12. kötet. Bp. 1987. 512-521. 
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a tűznek is.15 De nemcsak a képzelt állatok szerepe nőtt 
meg a korban. A kor művésze a létezők nagy láncolata tag-
jaként definiálta helyét, és minél következetesebben tette 
meg, annál inkább szaporította a félig állat, félig ember és 
a félig ember, félig Isten köztes lényeit. Rajongással fordult 
az ovidiusi átváltozások felé, hiszen így lehetőség nyílt az 
istenülésre — Szörény László mutatta ki a Szigeti veszedelem 
ember-hérosz-istenült hős szerkezetét —, de változhatott 
nővé, babérfává vagy vízfolyássá ugyanúgy, mint ezt Zrínyi 
lírai verseiben megfigyelhetjük.16 Vagy változhatott az ólom 
arannyá — hogy arra a tudományra utaljunk, amely szintén 
a legrégebbi hagyományokat párosította a kísérleti megfi-
gyeléssel, így a következő század kémiájának őse lehetett. A 
köztes lény, a férfi-nő hermafrodita vagy az ember-állat Pán 
a tökéletességet reprezentálja, mert elemeik minden vonat-
kozása megvan bennük, és mert lényükben az átalakulás 
dinamizmusa statikus állapotú, így analóg az univerzummal. 
Tomitano poétikája szerint a régiek a Pán „alakjában a 
világmindenséget akarják jelképezni.(...) tüzes, vörös arc a 
tűzzel egyetemben az ötödik elemet jelzi . . . a szőrös részek 
a többi három elemet, amelyek tökéletlenebbek az égnél 
és tűznél".17 A négy őselem motívuma fellelhető Balassinál 
és Zrínyinél is. A Szigeti veszedelem VII. énekének 45. 
szakaszában: „Víz, tűz, föld és nagy ég tartanak sokáig / Em-
ber, ezek ura egy szempillantásig." A barokk költészet egy 
olyan világképet mondhat magáénak, amiben a különböző 
tanok az asztrológiai, kozmológia, természettudományos és 
teológiai összefüggések bonyolult szövevényét alkotják. Eb-
ből a nézőpontból a concetto nem mesterségbeli lelemény, 
hanem az egyetlen adekvát forma a világkép kifejezésére. 
Tasso eposzában a szellőre fosztó álom árnyéka meghök-

1 5 Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve. 1988.111. 
1 6 Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. Bp. 1985.195. 
1 7 Koltay-Kastner Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Bp. 

1970. 308. 
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kentő képet olvashatjuk, Theodor de Viau Hogy Phylis 
visszatért című versében „tiszta meztelenül siklott ágyamba 
árnya" a leleményes variáció, Zrínyinél a kedves „árnyéknál 
könnyebb".18 Gondolatilag mindhármuknál a nem anyagi 
létező, árnyék, illetve álom társul a valós világ elemeihez. 

A barokk lírában ez a föntebb vázolt, például az ősele-
mekben megjelenő teljesség szóródik szét és kövesedik meg 
a tűz-víz ellentétes motívumának, és általában az ellentéte-
zés kedvelésében, a mozgás, az állandóság és a változás örök 
játékában. Mert ahogy Giordano Bruno kifejti, minden a 
változásban érzi jól magát, Jupiter is, vagy hogy az evés 
nem önmagában öröm, hanem az éhséghez viszonyított 
változásban. Bruno is az antik istenek helyébe az Igazság, 
a Törvény stb. allegóriáit lépteti, így akár csak kortársai, 
megsokszorozza a világ alapegységeit.19 

Az elemek a világ alapegységeinek reprezentációi, de 
ezek az alapegységek a manierizmustól kezdődően nem 
csak a négy őselem vagy a szentháromság által meghatá-
rozottak, hanem mivel a kor allegóriának fogta fel őket, 
a többi megszemélyesített entitás, az erények, a bűnök, 
a világkorszakok, a szelek, az égtájak, a karakterek, az 
evangélisták, az égi szférák, a zoodiákusok, a matematikai 
arányok 3 ^ - 7 - 1 2 - 2 7 stb. tagú, egymás mellett élő elemei 
által is. Ezek megjelenítése a XVI. század számára legtel-
jesebben Cesare Ripa Iconológiája,20 amely hosszú ideig 
kánonja marad a képzőművészeteknek és az irodalomnak. 
A lét alapelemeinek allegóriái kiterjesztették hatásukat a 
mindennapi életre is. Elég ha a XVII. század közepén Adam 
Olearius könyvtárrendezésére utalunk, ahol a könyvtár a 
világegyetem kicsinyített mása, és a könyvek, a zoodiákus, 
a csillagképek, a kor tudományfelosztása, nagyságuk, érté-

1 8 Theodor de Viau: Hogy Phylis visszatért. In: Klasszikus francia 
költők Bp. 1984. 302.; Kovács Sándor Iván: i. m. 178. 

1 9 Giordano Bruno: Válogatott dialógusai Bp. 1950.180. 
2 0 Cesare Ripa: Iconológia. 1672. Párizs. 
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kük szerint vannak az épületen belül elrendezve.21 Vagy 
a Bethlen Gábor lakodalmi asztalán felhalmozott cukrász 
és tésztadíszekre, amelyek zsánerképektől anticipáló állato-
kon át mitológiai jelenetekig szinte a kor minden kulturális 
vonatkozásait felölelték.22 

Az egymás mellett élő, hatást gyakorló erők a társadalmi 
berendezkedésben is megfigyelhetők; Itália kis fejedelmek 
és városi kormányzatok konglomerátuma. Magyarország 
három részre szakadt társadalmi-politikai életének megosz-
tottsága többpólusú hatalmi befolyást teremt, amelyek az 
erősebb középpontok, a pápa, a császár, a szultán kisugárzá-
sában élnek. Magyarországon a kívánt középpont költői: a 
független Magyarország eszméje. Ezért az eszméért harcolt 
és politizált Zrínyi, a kor legújabb hadtudományi elméle-
teit felhasználva, elutasítva a kor mozgásterét, a császári 
hatalmi központ békéjét. Dinamizmusa és individualizmusa 
egyéni tettekre ösztönzi. Wesselényi leveléből, miszerint 
„meglásd édes fiam, hogy sem Diána Templomának vésztői, 
sem álombameröltnek nem találtattunk",23 ahol Herosztrá-
tosz tettére céloz, vagyis a mindenáron — dicsőségvágyból 
elkövetett értelmetlen tragédia okozására, Rákóczi tilal-
mából, miszerint megtiltotta Comeniusnak, hogy közölje 
Zrínyivel a kor vándorprédikátorának, Drábiknak a füg-
getlenségi harc közeli sikerével kecsegtőtek,24 jóslatait, és 
Porcia herceg epés megjegyzéséből, amelyek Zrínyi por-
tyázásainak békét megbontó hatására vonatkoznak „négy 
tehén elhajtásával fel akarja kavarni a világot"25 — arra 
következtethetünk, hogy a kortársak nem fogadták egyértel-

2 1 Erdei Klára: Hungarikák a XVII. századi gottorfi éspreetzi könyvtá-
rakban. In: Collectaena Tiburtiana. Szeged 1990.281. 

2 2 Szabó Péter Betlen Gábor lakodalmara czinalt ekessegek In: Col-
lectaena Tiburtiana. Szeged 1990. 443. 

2 3 R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. Bp. 1987.105. 
2 4 Bán Imre: Eszmék és stílusok Bp. 1976.164-165. 
2 5 Klaniczay Tibor Zrínyi Miklós. Bp. 1964.731. 
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műen nagyratörő politikai terveit, individualizmusát, pedig 
ez az individualizmus távol állt a reneszánszéétól, Balassi 
várfoglaló önkényétől. 

„A zsarnokság az egyetemes és a maga határain túl-
lépő uralom vágya... az, ha olyan úton akarunk valamit 
megszerezni, amit más úton lehet elnyerni"26 — Összegző 
gondolat, amely a barokk korának politikai és művészi 
zsarnokságaira egyaránt érthető, ahol a nyelv egyszerre akar 
zene és festészet lenni, a festészet filozófia, a mindennapi 
élet művészet, a könyvtár világegyetem, végül a művészet 
tudomány és kozmológia. így a tudomány világképének 
megoldatlan kérdései jelentkeznek a művészek kompozí-
ciós erőfeszítéseiben, mivel az alkotásnak a legmagasabb 
fogalmi szinten kell kijelölnie az ember helyét az uni-
verzumban. Mindezt a hagyományok normává emelése és 
fokozatos elvesztése, a tapasztalat és a filozófiák egymást 
kizáró tényei közepette. A nem maga rendjében érvényesü-
lő uralom vágya tulajdonképpen a barokk teljesség igénye. 
Kizökkent idő — az első 20. századi pillanat. Zrínyinek 
is számot kellett vetnie mindezekkel a világképi, művészi 
igénybeli és hagyományokból származó kérdésekkel, hogy 
kialakíthassa nagyszabású művészi, politikai programját. Ez 
ad költészetének európai dimenziót, neki magának romol-
hatatlan hírnevet. 

2 6 Blaise Pascal: Gondolatok. Bp., 1983.163. 



RATZKY RITA 

MI A KÖLTŐ? 

(A KÖLTŐI SZEREP ÉRTELMEZÉSE PETŐFINÉL) 

Nem mindennapi tehetségének biztos tudata erősen élt 
már az egészen ifjú költőben is.1 1844-től azonban a kezdeti 
identitászavarok, útkeresések után visszafordíthatatlanul 
a költői státus válik számára elsődlegessé, élethelyzeteit 
ebből ítéli meg, helyét a világban költőként keresi. Intézmé-
nyekhez nem kötött státus a költőé, bonyolult csatornákon 
érkeznek a művésztársadalom és a civil világ elvárásai. 
Kezdetben a megelőző korszak ellenében tudja csak megfo-
galmazni a maga szerepét: olyan témák, olyan hősök, olyan 
hang megteremtése a költészetben, amely eddig ismeretlen 
volt az irodalom régióiban. Gyökeresen újat hozni a zseni 
sajátja. Nem a saját hang megtalálásáról van szó, hanem a 
költészet megújításáról,2 egy új költőtípus létrehozásáról: 

„A mű-ösztön [...] mintha most magán az egyénen kezdené gyakorolni 
alakító, mimikus kedvét, egy eredeti, kész költő-typust igyekezvén mintázni 
magáról, fogadtatása tükörképének szemmel tartásával."3 

1 „De már rég meg van mondva, hogy én középszerű ember nem 
leszek: aut Caesar aut nihil." Petőfi Sándor levele Szeberényi Lajosnak 
1842. november 2-án. POM VII. köt. Bp. 1964.14. 

2 Ez a megújítás a költészet demokratizálása is egyben: „a költészet 
nem nagyúri szalon, hová csak fölpiperézve, fényes csizmákban járnak, 
hanem szentegyház, melybe bocskorban, sőt mezítláb is beléphetni." Elő-
szó az Összes Költeményekhez. PÖMV.m. Bp. 1956. 38. Lásd még 1847. 
február 4-i levelét Arany Jánoshoz. POM VII. köt. Bp. 42. és A költészet 
című versét. 

3 Horváth János: Petőfi. Bp. 1922.35. 
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Az olvasóközönség véleménye mindvégig fontos volt 
Petőfi számára, az olvasói visszhangot érvként vonultatta fel 
az irodalmi körökben költészete legitimálásához.4 

Az első időkben Pesten (1844. június 1-től 1845. már-
cius végéig) főszerkesztője, Vahot Imre (Pesti Divatlap) is 
erőteljesen részt vesz az image-alakításban. Ekkor jelennek 
meg népdalfüzérei, a betyárversek jó része, a városi dalok, 
a bohém-versek. Vahot még nemzeti viseletet is csináltat 
segédszerkesztőjének, hogy a pesti utcákon futkározva (na-
gyon gyorsan járt) élő reklámja legyen a Pesti Divatlapnál 
uralkodó szellemnek. Nem paraszti ruha volt ez, amint 
a Petőfi öltözködéséről szóló tanulmányomban megírtam, 
hanem a Petőfiék koránál 40-50 évvel korábbi, a XVIII. 
század végére kialakult magyar nemzeti viseletet eleveníti 
fel, peleskei nótárius-ruha. A magyar nemzeti érzületet van 
hivatva terjeszteni a még mindig német arculatú Pesten. 
Ezt a fajta, főként külsőségekben megnyilvánuló vahotos 
nemzeti szellemet Petőfi néhány hónap múlva a ruhával 
együtt levetette. Főszerkesztője más módon is formálta 
beosztottja image-át: a szalonokban úgy mutatta be, mint 
„nagy korhelyt",5 ami, kortársi visszaemlékezésekből és 
a költő saját megnyilatkozásaiból tudjuk,6 nem volt igaz. 
Petőfi első költői szerepe, amivel ő csak részben azonosult, 
a vadzseni (A természet vadvirága), azaz a népből jött 
őstehetség, akinél élet és költészet egy:7 a kocsmaasztalnál 
rögtönzött bohémság. Ebben a szerepben keverednek a 

4 Például Nyílt levél Vahot Imréhez. POM V köt. 15. és Előszó. 
5 Vahot Imre Erdélyi Jánoshoz írt levele 1844. augusztus 19-én. 

Petőfi-adattár. II. köt. Bp. 1987. 9. 
6 Tompa Mihályhoz. 
' „Nemcsak az irodalom, hanem az élet és társaságban is szerepet 

vágyott volna játszani, azonban talán viszonyai és formái közt nem tudván 
eléggé mozogni, megvetni látszék azt, s különcségeivel akart hatni." — 
Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk Magyar Múzeum I—II. 1854. 
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civil társadalom, szűkebben a kispolgárság elképzelései a 
költőről és a szakma igényei. Ellentmond e képnek az 
az életrajzi tény, hogy az aszódi diákévektől folyamatosan 
mélyül a költő műveltsége (antik költészet, német, francia, 
angol líra, dráma és később a próza is, továbbá a régi és 
az újabb magyar irodalom). Az 1844-es esztendő végére a 
János vitézzel és az esztendő nagy verseivel ezt a költői sze-
repet a maga részéről szétzúzza, de a befogadói körökben 
tovább él, mindmáig hat. 

A következő két év a költői státus szerepmódosulását 
hozza: előttünk egy romantikus költő. Lírája a közösségéből 
kiszakadt, a világba vetett éné, mindennel és mindenkivel 
konfliktusban van. Életviszonyai csak részben magyarázzák 
ezt a korábbi irodalomtörténetben válságlírának értékelt 
periódust.8 (Nagyjából 1845 nyarától 1846 késő tavaszáig 
terjedő időszakról van szó.) Költői és életútbeli szerepvál-
tásról van szó. Költői megformálás tekintetében a romanti-
ka eszköztárát használja a lírai realizmus eszközeivel szem-
ben, amely első korszaka ábrázoló jellegű költészetéhez volt 
autentikus. Itt a világkép is romantikus már, az ábrázolással 
szemben inkább a kifejezés dominál. E korszak végére 
megtalálja az új költői szerepet, egy virtuális közösséget 
(a népet) képviselő és vezető lírikusét és az új státust, a 
forradalmárét. Ezután makacs következetességgel e szere-
peket formálja. A forradalmáré történelmi státus, amelyet 
1848 márciusától a valóságban is betölthet. Maradéktalanul 
azonosul vele, időlegesen még az eddigi életút kitüntetett 
státusát, a költőit is alárendeli. A képviselő költő, amikor 
a politikai életben is realizálni akarja szerepét, kudarc éri: 
a képviselőválasztásra nem engedik oda (1848. június 15.), 
de már a korábbi két hónap is jelzi, hogy radikális nézetei 
miatt nincs helye az új hatalomban sem (a többségében 

8 Pándi Pál: Megjegyzések Petőfi Felhők ciklusához In: P. P.: Első 
aranykorunk. 1976. Sőtér István: Petőfi a Felhők után. In: S. I.: Werthertől 
Szilveszterig. Bp. 1976. 
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középnemesi vezetésű kormány és nemzetgyűlés lenézte 
a birtoktalan értelmiségit). Kívülálló marad (rövid ideig 
ugyan az Egyenlőségi Társulat szószólója) — lehet, hogy ez 
az egyetlen lehetséges út egy költő számára —, rendkívüli 
felelősségérzettel és bátorsággal „független képviselőként" 
bírál9 minden politikai döntést. Maradt benne valami a vár-
megyének nekirohanó betyárból (lásd a később elemzendő 
Ki vagyok én? nem mondom meg... címzetű költeményt). 

nyarára-őszére megéli a képviselő (népszónok) és ve-
zér költői szerep válságát,10 amelynek nyoma Az apostol 
magányos hősében találtatik, aki csak a saját anarchista 
eszközeivel harcolhat. Leszámolt a költő mint népvezér 
szereppel. Átveszi helyét a szolgálat. Az általa is világra 
segített forradalom és függetlenségi harc szolgálatába állítja 
tollát. Kiábrándultsága, szkepszise az új kormánnyal, majd 
a hadvezetéssel szemben elő-elő tör, de kitart a szolgá-
lat mellett. A z 1848 ősz utáni „szolgálati költemények" 
a megformálás tekintetében a szerepjátszó líra műfajába 
sorolhatók. Horváth János írja a Mit nem beszél az a német 
című költemény elemzése során: 

„Nyers modora, hetvenkedő, naiv magyarsága nem egészen a Petőfié. 
Szinte öntudatlanul valami magyar parasztsuhancnak képzeli, játssza ki 
magát, vagy annak a modorát teszi magáévá, s kettőjük egyéniségéből 
formál valami közbülső harmadikat, melyben a műköltő politikai indulata, 
leleménye, humora a parasztlegény hetyke, nyers, de erőteljes, friss modo-
rába öltözik."11 

A forradalmat és szabadságharcot szolgáló költőt il-
lető elvárásokban összekeveredik két különböző szint: a 
művészi szerepé és a mindennapi emberé, Petőfit élete 

9 Lapok Petőfi Sándor naplójából, Pest, augusztus 10-én 1848, Megint 
beszélünk s csak beszélünk.., A márciusi ifjak, A nemzetgyűléshez. 

1 0 1847-ben még oly világos a feladat: a költő „lángoszlop" (A XIX. 
század költői). Lásd továbbá Fekete Sándor Petőfi, a forradalmi szónok 
Ezredvég, 1992/3. 

1 1 Horváth: i. m. 463. 
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utolsó évében kétszer is — 1848 őszén és 1849 júliusá-
ban — felszólították, hogy katonaként is harcoljon a füg-
getlen Magyarországért.12 Nem mintha gyáva lett volna 
(ahogyan a Vahot Imre- és az Egressy Gábor-féle han-
gos hazafiság feltételezte), első ízben elébb a várandós 
feleségét kellett biztonságos helyen tudnia, 1849 nyarán 
pedig már valószínűleg tudta-érezte az összeomlást. Bár 
a fizikai bátorság nem kötelező költői tulajdonság. A jó 
költőnek nem dolga, hogy jó katona is legyen egyszersmind. 
Bem például jó katona volt, de ebből nem következett, 
hogy költő, sőt jó költő lett volna. Ugyanez a történet 
játszódott le Ady Endrével az első világháború idején. 
Gyóni Géza attól nem lett jobb költő, hogy teljesítette, 
amit a hazafias háborús hisztéria várt a költőktől. Petőfi 
mindkét alkalommal meggyőződéssel tett eleget a várako-
zásoknak. 

A költői szerep Petőfi számára az irodalmat megújító, 
alapjaiban megrengető (Az utánzókhoz) demokratizáló al-
kotó. A költő társadalmi szerepe, amit a polgárosodásért 
és függetlenségért küzdő történelmi időszakban elvállalt 
ebben a sorrendben: a képviselő („Egy ember szól, de 
milliók nevében") és népvezér (korábban próféta), majd a 
hazáját szolgáló költő. 

A továbbiakban a szerepjátszás mint költői kifejezési 
eszköz kerül bemutatásra egy művön keresztül. Az eszté-
tikai megformálásban egy idegen státus időleges felvétele 
áttételes, tárgyias kifejezésmódra ad lehetőséget, amelyben 
a költő énje rejtőzködik, inkognitóba vonul.13 

1 2 Vahot Imre álnéven a Nemzetőr 1848. szeptember 10-i számában, 
Egressy Gábor 1848. december 6-án Szegedről írt levelében, majd 1849 
júliusában Mezőberényben személyesen. 

1 3 „Az első személyben, benső monológszerűen, vagy önjellemzés-
ként előadott genre-kép még akkor is a költő legszemélyesebb álláspontját 
fejezheti ki — ha a vele szöges ellentétű álláspontot szólaltatja meg." 
— Sőtér István: Petőfi a János vitéz előtt. In: Werthertöl Szilveszterig. 
479. 



Mi a költő? 745 

Petőfi betyárverseinek hőse a társadalom perifériájára 
szorult legény, aki elkeseredésében nekirohan a világnak, 
a maga módján megpróbál igazságot venni rajta. Bátor, 
vakmerő, kis harcait a vármegye ellen magányosan vívja, 
erkölcsi értékrendje homlokegyenest más mint a feudális 
világé, törvényre, halálra fittyet hány. Ilyen embert szívesen 
tekintett versbéli szerepmintául a pálya elején már csak 
életkori sajátosságai okán is a költő. Mi az, amit megmu-
tatnak ezek a költemények a „fiatal" Petőfiből? A világ 
konvencióitól való szabadulási vágyát, korláttalan termé-
szetét. 

A betyárversekkel egy időben írja népdalait, többnyire a 
szerelemről szólnak, mint az igazi népdalok. Népdalainak 
hőse a falu közösségének tagja, családban élő ifjú legény. 
Ezek a dalok másfajta erkölcsi rendet mutatnak, mint a 
betyárversek. Itt nincs konfliktus a külvilággal, nincs kü-
lönbözés, a legnagyobb csapás a szerelmi csalódás. Idilli 
világ ez, amely a költő nosztalgiáját fejezi ki egy olyan 
közösség iránt, amelyből ő már kiszakadt, vagy amelyben 
benne se volt igazán, csak a műveiben lett számára valóvá. 
Ez a két verscsoport adja együttesen az „elvegyültem és 
kiváltam" tematikát (József Attila szavaival szólva), idill 
és lázadás egymás mellett. Ez a hol valós, hol virtuális 
közösségben való lét és a magány váltakozása végig kí-
sérhető az egész életművön. A korai pályaszakasz három 
témakörét (betyárvers, szerelmesvers, boros vers) egyesíti 
magában a Ki vagyok én? nem mondom meg... címzetű 
költemény (Pozsony, 1843. május). Nem a nagyversek közül 
való, de kulcs a korai pályaszakasz megértéséhez és mes-
terien alkalmazza a szerepjátszást mint költői kifejezésmó-
dot. 

A költemény a kibúvás verse. Az Athenaeumban jelent 
meg 1843. szeptember 1-én Népdalok főcím alatt, Pönögei 
Kis Pál álnéven. Úgyhogy a verscím, amint arra Kiss Jó-
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zsef a legújabb kritikai kiadás jegyzetében utal,14 tréfásan 
az álnévre is vonatkozhat. A költemény hőse egy lókötő, 
ismertebb nevén betyár, aki a hatóság elől rejtőzik, mert 
sok van a rovásán. Üldözőivel nem tud szembeszállni, 
mert bizonyos körülmények legyengítették. Fegyvere nincs 
a keze ügyében, lova távol, a lába nem engedelmeske-
dik. Tehetetlenségének oka: a szerelem és a bor. Ebben 
a harcképtelen állapotban hetvenkedése megmosolyogni-
való. A betyárjelmez fölfeslik, és kilátszik a kopott ru-
hás költő. Ismerik egy kicsit, talán már fenegyereknek is 
mondják, de mi mindent tartogat ő még! Csak most még 
nincs készen. Nem tudja felvenni a harcot, sőt védtelen, 
kiszolgáltatott. Álnevet használ, önmagában is bizonytalan 
még. Fiatalsága jogán a világ elnézésére számít. Zavaros 
a feje, nem tudja mit akar. A bordalaiban is gyakori mo-
tívum: hadd beszéljen a kapatos ember, az sem baj, ha 
kimondja az igazat, nem veszik fel tőle. Vannak azonos 
alaphelyzetű szerelmes versei is: eszét vette a szerelem, 
ne bízzanak rá semmit (A szerelem, a szerelem..., Amióta 
szerelembe...). A Ki vagyok én? kezdetűben mindkét kibú-
vó megvan, az élet örömei minden másnál fontosabbak, 
oroszlánkörmeit majd máskor, valamikor a jövőben mu-
tatja meg. Egy gyerekember szól itt, aki egy kis türelmet 
kér azoktól, akiket majd célba vesz. Rokonságban van a 
Tiszta szívvel József Attilájával. Megvan benne a fiatalság 
önszeretete. A nagyot akarás és az eszközök hiánya okozta 
tehetetlenség, a tapasztalatok hiányából adódó védtelen-
ség. 

A költemény stílusa feszes, nyelvezete tömör. Hozzásegít 
ehhez a feszességhez a 4/4 osztatú hangsúlyos verselés. 
Semmi fölösleges szó vagy szótag. A többszörösen össze-
tett mondatok tagmondatai sorrendjének csereberéjével 
váratlan hatást produkál. A struktúra szigorúan logikus: 
kijelentés, helyzetismertetés, helyzetmagyarázat, feltételek 

14 Petőfi Összes Müvei. Akadémiai 1973. 423. 
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előre bocsátása, csattanó. A verset ihlető indulat hibátlan 
szerkezetbe épül. A halasztásért fellebező költő már most 
is sokat megmutat felkészültségéből. Csak a 3. versszak 
első két sora tartalmaz egy ügyetlen képet, ha tetszik, 
képzavart. 

A szerepjátszás mint költői eszköz számos Petőfi-költe-
mény üzenetének megvalósítója, legkevésbé talán a Felhők 
körüli időszakban és a Júlia-versekben található meg. 



MIKLÓSSY JÁNOS 

,MI VAGYUNK CSAK É B E R E N " 

(VAJDA JÁNOS KÖLTŐI-KÖZÍRÓI 
SZEREPVÁLLALÁSA) 

Ha nincs Petőfi, Vajda János aligha tévedt volna a köz-
élet, a politika sikamlós, számára nem sok sikert rejtegető 
útjaira — így kezdeném előadásomat, ha nem idegenkednék 
a sommás ítéletektől. Vajda alapvetően lírikus alkat. Irodal-
már a politikában, és publicisztikájának legszembetűnőbb 
igazságai is a közíró költő és nem a hivatásos politikus 
eszközeivel nyernek frappáns megfogalmazást. Poézisében 
a politikai tematikájú alkotások nem érik el a szerelmi vagy 
a filozófiai mondanivalót hordozó költemények művészi 
szintjét, kevés közöttük az igazán nagy vers, legtöbbjük-
ben kísért az elődöktől örökölt retorika. írójuk tollának a 
penzum és nem az ihlet az irányítója — ágaskodik sokszor 
olvasásuk közben lelkünkben a gyanakvás. 

Petőfi közéleti-politikai témájú mondandói elsősorban 
verseiben nyertek hatásos propagálást, az Adyéi is (bár ő 
a publicisztika nyújtotta lehetőségekkel is él, az előbbinél 
jóval nagyobb mértékben); Vajda politikai ambíciói szárba 
szökkenése idején, a '60-as években a cikket, a röpiratot 
használja elképzelései népszerűsítésére, verset alig ír, po-
litikai tárgyú verset meg csupán néhányat — ezekben az 
esztendőkben. 

Vajda tanítványa és nem epigonja Petőfinek. Költészete 
nem a mester nyomába sorol, hanem példájától ösztönözve 
nyit új utat irodalmunk történetében: a modern életérzések 
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kifejezését újfajta képalkotással párosítja, és nemcsak a 
konvencionálistól, de a „népnemzeti" eszménytől is eltávo-
lodik. 

Nem pusztán költészete, Petőfi egész életműve szolgált 
modellül Vajda János számára. „Nélküle — írja róla — a 
március 15-i mozgalom nem keletkezhetett volna." Reá fi-
gyelve vésődött agyába-szívébe: a költő egyszersmind közé-
leti tényező, népének vezére és prófétája; ez a meggyőződés 
évtizedeken át mozgatója és meghatározója költői-közírói 
tevékenységének. 

Hogy a költő népének vezére és prófétája, aki talán a 
tényleges politikusoknál is alkalmasabb (vagy mindenesetre 
megbízhatóbb) a rábízottak helyes irányba vezérlésére, ez 
a gondolat költészetünkben Petőfinél jelentkezik először 
legmarkánsabban, ö írja A XIX. század költőiben (1847): 

„Újabb időkben isten ilyen 
Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék 
A népet Kánaán felé." 

A koncepció tetőzésére viszont Ady költészetében lelünk: 

„A tolakodó Gráciát ellöktem, 
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem." 

(Hunn, új legenda, 1914) 

Az irodalomtörténeti közhely régtől hídként regisztrálja 
Vajda költészetét Petőfié és Adyé között. Nos, híd volta a 
fentiek vonatkozásában is — mint a közhelyek többsége — 
helytálló. A „nem bűvész, de minden" igénye poézisében 
elég korán megfogalmazódik, mint azt egyik legsikerültebb 
verse, az 1855-ben ki A Virrasztók című is tanúsítja. 

A továbbiakban két dolgot szükséges tisztáznom tehát, 
a szerepet, amelyre az 1860-as évek elején Vajda János 
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vállalkozott, a társadalmi-kulturális igényt, egy ilyen jel-
legű szerep vállalására. A világgazdasági válság sújtotta 
1850-es évek vége nem kedvez többé annak a nemzeti 
érdekegyesítő politikának, amely sokáig állt eredményesen 
ellent a politikai-társadalmi, valamint az irodalmi-esztétikai 
differenciálódásnak hazánkban. A magyar polgárosodás 
1848-49-ben alapozott építményét be kell fejezni. Melyik 
társadalmi osztály, réteg álljon élére ennek a nemzeti mé-
retű erőfeszítésnek és milyen ideológiai-irodalmi eszközök 
népszerűsítsék próbálkozásukat? — sorjáztak a megoldásra 
váró kérdések az osztrák nyomástól mind szabadabbá váló 
politikai-szellemi életünkben. 

Legjelentékenyebb szellemi csoportosulásnak a Kemény 
Zsigmond szerkesztette Pesti Napló elvbarátainak köre mu-
tatkozott, a későbbi irodalmi Deák-párt. A volt centralisták, 
az 1849-ben békepártiak, Eötvös, Csengery Antal, Gyulai 
Pál és fegyvertársaik tartoztak ide. Az irodalmi jelző itt 
a napjainkban használtnál tágabb értelemben vett, való-
jában egy szellemi-ideológiai tömörülés minősítője. Ók a 
polgári funkciókat vállalt birtokos nemességnek szánták a 
vezető szerepet a kapitalizálódó Magyarországon. A fenti 
célkitűzésekhez idomult irodalmi-esztétikai világképük is. 
A valóság tisztelete és a józan önmérséklet. Művészetükben 
a nemzeti problematikának mindenképpen alárendelt a 
társadalmi kérdés. írói ábrázolásmódjuk a realizmus egy 
jellegzetes, hazai változata. 

Irányzatuk funkciója — nevéből következően — a De-
ák személyéhez fűződő politikai koncepció ideológiai és 
kultúrpolitikai következményeinek megfogalmazása, nép-
szerűsítése volt. Mozgalmuk az 1850-es évek fordulóján 
szinte diktátori hatalmat gyakorolt kulturális életünk felett. 
Országos tekintélyű napilapjuk, a Pesti Napló mellett, az 
évtized végén egy orákulum szintre emelkedett folyóirat, a 
Budapesti Szemle propagálta művészi-tudományos elveiket 
és legkiválóbb képviselői 1858-tól fogva az Akadémia irányí-
tását is kezükbe veszik. 
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A tehetség rég várt diadala a dilettantizmus fölött — 
örvendezhetünk fényes névsoruk olvastán. De vannak ár-
nyékai is ennek a diadalnak. Irodalmi életünket nagy mér-
tékben befolyásoló értékrendszere értetlenül áll az olyan 
művek előtt, mint Vajda Jánosé vagy Jókaié. Az ő eredeti 
színekben gazdag művészetük mellőzése az irodalmi Deák-
párt képviselte népnemzeti értékrendszer leglátványosabb 
melléfogása. Érthető hát, ha az értük folyó harc kínálja az 
első lehetőségeket az ellenzéki magatartás elvvé rendező-
désére. 

Két síkon támadt tehát ellentét Vajda és a Pesti Napló 
köre között: politikai-közjogi és irodalmi-esztétikai téren. 
Vajda stratégiája — a hazai polgárosodás mielőbbi és ma-
radéktalan megvalósítása, a „szegényebb középrendnek", a 
magyar vagy magyarosodó polgárságnak és a belőle vétetett 
értelmiségnek a vezetése alatt — a progresszió fő vona-
lába esett, és ellenvéleményt jelentett a Pesti Napló köre 
birtokos nemességet favorizáló nézeteivel szemben (más 
lapra tartozik, hogy a „szegényebb középrend" mennyire 
lett volna alkalmas ebben az időben a neki szánt feladat 
vállalására). 

Az antagonizmus természetesen irodalmi-esztétikai vo-
natkozásban is jelentkezett. Képzeljük el hogyan hatott a 
konvencióktól nem szívesen szabaduló kortársak szemében, 
Vajda romantikus lobogású, szenvedélyektől izzó költésze-
te, ahol lelki vívódásaihoz a természet csupán háttérként 
szolgál, Petőfi és Arany realista tájverseinek ünnepe idején? 
De ugyanez áll szerelmi költészetére is: a testi szépség és 
az érte gerjedt vágy megéneklése, a „tartózkodó szerelem" 
poézisének korában? 

Vajda műve, úgy tűnt tehát, centripetális erőt képezhet 
egy, a Pesti Napló köre ellenében létesülő vállalkozás szá-
mára, mégpedig nemcsak az irodalomban, hanem a politi-
kában is. A vele szemben hangoztatott elvárások a vezért 
látták benne, ezt fogalmazta meg a társadalmi-irodalmi 
szükségszerűség is. Az irodalmi Deák-párt prominenseinek 
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nyomasztó fölénye, szellemi életünk parancsnoki posztjain 
— ellenzék után kiáltott. 

A reá váró szerepet — a jelek szerint — a jelölt is ambi-
cionálni látszott. 1862-ben egymás után jelenteti meg nagy 
vihart, illetve érdeklődést kiváltó röpiratait, az Önbírálatot 
és a Polgárosodást. Előbbi a magyar társadalom, a kultúra 
szervezetében észlelt, 1848-49 óta egyre szaporodó aggasz-
tójelenségeket állítja kritikai csapása fő vonulatába (itt szól 
tüzetesen irodalmi viszonyainkról is). Utóbbi címében — 
Polgárosodás — formulázza a hogyan tovább programját. 
E kettő mondanivalóját egészíti ki az általa szerkesztett Ma-
gyar Sajtóban folytatásokban közzétett Irányeszmék (1863) 
című cikksorozat. Röpiratnak készült az Irányeszmék is, de 
az idők zordulása nem engedte meg az ilyen formában való 
közreadását. Közjogi nézeteiről, Magyarország és Ausztria, 
hazánk és a szomszéd államok kapcsolatáról olvashatunk 
benne. 

S ha mindehhez hozzátesszük, 1863. január 1-étől legel-
terjedtebb napilapjaink egyikét, a Magyar Sajtó szerkesz-
tését veszi át, és orgánumában — elsősorban a kezdetek 
idején — ott él a vágy: antagonistájává lenni a Pesti Napló 
körül csoportosult ideológiai-kulturális irányzatnak, akkor 
nem túlzás azt állítanunk: egy nagy költő nem mindennapi 
költői pályakezdésének, ha tetszik szerepvállalásának tanúi 
lehetünk, aki valóban nem „bűvésznek, de mindennek" 
akart jönni. 

Vajda — magától értetődően — nem politikusnak, nem 
egy hazai „anti Deák Ferencnek" készült. Ezt a szerepet 
egyébként is hatásosabban látta el a külföldi emigrációban 
élő Kossuth Lajos, ó amennyiben a reáaggatott várako-
zásnak eleget tud tenni a Gyulai Pál betöltötte funkcióra, 
az ideológuséra-teoretikuséra látszott alkalmasnak, ezt né-
hány évvel később, a szélsőbal lapjában, a Magyar Újságban 
bizonyította is. 

Röpiratai, továbbá napilapja, a Magyar Sajtó, megpe-
csételik Vajda sorsát. Megnyilatkozásai, amelyek társadalmi 
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kérdésekben radikálisabbak, politikai-közjogi síkon viszont 
engedékenyebbek az akkor, itthon szinte kötelezően elfo-
gadottnál, politikai és irodalmi ellenfeleit késztetik döntő 
leszámolásra. 

Kritikai hadjáratukban szerepet játszik a birtokos nemesi 
vezetést elvetett „szegényeb középrend" szószólójának és a 
szerveződő irodalmi ellenzék vezérének népszerűtlenné té-
tele is. Kezükre játszik továbbá az a tény, hogy politikailag— 
taktikailag Vajda sem a legszerencsésebben választotta meg 
röpiratai közreadásának időpontját (ebben a barát és ellen-
fél, Zilahy Károly és Gyulai Pál is egyetért). Súlyos igazságai 
hatástalanítására az ellentábor ügyesen manipulált a nem-
zeti egység megbontójának vádjával. 

Szerepvállalásának kudarcát objektív és szubjektív okok 
„segítették" fölös számban. Hiányzott belőle a kapcsolatte-
remtő, a tábort szervező és együtt tartó készség. Felgerjedt 
indulatai nemcsak vélt vagy valóságos ellenfeleivel (Arany, 
Kemény), de fegyvertársaival (Zilahy, Bajza Jenő) is hozzá 
méltatlan helyzetekbe sodorták. Kései leszármazottjának, 
Ady Endrének lehet igaza. 

„Talán a mája sem volt épp' szelid, 
Olykor biz' nyűgös volt ez a vén gyermek." 

(Néhai Vajda János) 



ACÉL ZSUZSANNA 

ÍRÓ ÉS B Í R Ó 

(SZEREP ÉS FELELŐSSÉG MIKSZÁTH KÁLMÁN 
KÉT REGÉNYÉBEN) 

„Sajnos, a világon semmi sem állandó; még az igazságok is ideiglenesek. 
Éppúgy megeszi őket az idő, mint a vasat a rozsda.... À nézőponttól függ 
az ilyesmi... attól a megvilágítástól, amelybe a történetíró helyezi."1 

Ha maga az igazság ideigvaló, milyen akkor Mikszáth 
szemében a törvényhozó és a végrehajtó hatalom? Mindket-
tőről kimerítő tapasztalatokat nyerhetett: 1866-tól 1870-ig 
jogot hallgatott (bár diplomát nem szerzett), volt táblabíró-
esküdt, ügyvédbojtár, és 1887-től országgyűlési képviselő. 
Nyolc évvel korábban büszkeséggel szól palóc véreiről, 

„ . . . kik mind olyan rebellisek, királyokat nem tisztelő, kormányokat 
ócsárló emberek, mint magam. A hatalom csak arra való előttük, hogy 
legyen mit fumigálni. Mert már a palóc ilyen ember!"2 

Révay Mór szerint „ . . . a hatalmat tartotta a legfőbb do-
lognak, amire az embernek érdemes vágyódni".3 Schöpflin 
ennek ellenkezőjét állítja: 

„Szereti a politikát, de nem becsüli túlságosan sokra, inkább az ér-
dekességét látja, mint a komolyságát — hajlandó mulatságos játéknak 

1 Mikszáth Kálmán Hátrahagyott Munkái Emlékezések, tanulmá-
nyok. Franklin, é. n. 547-548. 

2 Idézi Zsigmond Ferenc: Mikszáth írói egyénisége mint kortörténelmi 
dokumentum. In: A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. 
Osztályának kiadványai. Debrecen, 1923.1. köt. 2. sz. 5. 

3 Idézi Szalay Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában. Magvető, 
1977. 304. 
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nézni, mint valami óriási arányú kártyapartit. Ragaszkodik parlamenti tag-
ságához, de politikai ambíciója nincs, nem kíván részt az ország ügyeinek 
intézéséből; mintha csak azért ülne a parlamentben, hogy közelebbről 
láthassa a benne folyó játékot... A képzelhető legjobb nézőközönség, 
mindent meglát, mindent megfigyel, de mindent egy kicsit felülről néz, 
különösen pedig az embereket."4 

Ez járhat közelebb a valósághoz, erre rímelnek Mik-
száth egyre keserűbb, reményvesztettebb, fanyar bölcsessé-
gű megjegyzései — magamagával disputálva, Anonymus-
énjének szájába adva a szavakat: 

„. . . és végül úgy tűnt fel neki [a közönségnek] az egész parlament a te 
írásaidból, mint egy bohó kedves kisjáték, amely tarka-barka figuráival jár, 
kelepel, berreg, míg egyszer aztán magától is elromlik. 

Hát ezt nem jól tetted, lelkem, mert ha neked kertész-kést adott az 
isten kezedbe, azt azért adta, hogy a nagy fákat nyesegesd vele a mezőn, 
nem pedig azért, hogy lekuporodva a földön kúszó indákhoz, fantasztikus 
cirádákat szurkálj ki a hegyivel a tökökre."5 

Nem is olyan sokkal, csupán öt évvel később: 

„Az igazság pedig az, hogy megöregedtem s nem tudom magam beleta-
lálni az új viszonyokba. Hát epés vagyok és zsörtölődöm. Minthogy pedig 
a politikában nem gondolnám, hogy olyan fordulat állhatna be egyhamar, 
amely mellett én még egyszer fiatal lehetnék, hát elfogott a csömör és 
reménytelenség a politika dolgában, s aki valaha hű krónikása voltam a t. 
Háznak, nemcsak nem jártam oda, nemcsak nem írtam, de nem is olvastam 
róla többet."6 

Ugyanebből az évből, Quendel Gáspár tört magyarságá-
val megfogalmazva: 

„Utcuncque, hozzád fordulok, tekintedezs ország, hogy a hazugságok 
megölnek, rád ülnek, mint a penész és rozsda. És amíg ezek tartanak, addig 
csak mindig megyünk-mendegélünk bajok felé beljebb-beljebb, nem hogy 
kikecmeregnénk. Az első igaz szó lesz az első lépés kifelé. De most még 
minden úszkálja szürkeségben, káosz itt, káosz ott; hinár és hinár fölül, 
alul, semmi igaz, semmi valódi. Ráfogások, gonosz keresgélések, ki a hibás, 

4 In: Mikszáthtól MikszáthróL Tankönyvkiadó, 1976.147. 
5 Mikszáth Kálmán ars poeticája. Szépirodalmi, 1960. 127. „1901-es 

Almanach-előszó ". 
6 M. K. Hátrahagyott M. Emi, tan. 8-9. „A folyosó". 
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hazug dialektika, kire kellene vizes lepedőt rávetni. Semmi se úgy van, 
ahogy látszik."7 

így működik a törvényhozás. Talán az igazságszolgáltatás 
különbül?... Erre nézvést már első érett novelláskötetében 
remények és illúziók nélkül nyilatkozik meg. Ha valami tud 
mozdítani a világon, hát a fegyvertelen, csupasz igazság 
egymagában: 

„Istenem, de csak nagy úr is a törvény! Maga volt ott a bíró, meg a 
tizedes, mert Baló Mihály a pletyka után indulva, a hatalomhoz fordult. 

De nem volt foganatja... Nem segített sem a hatalom, sem a furfang. 
A gonoszok ereje nagyobb ezeknél. 

Hanem ha tán elindult volna az igazság, nem álruhában, nem kerülő 
úton, nem pallossal, hanem csak puszta kézzel?..."8 

Törvényhozás és igazságszolgáltatás közt a kapocs maga 
a törvény. Erről alkotott véleménye álljon itt utolsó nagy 
művéből idézve: 

[A szepességi szász városoknak] „Mindig jó és körültekintő törvényeik 
voltak és azokat mindig megtartották — nekünk is voltak néha jó törvé-
nyeink, de azokat néha se tartottuk meg."9 

Eddig törvény és hatalom. Milyen a jó bíró, e kettő 
függvénye? Mikszáth Kálmánt ez a kérdés annyira foglal-
koztatta, hogy két regényben is hangsúlyosan taglalja. Mind 
A beszélő köntös, mind A fekete város drámai csúcspontja 
egy bírósági tárgyalás, ahol a város — Kecskemét, illetve 
Lőcse — ellen vétő személy ügyében kell ítélnie a bírónak, 
akit félig-meddig rokoni szálak fűznek a vádlotthoz. Az 
első esetben ez nyilvánvaló, a másodikban nem. Az ítélet 
mindkét esetben halál. Lestyák szabómester fiából, a kicsa-
pott diákból a véletlen csinál huszonkétéves korára főbírót; 
Fabricius Antalból, aki Padovában, Heidelbergben és egye-
bütt tanult szorgalmasan, édesanyja „választási hadjárata" 

7 Uo. 239. ir4 hazugságok országa". 
8 ,/l néhai bárány" 
9 M. K. Hátrahagyott M. Emi, tan. 261. ,/iz ördög kertjei". Ugyanez 

,<4 fekete város"-ban: VII. fejezet — ,Menyecske palánták". 
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(miután Lipót császár nagykorúsította a város kérésére, 
hogy szenátor lehessen). Lestyák Mihály akkor szeretné a 
sorshúzáson elnyerni a főbírói tisztet, amikor az mindenki 
szerint csapás Kecskeméten — nem is vállalja önként senki, 
ó talál megoldást a töröktől, kuructól felváltva sarcolt város 
számára: ügyes diplomáciai érzékkel hárítja el az útból az 
akadályokat; vállalkozása — hogy tudniillik állandó török 
hatósággal védje meg Kecskemétet — Ágoston Kristóf kot-
nyelességén és a Nagykőrössel való kicsinyes acsarkodáson 
bukik meg. 

Fabricius Antalnak a fiatal Görgey Györggyel vívott 
párbaj szerzi meg a szenátorságot. A sikeres korteshadjárat 
után bíróként egyetlen érdeme, hogy az alispán elleni, csi-
tulófélben lévő felháborodást felszítva keresztülviszi, hogy 
ügyes csapdát állítsanak a gyanútlan Görgeynek. 

Az értéktelen cifraságnak hitt kaftánnal hazatérőben 
Lestyákék a törököktől megszökött Cinnával találkoznak. 

„Vissza kell menned — mond a főbíró — fejünkkel játszunk. 
A leány összerázkódott, szép nagy szemeit ráemelte a főbíróra, de annyi 

bájjal, annyi szemrehányással tele, olyan csodálatos tekintettel, hogy a 
főbíró felkiáltott: 

— Gyere hát, ülj mellém a kocsira. Hazaviszlek.... Az én felelősségem-
re."10 

A felzúdult kecskemétieknek odavágja a város pecsétjét, 
nem hozza fel jogos védelmére az igazságot. Amikor a 
biztos halálba küldik, az elébe toppanó Cinna azzal a 
logikus érveléssel veszi rá a szerepcserére, hogy Mihályt 
lenyakaznák, de őt, mivel nő, kiválthatja. 

„Mihály ellenkezett: 
— Nem, nem! Hová gondolsz? — De Cinna érvelése hatott rá. — Ez így 

van, meglehet, így van! — Megdörzsölte a homlokát. — Kiváltlak, hogyne 
váltanálak ki! Azt mondod, úgyis tartozol nekem egy élettel. Hallgass, nem 
úgy kell azt fölvenni. Ne okoskodj, leány. Megállj még. Magam sem tudom, 
mit csináljunk. 

1 0 M. K. Krit. kiad. III. köt. Regények. Akadémiai, 1957.197. ,A beszélő 
köntös". 
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De a leány nem állt meg; már rajta volt sugár termetén a kaftány, s a 
másik percben ott termett a ló hátán, mint a könnyű pehely. 

A harmadik percben elnyelte a köd, Lestyák utána futott dühösen: 
— Megállj! — kiáltá, s messzire mennydörgött a hang. 
— Nem eresztlek! Parancsolom, megállj! 
Hanem iszen beszélhetett már annak. Egy percnyi gyöngeség, s a hiba 

elvolt követve."11 

Fabricius a regény utolsó oldaláig a szerencse fia. Életút-
ja rózsás, karrierje sima; megoldandó kérdéssel, lelkiisme-
reti válsággal nem találja magát szemben. Az egyetlen, ami 
keseríti, a Rozáli iránti, alaptalan féltékenység. 

Könnyen vádolhatták Л beszélő köntös (egyébként több-
nyire fanyalgó) elemzői a főhőst gyávasággal saját sza-
vai nyomán: „Rosszul cselekedtem, önző gyávaság volt."12 

Ha kissé figyelmesebben olvassák a fent idézett részt, rá 
kellett volna jönniök, hogy ebben a „nagyzásban szenve-
dő anekdotá"-ban,13 ebben az „operettregény"-ben éppen 
nem egy makulátlanul tetszetős főszereplő, hanem egy hét-
köznapi, hús-vér ember próbál kétségbeesetten időt nyerni, 
mert nem akar meghalni. Higgyünk az írónak, hogy ez nem 
jellemhiba, hanem „egy percnyi gyöngeség", amiért nem is 
bünteti hősét mással, csak egy-két kínos pillanattal az Olaj 
béggel való találkozáskor, amikoris kiderül az igazság és 
Lestyák elveszti nimbuszát. Irgalmatlanul bünteti viszont 
Mikszáth Fabricius Antalt az el nem követett bűnökért. 

Miután kiviláglik a kaftán bűvereje, az örökös főbíróvá 
kikiáltott Lestyák választhatna feleséget a legrangosabb 
kecskeméti családokból. Mégis Cinnát választja, azt sem 
bánva, hogy ezen hányan ütköznek meg. Igaz, hogy össze-
köti őket a közös titok cinkossága, de egyetlen szó sem utal 
a regényben számításra, fondorkodásra. 

Viszont bármilyen rejtélyes legyen is Otrokócsy Rozália, 
a fiatal Fabricius az első perctől fogva tudja, hogy „magasan 

1 1 Uo. 214. 
1 2 Uo. 216. 
1 3 Diner József: beszélő köntös. Ism. Élet, 1891/8.143. 
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nyíló virág", ahogyan Quendel súgja oda neki. Nem esik hát 
folt a nevén az udvarlással, sőt! ki tudja.. . 

Lestyák valódi bűne, aminek aztán egyenes következ-
ménye lesz a köntös lemásolása, apja halála, a város pri-
vilégiumának elvesztése és Cinna elítélése — az, hogy két 
és fél évig halogatja a házasságot. Az első indokok még 
nyomósak, hanem aztán nemességet kap és ezzel fordulatot 
vesz addigi élete. Elhanyagolja menyasszonyát, összegyűj-
tött pénzét új barátai közt elkockázza; ugyanakkor érzi, 
hogy egyre kevesebbet ad Cinnának önmagából, tehát fél és 
többször figyelmezteti, hogy „ne beszéljen arról a napról", 
a szerepcsere napjáról. 

A szabótudományára büszke öreg Lestyák pénzt szer-
zendő a mielőbbi lakodalomhoz Cinna segítségével máso-
latot készít a kaftánról, de a megbízóknak az eredetit adja 
oda. Lestyák főbíró épp a kalgai szultán panaszát készül 
kivizsgálni a vásáron fogott négy idegen, az ún. „fogott 
bíróság" élén, amikor a feje nélkül visszaküldött Lestyák 
Mátyás, a köntösről hiányzó Sejk-el-Iszlam jele és Cinna 
őszinte vallomása élet-halál kérdésében felelős testületté 
változtatja a fogott bíróságot. 

Fábri Anna elemzése szerint a főbíró a magánérdeket a 
közérdek elé helyezi, miközben formálisan azért kielégíti 
emezt.14 Túl egyszerű magyarázat. Kérhetett és kaphatott 
volna fölmentést az alól, hogy saját menyasszonyát ítélje 
el, de Mikszáth sokkal csábítóbb lehetőséget kínál neki: 
a szavazásbeli paritást. Cinna vétke csekély, csak annak 
következménye felmérhetetlen: Kecskemét elvesztette az 
oltalmat, immár büntetlenül fosztogathatja megint, akinek 
kedve támad. Ezen következmények az egész várost sújtják. 

„A főbíró felállt, bámulatos lelkierővel szedhette össze magát; ruga-
nyosan egyenesedett ki deli termete, kezébe vette a kardja mellett heverő 
pálcát nyugodtan, csöndesen és megcsavarta. 

A pálca egyet reccsent: el volt törve. 

1 4 Fábri Anna: Mikszáth Kálmán. Bp. 1983.152. 
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— Halál! - ejté ki tisztán, hallhatón... 
— Mégis nagy ember! — súgták egymásnak a kecskemétiek. 
— Rossz ember! — morogta Mollah Cselebi. 
Mindezzel nem törődött semmit, ott hagyta a bírói asztalt — most már 

semmi sem kötelezi. Odahajolt kedveséhez, fölemelte, megcsókolta, és azt 
súgta a fülébe: 

— Ne félj, megmentelek."15 

És ezzel leteszi az örökös főbírói tisztet, örökre. Bírói 
lelkiismeretének megfelelt, és neki nemcsak ez az egy le-
hetősége, alakja, „szerepe" van: ezentúl nem tisztségviselő 
többé, csak Lestyák Mihály magánember. 

„Itt állok összetörve... Nem tudtam megbecsülni azt a kincset, azt 
a szegény leányt... Hitegettem, nagyravágyó álmok vittek... íme, hova 
vittek."1 ° 

Apja munkadíját, az ötezer aranyat kiszóratja a kecske-
métiek közé, nem tartva magának semmit, beáll a kurucok-
hoz és a vérpadról elviszi Cinnát. 

Fabricius Antal Lőcse nevében Kramler főbíró megölé-
sével vádolja Görgeyt. Papírforma szerint ez így is van. 
Csupán egy, minden polgár által közismert tény nem kerül 
szóba a tárgyaláson. Az tudniillik, hogy a főbíró halálát a 
derék lőcseiek ugyancsak elősegítették. Mikszáth az eset le-
írásában kifejezetten ragaszkodik forrásához. Saját tollából 
származó ismertetésében így ír: 

„A regény szerint (de a valóságban is úgy kellett történnie) a lőcsei bíró 
nem halt meg mindjárt, csak (alkalmasint halálos) sebet kapott."17 

A regényben az alispán golyója „a harmadik és negyedik 
balborda között hatolt be".18 Ebből az adatból, továbbá a 
megállapításból, hogy „A vérvonal körülbelül egy laneus 

1 5 Krit. kiad. III. köt. 246-247. 
1 6 Uo. 247. 
1 7 M. К Krit. kiad. XXII. köt. Regények Akadémiai, 1961. 232. Mik-

száth ismertetése a regényről (Képes Folyóirat 1910Д. XXIV évf. 47. köt. 
1.1-7.). 

1 8 M. K: A fekete város. Franklin, é. п. I. köt. 90. 
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(harminc és néhány hold) földet körített be",19 következik, 
hogy Kramler főbíró tüdőlövést kapott, amely az adott 
korban többnyire halálos kimenetelű volt, ám előfordult az 
is, hogy a sebesült fölépült. Tehát, mint Mikszáth fogalmaz: 
„alkalmasint halálos". A lőcsei bíró vérének földszerző 
ereje azonban megfosztotta a meglőtt Kramlert az élet min-
den reményétől. Kivérzett holttesténél a lőcseiek bosszút 
esküsznek az alispán ellen, az ügybuzgó szenátorból pedig, 
akitől a föld szerzésének ötlete származott, bírót csinálnak. 
A mártírrá emelt Kramler sírköve csapja agyon, és csak itt ad 
hangot az író többnek, mint a kétely; a lőcsei pletyka szerint: 
„Az előbbeni bíró megölte a mostani bírót, mivelhogy a 
mostani bíró ölte meg az előbbeni bírót."20 

Ilyen örökséget vesz át Fabricius, amikor az alispán már 
évek óta Görgőn tartja a megyegyűlést a bosszúszomjas 
lőcseiek miatt, amikor a lőcsei asszonyok és leányok évek 
óta feketében járnak (legfeljebb, ha már nagyon unják, 
kikocsiznak a városból, hogy szép új ruháikat mutogathas-
sák), amikor elődje hiába jelentette föl Lipót császárnál 
Görgeyt mint kurucot, hiába Rákóczinál mint labancot; 
egyik uralkodó sem foglalkozik sirámukkal a szabadságharc 
kellős közepén, mikor Magyarország függetlensége a tét, 
mert ahogyan a fejedelem írja: 

„Lőcse város pedig értesítendő, hogy békéljen meg a maga kenyerén és 
ne keressen ellenséget, mikor úgy is van."21 

A minden bűntől, sőt, hibától is mentes, szorgalmas, 
kötelességtudó Fabricius, aki nem vétkes Kramler halá-
lában, hivatalból még nem kell részt vennie az ülésen, 
ahol a bíró halálának gyanús körülményeit firtatják, tehát 
ez az állásfoglalás sem terheli; aki lovagias a halálos el-
lenség unokaöccsével, tisztességes szándékkal udvarol egy 
hajadonnak, édesanyjának engedelmes, szerető gyermeke 

1 9 Krit. kiad. XXII. köt. 232. 
2 0 M. К:.A fekete város. II. köt. 203. 
2 1 Uo. 196. 
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— energikusan, ügyesen, titoktartón végére jár az ügynek, 
amibe a lőcseiek jó része már belefáradt. Sikeresen tőrbe 
csalja, elítéli és lefejezteti az alispánt. Miért hát a regény 
szörnyű grimaszba torzuló lezárása? 

Görgey kétségtelenül súlyos bűnt követett el: halálát 
okozta egy embernek. Nem biztos, hogy ő ölte meg, de ha-
lálának mindenképpen б az oka. Viszont legalább annyira 
bűnösök a bíró vadásztársai, akik az utolsó csepp vért is 
kipréselve belőle szép darab borsóföldet kerítenek körül 
a városnak. Ám őket csak a dicsőség illette. A törvény 
nem egyformán mér a szabad lőcsei polgárnak és a gyűlölt 
ellenlábasnak, a nemes alispánnak. 

Mikszáth-kutatók sűrűn emlegetik,22 hogy Butler Jáno-
son kívül nincs az írónak rokonszenvvel ábrázolt arisztok-
rata hőse. A fekete várost boncolgatva azonban arra a meg-
hökkentő eredményre jutunk, hogy együttérzése tagadha-
tatlanul Görgeyé. Ha egy-egy villanásra azonosul egyáltalán 
valakivel, az Görgey Pál. О az, akit önéletrajzi élménnyel 
ajándékoz meg rövid életű bírósága idejéből. Ámikor átélte, 
huszonhárom éves volt, tehát nagyjából Fabricius korában. 
Az elfelejtett rab című elbeszélésében visszaemlékezik, hogy 
bosszúból, jogtalanul záratott el egy tanút, aztán megfeled-
kezett róla: 

„Egész estig dolgoztam a Gyurgyik-ügyben. Mert a törvénykezés ránk, 
fiatal, könnyelmű fiúkra volt hagyva."23 

Aztán, lecsapva az aktát, barátaival két estét átmulatott, 
meg a közbeeső napot. 

„A szerencsétlen Vranát becsukattam tegnapelőtt. És azóta sem nem 
evett, sem nem ivott, tehát bizonyosan meg is halt Nálunk nem volt 
rabtartási alap."24 

2 2 Például Schöpflin Aladár. 
2 3 M. К Krit. kiad. IX. köt. Elbeszélések. Akadémiai, 1965. 153. ,Az 

elfelejtett rab". 
2 4 Uo. 151. és 154. 
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— tehát a fogoly nem kapott ételt-italt. A könnyelműség, 
szerencsére, következmények nélkül járt; ahogyan az álru-
hában, tévedésből házasságtörőként lefogatott testvér sem 
hal éhen-szomjan börtönében. 

Van egy másik, burkoltan önéletrajzi elem is Görgey 
történetében. A „nem azonos gyermek"-é. Mikszáthné 
visszaemlékezéseiben említi, hogy az író legkedvesebb fia, 
a négyévesen torokgyíkban meghalt Jánoska helyére ismé-
telten megpróbálta „becsempészni" a legkisebbet, Bercit az 
édesapja szívébe.25 A regényben indokolatlanul tág teret 
kap Görgey tépelődése azon, hátha Rozáli meghalt és 
kicserélték unokahúgocskájával, hogy őt megkíméljék. A 
kétely, hogy Rozáli nem azonos az ő lányával, végigkíséri 
az utolsó fejezetig, és egyetlen boldog pillanata, amikor 
kimondhatja, hogy tévedett. 

„Pál hirtelen haragú, mérges, elsavanyodott kedélyű ember, mélyen alul 
a szívében azonban rejtett melegség fészkel.... Bár már így is nyomja lelkét 
a kioltott élet tudata, nagyon meglepi és meghökkenti a város kegyetlen 
határozata."26 

Az író maga állítja, hogy Görgey lelkifurdalástól terhelt, 
számos emberi hibával, talán bűnnel megvert, vívódó, de 
szeretetre képes személyiség, a város határozata pedig „ke-
gyetlen". Fabricius talán nem is menne semmire elgondolá-
sával, ha nem Rozália kérné apját, hogy jöjjön Lőcsére — 
Fabriciussal tervezett házasságához jóváhagyását adni, ezt 
azonban levelében nem írja meg. 

Görgey megfáradt, megkeseredett ember, kifelé tart az 
életből, mint Mikszáth. Halála sorsszerű, de Fabricius köz-
benjöttével válik egyszersmind törvényszerűvé. Milyen más 
ennek a folttalan jellemű, gyémántkeménységű bírónak a 
figurája, mint a meg-megbotló, önmagával vitázó Lestyáké! 

2 5 Mikszáthné Mauks Ilona: Csendes és szomorú ház. In: M.-tól M.-
ról. 116.: „...vissza kellett térnem a régi eszmémre, hogy a kis Bercit 
becsempészem a szívébe Jánoska helyett". 

2 6 M. К Krit. kiad. XXII. köt. 230. és 234. 
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Lestyák Mihálynak a kisregényben több belső monológja 
van; Fabricius számára az író nem tart fönn egyetlen mono-
lógot sem, kivéve néhány szavát a féltékenységről. Ő nem 
tétovázik, nem áll ellentétes indokok kereszttüzében, nem 
hasonlik meg önmagával, nem téved és nem szenvedi el 
tévedése következményeit — nem is tanul hát belőlük. Ö 
azonos egyetlen szerepével: egy darabból faragott, hibátlan 
szobor, a Bíró szobra, akiben tévedhetetlen összhangban 
simulnak össze tudás, lelkiismeret, hatalom és magánéleti 
törekvés szabályos atomjai. Vitán fölül áll, hogy fejjel ma-
gaslik ki a lőcseiek közül. Erényei valódi erények — csak 
éppen hibák nélkül embertelen monstrumot eredményez-
nek. Az irgalom hiányzik belőle, a megértés, az együttérzés, 
az élettapasztalat.27 

A törvény, amelyre Görgey elítélésekor hivatkozik, Zsig-
mond király 1405-ös II. dekrétumának V. cikkelye, érvényes 
rendelet. Ugyanakkor mellőzi a király 1421-es rendeletét, 
mely előírja, hogy nemeseket városi bíróság semmilyen 
bűntett miatt el ne ítéljen, hanem adja át őket a kijelölt 
bíróságnak. Tehát a törvényes jogalap is sántít kissé. A 
legszörnyűbb azonban, hogy a per folyamán Fabricius az 
igazságosztó angyal szerepébe képzeli magát. 

„— Lépjen közelebb, — monda a bíró átszellemült arccal, minő a 
hold kórosé. 

Görgey előrement, majdnem egészen a zöld asztalhoz. 
Eddig folyton ülve beszélt a bíró, most fölemelkedett, kezébe vette az 

egyik papirost s ünnepélyes hangon inkább mondta, mint olvasta. 
— Istennek és királyoknak nevében, kik Lőcse város privilégiumait 

szentesíték! 
Megnyikorogtak a székek és megsuhogtak a szenátori Rockok, mert 

most egyszerre felálltak mindnyájan, — mikor az Isten beszél és a régi 
magyar királyok. 

— Lőcse város tanácsa — folytatá a bíró, mintegy megittasodva a saját 
szavaitól és a nevek mögött rejlő hatalmi érzésektől — ...Görgey Pál, 

2 7 S nehogy véletlenül úgy gondoljuk, hogy a szász Fabriciussal szem-
ben a magyar Lestyáknak kedvez Mikszáth: Lestyák „...apja még bocskoros 
tótnak jött be" Kecskemétre. (M. К Krit. kiad. III. köt. 170.) 
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Szepes vármegye alispánjának, ki nevezett bírót Lőcse város határában 
szándékosan meglőtte, feje vétessék. Hozatott pedig ezen ítélet nyolc sza-
vazattal kettő ellen.... Egyszersmind rendeli a tanács, — folytatá Fabricius, 
kiben egyre jobban nőtt a gyűlölet és az elégtétel pokoli szomja, minél 
közelebb érezte a kielégítést — hogy ez az ítélet azonnal végrehajtassék. 
Be kell szólítani a hóhért! " 2 8 

„Ajkai remegtek, mikor előadta a kérését, hogy legalább még ma 
hagyják élni, hogy a leányától elbúcsúzzék. 

A szenátorok összenéztek. Az öreg Mostel megsaj nálta, szót emelt érte. 
— Talán lehetne, bíró uram. 
— Nem, — mondá ridegen. — Ami határozatot a tanács egyszer 

kimondott, azt többé vissza nem veheti."29 

Annak a fiatal embernek öntudatlan kegyetlensége mu-
tatkozik itt meg, akit sorsa eddig minden kísértéstől, nehéz-
ségtől megkímélt. Fabricius érzéketlenül ítéli el és végez-
teti ki Görgeyt, nem tudva, hogy saját reménybeli apósa. 
A halálos ítéletre lehet indokot és magyarázatot találni 
(mentséget nem), de az utolsó kívánság megtagadása nem 
magyarázható semmivel. Görgey minden fogyatékosságá-
val, cselekedetével együtt emberi lény, akinek tragédiáját 
át lehet érezni. Nincs híján a nagyságnak. Halálával, mely 
megszabadítja terheitől, rettentő hagyatékot testál Fabri-
ciusra, akit a közvélemény tett szenátorrá, a közvélemény 
bíróvá, s aki ítéletével a saját maga által fölpaprikázott 
közvéleményt csillapította le. 

„Oh, együgyű közvélemény! Vén szamár, akinek a bölcsességfoga ki 
nem nő soha! Egy gyermek, nincs emlékezőtehetsége csak szeszélyei. Vagy 
ha van is emlékezőtehetsége, olyan, mint egy asszonyé, csak arra emlékszik, 
amire akar. Ezért hiszi mindig, hogy igaza van. 

De ebben az ő igazságában hiányzik a logika minden ingredienciája."30 

Lestyák története a népmesék ködébe vész: 

2 8 M. K.: A fekete város. II. köt. 268-269. 
2 9 Uo. 269. 
3 0 M. K. Krit. kiad. LXXXII. köt. 17. ,4 politikai szagok - Húsvéti 

elmélkedés" (Pesti Hírlap 1893. április 2.). 
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„Ha eltűnt, oka volt rá, a kaftányt ment keresni kuruc csapatokkal, 
elvitte mátkáját — mi van abban? — (okosan csinálta). Egyszer csak 
meglássátok, itthon toppan, vasderes paripán, arany kantárosan, s rajta lesz 
a kaftány. 

Majd egyszer, majd egyszer, ha valami nagy veszély fenyegeti Kecs-
kemétet! Hazajön, beül a főbíró székébe és szétcsap, mint a villám, az 
ellenségeink között."31 

A Thököly-felkelés reményeit nem igazolta a Rákóczi-
szabadságharc, Mikszáth 1889-es reményeit sem az 1910-
ig eltelt időszak. A fekete váróiban a lőcsei polgáré az 
utolsó szó. Amikor Fabricius Antal megtudja — későn — 
a valóságot, először és utoljára mutat gyengeséget. Mauks 
Donát uram kikiált az ajtóból a szolgáknak: „Hamar, hamar 
vizet, bíró uram elájult."32 A lőcsei polgárság, amely Fabri-
ciust hatalomra vitte, az lesz a győztes Görgey és a főbíró 
harcában. 

„A tavalyi lepkéket teljesen pótolják a jövő éviek, a tavalyi virágok 
színét, illatát mindenben visszahozzák az érkezők, de a régi, érdekes, 
hasznos emberek helyébe apró, üres stréberek következnek."33 

Az igazság hát nézőponttól függ; a „hazugságok országá-
ban" semmi sem úgy van, ahogy látszik; voltak néha jó tör-
vényeink, de azokat néha se tartottuk meg; a gonoszok ereje 
nagyobb, mint a hatalom vagy a furfang. Csak a törvény 
betűje fölé emelkedve, magasabbról ítélhet az írástudó. 

„ 0 az álarcos író" — mondja róla Kosztolányi. 

„Szerény maszkkal takarja tartalmát, okosságát, kegyetlen, csontig 
ható kajánságát... Röntgenszerűen áthatol minden berken. Kezében 
boncolókés van, mellyel sebészi módon kinyitja, feltárja hőseit. Félelmetes, 
gúnyolódó, minden nyájasságában is démoni krónikás, szigorú bíró."34 

3 1 M. К Krit. kiad. III. köt. 250. 
3 2 M. K.-.A fekete város. II. köt. 271. 
33 M. К Hátrahagyott M. EmL, tan. 160. ,fábry János". 
34 In: M.-tól M.-ról. 259. 



KISS ENDRE 

A M Ű V É S Z TÁRSADALMI S Z E R E P É N E K 
PROBLEMATIKÁJA A M O D E R N 

M I N D E N N A P I TUDAT T Ö R T É N E L M É B E N 

Mint az összes, a művészettel egyáltalán kapcsolatos 
kérdésfeltevés összes lehetséges tárgya, a művészi szerep 
problematikája is számos összefüggésben vizsgálható egy-
azon jogosultsággal. Ez azért van így, mert a műalko-
tás mint tárgy-fogalom, egészen kivételes tárgy-fogalom. 
Definíciószerűen tartalmazza a műalkotás mint tárgy fo-
galma például a szingularitás vagy a (művészi) innováció 
mozzanatát, ami a tárgy-fogalom szokványos szemszögé-
ből nézve nyílt paradoxon. A műalkotás fogalmának ki-
mondásakor vagy elgondolásakor ugyanis olyan tárgyra 
kell gondolnunk, amelynek egyedisége egyenesen kritéri-
um.1 

A műalkotás mindenkori konkrét tárgyiságának az e 
definíciókban rögzített szélsőséges egyedisége okozza azt 
az önmagában jól ismert jelenséget is, hogy minden, a 
művészet köréhez tartozó fogalom, így a művészi szerep 
fogalma is, szélsőségesen sok meghatározás tárgyává vál-
hat. Ez azt jelenti, hogy minden olyan irodalomtudomány, 

1 Más kérdés, hogy találkozhatunk olyan művészeti irányzatok-
kal vagy törekvésekkel is, amelyek a művészi tárgy szingularitásának 
tagadásával, ezen egyediség valamiféle dekonstrukciójával határozzák 
meg önmagukat. Ez azonban semmiképpen nem teheti viszonylagossá 
a 'műalkotás mint kivételes tárgy' — tézisét, hiszen e művészetfelfogás 
a maga deformatív-dekonstruktív jellegével érintetlenül őrzi meg (csak 
ellenkezőjébe fordítja s ezáltal ideologikus keretbe helyezi) a műalkotás 
egyediségének és innovativitásának tényét. 
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amely megpróbálná akár szűkebben véve magukat a mű-
alkotásokat, akár pedig, tágabban, a művészi szférához 
tartozó más jelenségeket (így például a művész társadalmi 
szerepének tárgyalandó fenoménját) egy-egy, önmagában 
bármely lényeges perspektíva alapján meghatározni, még 
akkor is tarthatatlan, ha maga a konkrétan kiválasztott 
perspektíva önmagában megalapozott felismeréseken ala-
pul.2 

A művészi szerepet e dolgozat keretei között és a 
művészi tárgyiság szélsőséges pluralitásának figyelembevé-
telével három szempontból közelítjük meg. Ezek: (1) a 
művésznek az alkotói folyamat egészében betöltött szere-
pe, (2) a művésznek a társadalomban betöltött szerepe, 
illetve (3) a művészi szerepjátszás mint alkotáslélektani 
folyamat, illetve belső kényszer eredménye, ami ugyan 
nem független az első két szempont következményeitől, de 
azoktól, egy belsővéválási folyamat közvetítésével, függet-
lenedik, s mint ilyen, nem vezethető már maradéktalanul 
vissza a művészi szerep első két értelmezési lehetőségé-
re. 

A művész, amint tárgyával és anyagával szembekerül, egy 
többé-kevésbé összefüggő, számára az objektivitás státusá-
val rendelkező alkotó folyamat részesévé válik.3 E sajáto-

2 Ennek az összefüggésnek az irodalmi hagyomány évszázadaiban 
a legkézzelfoghatóbb konkrét jelentősége volt, hiszen a 'helyes' művészi 
irányzatok mindenkori kodifikálása közvetlenül és drasztikusan 'korlá-
tozta' a művészetben megjelenő tárgyiasság elvi végtelenségét. A hu-
szadik század totalitarizmusoktól mentes korszakaiban a művészetben 
artikulált sajátosan művészi tárgyiasság elvi végtelensége mindenekelőtt 
a műelemzés egymást követő divatáramlatainak egyeduralmi törekvésével 
kapcsolatban válik problémává, hiszen a művészi tárgyiasság elvi vég-
telensége (és az azzal összefüggő mindenkori konkrét szingularitása) 
egyenesen csúfot űz az értelmezés minden olyan kísérletéből, amelyik 
nem veszi fel szempontjai közé a (szélsőséges) tárgyi pluralitás előfelté-
telét. 

3 Ez még akkor is így van, ha számos művészi törekvés deklaratívan 
megtagadja az előtte, illetve körülötte végbemenő egységes alkotói fo-
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san művészi alkotó folyamatban, amit a művészi termelés 
egyetemes folyamatának is nevezhetünk, választ magának a 
művész egy szerepet,4 netán véletlen során jut osztályrészé-
ül egy szerep.5 A művészi produkció folyamatában kivívott 
szerep természetesen kombinálódhat további, attól eltérő 
szereplehetőségekkel is. Klasszikus lehetőség például az, ha 
a művészi produkcióban betöltött szerep hirtelen társadal-
mi szereppé válik.6 

A művésznek a fenti, szűkebb értelemben vett társadal-
mi szereplehetőségei is számos vetületet foglalnak egybe, 
olyan perspektívákat, amelyek önmaguk is gyakorlatilag 
tetszés szerint bonthatók további perspektívákra. így meg 

lyamattal való közösségét. A deklaratív dekonstrukció visszamenőlegesen 
igazolja az elméleti tételt a művészi folyamat kontextuális egységességéről, 
a nyílt megtagadás ugyanis éppen a maga negativitásában ismeri el az 
egységes alkotói folyamat tényét. 

4 Az alkotó folyamat egészében, azaz a művészi produkció egé-
szében választott szerepre nagyon jó példa a magyar irodalomból Ady, 
aki annyi korábbi modernizáló kísérlet kudarca után teljes tudatossággal 
jelölte ki saját szerepét magában a konkrét alkotói folyamatban (az 
új, modern magyar líra megteremtése), de ugyanerről van szó például 
a polihisztorikus regény vagy az elidegenítő dráma esetében is, ahol 
ugyancsak a művészi produkció tudatossá váló megoldásra váró feladatai, 
kihívásai választják ki a művészi produkcióban hiányzó megfelelő szerepe-
ket. 

5 Dosztojevszkij, Gorkij vagy Móricz indulásának körülményei kellő 
világossággal mutatják, hogyan 'ismeri el' az irodalmi alkotó folyamat egy 
fiatal szerző spontán artikulációját legitim szerepnek az alkotó folyamat 
egységesnek érzett egészén belül, ami az illető alkotó szemszögéből igen 
gyakran tűnik véletlennek. Az irodalompolitika, a művészi produkció tuda-
tos befolyásolása ezeket a Véletleneket' előszeretettel építi bele nagyobb 
politikai-hatalmi játszmákba. 

6 A költői vagy festői 'nyelv' forradalmi átalakítása megfelelő társa-
dalmi ellenállás és értetlenség hatására könnyen válik forradalmi szereppé 
is. Mindamellett meg kell jegyeznünk, hogy a művészek társadalmában 
játszott (s e 'művészi' társadalmiság okán már társadalmi meghatározott-
ságokkal amúgy is rendelkező) szerepe jóval gyakrabban vezet a művész 
markáns társadalmi szerepéhez, mint a magában művészi produkció folya-
matában betöltött funkció, illetve szerep. 
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kell különböztetnünk a mindennapi tudatban, illetve a 
köztudatban élő képet a művészről s a kulturálisan és 
esztétikai szempontból szocializált ún. művelt társadalom 
művészképétől, ami többek között éppen azért nevezhető 
művelt társadalomnak, mert rendelkezik azzal a kulturális 
tőkével, amely pontosan arra az érzékelésre tanít meg, 
hogy szert tegyen a művészet, az esztétikai produkció 
és a művész társadalmi szerepének 'beavatott' képzetei-
re. 

De a művész társadalmi szerepe még ebben az eddigi két 
vetületben sem írható le a teljesség igényével. A művész 
ugyanis tagja a művészek társadalmának is, amelyben egy 
számos és bonyolult feltételnek eleget tevő kritériumrend-
szer alapján foglalja el helyét. E három, eltérő perspek-
tívát mindenképpen követnie kell annak a negyediknek, 
amely szerint a művészek társadalmában elfoglalt hely 
igen gyakran jogosítvány és legitimáció immár a politikai 
társadalomban elfoglalt valamely reprezentatív pozícióra 
is. A teljesség igénye nélkül említjük azt a gondolatot, 
amely szerint 1945 után Thomas Mann-nak kellett vol-
na lennie az új német köztársaság elnökének, szemünk 
előtt játszódott le a művészek társadalmában elfoglalt he-
lyen alapuló nagypolitikai szerepvállalása a posztszocialis-
ta rendszerváltás sodrában Vaclav Haveltől Csurka Istvá-
nig. 

S végül választott témánknak csak újabb, végső vetületét 
jelenti mindaz, amit hagyományosan a művészi szerep, 
illetve szerepjátszás problémakörében szoktak elhelyezni, 
a művész azon belső szükségletére alapozva, amely őt 
művészi vagy társadalmi szerepek időleges vagy végleges 
kiválasztására és 'eljátszására' bírja. Szemünkben a művészi 
szerepjátszás legitim problémakörének határai az identitás 
művészekre konkretizált problematikájával azonos. Nem 
tekintjük eszerint a művészi szerep kérdésének a művész 
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identitása kifejlődésének vagy akár érett identitásának sa-
játos problémáit.7 

Egy további osztályozási lehetőséget kínál annak a tör-
téneti kettősségnek vizsgálatunkba való felvétele, ami a 
művész társadalmi szerepét elsősorban nemzeti vagy első-
sorban egy nemzeten belüli társadalmi összefüggésben ér-
telmezi. A történelmi hagyományok sokszoros eredőjeként 
számos kultúrán belül a költői szerepet csupán a nemze-
ti kultúra összességén belül értelmezik 'társadalmian', de 
számos kultúrában ennek ellentéte az uralkodó, azaz a 
művész társadalmi szerepének gyakorlatilag nincs aktuális 
nemzeti dimenziója. E megkülönböztetés elsősorban a ti-
pikusan 'nyugati' és a tipikusan 'keleti' irodalmak megkü-
lönböztetésében járhat nagyobb heurisztikus jelentőséggel, 
de segíthet megérteni a művészek társadalmának nem egy 
fontos fejleményét is.8 

E tanulmányban a művész társadalmi szerepét nem a 
nemzet, nem egy konkrét társadalom, hanem az újkori 
európai mindennapi tudat nagy korszakainak összefüggé-
sében vizsgáljuk. Arra kérdezünk rá, fogalmazott-e meg az 
európai mindennapi tudat négy nagy korszaka sajátos és 
főképp meghatározó követelményeket, igényeket a modern 
művész számára? 

A századforduló mindennapi tudatának alapvető eman-
cipate individualizmusa világos egyértelműséggel szabott 
szerepkövetelményeket a művész számára. Érdekes sajátos-

7 E felfogás természetesen előzetes megfontolások, majd tudatos 
választás eredménye. A legnagyobb mértékben tisztában vagyunk azzal, 
hogy a (művészi) szerepjátszás és a (művészi) identitás kérdésköreinek egy-
mástól való elválasztásával egyes tartalmak illegitim elkülönítését is szor-
galmazzuk, de minderre azért van szükség, mert az identitás-problémának 
a művészi szerepjátszás problémájában való teljes körű érvényesítése egy 
szigorúbb vizsgálat során maradéktalanul magába olvasztaná a művészi 
szerepjátszás eredeti problémáját. 

8 Napjainkban például Konrád György vagy Mészöly Miklós 'szere-
pe' van útban e tekintetben a művész társadalmi szerepének új változata 
felé. 
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sága ennek a periódusnak e viszonylatrendszer kettőssége. 
Egyrészt megjelentek közvetlen társadalmi igények, illetve 
követelmények is a művész számára. Másrészt azonban a 
korszak alapvető tartalmai közvetett módon is hatottak a 
művészi szerepek kialakulására, amennyiben a művésznek 
tulajdonított, elvileg végtelennek tételezett mindenoldalú 
emancipáció, a nembeli erőknek az egyénben (elvileg: min-
den egyénben) elvileg korlátlan megvalósíthatósága mint 
vezető értékek olyan erős követelményeket jelentettek, 
amelyek kikezdték a polgári szerepek legitimitását. Ebben 
a korszakban tehát nem annyira a művész, mint inkább 
a polgár szerepe vált relatívvá és kérdőjeleződött meg, a 
korszaknak a művészekre vonatkozó elvárásai rávetültek 
a polgári szerepekre is, mintegy előírván a polgári identi-
tás művészi irányban való kibontakoztatásának kötelessé-
gét.9 

A századforduló (s az azt megelőző évtizedek) minden-
napi tudatának meghatározó individualizáló tendenciája 
természetesen közvetlenül is fogalmazott meg követelmé-
nyeket és elvárásokat a művész számára, amelyek kihatottak 
társadalmi szerepére is. E mindennapi tudat alapvetően 
két, egymással nem feltétlenül szorosan összefüggő, nagy 
feladatot rótt a művészre. 

Az első releváns feladat az új, a modern valóság ér-
zékelésének és kifejezésének feladata volt. A magyar esz-
tétikai, poétikai és irodalomtörténeti hagyomány elsősor-
ban a kifejezés szféráján át ragadta meg e kor döntő 
folyamatait, valamivel kevesebb figyelmet fordított az új, a 
sajátosan modern világ érzékelésének önálló problémájá-

9 A századvégi-századeleji individualista mindennapi tudatnak ez 
az elvárása alapozta meg közvetlenül azt a művészi-polgári-problémát, 
amely egész Európában nemcsak a kor műalkotásainak egyik legalapve-
tőbb témáját adta, de egyben a művészet önmagára való reflexiójának is 
legelterjedtebb tartalma volt. 
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ra.10 A sajátosan 'modern' világ érzékelése mind logikailag, 
mind pragmatikusan megelőzte a kifejezés funkcióját. A 
sajátosan modern világ érzékleteinek gyors változása, a 
tradicionális összefüggésekből való kiragadottsága, az új 
világ rejtett dimenzióinak átalakulása sajátos, már e tár-
gyi szempontból is különleges feladatot ró a művészre, 
a modern világ ezen egyedül avatott, adekvát és hiva-
tott érzékelő médiumára. A modern világ érzékelésének 
(s ezzel az éppen az elmúlt évtizedekben számottevő új 
paradigmává váló érzékelésesztétikának is) első elismert 
klasszikusa Baudelaire költészete és művészetkritikja e 
klasszikus elméleti recepcióját Walter Benjamin nevéhez 
fűzhetjük, akinek teóriája újabb pótlólagos impulzusokat 
adott az individualista mindennapi tudat nagy feladatának, 
a sajátosan modern világ érzékelésének megoldásához.11 

A századvég és századforduló meghatározó individualitása 
a modern valóság érzékelése és kifejezése alapproblémáin 
túlmenően egy további társadalmi szerepet is kijelölt a 
művésznek, s ez annak a nagy műnek a megalkotása volt, 

1 0 Ennek a szinte összes esztétikai és művészetelméleti szempont-
ból döntő ténynek valószínűen ismét esztétikán-kívüli oka van s az a 
modernség sajátos hullámtermészete (lásd erről részletesebben e sorok 
szerzőjének Szecesszió egykor és most, Budapest, 1984. című könyvét). A 
modernség magyarországi (közép-európai) érkezésének idején a kifejezés 
már jobban előtérben volt, mint az eredetileg fontosabb, modem érzé-
kelés, ezért alakulhatott ki általánosságban a magyar kulturális tudat-
ban a modernségnek elsősorban a 'kifejezés' feladatával való azonosítá-
sa. 

1 1 Csak röviden utalnánk arra, miként keletkezik az érzékelés és kife-
jezés ezen egymásravonatkoztatott kettősségéből is a modem művészetek 
'dekadenciájá'-nak alapproblematikája. 'Dekadenssé' leíró vagy ideolo-
gikus értelemben akkor válik a modem műalkotás a polgári szemlélet 
számára, amikor a művész olyan tárgyat 'érzékel' és 'fejez ki', ami erkölcsi 
szempontból kívül esett az addigi ábrázolhatóság határain. E ponton 
világosan láthatóvá válik, hogy milyen közvetlenül függ nemcsak a polgári-
művész, hanem a dekadencia problémája is az uralkodó mindennapi tu-
datnak a művész számára megjelenített elvárásaitól (lásd erről ugyancsak, 
Szecesszió egykor és most, id. к.). 
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amelynek, önmeghaladó módon, a nembeli individualitás 
határainak állandó kitágítása jegyében mindenkor többnek 
is kellett lennie, mint műalkotásnak. Az új ember valame-
lyik lehetséges koncepciójának meghirdetése, az értékek 
átértékelésének meghirdetése vagy valamely más, kvázi-
prófetikus attitűd megjelenítése számos konkrét módon 
egyesült a politikai, társadalmi, nemzeti vagy esztétikai meg-
újulás konkrét programjaival Ibsen, Nietzsche, Zola, Dosz-
tojevszkij, Pontoppidan, Maeterlinck vagy Hofmannsthal 
műveiben. 

A századforduló individualizmusa mint a mindennapi 
tudat fő tartalma lényegében ugyanazokat az elvárásokat és 
követelményeket fogalmazta meg a magyar irodalom alko-
tói számára is, mint amelyekről az európai összefüggésben 
az imént beszéltünk, talán azzal az egy jelentősebb eltérés-
sel, hogy a sajátosan modern világ művészi feldolgozásában 
nem annyira az érzékelés, mint inkább a kifejezés állt a 
társadalmi szerepet alkotó motívumok első vonulatában. 
Ez az 'összeurópai' elvárásrendszer szinte máig ható ér-
vénnyel határozta meg az újkori magyar irodalom társa-
dalmi szereplehetőségeit. Ady és a Nyugat konfliktusában, 
hogy e helyütt csak ezt emeljük ki példaként, klasszikus 
egyértelműséggel jelenik meg az értékelés- és kifejezés-
specialista, illetve az önmagán túlmutató nagy művet alkotó 
szerep immanens konfliktusa is. A magyar irodalomtörté-
net e meghatározó szembenállása tehát a modern indivi-
dualista mindennapi tudatnak a művésszel szembeni két, 
egyidejű és egyként legitimnek tekintett elvárásában öltött 
testet. 

A mindennapi tudat európai történetének egy másik, 
következő szakaszában, a totalitarianizmus korszakában 
ugyancsak tanúi lehetünk annak, hogyan fogalmaz meg 
a kor alapértékrendszere a művész társadalmi szerepére 
vonatkozó alapvető elvárásokat. Ebben az összefüggésben 
meg kell különböztetnünk egymástól a jobb-, illetve a bal-
oldali totalitarianizmus mindennapi tudatának világát, már 
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csak azért is, mert a közös vonásokon túl elcsodálkoztatóan 
eltérő koordinátákat jelölnek ki a művész társadalmi szere-
pe számára. 

Közös a két típusú totalitarianizmusban az, hogy mind-
kettőnek, elsősorban az első, az alapító fázisban szüksége 
van a mértékadó művészet rendszer-legitimáló funkciójára 
(a 'Nálunk virágzik a művészet' — jelszónak megfelelő-
en), aminek érdekében a rendszer bizonyos ideig hajlandó 
még önnön igazi lényegének korlátozására is. Ugyanúgy 
ismert közös vonás (s csakis a teljesség kedvéért említjük 
meg), hogy e rendszerek igényt tartanak a 'művészetek-
nek a rendszer legitimálását a hagyomány bizonyos vonásai 
alapján igazoló funkciójára (a művészi hagyomány olyan 
elemeire, amelyek érzékelhetően legitimációs tartalmúak, 
ilyen például a német nemzeti szocializmus esetében a 
nem nemzetiszocialista 'völkisch' irodalom helyzete), de 
nem mondanak le a művészi külsőben megjelenő politikai 
propagandáról sem. 

A baloldali totalitarianizmus, az említett triviális lehe-
tőségeken túlmenően, lényegében két társadalmi szerepet 
jelöl ki a művész számára. Az egyik szerep a nyílt poli-
tikai propagandistáé, amelyre olyan klasszikus és tragikus 
példákat is említhetünk, mint amilyen Majakovszkij volt. 
A másik szerep már eleve mély és feloldhatatlan ellent-
mondást hordoz, amennyiben a baloldali totalitarianizmus 
a nem propagandista költői szerepet szociológiailag sem-
misíti meg. Egyrészt maga termeli újra meg újra a költő 
és a művész társadalmi szerepét. Éppen amiatt azonban, 
mert e társadalmi szerep definíciója szerint a valóság au-
tonóm feldolgozását hivatott elvégezni, nyomban teljesen 
és végérvényesen ellenőrizni is akarja az önmaga 'kiter-
melte" új művészek és költők valóságlátásának autonó-
miáját. A baloldali totalitarizmus így groteszk helyzetbe 
kerül. Önmaga teremt meg egy speciális és privilegizált 
társadalmi szerepet, majd azt nyomban, belső törvényeinek 
megfelelően, ellenőrizni is akarja. Azzal azonban, hogy a 
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valóság autonóm értelmezését minden eszközzel önmagá-
nak sajátította ki, önmaga semmisíti meg a speciális és 
privilegizált szerepre kiválasztott egyéneket és csoporto-
kat és jól tudjuk, hogy ez a kirekesztés a legtöbb eset-
ben elment a fizikai megsemmisítésig. E folyamat mögött 
nem esztétikai, hanem eredendően szociológiai és politikai 
probléma áll. A valóság autonóm feldolgozása végül is a 
művészi szerep definíciókban rögzített eleme. E szerepre, 
sokszor eltérő okokból és motívumokra támaszkodva, a 
baloldali totalitarizmusnak szüksége van. Megteremtésekor 
gyökeres ellentmondásba kerül saját alapelveivel (a valóság 
autonóm feldolgozásának tilalma a társadalom számára). 
Ezért kontrollálni akarja a 'privilegizált', kiválasztott al-
kotókat, amivel azután a pacifizálás vagy a megsemmisítés 
alternatívájának nyit utat. A balolali totalitarizmus nem 
'deviáns' esztétikai szerepeket termel ki, de szociálisan 
kényszerű módon 'deviánssá' váló esztétikai szerepeket, 
olyan individuumokat, akik mintegy hivatásuknak megfe-
lelően gyakorolhatják azt, amit másoknak tilos gyakorolni-
uk. 

Gyökeresen eltér ettől a jobboldali totalitarizmusnak 
a művész társadalmi szerepét meghatározó követelmény-
és igényrendszere. A jobboldali totalitarizmus, amelynek 
legismertebb és legklasszikusabb esete a német fasizmus 
volt, ugyanúgy igényt tart a művészet legitimáló funk-
ciójára legalábbis a művelt világ szemében, mint a bal-
oldali. Megváltoztatva a megváltoztatandókat, ugyanúgy 
igényt támaszt a művészi formában gyakorolt rendszer-
propagandára is. Alapvető érdektelenséget tanúsít azon-
ban az önmaga politikai koordinátái felől nézve nem re-
veláns művészet iránt. Üldözi a művészetet politikai és 
'faji' alapon, de ez alapvetően nem az esztétikához kö-
tődő kategória. Üldözi a művészetet az 'Entartung' olda-
láról is, ez egyszerre politikai és esztétikai ellenfél. Ezen 
túlmenően azonban messzemenő érdektelenséget tanúsít 
még a színvonalas művészi produkcióval szemben is, ezt 
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bizonyítják például az ún. 'belső emigráció' dimenziói és 
méretei. Amíg a baloldali totalitarizmus mindennapi tudata 
egyszerűen előbb kitermeli, majd kiveti magából a nem 
propagandisztikus művészetet, addig a jobboldali totalita-
rizmus a politikai ellenségek, a modernek, illetve a fajilag 
kivetettek művészetén túl tolerál egy politikailag el nem 
kötelezett, tradicionalista magas művészetet. Mindezt első-
sorban azzal magyarázzuk, hogy a fasizmus magát a poli-
tikai életet esztétizálja, ezért az eredeti, 'ártalmatlan' vagy 
annak gondolt esztétikai produkció társadalmi súlyát nem 
ítéli túlságosan nagynak. Egy fokkal pragmatikusabb, azaz 
kevésbé elméleti megközelítésben pedig azt mondhatjuk, 
hogy a nemzeti szocializmus szívesen tetszelgett a kultúra 
védelmezőjének szerepében például a 'keleti barbárság'-gal 
szemben. 

A totalitarizmus korszaka és mindennapi tudata meg-
fogalmazta a maga előírásait és követelményeit a magyar 
művészet szereplői számára is. Ami a jobboldali totalita-
rianizmust illeti, itt a magyar irodalmi tudatnak mind a 
mai napig meghatározó problémát okoz a Horthy-rendszer 
bonyolult politológiai-politikai kategorizálhatósága. Mind-
amellett feltűnik a Horthy-rendszer mindennapi tudatában 
a jobboldali totalitarianizmus számos eleme —, anélkül 
mondjuk ezt, hogy ezzel totalitáriánusnak tartanánk ezt a 
politikai berendezkedést. Világos azonban, hogy mind az 
irodalom 'faji' szemléletének, mind pedig az 'Entartung' 
problémájának megjelennek a megfelelői a két világháború 
közötti magyar irodalmi életben. Hipotézisként fogalmaz-
zuk meg csupán, hogy az ún. 'urbánus-népies' vita és 
irodalommegoszlás a jobboldali totalitarianizmus kijelölte 
irodalmi-ideológiai szerepek, 'puha', magyarországi megfe-
lelője. E hipotézist, amelynek igazságtartalmában bizonyo-
sak vagyunk, e keretek között nem tudjuk, ezért nem is 
kívánjuk bizonyítani. 

A baloldali totalitarizmusról már jóval több közvetlen 
tapasztalata van a magyar irodalmi hagyománynak, ezért 
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a baloldali totalitárius rendszernek, illetve mindennapi tu-
datnak a művészi szerep meghatározottságaira vonatkozó 
követelményeit viszonylag egyszerűen felidézhetjük. A bal-
oldali totalitarizmus klasszikus korszakát és tudatalakza-
tait a magyar irodalompolitikában Révai József korszaka 
képviselte. A Révai-féle irodalompolitika és a szovjetu-
nióbeli klasszikus baloldali totalitarizmus olyan mérték-
ben egyezik meg, hogy itt 'magyar sajátosságok'-ról aligha 
érdemes beszélnünk. A baloldali totalitarizmus létreho-
zott azonban Magyarországon egy Révai-utáni korszak-
ban egy újabb, stílusában eltérő irodalmi igény- és kö-
vetelményrendszert is, amit Aczél György neve fémjelez. 
Az ún. Aczél-korszak ugyancsak a baloldali totalitariz-
mus világához tartozott, tipológiai érdekességét ráadásul 
még az is fokozza, hogy sem a Szovjetunióban, sem a 
többi szocialista államban az Aczél-korszakhoz hasonló 
baloldali totalitárius irodalmi szerep-követelményrendszer 
sem létezett. A baloldali totalitarizmus két korszaka, a 
klasszikus sztálinizmus, illetve a poszt-sztálinizmus jelenik 
meg a két korszak eltérésében, s ismét emlékeztetünk 
arra, hogy az Aczél-korszak inkább kivétel, mint általá-
nos megoldás a poszt-sztálinista irodalompolitikák, illet-
ve az annak megfelelő költői-írói szerep-kijelölések so-
rában. Az Aczél-korszak lényegének rekonstrukciójára e 
dolgozat egy későbbi helyén még visszatérünk, hiszen az 
a mindennapi tudat egy későbbi korszakával is érintke-
zik. 

A mindennapi tudat következő nagy korszaka az ún. 
fogyasztói társadalom. A korábbi történelmi korszakokhoz 
hasonlóan ez a társadalom is egészen egyértelmű szerep-
lehetőségeket jelölt ki a művész számára. Mindamellett 
éppen a fogyasztói társadalom az, amelynek a legáttétele-
sebb, sok szempontból a legkevésbé átláthatóbb a viszonya 
a művészi szerep-lehetőségekhez. Amíg ugyanis a totali-
táriánus társadalom a maga megsemmisítő jellegével nagy 
művek és művészek egész sorát hozta létre, a fogyasztói 
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társadalom a maga demokratikus szabadságjogaival, nyitott 
karakterével inkább negatívan hatott egy sor műfajra. E 
kérdésre még az sem lehet megfelelő válasz, ha a fogyasztói 
társadalom minden értéket egyenlővé tevő, nivelláló ten-
denciájára gondolunk, hiszen ettől még a sajátosan esz-
tétikai érték elvileg megtalálhatná (illetve megtalálhatta 
volna) a maga fejlődésének megfelelő körülményeket egy 
politikailag szabad társadalomban. Mindenképpen gondol-
hatunk arra, bár még ez sem tekinthető elégséges magyará-
zatnak, hogy a fogyasztói társadalom gyökeresen átalakítja 
a hagyományos művész-szerep iránti követelményeket. Ez a 
deformatív átalakítás megsemmisíti mind az individualitás, 
mind pedig a totalitarizmus korszakainak alapvető koordi-
nátáit és sajátos vákuumhelyzetet teremt a nagy művészetet 
létrehozó művész szerepe számára. Bizonyára van szerepe 
a kulturális javak szerkezeti és prioritásbeli átértékelődé-
sének, amelynek során a kulturális javaknak meg kellett 
találniuk a helyüket a többi fogyasztási javak összefüggé-
sében. Ugyancsak felvethető a fogyasztói társadalom par 
excellence szükséglet-termelő irányultságának kérdése is, 
de még ez sem az általános megoldás igényével, hiszen 
arról azért nem lehet szó, hogy a fogyasztói társadalom 
idején teljesen megszűntek volna a magas művészet iránti 
szükséglet motívumai. Számos további megoldási lehetőség 
csírája rejlik az űn. manipuláció, a 'tudatipar' címszavak alá 
rendelhető jelenségek feltárásakor is. Mégis úgy gondoljuk, 
hogy a mértékadó, műfaj- és történelemalkotó művészi sze-
repnek a fogyasztói társadalomban való spiritualizálódása 
mindenekelőtt azért következik be, mert ez a társadalom 
úgy éli meg magát, mint a történelem eddig létezett leg-
tökéletesebb társadalma. S attól függetlenül, hogy ezzel az 
értékítélettel egyetértettük-e vagy nem, e meggyőződéssel 
magyarázzuk a művészi szerep sajátos elbizonytalanodását, 
saját relevanciájának viszonylagossá válását, a művészi sze-
rep váratlan válságát. 
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A magyar irodalmi élet, irodalomkritika és irodalmi 
szerep-lehetőségek ismét csak olyan sajátos, a konkrét tör-
ténelmi feltételek és közvetítések olyan bonyolult láncán 
át kapcsolódott a fogyasztói társadalom irodalom- és sze-
repfeltételeihez, hogy világos és tiszta képletekhez aligha 
juthatunk. A magyar társadalom közelmúltjában ugyanis 
a totalitarianizmus és a fogyasztói társadalom elemei egy-
mással kapcsolatba léptek. Ez a bonyolult feltételrendszer 
alapozta meg azután a magyar irodalmi életben az előző-
ekben már érintett ún. Aczél-jelenséget is, s ezért most 
jött el a lehetősége annak, hogy felvegyük dolgozatunk 
nemrégiben elejtett fonalát. Az Aczél-jelenség szemünk-
ben tipikusan a totalitarizmus és a konzum-társadalom 
magyar keveredésének terméke volt. Egy triviális szinten 
azért, mert a mindig korlátozott mértékben rendelkezésre 
álló fogyasztási javakkal való politizálás az Aczél-modell 
stratégiájának szerves része volt. Nem triviális, vizsgála-
tunk komplex szemléletmódjának inkább megfelelő szem-
pontjából pedig azért beszélhetünk erről, mert a két kö-
vetelményrendszer együttese eleve majdhogynem megold-
hatatlan feladat elé állította az egyes művészeket. A to-
talitarizmusnak a művészi artikulációkat politikai okok-
ból és megfontolásokból korlátozó szerep-kívánalma, il-
letve a fogyasztói társadalom új, mű- és művészetlegiti-
máló szerep-ajánlata az összeegyeztethetetlen összeegyez-
tetésének feladatát rótta az összes művészre. Tézisünk 
szerint ez az a helyzet, amelyben egy olyan szerep, mint 
Aczél Györgyé, megszületik. Aczél Györgyben pontosan 
abban az arányban fogalmazódik meg a totalitarizmus 
és a konzum-társadalom egymással természetesen amúgy 
is disszonáns két elvárásrendszere, mint ahogy a Kádár-
korszakban keveredtek össze a sztálinista (poszt-sztálinista) 
és a konzum-elemek. Ez elemzésünk szintjén maradva 
két, egyenként is majdhogynem lehetetlen és ezért tel-
jesíthetetlen elvárás (a totalitarizmus, illetve a konzum-
társadalomnak a művésszel szemben megfogalmazott el-
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várásaira gondolunk) együttesét jelentette, ami egy per-
szonifikálódott, az összeegyeztethetetleneket személyében 
összeegyeztető politikus nélkül de factis lehetetlen is lett 
volna. 

A fogyasztói társadalom rekonstruált mindennapi tudata 
egy-másfél évtizede megy át lassan a posztmodern minden-
napi tudat és feltételrendszer hegemóniájának korszakába. 
Mivel a posztmodern korszaknak mind Európa, illetve az 
egész szellemi világ, mind pedig a magyar irodalmi élet 
olyannyira az elején jár, hogy nem látjuk értelmét az ed-
digi posztmodern-korszak megfogalmazta írói és művészi 
szerep-lehetőségek értelmezésének. Általánosságban csak 
annyit jegyzünk meg, hogy egy korábbi tanulmányunk fő 
tendenciái mindeddig igazolódni látszanak: a posztmodern 
mindennapi tudat nem látszik valóra váltani a feltételek-
ből adódó, egészen különleges kreativitási lehetőségeket, 
ehelyett a művészi specializálódás új lehetőségei alakulnak 
ki.12 

1 2 Részletesen erről a művész lehetséges szerepére való utalások-
kal együtt Endre Kiss: Interdiskursivität und Dekonstruktion, in: Glück-
liches Babel. Beiträge zur Postmodeme-Diskussion. Wien 1991. 148-
168. 
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KÖLTŐI S Z E R E P V Á L T Á S O K NYOMAI 
BABITS KÉZIRATAIBAN 

Babits kéziratos hagyatéka azon ritka, két világháborút 
átvészelt hagyatékok egyike, amely szinte teljességében 
maradt ránk. Véletlen, hogy nem égett el egy bombatalálat 
nyomán, mint a Baumgarten-kuratórium székházába került 
gazdag Babits-könyvtár, de csodával határos véletlen az is, 
hogy a kéziratok egy része nem esett áldozatul annak az 
ádáz küzdelemnek, amely a költő megbomlott kedélyálla-
potú özvegye, Török Sophie és fogadott lánya, Babits Ildikó 
között dúlt, vagy egyszerűen nem vált szétfoszló és elázó 
papíralommá a két nő lakásában garázdálkodó gondozatlan 
és mindenre rátelepedő macskák alatt. 

A Babits-kéziratok legnagyobb része az a mintegy 7000, 
hozzá vagy általa írt levél, amely nemcsak életének do-
kumentuma, hanem a század első felének egyik fontos 
irodalmi és kortörténeti forrásanyaga. 1300 a verskéziratok 
száma, köztük még ma is sok a publikálatlan költemény. 
700 kézirat tartalmaz cikket, tanulmányt; nagy mennyisé-
gű a műfordítás és a széppróza. Óriási adattár a fondba 
rendezett hagyaték analektájának dokumentum része: meg-
hívók, útlevelek, igazolványok, feljegyzések. Török Sophie 
gondosan vezetett előjegyzési naptárai. Ezt a hagyatékot át-
tekinteni egyszerre élvezetes és tanulságos, nemcsak azért, 
mert egy nagy művész műhelyébe pillanthatunk be, hanem 
azért is, mert egy teljesnek tekinthető hagyaték lehetőséget 
nyújt arra, hogy a kéziratok jellegét tágabb összefüggésben 
elemezhessük. A legkorábbi kézirattól, az Angyalos könyvtől 
az utolsó dokumentumig, a Beszélgető füzetekig terjedő ív 
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egy költői életművet fog át: a kéziratokhoz való viszony 
változásának tükrében egy költői magatartás alakulását 
követhetjük nyomon. 

Az Angyalos könyv1 nevét a borítón látható színes ceru-
zarajzról, egy mandolint pengető angyalról kapta, amelyet 
Török Sophie rajzolt rá 1935-ben, másolatot készítve Car-
paccio festményének egy részletéről. A könyv maga három 
füzetből áll, amelyek különböző időpontban, különböző 
szándékkal készültek, és amelyeket utólag, nyilván Babits 
instrukciói alapján fűztek egybe. Az első kézirategység egy 
20 fóliós, vékony füzetecske, amely a Troubadour-kor címet 
viseli, és az 1900 júliusától 1903 áprilisáig terjedő időszak 
verseit tartalmazza. A másodiknak Versek 1903. jan.-1906. 
júl. címet adta Babits, terjedelme 45 fólió; ez nagy mű-
gonddal összeállított verskötet. A harmadik a legvaskosabb, 
170 fóliós kézirat, amely külön címmel nem rendelkezik, s 
főleg a fogarasi időszak verseit tartalmazza 1909-től 1912 
tavaszáig terjedően. 

A Troubadour-kor — melyből végül csak 1 verset közöl 
Babits — nyilvánvalóan utólagos tisztázat, rendszerezés 
eredménye. Ezen javítás elvétve akad, és az is inkább csak 
tollhibának számít. A versek összeállításakor Babits pontos 
kronológiai rendet követ, számára a keletkezés időpont-
jának feltüntetése a legfontosabb. A költői fejlődés lírai 
naplója ez a füzet, amelyet leginkább saját maga (és talán az 
utókor) számára készít. A füzet élére cirkalmas, nyomtatott 
betűket utánozva ezt írja: Troubadour-kor. Rendhagyó cím. 
A korszakolás igényét hordozza magában, amellyel Babits 
burkoltan azt állítja — szinte a jövő irodalomtörténészeinek 
nyújtva segítségét —, hogy több részre osztható költői 
életművének ez lesz az első szakasza. Hasonló a gesztus, 
amellyel egyetemi önéletrajzára írja rá: „Jövendő biográ-

1 OSzK Fond III/2356. (E kézirat részletesebb elemzését lásd A 
pályakezdés önmítosza Babits Angyalos könyvében. Újhold, 1991. 1. 160-
166.) 
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fusaim rendelkezésére". A csöppnyi öniróniával is átitatott 
ajánlást az elhivatottság érzése fűti, saját költői utóéletébe 
vetett hit, amely azt feltételezi, hogy élete legapróbb moz-
zanatának is jelentősége lesz egykor. Előre, ünnepélyesen 
felvállalja azt a szerepet, amely az eljövendő nagy költőre 
vár. Ezt az izgatott, érzelmekkel teli készülődést tükrözi 
levelezése Kosztolányival. Barátjával szellemi kölcsönha-
tásban, állandó lelkesült lázban alakítja saját image-át. 1904 
májusában így ír2: 

[...] de mit, csak nem buzdítom mérsékletre, én ki magam is ludas 
és kormányozhatatlan léghajón járó Ikarus és Euphorion, és drót és 
síngyűlölő leszek! [...] én aki eldaloltam ,in Horatium' s az öreg Carducci 
módjára klasszikusan himnuszát ,a soha meg-nem-elégedésnek', melyben 
atyaian tanácsokat osztogattam flottám társashajóinak." 

Pár hónappal később ezt a programadó levelet küldi: 

„Tisztaság! Tisztaság! Kedves barátom ezt a szót adom önnek, mint-
hogy ön panaszkodott. [...] Tisztaság, tisztaság! Vannak ideáljaim, halottak, 
akiknek az életében, jellemében megtestesítve sejtem azt a tisztaságot, 
amelyre vágyakozom; ilyen szentjeim most Spinoza, Nietzsche, Arany."3 

Tisztaságra, tökéletességre való törekvés, a soha-meg-
nem-elégedés elve, a nagy elődök magasságának elérése, 
az ellaposodott magyar líra újrateremtése — előttünk áll a 
fiatal Babits vágyott, remélt és kialakításra váró művészfel-
fogása. 

Térjünk vissza a kéziratokhoz. Az Angyalos könyv má-
sodik része, a Versek 1903. jan-1906. júl. című füzet még 
különlegesebb kézirat mint az első rész volt. Ez a füzet 
verskötet — Rába György találóan „őskötetnek" nevezi — 
összeállítására, gondozására sok energiát fordított Babits. 
Kiérlelt költői és tudatos szerkesztői igénnyel készült, sőt 
akár túlszerkesztettnek is mondhatnánk. Csak néhány pél-
dát említek: az „őskötet" versciklusokra és alciklusokra osz-

2 Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. S. а. г.: Belia György. Bp. 
1959.10. (A továbbiakban: B-J-K.) 

3 B-J-K 53-54. 
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lik, amelyeknek darabjait Babits arab és római számokkal 
látta el. A ciklusok élén idegen nyelvű mottó áll, a kötet 
végén oldalszámokkal, cikluscímekkel ellátott tartalomjegy-
zéket találunk, sőt Babits a legutolsó lapokon még azokat 
a verseket is leírja, amelyeket nem tartott méltónak arra, 
hogy felvegye kötetébe. Némelyik vershez lapalji jegyzet is 
járul, ezek egy elképzelt olvasóhoz szólnak, mégsem egyes 
szám első személyben íródtak, hanem úgy mintha a versek 
írója és a jegyzetek készítője két külön személy lenne. Vé-
gül a jegyzetek készítésének formája, hangneme, az egész 
füzet elrendezése a nagy példakép, Arany János Kapcsos-
könyvének szellemét idézi. A példákat hosszan lehetne még 
sorolni, ám már ennyiből is látható, hogy Babits kéziratát 
kész műként kezelte. A füzet élére bátran odaírhatnánk: 

Megjelent egyetlen kéziratos formában. 
A verseket írta, a szöveget gondozta, sajtó alá rendezte 

és jegyzetekkel ellátta: 
Babits Mihály. 

Az Angyalos könyvnek különleges helye van az egész 
életművön belül. A pályakezdés pillanatát rögzíti, azt a 
pillanatot, amikor Babits költői eszköztárát, elképzelt ma-
gatartását formálja. Addig, amíg az első füzetben a csak 
zsengéket író fiatalembert találjuk, a második füzet lap-
jairól — egy-egy gyengébb verset kivéve — már a kész 
költő pattan elénk teljes fegyverzetben. 1906-ban majdnem 
80 verset ír, de ezek közül ebben az évben egy-kettő ha 
napvilágot lát. (A későbbi évek folyamán e művek döntő 
többsége megjelenik.) Babits csiszolgatja a verseket, bíbe-
lődik a kéziratokkal, de az igazi nyilvánosság elé nem mer 
még kilépni, csak barátainak — Juhásznak, Kosztolányinak 
— mutatja őket, sőt néha nekik sem. Még nem vállalja fel 
egészen a költő szerepét. Az elhivatottság biztos tudatához 
az önkétely párosul, e kettő közötti tektonikus erő alakítja e 
versek formai tökélyét, és a feszültségnek mintegy levezető 
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szelepe a kéziratok küllemének cizellált formája, a nyomta-
tott forma felidézése: 

„Én , valaha a világ legmerészebb embere, nem bízom többé önmagam-
ban — írja 1905 februárjában Kosztolányinak —, olyan vagyok, mint a 
hypochondriás vőlegény, aki nem bízván erejében, retteg a nászéjszakától. 
A kész részeket nem merem megmutatni senkinek, még Juhásznak sem, 
félek, hogy kinevet velük.'"4 

Az Angyalos könyv harmadik füzete, a fogarasi időszak-
ban írt versek kéziratai már nem hordoznak önmagukon 
túlmutató jelentést. Babits ekkorra rendszeresen megjele-
nik országos hírű lapokban, éppen ezért a versek kéziratai-
nak szerepe megváltozik: egyszerű fogalmazványokká vagy 
tisztázatokká lényegülnek át, amelyeknek főleg használati 
értékük van — a publikációt szolgálják. 

Babits nagy jelentőséget tulajdonított e kezdeti kor-
szakának, élete folyamán kétszer is felidézte e fiatalkori 
költemények keletkezési körülményeit. Egyszer Szabó Lő-
rincnek mesélte el, diktálta le egy önéletrajzi vallomással 
együtt, amelyet a fiatal költőtanítvány gyorsírással hűsé-
gesen lejegyzett.5 Máskor barátjának, Szilasi Vilmosnak 
sajátkezűleg írta le, a neki ajándékozott verskötetekbe, 
a fiatalkori költemények létrejöttének időpontját, helyét 
és az esetleges költői hatásokat. Például a Turáni induló 
mellett ez áll: „Útközben Sárbogárd 906-7. A vonatra várva. 
Minden strófa megvolt mire fölszállt. így készült a legtöbb, 
ácsorogva, sétálva." Vagy a Vásár című versről ezt írja: „908. 
Közvetlen élmény után azonnal, vásárnap."6 Érdekes meg-
jegyezni, hogy e jegyzetek egyes szám harmadik személyű 
alakja egyezik az Angyalos könyv lábjegyzeteinek stílusával. 

4 B-J-K. 79. 
5 Babils eçyes verseinek keletkezéséről. Közli Gál István. Az MTA 

kézirattára Ms 4699/83-85. tétel alapján. Lásd It 1975.461. 
6 E köteteket — jóval később — a hosszú ideig Svájcban élő filozófus 

a Széchényi Könyvtárnak ajándékozta. OSzK Fond III/2357. E jegyzeteket 
1940-ben, Brissagóban Török Sophie lemásolta, kézirata szintén megtalál-
ható. OSzKFond III/2197. 
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E versek formai jellemzője a hallatlan műgond, a ke-
ményre kalapált rímek bravúros tökéletessége, az izgalmas 
nehéz ritmusok pontossága, a később legendássá vált alli-
terációk nagy száma, a szerepjátékok sokszínűsége. Babits 
sokat vár magától, és sokat vár a művészettől is. Újat 
akar, mást akar, jobbat akar, mint ami körülötte van. A 
pályakezdés hangulatát évekkel később így idézi föl: 

„Mi világnézetek kavargása közben iramodtunk neki az irodalomnak; 
a szellem nagy századának végső problémái izzottak körülöttünk. (...) Mi 
fölfigyeltünk fényre és árnyékra; szemünk sziklákat és tüzeket fürkészett 
a messzeségben; szívünket izgalom és gőg töltötte meg. [...] ha csak szép 
verseket akartunk — mint Ady mondta, 'gyönyörűket írni': az is több volt, 
mint egyszerűen csak szép vers, az is tüntetés volt és tiltakozás az egész 
akkori magyar glóbus ellen."7 

Babits tehát sokat várt a művészettől, talán túl sokat 
is, „ekkora felelősségtudat, ekkora feszültség szinte szük-
ségszerűen termeli ki önkételyét" — írja Nemes Nagy Ág-
nes Babits-monográfiájában.8 E szükségszerűen kitermelt 
önkételyt óriásivá, mély válsággá növeszti a század első 
nagy kataklizmájának átélése. Ä konszolidáció létélményét 
felváltja a tömegháború rettenete. Azon a napon, amikor 
kitör a háború 

„minden másképp lett, s azon a napon derékba törve, kétfelé oszlik az 
életem, mint különben mindenkié, aki akkor már ember volt".9 

Majd jött az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság 
és annak bukása, az ország kétharmadának elvesztése. Hit, 
csalódás, remény, elkötelezettség, kiábrándultság, kétség-
beesés váltják egymást. Babitsot Ady utáni költőfejedelem-
mé kiáltják ki, majd bekövetkezik a virtuális trónfosztás is. A 
„poéta doctus"-t sok támadás éri jobbról és balról, hivatalos 
és ellenzéki oldalról, fiataloktól és idősektől egyaránt. Mást 

7 Baloldal és Nyugatosság. Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 
1978. II. 280. 

8 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Bp. 1984.104. 
9 Curriculum vitae. Esszék, tanulmányok. II. 683. 
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vár magától a költő, és mást vártak tőle kortársai is. Lehet-e 
az addig kialakított költő-szerepet folytatni, lehet-e ugyan-
úgy írni, mint azelőtt? Nem. Valóban minden másképp lett: 
megváltozik Babitsnak a szóhoz, a rímhez, a ritmushoz, 
a vers egészéhez, a művészethez való viszonya, s ebből 
következően megváltozik a versíráshoz, a kéziratokhoz való 
viszonya is. 

„A líra meghal." — írja 1922-ben (Régen elzengtek Sap-
pho napjai), s a pályakép alapvető módosulásával együtt 
megcsappan a költői termés is. 1920-ban csak egy verse 
jelenik meg: Ideges esztendők. 1921-22-ben két-két lírai 
művel lép a nyilvánosság elé: Dante, Karácsony elé Inkának, 
valamint A jobbak elmaradnak, Régen elzengtek Sappho 
napjai. Ezekből az évekből kéziratban maradt alkotást is 
alig találunk. 1923-24-től kezdve látszólag minden rendben, 
Babits újra tizenöt-húsz költeményt publikál évente. Ám 
ezek többnyire a magánéleti szférába való keserű visszahú-
zódásról, a hitves iránti segélykérő szerelemről, a „kettes 
csöndbe" való menekülésről szólnak. Lírájának másik köz-
ponti motívuma a szavak keresése, a dadogás, az önkifejezés 
nehézsége. Babits úgy érzi, hogy már csak „halkan, elfolyva, 
remegve jön" ajkára a szó (Cigány a sirolomházban), kín-
szenvedések közt, fakírként tűrve ül a béna földön és „tán a 
rímet, / mint leejtett pléh-csörgőjét a gyermek, / keresi" (A 
madonna fakítja). „Jöttek rossz szelek, elvitték a hangom" 
— panaszolja másutt (Hajnali gondolat). A létlíra objekti-
vitását, kristálytiszta formai tökélyét a mindennapok kínzó 
személyessége, a széttört forma, a szándékosan döccentett 
ütem és rím váltja fel. Nyoma van ennek a szerepválságnak 
a kéziratok formáján is. Már a háború alatt, de különösen 
a 20-as évek első felében ugrásszerűen felszaporodnak az 
apró cédulákra, mások levelére, széttépett borítékok hátára 
írt töredékek. Sok a ceruzaírású fogalmazvány, a lerövidí-
tett, csonka szó, mintha az elkapott, halvány íráskép is a 
létrehozott mű esetlegességét jelezné, mintha minden egyes 
szónál azt a kérdést tenné fel magának Babits: érdemes-
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e leírni a következőt. A költői szerep válsága a kézirat-
ban maradt versek nagy számán és azok vázlatosságán 
is lemérhető. Ezek jellegükben különböznek a fiatalkori, 
nyilvánosságtól visszatartott költeményektől; akkor Babits 
még nem találta elég tökéletesnek őket, ahhoz hogy az ol-
vasók elé bocsássa műveit, de leírásukkal, formálgatásukkal 
szívesen elbíbelődött. A 20-as évek fogalmazványait már 
nem azzal a szándékkal veti papírra, hogy publikálja őket: 
hangnemük teljesen személyes és kétségbeesett, és ennek 
mintegy lélektani tükreként írásképük kusza és nehezen 
olvasható. A költő, aki nemrég kódexeket meghazudtoló 
elrendezettséggel dolgozott, most arra ír, ami a keze ügyébe 
esik. Jellemző példa az a szerepválságról szóló vers, amelyet 
Antonio Widmar 1924 szeptemberi levelének hátlapjára 
firkantott ceruzával,10 s amely a Cigány a siralomházban 
címűnek az előképe, csak sokkal önmardosóbb és fájdal-
masabb, mint a közismert költemény. Megformálására is 
kevesebb gondot fordít Babits: 

Úgy mentem a harcba, hogy előttem 
lydiai fuvolások, mögöttem 
bíborsátrak... 

Győztem — de a fuvolák összetörtek. 
Sátraim az ágyú ronggyá tépte. 
Én egy rongyba 

• takarózva heverek a téren. 
Én nem fogok harcolni már többé. 
Kimerülten 

s elfeledve heverek — a láz 
forró kezét, szigorú ápolónő, 
homlokomra 

1 0 OSzK Fond III/l 698/12. Lásd: Belia György Babits Mihály össze-
gyűjtött versei. 587. (A továbbiakban: Belia.) 
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tette, s én már csak azon tűnődöm 
hogyha ez a kéz ilyen nehéz 
ez a semmi, 

hogyha ily nehéz a levegő 
súlya bőröm s rongyaim felett 
mily nehéz lesz 

még a temetőben a tömör föld 
súlya, ha meleg könnyeid talán 
meg nem puhítják, kedvesem... 

1924 telét Babits betegen a Bálint-klinikán tölti, itt kapja 
meg Osvát pár soros ünnepi jókívánságát, amelynek szintén 
a hátlapjára, alig olvashatóan, a ceruzát is alig megnyomva, 
csak odaveti rosszkedvű karácsonyi versét, a [Ti gazdagok! 
Karácsony...] kezdetűt, amelyben bús gyermekként „keresi 
a játékot ami nincs".11 Az itt írt versek a mélypontot 
jelzik: mindegyik csak ceruzaírású fogalmazvány, s talán a 
betegség által még komorabbá váló teljes elkeseredés szól 
belőlük: 

Utálom a szememet, 
mert csak rosszat látok azzal. 

Utálom a fülemet, 
mert csak rosszat hallok azzal. 

Utálom az ínyemet, 
mert csak rossz ízt érzek azzal. 

[Utálom a szememet...]12 

Szememet nyálka, szájamat utálat, 
karjaimat a pántlikás gyűlölség 
kötözi, és szívemet zord tudás. 

1 1 OSzK Fond 111/1827/28. Belia. 587-588. 
1 2 OSzK Fond III/l689/13. Belia. 590. 
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Mindent kidobtam, zsebeim üresek, 
mégis nehéz vagyok, nehezet nyeltem, 
szájamban ólom lelkiismeret. 

[Tudom, hogy csúszom...]13 

A húszas évek végén, a harmincas évek folyamán válto-
zást tapasztalunk a költemények hangnemében: közismert 
a poétikai átalakulás, a klasszicizáló forma felé fordulás 
Babits lírájában. Ezzel párhuzamosan vizsgálódásunk tár-
gyában, a kéziratok küllemében is átalakulást tapasztalunk. 
Babits újraformálja szerepét, újrateremti önmagát és köl-
tészetét. E változásokat nem tudjuk elválasztani életének 
alakulásától. 1927 elején nyilvánosságra kerül Baumgarten 
Ferenc végrendelete, amelyben Babitsnak szánja irodalmi 
alapítványának egyik kurátori posztját. Ezt akár a válságba 
jutott költőfej edelem-lét külső megerősítésének is tekint-
hetjük. E pozíció szimbolikus elismerése annak, amit sokan 
kétségbe vontak: hogy Ady után Babitsé lett e költői szerep. 
Sőt, Baumgarten egyúttal a legfőbb bíró szerepét osztja ki 
Babitsra, aki méltó lehet arra, hogy ítéljen — ha nem is 
a holtak —, de az elevenek felett. Véleményem szerint a 
húszas évek elmérgesedett irodalmi légkörén túl talán ez 
a hirtelen szerepváltás is oka annak a gyilkos hangulatnak, 
amely a Baumgarten-díjat körülveszi. 

A válság mélyén Babitsnak váratlanul jött segítség és 
pozitív kihívás a megtisztelő végrendelet. Szilasi Vilmos, a 
Svájcban élő filozófus-barát így üdvözli őt: 

„Mondanom sem kell mennyire örülök, hogy Baumgarten téged vá-
lasztott ki végrendelete végrehajtójának. Végre egy látható jele annak a 
hálának, mellyel neked az egész magyar nemzet tartozik."14 

1 3 OSzK Fond III/l 689/14. Belia. 590-591. 
14 Babits-Szilasi levelezés. Összeállította: Gál István. S. а. г.: Kelevéz 

Ágnes. Bp. 1980.106. 
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A szakirodalom még kevéssé tárta föl e változás közvet-
len lírai megjelenését. Babits ez év tavaszán publikál hosszú 
idő óta először bizakodó hangú verseket: A Lélek ünnepe, 
Kabátdobós, kalaphajítós s ide sorolnám a Politika című, 
végső kicsengésében optimista verset is. E költeményekben 
az új feladatnak, az új szerepnek gyürkőzó reménykedés 
szava hallatszik: „félre azt ami nehéz: a lélek / izzadt 
ruháját."15 Azt a versét, amelyet ugyanezen a tavaszon ír, s 
amelyben a hit mellett a kétely is hangot kap, természetesen 
nem publikálja16: 

Mi lenne ha kincseim újra fölásnám? 
Mert erős vagyok én, és gazdagabb mindenki másnál. 

Oh jaj vigyázz, a nagy vizeket kiszabadítani vészes! 
Kincsed tán nem is volt arany, csupa rozsdás és penészes. 

[Olyan-olyan gazdag voltam] 

A Nyugat szerkesztőségében és az irodalmi életben el-
foglalt jelentőségteljes helye, valamint az egyre nyomasz-
tóbb nemzetközi helyzet hatására Babits új magatartást 
alakít ki: az irodalom őrszemévé válik, az írástudóvá, aki 
vállalja a világítótorony heroizmusát, amely „mozdulatlanul 
áll, és híven mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem 
fordítja feléje az orrát".17 Ekkor írja híres esszéit, Verses 
naplóját, nagy verseit (Mint különös hírmondó...; Csak posta 
voltál), s legnagyobb ars poeticáját Az európai irodalom tör-
ténetéi. Felelősségteljes öntudattal vállalja szerepét, s nincs 
eltérés a tőle elvárt és az általa kialakított szerep között. 
Ezzel párhuzamosan, 1930-tól kezdve látványosan csökken 
az asztalfiókoknak írt művek mennyisége, kettőt, hármat, ha 
találunk a hagyatékban. Megnő viszont a gépiratok száma, 
a kéziratok pedig általában rendezettek, áttekinthetőek 

15 Kabátdobós, kalaphajítós. Első megjelenés: Nyugat, 1927. ápr. 16. 
1 6 OSzK Fond 111/1698/22. Belia. 603. 
17 Az írástudók árulása. Esszék, tanulmányok. II. 234. 
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lesznek: egyszerű munkaeszközzé, közvetítővé válnak az író 
és a nyomda között. 

A kései Babits lírájának egyik fő témája a halállal való 
szembenézés, az „Oh jaj, meg kell halni, meg kell halni!" 
gondolata. A fájdalommal küszködő, a betegséggel kínlódó 
költő kéziratai között újra felbukkannak a töredékek, a 
csak magának készülő, személyes hangú lírai vallomások. A 
Hátrahagyott versekei sajtó alá rendező Illyés Gyula hívja fel 
rá a figyelmet, hogy a költő utolsó esztendeiből találhatunk 
befejezetlen „elölről és néha többször is újra és újra kez-
dett kéziratot".18 1936-ban versei egy részét kockás fedelű 
füzetbe kezdi írni, amelyet Iskolai füzet néven tart számon a 
szakirodalom. Itt alakítja, tökéletesíti a Jónás könyvéi, néha 
egy-egy versének többször is neki rugaszkodik, hogy aztán 
végül mégis áthúzza a végső tisztázatot, mintegy önmagának 
is jelezve, hogy mégsem akarja publikálni az elkészült verset 
(például: [Miért hazudsz te fáradt öreg arc...]19). Hosszú 
időn, éveken keresztül ide jegyzi le futó gondolatait, játé-
kosan keserű rímötleteit. 

Maradjatok összesek 
Egy költőt eltemettem 
Most már más költő leszek 
És leszünk vele ketten. 

[Az összes költeményekre] 

Már alkonyul az életem... 
Kellene még egy szerelem. 

* 

18 Babits Mihály hátrahatott versei. S. а. г.: Illyés Gyula. Nyugat, 
1941.3. 

1 9 OSzK Fond 111/2303. 29-31. fólió. 
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Tudod mi áll előttem? 
A fulladás. 

Ezek a hol ceruzával, hol tintával írt vázlatok mégis kie-
gyensúlyozottabb írásképet mutatnak, mint a 20-as években 
keletkezettek. A különböző töredékeket csillag vagy kis 
vonalka választja el egymástól. Már a gesztus maga, hogy 
füzetbe jegyzi le őket Babits, a megőrzés szándékát jelzi. 
Melczer Tibor az Iskolai füzetben a termés begyűjtésének és 
a számvetésnek állapotát látja.20 Babits valóban számtalan 
gondolatot és rímötletet használ fel ezek közül tanulmánya-
iban, cikkeiben, verseiben. Külön becsben tartja az itt elkez-
dett lónás könyvéi. Nemcsak a publikálásra szánt gépiratot 
készíti el, hanem nagy gonddal egyszer letisztázza kézzel 
is az egész költeményt. Ajándéknak szánja — a következő 
dedikációval: 

„Kedvesemnek, aki e versnek első olvasója volt, kifogyhatatlan szere-
tettel adja a kéziratot - mely ép e napon készült el - névnapjára 1938-
ban. Mihály."21 

A költő életének egyik fő műve így kéziratként is megdi-
csőül, az első olvasó, Török Sophie, az első, nyomtatás előtti 
teljes példányt tarthatja kezében. Babits újra — mint fiatal 
korában — egy különleges kézirattal szeretné hangsúlyozni 
e mű megszületésének pillanatát, amelynek irodalomtörté-
netijelentőségével az érett költő biztos önismereten nyugvó 
gazdag tapasztalatai alapján tisztában lehet. 

Ha Babits hagyatékáról beszélünk, s a kéziratokhoz való 
viszonyát elemezzük, nem mehetünk el szó nélkül a Be-
szélgető füzetek22 mellett, amely egy szenvedéstörténetnek 
kéziratos lenyomata. 17 kockás füzet, tele gondolattal és fáj-
dalommal. Beszélni nem tudván, Babits a leghűségesebb és 
legpontosabb naplót vezeti. Amikor olvassuk, olyan mintha 

2 0 Melczer Tibor Babits Mihály „Iskolai füzete". ItK 198/2.172-191. 
2 1 OSzK Fond III/2281. 
22 Babits Mihály beszélgető füzetei. S. а. г.: Belia György. Bp. 1980.1—II. 
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személyesen lennénk jelen betegágyánál. Ezeken a lapokon 
már nem a költőt látjuk, hanem a kínlódó, küzdő embert, 
akinek a leírt szó az egyetlen eszköze, hogy kapcsolatban 
maradhasson a világgal. A könyvformában megjelent szöveg 
a huszadik századi magyar irodalom egyik legmegrázóbb 
dokumentuma, és magukat az egyszerű spirálfüzeteket la-
pozni egyenesen torokszorító. Minél nagyobb a szenvedés 
annál több az aláhúzás, annál több a felkiáltó jel és a 
kérdőjel. Néha a betűk 5-6 sort is betöltenek, néha csak egy-
egy fájdalmas szó van egy lapon. A legmegdöbbentőbb az 
utolsó, félbemaradt oldal, a befejezetlen reszketeg sor és 
a gondosan kihegyezett ceruza, amely azóta is ott lóg egy 
zsinóron a füzethez csomózva, és amely ötven évvel ezelőtt 
fogyott kicsire a sok használattól. 



SZIGETI LAJOS SÁNDOR 

„NAKONXIPÁN V Á R MÁR, 
N A K O N X I P Á N " 

(MOTÍVUM ÉS KÖLTŐI MAGATARTÁSFORMA) 

Képzeljük el, hogy 1907. május 11-ét írunk s Pesten 
vagyunk egy tárlaton, Gauguin kiállításán. Ha a képek 
között sétálunk, egy költő-festővel — Juhász Gyulával — és 
egy festő-költővel — Gulácsy Lajossal — találkozunk, akik 
elragadtatással szemlélik a festményeket, amelyek valami-
képpen vágyott saját világukat, művészi-esztétikai elképze-
léseiket látszanak megvalósítani, mintha — úgy érezhetik 
— önmagukkal, vágyott önmagukkal, eddig ilyen módon 
igazán meg nem fogalmazott, mégis hasonlóan megformált 
énjükkel találnák szembe magukat, mintha „találkozná-
nak", hiszen találkoznak is: nem véletlen ugyanis, hogy a 
XIX. század közepi Európából, a civilizációból való elvá-
gyódásra emlékeztető érzés egyként jellemzi őket ekkor, 
nem véletlen, hogy megérinti mindkettejüket az az „új 
világ", amelyet épp Gauguin képein fedeznek fel: Tahiti a 
menekülés, az elvágyódás szimbólumává lett. Példa lehet 
erre Juhász Primitív á\a: 

„Már jártam e rőt avaron, / Oly ismerős e buja vadon, / Álmosan, 
szabadon. // És rokonom e bama csapat, / Mely álmatagon tovahalad / 
A lesült fák alatt. // És testvérem e nagy feledés, / Elpihenés, elheverés, 
/ Elcsöndesedés. // Ó táj, Tahiti, Citere, // Álmatlan álmom szigete, // Ó 
vágyam ligete: // Szent televény, velem rokon. / Be jó volna, túl gondokon / 
Heverni e homokon!" 
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A vers alcíme nem más, mint Egy Gauguin-kép alá. Hogy 
Juhászt is ennyire megérintette Gauguin, arra Csepü álné-
ven, a Máramarosi Szemlében május 24-én megjelent mélta-
tó kritikája is bizonyíték.1 A költő is a „Gesamtkunstwerk" 
képviselőjének — jellegzetes szecessziós gondolkodás! — 
érzi magát, bizonyítja ezt Anch'io című műve: 

„Művész vagyok. Kifáradt, keskeny ujjam / Egy lant idegén álmodozva 
babrál, / Úgy simogatom a szép és új igéket, / Mint perzsaszőnyegét 
a kalmár. / Szerelmes vagyok rejtelmes szavakba, / Melyek nagy órák 
lázában fogantak / És pirosan és égőn és ragyogva / Új színeket lopnak az 
alkonyainak. / Nem látom én az utcák szürkeségét / S a közönyös arcok 
nekem nem élnek. / Testvéreim a csillagokba néző / Nagy álmodók, a 
szomorú merészek. / Művész vagyok. Mélységek és magasság / Gyopáros 
ösvényén kúszom magamban. / Keresek egy virágot, új virágot, / Hogy érte 
életemet adjam!" 

A költő szívesen emlékezik vissza a napra, amikor először 
találkozott a festővel: tanári vizsgája miatt utazik Pestre s es-
te a Vígszínházban Reinhardt rendezésében Wedekind drá-
máját, a Tavasz ébredéséi nézik meg együtt — az immáron 
baráttal — Gulácsy Lajossal; A Nemzeti Szalonban látott 
tárlat tehát egy — ha tetszik — poétikai hagyománnyá, mo-
tívummá lett e pillanatban, amelyet együtt éltek meg. Ez a 
magyarázata annak, hogy a híres-hírhedt „újságíró" — nem 
egyszerűen csak az volt! —, Magyar László a költőt ötven 
éves születésnapja után felkeresi a szegedi Kálvária sugárúti 
„otthonában": azaz az idegklinika kertjében s interjút kér 
tőle (Juhász nem nyilatkozott senkinek), a három részes 
beszélgetésben jelentős szerepet kap ez az első találkozás: 

„Gulácsyt szerettem a legjobban... sohasem felejtem el azt a színházi 
estét, amit együtt töltöttünk. Nevezetes este volt. Wedekind darabját, a 
Tavasz ébredését játszották a Vígszínházban. Azért mentem akkor Pestre, 
hogy letegyem a pedagógiai vizsgát, 1909-ben. Május volt. Ott szorong-
tunk, lelkesedtünk a karzaton, Gulácsyval, Kosztolányival, Babitssal, és 
tüntettünk azok ellen, akik a rosszul értelmezett erkölcs nevében tüntettek 

1 Vö. Juhász Gyula Összes Művei 5.1898-1917. Prózai írások. Szerk.: 
Péter László. Akadémiai, 1967.124, 100, illetve 602. 
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a darab és az irodalom ellen és a rendőrök akkor azokat a tüntetőket 
vezették ki a színházból, amely akkor még templom volt. Különösen a 
magyar színház. Menedéket adott a német Wedekindnek, akit a császári 
tilalom száműzött a német színpadról. Ó maga is játszott a budapesti 
előadásokon. Felejthetetlen este volt. Akkor forrt össze a szívem Gulácsy 
szívével."2 

Talán nem véletlen, hogy ekkor — 1908-ban — írja meg 
a költő Turris eburnea című művét, amelyben így szól: 

„Elefántcsonttorony, Művészet, / Én is boldog rabod vagyok. / Ha 
kitagad, kiver az élet, / Fehér tetőd felém ragyog / Elefántcsonttorony, 
Művészet. // Örök hajlék, be jó tebenned, / Őrök szökőkutad csobog. / 
Lemossuk ott a földi szennyet, / Mi álmodók, mi alkotók. / Örök hajlék, 
be jó tebenned // S be fáj leszállani közétek / Gondok, napok, élet, halál, 
/ Rossz emberek, bús hangyavár, / Hol sár a hó, a szépség vétek, / Rossz 
emberek, bús hangyavár, / Be fáj leszállani közétek!" 

Ez: a „hallgatás tornya", a „nagy Üvegház" későbbi lírá-
jának is — nem elemzett — sajátos világa. Tulajdonképpen 
a jelzett időponttól akarva-akaratlanul szinte párhuzamos 
poétikai világnak lehetünk tanúi a két művészre figyelve. 
Bizonyság erre a hasonló időkezelésű a Nagy üvegház című 
vers s a Tűnődés című festmény: mindkét mű esetében a 
lényeges egzisztenciális-poétikai kérdés maga az ,,idő"(!). 
Juhász versének megszólalásakor válaszul mintegy magunk 
elé képzelhetjük Gulácsy festményeit: 

„Érezted-e, ha csókoltál szerelmes / És boldog éjjel, hogy e perc-
ben éppen / Hány ajkat csókol a halál kegyelmes / Kegyetlen ajka, 
mely rád vár az éjben? / Érezted-e, ha mámor tarka fátyla / Borult 
szemedre, hogy e pillanatban / Hány kiégett szem néz az éjszakában 
/ És hány revolver hüs ravassza csattan? / S érezted-e, ha megalázva, 
fázva, / Kószáltál, vert eb s vártad a halált már, / Hány csók csattan, 
kehely cseng s a világnak / Hány hitvány dús parancsol, mint a császár?" 

(Tűnődés, 1924) 

2 Magyar László: „Amikor én ínam, a véremmel írtam " Három 
látogatás az ötvenéves Juhász Gyulánál. Délmagyarország, 1933. április 16. 
15-16. (Akiemelés tőlem - Sz. L. S.) 
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Barátságuk elmélyül, Nagyváradon is gyakran találkoz-
nak: 1909. június 13-án a MIENK — a Magyar Impresszio-
nisták és Naturalisták — kiállítást rendezett Nagyváradon s 
a holnaposok is fölléptek. A rendezésben, a propagálásban 
a holnaposok nagy szerepet játszottak. A matinén Bölöni 
György mondott bevezetőt, szerepelt Dutka Ákosné -
Dutka, Juhász, Ady és Ernőd Tamás verseit szavalta —, 
Dutka Ákos a Holnap és a MIÉNK rokon művészi törek-
véseiről, Rippl Rónairól, Perimutter Izsákról beszélt, végül 
pedig: 

„Gulácsy Lajos művészetéről Juhász Gyula eredeti, új szempontokból 
fejtegette azokat az elemeket, amelyekből Gulácsy modem és egyéni művé-
szete kialakult. Astilizálás jelentőségéről, korunk történeti stílusérzékéről, 
Gulácsy prerafaelita és rokokó témáiról igen érdekes gondolatokat művé-
szi formában adott elő." (Matiné az impresszionisták tárlatán. Nagyvárad, 
1909. június 15.) 

Akövetkező matinéra június 20-án kerül sor, ezt — a beszámoló szerint 
— „Juhász Gyula, a kiváló költő nyitotta meg. . . jelezve a művészettörté-
neti esemény jelentőségét. Azt fejtegette, hogy az első vidéki város Nagy-
várad, ahol megértő emberek tudatában él, mily szép és nagy jelentősége 
van annak, hogy a modern művészi törekvések oly nagy alakjait, mint Ady 
Endre, Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, együtt ünnepelheti a megértők 
pár száz főnyi tábora." (Irodalmi ünnep a MIÉNK tárlatán. Nagyvárad, 
1909. június 22.) 

A matinén szerepelt még Gulácsy, aki Kopott freskók 
címmel egy XIII. századbeli idillt olvasott föl, Rafael Irma és 
Mezey Zsiga zeneszámokkal szerepeltek, végül Ady három 
új versét olvasták föl nagy sikerrel. A beszámoló csak az 
Anti Krisztus útját említi cím szerint.3 Nem véletlen, hogy a 
jelzett matinékon éppen Juhász az, aki Gulácsyról szól, nem 
csak a hasonló gondolkodás köti össze őket, hanem az is, 
amiről már szóltunk: Juhász gyakran szól festőkhöz, festők 
nevében (Giorgone, 1909., Tiziánnak, 1918.), sőt magát is 
festőnek állítja: Io sono pittore, szívesen ír beszámolókat, 
publicisztákat is festőkről, neki is mintája Boticelli, Michel-

3 A beszámolót idézi Ilia Mihály: Szegediek a holnaposok között. Acta 
Históriáé Litterarum Hungaricarum, Tomus XXIV Szeged 1987. 44-45. 
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angelo, Velasques, Watteau, Gauguin, „szűz rokonaként" 
emlegeti Gulácsy lelkiatyját, Beato Angelicot, azaz Fra 
Angelicot (Gioconda, 1910.), Fra Filippo Lippit, Giottót 
gyakran formálja meg s tudjuk, hogy az idő tájt Gulácsynak 
is éppen az említettek jelentenek mintát, hogy Giottóban 
fedezi fel a lélek tükröztetésének szándékát, a „belső látás" 
törvényét, Giottót hívja segítségül, amikor megfogalmazza 
feladatát: lélekben visszatérni az igazi szépséghez. Egyként 
jellemzi mindkettőjüket, a költőt és festőt egyaránt a re-
zignált elfordulás a világtól, amelyhez követhető alapot a 
preraffaeliták törekvései jelentettek. Nem véletlenül fogal-
mazza meg Eisler Mihály, hogy 

„Gulácsy az első magyar művész, az egyébként más problémákkal 
küzdő Csontváry mellett, ki a valóság ábrázolását radikálisan elhagyta 
és egy lelki világ kivetítésébe fogott. Képei álomlátások, álruhát öltött 
jövevényei az öntudatlannak, mitikus színvallomások egy soha teljesen meg 
nem fogható belső univerzumról. Ha fest, a dolgok mögé nyúl és spirituális 
jelentőségüket keresi."4 

Gulácsynál is összeolvad irodalom, festészet és zene, 
Shakespeare, Dante, Hugo, Flaubert ugyanúgy a világban 
való rejtőzködést jelentik számára, mint választott „álne-
vei", beöltözései — mindezek a jelen elutasításaként fo-
galmazódnak meg. Germanus Gyulától tudjuk — többek 
között —, hogy Gulácsy gyakran öltözött be a szó szoros 
értelmében is: hol Szent Lajosnak, hol egyszerűen csak 
középkori lovagnak. Szép példa erre az, amikor volt osztály-
társa, Germanus Gyula véletlenül meglátja Firenzében: 

„Lassan ballagtam a szűk utcákon, gyakran zsákutcába kerültem és 
vissza kellett fordulnom. Az egyik utca kereszteződésénél gyerekek hangos 
lármája zavart meg. Rikoltoztak, nevetgéltek. Egy furcsa-nyurga, különös 
embert követtek: szűk harisnyanadrágba volt bújtatva lábszára, csak comb-
jain buggyosodott ki és dereka puffos ujjú mellénybe volt szorítva. Fején 
strucctollas kalapot lengetett a szellő, oldaláról tőrszerű kard lógott le. 
Mintha egy múzeumbeli festményből lépett volna ki a firenzei utcára, vagy 
éjszakai álarcosbálból csak most tántorogna haza. Én meggyorsítottam 

4 Eisler Mihály: Gulácsy Lajos. Magyar Művészet, 1933. 65-70. 
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lépteimet, hogy szemtől-szembe láthassam. Meghökkentem, mintha a múlt 
életre kelt volna és felkiáltottam: — Lajos! Az ördög bújt beléd!" 

A harisnyanadrágos „maskara" valóban Gulácsy volt, 
akit nem zavartak az értetlenkedő gyerekek, mint mondta: 

„ . . . bolondnak tartanak itt is, de nem bántanak. Azt hiszik, tréfálok, 
pedig halálosan komoly dolog ez. Én a múltban élek, ők ebben a fontosko-
dó jelenben."5 

Juhász Gyula is gyakran ölt magára verseiben maszkot, 
megírja a téboly verseit (Széchenyi, Tompa), régi figurákban 
kelti magát új életre (Mercutio dala, A föltámadt Lázár, 
Odysseus búcsúzik). Mindkettőjükről elmondhatók Oscar 
Wilde szavai: 

„Az ember legkevésbé önmaga, ha saját személyében beszél. Adjatok 
neki álarcot és az igazat fogja mondani."6 

Mindketten fölveszik — hol idézőjelesen, hol valósá-
gosan — a Watteau-kabátkát, mint Gulácsy A bolond és 
a katona című képén, vagy Juhász a „Hol Watteau tája 
ring a tóban" kezdetű Milliard kisasszony — 1908 — és 
Watteau — 1909 — című versében s nem véletlenül lesz 
közös figurájuk Ophélia, Eugénie Grandet, Salome vagy 
éppen Bovaryné. Mindkettőjüket vonzza a bohóc, a clown, 
pierrot felölthető figurája, a rokokó világa, ami persze — a 
korszakot szemlélve — nem található különösnek, hiszen a 
hoflmanni játékosság, a fantasztikum-keresés, Oscar Wilde, 
Maeterlinck hatása ott érezhető Ambrus Zoltán, Szini 
Gyula és mások munkásságában is. Juhász Gyula oeuvre-
jében erre példa lehet a Menüett és a Rokokó, de amiigazán 
megkülönbözteti őket a kortársaktól, amiben igazán sajáto-
san egyek lehettek, az az, hogy a kortársakkal szemben — 
akik Gulácsyban csak a deviánst látták, értékelték vagy épp 

5 Germanus Gyula: Osztálytársam, Gulácsy Lajos. Magyar Nemzet, 
1964. szeptember 13.12. 

6 Idézi Szabadi Judit: Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Előszó. 
Szépirodalmi, 1989.10. 
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utasították el (értékelte Erdei Viktor, Balázs Béla, Bródy 
Sándor, Kosztolányi, Karinthy, Cholnoky László), addig 
Juhász Gyula valóban „találkozott" vele és benne azzal a 
kortárs művésszel — s innen az életre szóló művészbarátság 
— , aki a talajvesztettség, a magányérzet, a csonkaságtudat, 
a „széthulló világ" képzete, a művészi kifejezhetetlenség 
elől menekülve új dimenziókat keres s valamiféle — álta-
lános művészeti-poétikai elvet követve — a varázslásban 
véli fölfedezni a lehetséges szabadulásmódot. Láthattunk 
hasonló tendenciát a XIX. század derekán is már, ez mégis 
más, s külön más, amit Gulácsy képvisel, hiszen ő komolyan 
veszi a „játékot", azaz nem egyszerűen jelmezként fogja 
fel az „arany középkort", hanem megpróbálja megélni: 
beöltözései legalábbis ezt bizonyítják. Ezzel magyarázha-
tó, hogy Gulácsy számára nincsenek művészi ágak, csak 
művészet létezik — ha tetszik, ismét a Gesamtkunstwerk 
szellemét igazolandó —, hogy csak az „istenülés vágya" — 
a múlt, a szerelmek, az emlékek — szent számára, a halál, 
a melankólia, a magány érzete fogalmazódik meg minden 
alkonyában, a gyermekkorban s a „kert" motívuma is a maga 
hármasságában szerepel: az édenkert, a szerelem kertje 
és a sírkert — a hagyományoknak megfelelően — együtt-
egyszerre formálódnak meg festményein, de ugyanezt látjuk 
Juhász Gyula verseiben is: a feltámadásból való kirekesz-
tettség élménye, az égi és a földi szerelem azonosíthatósá-
gának kényszeredett megfogalmazhatósága a juhászi verset 
is majdhogynem szürrealistává teszi (Az építőmester éneke, 
Az elefántcsonttorony, A hallgatás tornyában, Feltámadás, 
Profán litánia stb.). íme, ez az az időszak, amikor Gulácsy, 
a festő megteremti a maga külön világát, elkezdi festeni 
képeit Nakonxipánról, a Hold és köztünk lévő országról s 
e világot a maga módján halálosan komolyan veszi, valós vi-
lágként kezeli. Ezt érezhette meg költőtársa-barátja: Juhász 
Gyula, amikor lelki közösségük bizonyságaként ekkor, tehát 
1909-ben barátjának ajánlotta három évvel korábbi versét, 
Az áloévirág címűt: 
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„A kert ölén sötétlik, mint a bánat / Az áloé, a száz évben nyitó. / 
Rejtelmesen csobog a kerti tó, / Tükrén az első csillag fénye bágyad. // 
Sötét, magas apáca árnya lebben, / Az angelusztól megcsendül a táj, / A 
jázminoknak dús illata fáj, / porladó álmok nyílnak ki a kertben. / / S a bús 
klarissza, ráboruló éjben, / Elmélázgat, az áloélevélen, / Melynek virágát 
látta még a gyermek. // S mely egykor — de néki soha, soha! — / Szirmát is 
bontja, illatát is ontja / Jövendő ifjúságnak, szerelemnek." 

Juhász kitűnő érzékkel meglátta, hogy valamilyen formá-
ban 

„mesemondók voltak a Rafaelló előtti művészek is, akik néha kezdet-
leges eszközökkel, képzetekkel, mégis meggyőző erővel tudták elmesélni 
képeiken a Bibliából, a legendákból vagy a való életből merített mondani-
valókat."7 

Ezért nem véletlen, hogy Bölöni György oly nagy szere-
tettel emlékezik meg a festőről: 

„Gulácsyval nagyon összebarátkozott Juhász, és az álomlátó, feminin 
lelkű festő, aki alig élte a földi élet realitásait, mert annyira lekötötte 
Nakonxipánnak nevezett képzelt világa, amiről folyton mesélt, amit ál-
landóan rajzolt, festegetett, s aminek világát maga teremtette fantáziás 
alakokkal benépesítette, a törékeny, nőies, szelíd, az egyéniségét lírájában 
felolvasztó Juhászban találta meg a maga mását, rokonát, aminthogy 
Juhász is Gulácsyban a magáét. Heteken át együtt volt elválaszthatatlanul 
a két barát. Juhász méltányolta Gulácsy álomvízióinak finom művészetét, 
de még inkább az igazán ritka bájjal megáldott embert. Tetszett neki 
ez a művészi játék, és nem volt aztán Gulácsynak megértőbb, ragaszko-
dóbb és hódolóbb értékelője, mint 6. A nagyváradi nyári éjszakákban 
két árnyékként imbolygó romantikus figura rótta a Hársfa-sor alatt az 
utat, vagy valósággal andalgott a Bunyitaligetben, egymás szellemétől 
megigézve: kora legigézetesebb piktolírikusa, Gulácsy Lajos, és az akkor 
már költészetében a csillagok felé szálló Juhász Gyula.8 

A talán legkorábbi dokumentum értékű említése e világ-
nak éppen Bölöni nevéhez fűződik, ő írja 1906. augusztus 
30-án Párizsból: „Kedves Gulácsy fiú... mit csinál maga ott 
magyar Na'Conxypanban?" E fantasztikus mesevilág úgy 

7 Szij Béla: Gulácsy Lajos. Corvina, 1989.36. 
8 Bölöni György: Nemzedékről nemzedékre. Szépirodalmi, 1966.406-

407. 
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forrt össze Gulácsy nevével, mint Csontváryé a cédrusokkal 
és Egryé a Balatonnal, Lyka Károly még róla írott cikkének 
címéül is ezt adta: „Na'Conxypan festője", jellemzésül pe-
dig ezt írta: 

„Na'Conxypan egy város neve, mely túl fekszik minden geográfián, túl 
a földgömbön, testetlen asztrál lények lakják, felfoszlott formájúak, sápadt 
színük csak éppen dereng, cselekvésük erély nélkül való imbolygás. Néme-
lyik színnévált illatnak hat . . . Ott nincs erő, nincs akarat, nincs semmiféle 
mérhetőség. Mint felesleges lom, ki van belőle vetve a gondolkozásnak ama 
sínje, amit mi a földön logikának nevezünk..."9 „Gulácsynak csakugyan 
szüksége volt Na'Conxypanra — magyarázza Szabadi Judit —, mint egy 
olyan megnevezhetőségre, mely legitimitást ad különcködésének. Bohókás 
agyszüleményei beterelhetőkké váltak egy valóságtól — de a káprázattól is! 
— merőben eltérő koordináta-rendszerű világba, melyet Na'Conxypannak 
keresztelt el, és Na'Conxypan lakói számára mindazt a szabálytalanságot 
megengedte, illetve természetükké tette, amely miatt ő maga a józanok 
szemében gyakran komikussá vált.... Egy valóságos boschi univerzum 
elevenedik meg ezekben a szövegekben, úgyhogy a Na'Conxypan-i írások 
talán még festészetéhez képest is újdonságokkal szolgálnak. A rajzok 
egyébként sem tudják átfogni ennek a > különös különítménynek< — 
ahogyan Gulácsy saját országát többek között elnevezte — valamennyi 
sajátosságát, mivel az ország alkotmányának, államigazgatásának, gazdál-
kodási formájának, nyelvének, pénznemének, igazságszolgáltatásának stb. 
az ismertetését csak a verbális kifejezésmód közvetíthette."10 

Amikor — úgymond — végleg bezárulnak Gulácsy mö-
gött az idegklinika kapui, hogy közel egy évtizeden keresztül 
— 1932-ben bekövetkezett haláláig — a világtól elzárva, 
végleges magányban éljen, Juhász Gyula kétszer is megidézi 
barátja szellemét. 1925. február 1-én a Magyarságban A 
szépség betegének nevezi, őrületét szentté avatja. Az írás 
szellemét érzékeltetendő álljon itt néhány részlet: 

„Angyali lélek egy szatír testében: ez volt az első gondolatom, amikor 
fiatalságomban legelőször találkoztam Gulácsy Lajossal.... Bevezető elő-
adást tartottam róla az ünnepélyes megnyitáson, amelyre ő a dán királyfi 
kosztümjében és karddal oldalán akart megjelenni, én mint a korai rene-
szánsz és kései barokk köztünk járó szellemét üdvözöltem. Ő mosolygott, 

9 Idézi Szabadi Judit: i. m. 21. 
1 0 Uo. 22. 
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kedveskedett és egy hosszú elbeszélést olvasott föl Nakonxypánról, amelyet 
a közönség nagy része ámulva és bámulva hallgatott Gulácsy igazi 
tragédiája, amely elől a téboly lárvája mögé menekült: egy tiszta művész, 
egy tisztára művészietlen korba született bele és megpróbálta azt a maga 
számára elviselhetővé tenni, sőt a maga képére és hasonlatosságára szépí-
teni. Túlságosan gyönge és gyöngéd volt ehhez, és túlságosan erőszakos és 
kíméletlen a kor, hogy ez sikerülhessen. így menekült lassan, de biztosan 
egy másik dimenzióba innen, a halál életéből az élet halálába: az őrületbe. 
De mint Oféliáé, az ő tébolya is szép volt. Dalolva merült el az örvénybe és 
virágokat hintett a habok közé."11 

Gulácsy Lajosnak című versében is hasonló világnak 
lehetünk tanúi, mintha még irigyelné is barátját a költő 
azért, hogy nem kell a való világot élnie: 

„Lajos, elér-e hozzád még a hangom, 
Mely úgy remeg, mint nyárfák estelen, 
Ha rajtuk ring az alkonyi harangszó 
S rájuk ragyog a csillagszerelem, 
Elér-e hozzád hangom, a szívedhez, 
E nagy, bíbor virághoz, mely beteg 
És az agyadhoz, mely — ó drága serleg! — 
Gyász és nyomor borával telve meg! 
Elér-e hozzád hangom, a naiv, bús 
Juhászkolomp a végtelen teren 
És fölver-e egy percre álmaidbul, 
Melyekben nincs már többé értelem? 

Ó értelem! Hogy tudja ezt a többi, 
A kalmár, börzés, a kalóz, betyár, 
Csak okosan, csak adni, venni, ölni, 
Törvényesen, míg az idő lejár. 
Csak enni, nőszni és álmodni néha, 
De óvakodva, mert itt élni kell, 
Potom a szépség és művésze léha, 
Csak egy a mentség, egy csak: a siker! 

11 Juhász Gyula Összes Müvei. 7. Prózai írások. 1923-1926. Szerk.: 
Péter László. Sajtó alá rend.: Ilia Mihály. Akadémiai, 1969.173-174. 
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Lajos, emlékszel, amikor először 
Kerített össze minket alkalom, 
A boldogságos, békés délelőttön 
Gauguinnek száz lázálma a falon? 
A sárga fényben a kövér banánok 
S a sárga tájon barna emberek, 
Az elveszett Éden, mely fájva-fájón 
Bennünk zokog, ujjong, ragyog, remeg. 
S a furcsa bálvány, szent fából faragva, 
Mosolya sír és bánata mosoly, 
Önarcképem! — mondottad és a zajban 
Kacajod bongott, mint ha szél dobol! 

Lajos, emlékszel Váradon, tavasszal 
A kis csapszékben, hol Watteau lakott, 
Lerajzoltál, vén márkit, vaskalappal 
S tegnapnak láttad már a holnapot. 
A Köröst néztük és láttuk Velencét, 
A kávéházban Goethe ült velünk, 
Esengtük Grandet Eugenia szerelmét, 
A csillagot kerestük, amely letűnt. 

A csillagot kerestük... merre is vagy, 
Hisz még nem hullottál az éjbe le, 
Még ég fölötted estenden a villany, 
Még mérik, lázad nő, vagy süllyed-e? 
Lajos, hiszen mi voltunk már azóta 
Ott is, tudod, nem mondom, fáj a szó . . . 
Ahol ketyeg a lélek, mint az óra, 
De nem mutat időt, irtóztató. 

Te ott maradtál, hallom, jobb neked már, 
Mint ez a másik, józan, gaz pokol, 
Hol gond, ital, nő, robot és a seft vár 
S a legszebb vágy legrutabban lakol. 
Te ott maradtál: téren és időn túl 
Sétálsz a kertben, csillag s híd alatt, 
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Nem hallasz már ugatni szűkölő bút 
S nem látod a halált, amint arat, 
A mosolyt, melyet festett Lionardo, 
Nem látod a nőn, — csöndesen halad 
Agyadban, mint a Léthe, mint az Arno, 
Az örök semmi a vak nap alatt. 

Nincsen remény s te nem tudod. Szelíden 
És finoman — hiszen művész vagy, Lajos — 
Babrálsz a párnán ujjaiddal. Az Isten 
Legyen irgalmas. Ó csodálatos 
Szent, tiszta művész, Giotto jó utóda, 
Alázatos, hű, tőled nem kíván 
Már e planéta semmit és a holdba 
Nakonxypán vár már, Nakonxipán. 

íme az irodalomtörténeti pillanat. Juhász e versétől kezd-
ve egy motívum indul költői vándorútjára. Weöres Sándor 
1944-ben lel rá a Medusa című kötetében, ekkor írja meg 
Dalok NaConxy Pan-ból című húsz darabból — négyso-
rosból — álló művét, amelyet majd a rázáruló csöndet 
követő, 1956-ban közölt A hallgatás tornya című könyvében 
jelentet meg újra. E mozzanatok egyszerre utalnak vissza 
Gulácsyra és Juhászra is, hiszen az „elefántcsonttorony" 
motívumának igazi korábbi hazai „kiaknázója" Juhász volt, 
gondoljunk csak épp A hallgatás tornyában című versére 
vagy a következőkre: Építőmester éneke, Turns ebumea, 
Fohászkodás, Az elrejtező, Az élet hegyén, A magány, Az 
én magányom, Flaubert emlékének, Fidiász a népnek. A 
Weöres-vers abban az időszakban születik, amikor számos 
más „utaztató" műve. Ekkor írja A célról című versében: 
„Nem kell ismernem célomat / mert célom ismer engem." 
Rákos Péter írja erről az időszakról: 

„Bármilyen rejtett műhelytitkai vannak is, látszatra megejtő gondatlan-
sággal versel, akárcsak Kosztolányi Britannicusa, akinek Néró, a féltékeny 



808 Szigeti Lajos Sándor 

fivér, csodálattal elegy irigységgel mondja: >Minden igéd mintegy a hallga-
tás tornyából lép ki, mindenkit megtévesztve, sápadtan ésjelentősen.<"12 

A vers tehát akkor íródik, amikor a Kínai templom, amely 
azonban csak 

„egyik példája csupán azoknak a távoli tájaknak, rég múlt koroknak, 
ahová a költő szívesen látogat el képzeletében. Máskor >Altwien<vagy 
maláji ábrándképek, újszövetségi apokrifek és ómagyar nyelvemlékek 
világába vezet, megjelenik költészetében Médea és a Minotaurus, Etiópia 
és a norvég fjordok, a cseremisz népköltészet és Na соплу Pan rejtelmes 
szigete, a tudtunkkal Gulácsy Lajos lázas elméjében fogant vízió. A hit és 
az imádság őszinteséggel átforrósodott és ugyanakkor kecsesen profanizált 
világa is úgy bukkan fel lírája összképében, mint átváltozásainak egyik 
lehetősége és színtere, s éppígy a pogány bukolika, mely a földi élet 
örömeinek dicséretét zengi, a villonian, vagy ha úgy tetszik, rictusian nyers, 
naturalista hangvételű költemények is. Minden szerepébe becsületesen 
beletett valamit önmagából, de egyikben sem adta önmagát. > Csak kerete 
vagy magadnak< — írta egyik egysorosában."13 

Weöres verse, a Dalok NaConxy Pan-ból az automati-
kus írásmódot mutató szürrealisztikus képzettársításaival 
egyértelműen visszamutat a szürrealizmusba átcsúszó szim-
bolizmusra, amely Gulácsyt jellemezte:14 

Hová repültök, háromélű kardok, 
forróságtokra mely ég szele fútt, 
e jeltelen világon mit akartok, 
míg ajzott húrként pendül a Tejút? 

Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem 
és csúsztam benne fejjel lefelé 
mindig gyorsabban — s hasztalan reméltem, 
hogy kiérek az igazság elé. 

1 2 Rákos Péten Az irodalom igaza. Madách, 1987. 202-203. 
1 3 Uo. 
1 4 Gulácsy szimbolizmusáról: A szimbolizmus enciklopédiája. Szabadi 

Judit utószavával. Corvina, 1984.344. 
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Egészen konkrétan is megidézi a szöveg a Gulácsy pró-
zájából ismert mesevárost: 

Szép városodban révedezve jártam, 
aztán a Hét Harangvirág Terén 
lehelletednek szobránál megálltam 
s homlokod titka átömlött belém. 

Hogy a vers utolsó darabjában a költőre ekkor oly jellem-
ző szkepszis és Л vers születésének gondolata is megfogalma-
zódhassák: 

E vers is valóság, akár az álmod. 
Az élet: szív és kés egy szín alatt. 
Szemeddel az egész tengert halászod 
s horoggal mit fogsz? Egynéhány halat. 

1970-ben íródott s a Szegény Yorick záróverseként jelent 
meg Kormos István műve, a Nakonxipánban hull a hó. A 
harminc szakaszos vers a teremtés-teremtődés folyamatát 
fogalmazza meg Gulácsyra utaló játékossággal és iróniával: 

Se házam székem asztalom 
Surabajában vásált gyöngyöm 
foszlott magasnyaku pullóver 
fekszem könyéken puszta földön 

de semmi vész gyerekeim 
sajnálnotok fölösleges 
világokat varázsolok 
amikor akarom 

szemem hunyom s belső faláról 
elém nyüzsög Nakonxipán 
orrom előtt datolya kókusz 
zeppelinforma marcipán 

Nakonxipánban hull a hó 
csibéim nem hülyéskedek 
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datolyán pálmán kókuszon 
zöld hópihék fehérlenek 

Avers befejezése pedig — nem véletlenül — emlékeztet 
a Weöres-vers zárására is, példázva egyúttal azt, hogy a 
közös motívum hasonló költői magatartásformát alakít ki, 
amely hatással van szükségszerűen a vers megformálódására-
strukturálódására is: 

hát szappanbuborék-havam 
kiszámolós játékom lettél 
Nakonxipánom szigetem 
vertem gyomorszájon magam 

poharamban a jég elolvadt 
meleg megmondomni a szóda 
aki nem ismer még jöhet 
jelentkezzen az idióta 

de gyorsan mert szemem nyitom 
nincs-ajtóm pedig kulcsra zárom 
hajnali félnégy csak elalszom 
ha isten is akarja álmom 

A versről idézzük a legautentikusabbat, magát a költőt, 
azt a szövegét, amely 1977. április 24-én hangzott el a 
televízióban a „Csak a derű óráit számolom" (sic!) című 
műsorban: 

„A vers címe plágium persze, hiszen Gulácsy adta ezt a címet egyik 
képének. Nakorvápánban hull a hó — azt hiszem, ez a legszebb magyar 
képcím. Nakonxipánt nagyon régen olvastam én, diákkoromban Juhász 
Gyula versében, abban, amit Gulácsy Lajoshoz, barátjához, vagyis már 
csak barátja emlékéhez írt. Akkor bukkant fel előttem ez a Nakonxipán 
szó. Gulácsy-képet akkor nem láttam még, sőt akkor sem, amikor Weöres 
Sándornak Dalok Nakorvdpánból című gyönyörű versét olvastam. Aztán 
úgy adódott, hogy az ostrom alatt a mellettünk levő ház kigyulladt. Egész 
nap égett a ház. Mi a pincében csak arra vigyáztunk, hogy ne terjedjen 
át a tűz a mi házunkba. A két háznak a pincéjét nagy vasajtó kötötte 
össze. Mi vizet locsoltunk egész nap a vasajtóra, s a tűz nem jött át. De 
évekkel később Keleti Artúrtól, Gulácsy Lajos barátjától megtudtam hogy 
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abban a házban (egy orvos lakásában) negyven Gulácsy-kép égett meg 
a falon. Olyan képek, amikről reprodukció sincs, fénykép sincs. Gulácsy 
saját álomvilágában élt, Nakonxipánban, és én úgy éreztem, hogy ott 
a falon Nakonxipánból sok minden megégett. Ezért a saját életembe 
loptam át nemcsak a Gulácsy-kép címét, egész Nakonxipánját is. Ez jelenik 
meg a szerelmeimre emlékező öregkori versemben. A verset egyébként 
Fodor András lakásában írtam. A családja a Balatonon nyaralt, nyugodtan 
írhattam, egyedül voltam. Bandi hazajött éjjel, látta, hogy a szobában 
dolgozom, hogy verset írok. Ő a tanúja, hogy valóban fél négykor fejeztem 
be az írást."15 

Az idézett szöveg abban a kötetben látott napvilágot, 
amelyet az a Nagy Gáspár válogatott és szerkesztett, akinek 
első kötete éppen Kormos István szerkesztésében jelent 
meg s mint látható, Nagy Gáspár nem lett hűtlen mesteré-
hez, mint ahogy a másik vállalt elődhöz, Weöres Sándorhoz 
sem. Ezt bizonyítják idevonatkozó versei is. 

Nagy Gáspár Jézusos fejlehajtva című művét Kormosnak 
ajánlja „a győri halpiac tövébe", A tél elé című versében 
nem nevesíti, hanem egy utalással kelti életre, amely utalás 
így mintegy hidat alkot egy jellegzetes hagyományban. A 
verszárás így hangzik: 

ha ekkora télre az út elhívott 
parázsból lehet a csizmád, 
hiszen az égést és a megfagyást 
lebírtad s kibírnád 

fejed mégis födetlen maradt, 
bár felöltözködtél csudamód — 
angyalpihék sörényeden; 
„NAKONXIPÁNBAN HULL A HÓ" 

Kibiztosított beszéd című kötetében kétszer is találkozunk 
Kormos-utalással. Az egyikben — Verbőczy Antalnak írott 
„levelében" — a már ismert utalással él: 

1 5 Kormos István:^ vasmozsár törője alatt Összegyűjtött prózai írások. 
Vál. és szerk.: Nagy Gáspár. Szépirodalmi, 1982.191-192. 
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„de táncoljunk vissza a kemencéhez kérem, amiért is e levél: hogy ama 
péklapátra vonatkozó axiómái mint maximák azóta állnak s e péklapátra 
К. I. a költő azaz Körmös úr hamisítatlan nullás liszttel előleget vagy 
foglalót adott ezt írván: » d e odaér verseivel, ahová akar< és ebben is 
igaza és bejött lapja lett mint odaát Nakonxipánban, ahol agyonnyeri magát 
pókeren angyalai hozzák a vidám táviratdörmögést" (Epistola-féle). 

A másik vers pedig akkor szólal meg, amikor már e 
léten túli Nakonxipánban kereste fel Kormos Istvánt nem 
egy azon költők közül, akiket Nagy Gáspár is megbecsült 
odafigyelésével. A fikció szerint e szöveget Nagy Gáspár 
csak lejegyezte К. I. súgása nyomán, amely szerint 

„szidtatok érte hogy be- / intésem még túlontúl korai / de szívem 
ingyenben cipelték / Korniss úr magyar Pásztorai / s fizettetek dúsan 
utánam / — akárcsak kisorsolt égbeli intés — / óriás költők kopogtak 
nálam / Nagy Laci Jékely Illyés" (Halálon túl). 

De, felhangzik a motívum s a hozzá kapcsolódható költői 
magatartásforma mint az 1945-ös születésű Petri Csathó 
Ferenc Itt maradni című versében, amely a Gazdátlan hajók 
című 1979-ben Szegeden megjelent költői antológia nyitó-
darabja:16 

Itt maradni. 
Leülni Juhász Gyula asztalához. 
Sóhajok hídja alatt 
ugyanabban a harangszóban; 
levelet írni Nakonxipánba 
ugyanazon a kórházi ágyon; 
ittmaradni; 
őrizni Dózsa fejét, 
Annával, 
aki nincsen többé. 

Úgy látszik, a költői-emberi teljesség felé törekvés egyik 
jellegzetesen huszadik századi, modern útja Gulácsyt kö-

16 Gazdátlan hajók. Szegeden élő fiatal költők antológiája. Szerk.: 
Szigeti Lajos (Sándor). Előszó Ilia Mihály. Szeged, 1979. 
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vetve, a látott példák szerint Nakonxipánba is vezethet. Ha 
közülünk is bárki az említett művészeket látszana követni e 
Nakonxipán felé vezető úton, annak nem kívánhatok mást, 
mint jó utat! 



BOTKA FERENC 

CAPRICCIÓK D É R Y TIBOR 
S Z E R E P V Á L L A L Á S A I R Ó L 

Azzal a „frivol" gondolattal kezdem, hogy „hívő" módjá-
ra egyetlen irodalomtudományi módszer mellett sem tudok 
kiállni 

Úgy vélem, a mű, az irodalomtörténeti folyamat — 
önelvű, és egyértelműen sohasem értelmezhető. Mi iro-
dalomtörténészek csupán arra vállalkozhatunk, hogy kü-
lönféle módszerekkel, különböző irányú megközelítésekkel 
megkíséreljük az értelmezést, az összefüggések új és új 
aspektusainak feltárását, megfogalmazását. 

Ilyen megközelítésnek tartom az írói szerepjátszásokat 
feltérképező kutatásokat is, amelyek sok új és eddig háttér-
be szorult összefüggést tártak elénk. Ám „egyedül üdvözítő" 
mivoltára messzemenően nem esküszöm. Már csak azért 
sem, mert eddig megismert alkalmazása — az elismerés 
mellett — számomra számos kérdést is felvetett. 

A tanácskozásunk kiindulópontjául szolgáló előadással 
alapvetően semmi vitám nincs.1 Kitűnően, elegánsan járja 
körül a szerepjátszás kérdéseit, s világirodalmi szemhatárral 
mérlegeli osztályozását, ítéleteit. Am ha a kérdés általa 
tárgyalt, tipológiai szintjéről alászállunk az egyes alkotói 
pályák konkrét világába, máris gondjaim támadnak. 

Vajon csak az általa felállított: tanító-, politikai-, vallási-, 
nemzeti/nemzetiségi szerepvállalások között adott a moz-
gástér? Úgy vélem, az így felállított tipológiai kategóriák 
az „életben" mozgásban vannak: érintkeznek egymással, át-

1 Szegedy-Maszák Mihály: Szerepjátszás és költészet: összhang vagy 
ellentmondás? Lásd e szám 712-es oldalán. 
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fedhetik egymást, mi több egy-egy életművön belül előjelet 
is válthatnak. 

S vajon csak ezek léteznek? A szerepjátszás más tartalmi 
meghatározásai nem képzelhetők el? 

Az eddigi vizsgálódások döntő többsége a művekből 
indult ki, a művek alapján végezte el az osztályozást. Dehát 
az író nem választható el saját alkotásától. A szerepjátszás 
nemcsak a művekben, hanem az életmódban, viselkedésben 
is kifejezésre jut. Vagy más megközelítésben: az érdekelt 
mindennapi, valós — vagy csak képzeletbeli szerepjátszása 
is végső soron — művekké, illetve írói magatartássá testesül. 

Nem titkolom, ezek a kérdések elsősorban Déry Tibor 
munkásságának „árnyékában" vetődtek fel bennem. En-
gedtessék meg tehát, hogy a teljesség minden igénye nélkül, 
félig-meddig capriccio-szerűen a következő négy „tételben" 
foglaljam őket össze. 

A „kivonulás" motívuma Déry életében és írásaiban 

Van egy magatartásbeli momentum, amely Déry egész 
életét végigkíséri, s már legelsőként, feltehetően huszon-
két évesen papírra vetett novellájában, a botrányt kavart 
Liában is markánsan kifejezésre jut. A novella alapkonflik-
tusa csak a felszínen kötődik a szerelemhez. A főhős nem 
elsősorban azért válik társadalmon kívülivé, mert Lia elfor-
dult tőle, hanem, mert e kéretlenül fellángoló érzelmi kap-
csolat elvonja őt munkájától, az írástól, s lehetetlenné teszi, 
hogy befejezze a nagy művet, amelynek megfogalmazásához 
lassan és módszeresen készült, gondosan takarékoskodva 
idővel és anyagiakkal. 

„Ezer koronám van még körülbelül — olvashatjuk a novella egy 
naplószerű részletében —, ha takarékos vagyok, még egy évig bírom. Lassú 
és hosszú munka. Nagyon nehéz. Egy év múlva kész kell, hogy legyek."2 

2 Déry Tibor Lia. Nyugat 1917. február 1. 3. sz. 231. 
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A sorokból valamiféle fanatizmus, az írás, az alkotás 
életet betöltő szenvedélye csap felénk: 

„Ma esle van huszonnyolcadik napja, hogy nem mozdultam ki a szobá-
ból — írja a fóhós a napló egy másik helyén —. Szakadatlanul dolgoztam, 
éjjel-nappal és most valami szorítást érzek belül az agyamban... valami 
lázfélében járok az utolsó napokban, a fejem állandóan forró... Holott 
megvagyok magammal elégedve és kitűnően érzem magam..."3 

A dologban az megdöbbentő, hogy — Wilde szavaival 
élve — az élet hamarosan utánozni kezdte a művészetet. 
Még egy év sem telik el a Lia megjelenését követően, Déry 
kivonul a szülői házból. Szobát bérel a rózsadombi Veroni-
ka utca 4-ben, hogy zavartalanul élhessen passziójának, a 
mindinkább életcéljává váló írásnak. 

„A Veronika utca volt írói életemnek legboldogabb korszaka... — 
emlékezik vissza négy évtized múltán az itt töltött időre — .4 Szép nagy 
szobám volt, a lépcsőházi bejárattól balra az első; a balkonról egész 
Pestet be lehetett látni. Felhozattam hazulról a könyvszekrényemet, a 
Tihanyi képet;5 a szobában volt ágy, dívány, szekrény, télen vettem egy 
gázkályhát... Kétségek nemigen gyötörtek, > tudtam<, hogy a világ egyik 
legnagyobb írója vagyok..." 

Huszonnégy éves ekkor, s feltehetően ez idő tájt, a 
Veronika utcában önti formába A bábú és a Salamon tornya 
című hosszabb elbeszéléseit. 

„Reggel 9 órától késő éjszakáig dolgozom... egy regénybe fogtam 
bele. . . Most látom csak milyen sokat tudok dolgozni, amikor minde-
nem megvan, amit így együtt még sohasem kaptam meg: vagy az üzlet 
akadályozott (Nasici),6 vagy lelki bonyoldalmaim voltak, pénzkeresetre 
kényszerültem, stb." 

3 Uo. 235. 
4 Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka. Bp. 1989.116. 
5 Feltehetően a Börtönnapok hordalékában említett Meztelen nők 

fák alatt című képről van szó. Lásd 4. jegyz. 95. 
6 Nasici: az író nagybátyjának, Rosenberg Hermannak fakitermelő 

és feldolgozó vállalata, amelynél az író 1912 és 1917 között mint kiszemelt 
„örökös" végzett — kényszerűségből — különféle adminisztratív munká-
kat. 
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Ezek a sorok viszont a München melletti Feldafingben 
íródtak, a rokon Szilasi házaspár vendégszerető otthoná-
ban,7 ahol a bécsi emigráció egzisztenciális bukdácsolásait 
követően talál Déry menedéket. A németül írt levél címzett-
je a Budapesten aggódó mama, keltezése: 1922. október 17. 
Az író egy nap múlva lesz 28 éves.8 

„Fél-kilenc és kilenc között felkelek, féltíz-tíz körül az íróasztalomhoz 
ülök és dolgozom este tíz-tizenegyig, néha még tovább is, egy közbeiktatott 
két-három órás ebédszünettel... Egyetlen embert sem ismerek itt a há-
ziakon kívül... Egy ilyenfajta munka gondolata, amely mintegy börtönbe 
zárja az embert — azzal a tudattal, hogy a fogság még hónapokig eltart —, 
elég nyomasztó, annak ellenére, hogy ez a tevékenység örömet okoz." 

Tévedés ne essék, nem ugyanabból a levélből idézünk. 
Ennek keltezése 1928. október 30. A színhely a festői Capri. 
Az író immár harmincnégy éves. 

„Csodálatosan érzem magam, már legelső nap munkához láttam... 
Olyan jó a kedélyem, mint már nagyon régen.. . Egyébként úgy élek, mint 
egy remete, a házi pincéren kívül még egyetlen lélekkel sem váltottam 
szót." 

Természetesen ez is új színhely: az adriai Dubrovnik, 
ahol a harminckilenc éves író 1933 januárjában ismét szen-
vedélyesen veti bele magát a munkába. Tengerre néző kis 
szobájáról fotót készít. Az ablak elé tolt asztalon: könyvek, 
írószerek, egy üveg könnyű bor — s a mama tiszteletére 
egy csokor virág. A távolban Locrum szigetének homályos 
körvonalai. 

A tengermellékről, csupán néhány száz kilométerre nyu-
gatabbról, Mallorca szigetéről keltezett a következő beszá-
moló is. 1934. november 13-a van, Déry már elmúlt negy-

7 Szilasiék: Rosenberg Lili, Hermann bácsi lánya és férje, a filozófus 
Szilasi Vilmos. Szilasi — az íróhoz hasonlóan — a Nasici alkalmazottja, 
ám jobb alkalmazkodó készséggel forgolódva: utóbb tisztes anyagi jólétre 
tett szert. Déry gyakran vendégeskedett feldafingi üdülőjükben és freiburgi 
házukban. 

8 A mamához írt levelek a PIM kézirattárában. Kiadásuk előkészíté-
se folyamatban. 
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venéves, ám eljutott — ismételten és ismételten a Szilasi 
házaspár szerény mecenatúrája segítségével — élete egyik 
főművének, A befejezetlen mondatnak a második köteté-
hez.9 

„Egy hete dolgozom, pillanatnyilag nagyon jól megy, naponta 10-12 
órát dolgozom, vagy a szabadban, egyszemélyes kis teraszomon, illetve a 
szembenlévő fenyőerdőben, vagy az ablaknál álló íróasztalnál, este pedig a 
kávéházban. 

Tegyük hozzá: feketekávén és narancson él, a teakony-
hában időnként maga kotyvaszt magának valamit, amíg egy 
szomszéd meg nem könyörül rajta. 

Nem folytatjuk a példákat. Az alkotást szolgáló „kivonu-
lás" szerepjátszása végigkövethető az író egész életútján. 

Dehát miért ez a makacs magánykeresés? 
Mondhatnánk azt is: próza a líránál huzamosabb „füg-

getlen nyugalmat" igényel. Az ihletnek azt a hetekre, 
hónapokra tartósított hőfokát, amelynek megvalósításához 
valóban tudatosan szervezett elszigetelődés szükséges. 

Am a „technikai" vonatkozásokon túlmenően e „szerep-
játszásnak" mélyebb és érdemi összefüggései is kimutatha-
tók. Az érdekelt azért vonul ki az őt körülvevő társadalmi 
közegből, mert függetleníteni kívánja magát a hétköznapi 
befolyásoktól. Távolságtartásra törekszik, hogy az általa 
kialakított távlatok segítségével minél hitelesebb képet ad-
hasson a leírni kívánt összefüggésekről. 

Feldaíingben például az emigráció által biztosított, de 
bizonyos tekintetben elvont szabadság-eszme talaj talansá-
gáról és kiúttalanságáról (Országúton), 1926-ban, Perugiá-
ban, amiről eddig még nem esett szó, az európai avantgárd, 
mindenekelőtt a szürrealizmus formavilágáról (Óriáscse-
csemő, Kék kerékpáros), Capriban a hazai irodalmi élet 
konzervativizmusával való szembeállásáról (Az átutazó), 

9 Szilasiék átlag 120-200 pengőnek megfelelő „apanázst" biztosítot-
tak az írónak, aki ezt igyekezett a leggazdaságosabban — viszonylag olcsó 
elhelyezést és ellátást kikeresve — felhasználni. 
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Dubrovnikban a friss mozgalmi élmények, a fasizmus elleni 
küzdelem erkölcsi általánosításairól (Szemtőlszembe), hogy 
a mallorcai kivonulás indítékait ne is részletezzük; hiszen 
A befejezetlen mondat a kor nagy körképe, a nagyipari csalá-
di viszonylatokkal való szakítás, és az új osztálykapcsolatok 
kialakításának a dokumentuma kíván lenni. 

Az ehelyütt csupán másodlagos momentumként fogható 
fel, hogy e „kivonulások" földrajzilag kivétel nélkül külföld-
re irányultak, s hogy kialakulásukban a különféle anyagi 
meggondolások mellett bizonyos mértékig az író itthoni 
elszigeteltsége is közrejátszott.10 

A távolságtartáson túlmenően e „kivonulások" lénye-
gét — mi az írói függetlenségre, a feltételek nélküli írói 
szabadságra való törekvésben látjuk. S ugyanekkor azt is 
kimondhatjuk, hogy e kezdetben még szerepjátszásként jel-
lemezhető mozzanat idővel az író meghatározó magatartá-
sává alakult. „Működtetése" immár nem kötődött hátrányos 
helyváltoztatásokhoz, s az írónak még a leglehetetlenebb 
élethelyzetekben, például börtönbüntetés alatt is sikerült 
megőriznie.11 

1 0 A perugiai tartózkodást az író utóbb párizsi eladósodásának követ-
kezményeként kommentálta. A mamához írt levelek azonban azt mutatják, 
hogy hónapokon keresztül tudatosan készült rá: „Ami a nyaralást és a 
jövő évet illeti, azt hiszem félreértetted Olga (az író első felesége) levelét 
— olvassuk a Párizs, 1925. április 15-én írt levélben —. Úgy tervezzük, 
hogy Olaszországba utazunk, de nemcsak a nyárra, hanem egy egész 
évre... dolgozni szeretnék, de mivel (jelenleg) keveset vagy alig keresek, 
azt az országot és helyet kell felkeresnem, ahol az élet a legolcsóbb. Két 
ilyen ország van: Románia és Olaszország. A választás nem nehéz. 

1 1 E külső kényszerre bekövetkezett „kivonulás" idején, az 1957-1960 
közötti években Déry írói függetlensége olymértékig szublimálódott, hogy 
— klausztrofóbiás panaszai ellenére — képes volt korunk ambivalens szel-
lemi magatartásformáinak s végső soron: zsákutcáinak a megrajzolására 
(G. A. úr X.-ben — koncepciójára még visszatérünk). 
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Szerepvállalás nyilatkozatokban — és írói gyakorlatban 

A nyilatkozat az írói szerepjátszás sajátos területe. A 
nyilatkozó vallomás tesz eszményeiről, írásművészetének 
céljairól, hogy önmeghatározásával kijelölje társadalmi he-
lyét, tevékenységének lényegét. 

Déry munkásságában is gyakoriak ezek a megnyilat-
kozások, s témánk szempontjából — a teljesség minden 
igénye nélkül — érdemes közelebbről is szemügyre venni 
néhányukat. 

„Mindketten nem a magunk mulatságára, nem néhány műértő vagy 
megértő barát, vagy szenvelgő esztétikus kedvéért neveljük a művészetet, 
— olvasható egy 1921 elejéről keltezett nyílt levelében, amelynek címzettje 
Kassák Lajos,'2 — hanem az emberek számára — emberi ocsmányságo-
kon diadalt aratni, s új erőre, tökéletesebb rendekbe és szebb boldogságba 
rázni az alvadt, vagy tépett lelkeket." 

„A művész bizonyos értelemben felelős vezére kell, hogy legyen az 
emberiségnek — teljes felelősséggel tartozik korának cselekedeteiért, 
gondolkodásáért, sőt életéért, s mennél hányatottabb s szerencsétlenebb 
e kor, s mennél értékesebb, tehetségesebb — tehát az emberek életébe 
beleavatkozó fontosságú — a művész, annál nagyobb erkölcsi felelősség 
terheli munkáját." 

Ez az ugyancsak 1921-ből származó szöveg viszont a 
Babits Mihály legújabb verskötetét méltató eszméből való; 
amely következtetéseiben nem habozik kimondani, hogy 

„a művész világszemléletébe organikusan beletartozik kora társadalmi 
problémáinak kritikája... Ma minden közéleti állásfoglalás — tehát a 
művészet is — bizonyos értelemben politikát jelent."13 

A Tanácsköztársaság bukása után vagyunk, e sorokat 
egy ifjú emigráns veti papírra. Ám írása továbi részében e 
„politika" meglehetősen sajátos értelmezését nyújtja. Szót 
ejt ugyan Babits a baloldali körökben akkortájt mereven 

12 Levél Kassák Lajosnak. Bécsi Magyar Újság 1921. április 10. 84. sz. 
5., és D. T: Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 278-281. 

1 3 Babits Mihály: Nyugtalanság völgye. Szabadság (Kassa), 1921. már-
cius 23-24.59-60. sz., és D. T.: Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 282-295. 
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elutasított Magyar költő 1919-ben című tanulmányáról, ame-
lyet egyszerűen az érdekelt „pálfordulásaként" emlegettek, 
de Déry nem kíván „igazodni" e „trendhez". A vélemény-
alkotás szabadságát (még ha tartalmával esetleg nem is 
ért egyet) a költő szuverén jogának tartja, amelynek be-
folyásolására — megítélése szerint — senki sem jogosult. 
Babits értékelését — a művek alapján végzi el, s a nyelvi, 
poétikai érvek felsorakoztatása után nem kevesebbet állít 
a Nyugtalanság völgyéről, mint, hogy e kötet Arany János 
óta „egyik legszebb és legteljesebb értéke az új magyar 
irodalomnak". 

Voltaképpen hasonló magatartás jut kifejezésre a Kas-
sákhoz írt nyílt levélben is — csak éppen ellenkező előjellel: 
a dadaizmussal kacérkodó mester számozott költeményeit 
Déry feleslegesen bonyolítottnak érzi, olyanoknak, amelyek 
formanyelve nem képes hatékonyan közvetíteni a jóság, a 
szeretet, az emberiesség eszméit. 

Más kérdés, hogy a kijelentéseket követően Déryt magát 
is hamarosan elfogja a kísérletező kedv. Ő is a dadaizmus, 
majd a szürrealizmus vonzásába kerül, s makacsul ki is tart 
mellettük, egészen a húszas és harmincas évek fordulójáig. 
(Paradox módon: ő is a mű, a korszerű kifejezés útjait 
keresve távolodik el átmenetileg a „közérthetőségtől", e 
tekintetben is kifejezésre juttatva a művész belső szuvere-
nitásáról vallott nézeteit.) 

Majd elérkezik 1932 és azt követően Hitler hatalomát-
vétele. A Berlinben eltöltött másfél esztendő, az „egyre 
hevülő" és „az utcára kicsapó" politikai élet, az előretörő 
nácizmussal folytatott küzdelem — konkrét politikai tarta-
lommal töltötte meg Déry elkötelezettségének szép, de el-
vont eszméit. „Negyvenéves koromra, tizenöt évi erőfeszítés 
után" — írja utóbb: úgy érezte — hazatalált a valósághoz, 
íróvá lett, „lázadóból, forradalmárrá".14 

14 Önéletrajz. Új Hang 1955. 9. sz. 24., és D. T.: Botladozás. Bp. 1978. 
1. köt. 23. 
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Ám e nagyon határozottan megfogalmazott felismerés 
ezúttal sem viszi el őt a publicisztika, a közéletiség, vagy 
éppen a mozgalmi munka hétköznapi gyakorlata felé. 

A lázadást felváltó forradalmi attitűd ezután is — első-
sorban művekben testesül meg, s az „íróvá válás" sem más 
mint egyfajta közeledés egy, az eddigi írásainál szélesebb 
sodrású próza felé. Amelynek megvalósításához — már 
láthattuk — „kivonulás", magány és elmélyülés szükséges.15  

S mint ahogy 1921-ben Kassák vagy Babits megítélésében 
mindenekfölött a mű volt a meghatározó, úgy most, 1933-
ban és saját maga politikai szerepvállalásában is az írás vált 
az egyedül mérvadó, középponti feladattá. 

S ugyanez mondható el a későbbi évekről is, amikor a 
mozgalomba való beilleszkedés a munkásosztállyal való mi-
nél közvetlenebb és „életszerűbb" azonosulás kapcsán Déry 
újra vitába keveredik Kassák Lajossal,16 s új szerepvállalá-
sát még életvitelének, öltözködésének külső manírjaiban is 
kifejezésre próbálja juttatni.17 A szavakban megfogalma-
zott „szándéknyilatkozatok" és egyéb külsőségek azonban 
csupán gesztusokként foghatók fel. Még második házas-
sága is valamiképpen az alkotást szolgálja; Oravecz Paula 
családja, ismeretségi köre szolgáltatja azt az élményvilágot, 
amelyből az 1945 utáni évek művészi építkezése során merít. 

1 5 Lásd az előzőekben említett dubrovniki tartózkodást, ahol 1933 
első felében veti papírra a Szemtől szembe című kötetének három kisre-
gényét. 

1 6 Lásd Az elégedetlenségről. Levél Kassák Lajoshoz Szép Szó 1937. 
5. köt. 47-51, és D. T.: Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 369-376. 

1 7 Lásd például Vas István visszaemlékezéseit: Miért vijjog a saskese-
lyű? Kortárs 1975. 4. sz. 525, és V L: Nehéz szerelem. III. rész. Bp. 1984. 
205-206. (V I. Összegyűjtött Munkái 12.), továbbá Szántó Piroska Bálám 
szamara című kötetének Szamizdat fejezetét (Bp. 1982. 89-100.), avagy 
az író munkás-micisapkás image-ét megörökítő, Veres Péterrel közösen 
készült fényképét 1949-ből. (Reprodukciója: Ungvári Tamás: Déry Tibor. 
Bp. 1973.193.) 
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Joggal állíthatja tehát az érdekelt egyik késői nyilatko-
zatában, hogy — általánosan szólva — az író értéktudatát-
világnézetét munkáiban kell kifejezésre juttatni, s hogy 
— immár saját életművét jellemezve — politikai munkája 
„az idők során egyre világosabban csak irodalmi művekben 
öltött testet".18 

(Persze, megemlíthetnénk, hogy „kivételként" mégiscsak 
akadt az író életében egy rövid időszak, amikor közvetlen 
politikai szerepet is vállalt. Az 1953-57 közötti évekre gon-
dolunk, bár azok hozadéka is jórészt művekben fejeződik ki. 
Ám a „capriccio" műfajából kiindulva — elégedjünk meg 
ennek rövid felvillantásával.19) 

Regényhősök mint az írói szerepjátszás eszközei 

Talán nem érdektelen röviden elidőzni amellett a kérdés 
mellett, vajon miben is jelölhető meg a prózaíró „szerepját-
szása"? 

Nyilvánvaló, hogy az alkotásnak ezzel kapcsolatos mo-
mentumai könnyebben érhetők tetten a költők esetében, 
akik közvetlenül, s többnyire egyes szám első személyben 
szólnak érzéseikről, szándékaikról. A prózai alkotásokból 
mindez bonyolultabban, s nemegyszer áttételesebben hüve-
lyezhető ki, mindenekelőtt az írás egészének koncepciójá-
ból, esetleges tendenciájából. 

A kérdés elemzőbb megközelítéséhez maga Déry kínálja 
a fogódzót. Azon „írástechnikai" elemzésében, amelyet az 
Egy füredi délelőtt című esszéjében bont ki — a vers és 

18 Barátságos pesszimizmussal. Német portréfilm Déry Tiborról. Új 
Horizont (Veszprém) 1992. márc./ápr. 2. sz. 29-33. (A Telefilm SAAR által 
1977-ben készített film szövege.) 

1 9 A Nagy Imre politikája és 1956 eszméi mellett kiálló publicisztikai 
írások mellett ekkori életérzését és mondanivalóját is elsősorban az azóta 
már klasszikussá vált Szerelem, Vendégségben, Téglafal mögött című elbeszé-
lései és kisregénye, a Niki fejezik ki a legmaradandóbban. 
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próza párhuzamából. Ebben kifejti, hogy a próza lényegét a 
személyek, a „hősök", illetve a köztük kialakuló kapcsolatok 
rajzában, pontosabban e kapcsolatok mozgásából kialaku-
ló cselekményben, „történetben" látja. A prózai alkotás 
„menetiránya", mondanivalója, gondolatmenete eszerint, 
ebből a meglehetősen bonyolult összefüggésrendszerből 
bontható ki.20 

Másként szólva, ám szorosan követve Déry saját logi-
káját: „mutasd meg szereplőid — megmondom ki vagy", 
ebben a megközelítésben máris kezünkben érezhetjük a 
prózaírói szerepjátszás „dekódolásának" egyik kulcsát. Kü-
lönösen akkor, ha a vizsgált író életrajzának ismeretében 
egyértelműen meg tudjuk nevezni azokat a hősöket, akik 
rezonőrökként vagy közvetlen szócsövekként is megfogal-
mazzák a szerző szándékait, gondolatait. 

Déry Tibor alkotómunkásságával kapcsolatban Pomo-
gáts Béla már rámutatott az író számos regényhősének 
személyes vonatkozásaira. Epikus tükörben című tanulmá-
nyában Déry prózájának kettősségét: tárgyiasságát és sze-
mélyességét elemezve fejti ki, hogy a szerző legtöbb prózai 
művében megtalálhatjuk az a nemegyszer központi hőst, aki 
valamiképpen az író sajátos alteregója.21 

Mi továbbmennénk egy lépéssel: vizsgálódásaink azt 
mutatják, hogy a hősök csupán indítékaikban kapcsolódnak 
az író önéletrajzához. Művészi megformálásukban többet 
adnak a szerző élményeinek, tapasztalatainak puszta repro-
dukálásánál: sajátos szerepjátszást végeznek. Megvalósítják 
mindazt, amit teremtőjük meg szeretne tenni, de amire a 
valóságban nincsen mersze vagy lehetősége. Endrei Tibor a 
Lia főhőse például nemcsak grafomániájában hasonlít szer-
zőjére, hanem gátlásosságában és csetlő-botló szerelmében 

20 Egy füredi délelőtt. Kortárs 1966. 12. sz. 1891-1892., és D. T: 
Theokritosz Újpesten. Bp. 1967.512-513. 

2 1 Pomogáts Béla: Epikus tükörben. D. T. önarcképei. Jelenkor 1974. 
10. sz. 897-908., és Р. В.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. 34-69. 
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is. Szinte bizonyos, hogy csalódását, s azt az érzelemromboló 
hatást, amelyet a megvásárolhatóság és a pénz kisugároz, 
maga az író is megtapasztalta. De amit a szerelmétől el-
hagyott és íráskedvétől megfosztott Endrei Tibor a novella 
befejezésében, mint bosszúálló és lázadó elkövet, az már 
csak az ifjú szerző vágyálmaként, szerepjátszásaként kom-
mentálható. 

Ugyanez mondható el az Országúton névtelen csavargó-
járól, aki az emigráns Déryhez hasonlóan csalódottan, az 
eszmények hiányérzetével járja a világot ! Szabadon, de élte-
tő társadalmi kapcsolatok nélkül. A kilátástalanság motivál-
ta gyilkosság szándéka nyilván Déryben is felmerülhetett. 
Ám e rövid távú szerepet névtelen hősével valósíttatja meg. 

Még egyértelműbben tetszik ki a szerepjátszás a Szemtől 
szembe kötet középső, A zálog című novellájából. Hőse, a 
polgárságnak erkölcsi indokokból hátat fordító Hintze szin-
te egy az egyben példázza Déry életrajzát. Még a „túloldal-
ról", a mozgalom felől érkező bizalmatlanság is személyes 
tapasztalatból táplálkozik; nemkülönben az a szándék, hogy 
bebizonyítsa: közéjük való. Ám Hintze végkövetkeztetése, 
elhatározása, hogy mindezt azzal érje el, hogy a mozgalom 
egy vezetőjére váró hosszú börtönbüntetést önmagára vál-
lalja — a valóságban már csak szerepjátszás. Déry valós 
életének képzeletbeli meghosszabbítása.22 

A szerepjátszás, mint a hősökben megtestesülő írói kon-
cepció meghatározásának eszköze, különösen szemléletes 
A befejezetlen mondat és a Felelet két-két önéletrajzi indítású 
szereplőjének viszonylataiban. A befejezetlen mondat Par-
cen Nagy Lőrince ugyanolyan befogadási gondokkal küzd, 
mint Hintze. Ám a mozgalomhoz való csatlakozásában egy 
érzelmi kapcsolat is segítségére van — a mozdulatművész 

22 A Szemtől szembe élményvilágát kialakító németországi tartózko-
dás életrajzi vonatkozásaihoz lásd Déry Tibor és Berlin című tanulmányunk 
részletközlését: It 1991. 3-4. sz. 553-574. 
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Krausz Évi iránti szerelmében.23 Krausz Éva lépésről lépés-
re képes közelebb hozni a meglehetősen szürke egyéniségű, 
de erkölcsi elhatározásaiban makacs és következetes Parcen 
Nagy Lőrincet az illegális munkához. — Szeretnénk külön 
is aláhúzni: ez az 1933 és 1937 közötti alterego nemcsak 
személyében jellegtelen vagy talán inkább gyenge, hanem 
az új társadalmi beilleszkedés érzelmi hőfokát tekintve — 
kritikátlan is a munkásmozgalom messianizmusával és szek-
tariánizmusával szemben; szinte maradéktalanul feloldódik 
benne. 

A Feleletben ezt a kettős problémakört az író Farkas Zé-
nó és Nagy Júlia kapcsolatán keresztül tette láthatóvá. Nagy 
Júlia közeli rokona Krausz Évinek. Voltaképpen ugyanazt 
végzi, mint „elődje" — csakhogy egy sok tekintetben elté-
rő kapcsolatrendszerben. Farkas Zénó professzor ugyanis, 
akinek első számú alteregóját Zempléni Géza személyében 
Déry már a húszas évek elején megismerte és több jel 
arra mutat, hogy már akkor megmozgatta képzeletét,24 

rendkívül határozott és kemény egyéniség. Európa-szerte 
ismert tudós, aki — Parcen Nagy Lőrinccel ellentétben 
— nem önként kívánt a mozgalommal kapcsolatba lépni, 
hanem — a fennálló renddel való szembekerülése miatt — 
éppen a mozgalom szerette volna saját táborába vonni. 

Talán nem tévedünk, ha Farkas Zénó második számú 
alteregójában az írót látjuk. Erre nemcsak néhány mikro-

2 3 Krausz Évi alteregójának, Nagy Ételnek az azonosításához lásd 
Tasi József interjúját az íróval in: D. T.: Botladozás. Bp. 1978. 2. köt. 603-
604. 

2 4 Börtönben írt életrajzi feljegyzéseiben emlékezik meg az író Zemp-
léni Gézáról, a budapesti műegyetem vegyészprofesszoráról, akivel a félig-
meddig rokon Szilasi család egyik tagjának volt kisebb flörtje. (Lásd 4. sz. 
jegyz. 70., 113.) — Hogy azonban Déry e múló momentumtól függetlenül 
is érdeklődött iránta, arról a hagyatékában fennmaradt újságkivágatok is 
tanúskodnak: a 8 órai Újság 1921. február 2-i és 9-i, illetve a Virradat 
február 6-i számának egy-egy oldala, amelyek a Zempléni ellen indított 
jobboldali tanári és hallgatói bojkottról tudósítanak. (Talán ezek a lapok 
lehettek a Feleletben is felidézett események közvetlen forrásai.) 



Capricciók Déry Tibor szerepvállalásairól 827 

filológiai jelzés utal,25 hanem számos magatartásbeli (és 
akkor még vágyálomként jellemezhető) momentum is. így 
Farkas nagyvonalúsága, dinamizmusa, magas hőfokú alko-
tó szenvedélye, s bizonyos fokú gőgje is a hétköznapok 
világával szemben. S nem érdektelen személyiségének a 
távolságtartása sem, amely a munkásmozgalom irányában 
megnyilvánult — s amely a regény tervezett befejezésé-
ben feloldódott volna. Tételezzük fel, hogy a professzori 
magatartásba kivetített fenntartásokban tettenérhetők a 
nemzetközi munkásmozgalom 1937 és 1947 közti változásai: 
a politikai perek, a második világháború, a fasizmus vissza-
szorítása és a győzelmet követő illúziók — Déry szellemi 
életrajzának legszemélyesebb momentumai? Műfajuk nem 
kötelez aprólékos bizonyításukra. — Egy bizonyos: a Felelet 
egészéből áttételesen ugyan, de egyértelműen kiolvasható 
a korábban kritikátlanul szemlélt szektarianizmus bírálata 
— nem véletlenül fogadták az egykori pártkörök oly heves 
fenntartásokkal.26 

S végül a szerepjátszás kulcsával „nyitható" a G. A. 
úr X-ben számos olyan vonatkozása is, amelyek új módon 
fedhetik fel előttünk a mű lényegét. — Nem szükséges 
ugyanis különleges empátia ahhoz, hogy túllépjünk azon 
az író adta kerettörténeten, amelyet G. A.-ról a regény 
elé illesztett. Igaz, G. A. valós személy volt, Grosz Andor 
Déry iskoláskori barátja, ám a regénybeli G. A úr valójában 
véve — maga az író. Legeslegfrissebb szerepjátszásában: 
a kétkedő, az ítéleteiben „bizonytalan", az éppen ezért a 

2 5 Ilyen filológiai adalék például az, amire a Börtönnapok hordaléka 
bevezetőjében is rámutattunk. A Felelet első kötetében ugyanis arról 
olvashatunk, hogy Farkas Zénó ugyanúgy a Báthory utcában született, mint 
az író, s meghatározó gyermekkori élményei között ugyanazt a tűzvészt 
— a ház udvarában lévő papírraktár égését látjuk viszont, mint amiről a 
feljegyzések is említést tesznek (lásd 4. sz. jegyz. 15., 30.). A leírtakat vö. a 
Felelet IV. fejezetének végével (Bp. 1973. 446. - életműkiadás). 

2 6 Az ún. Felelet-vita összegyűjtése folyamatban. Remélhetően hama-
rosan lehetőség nyílik kiadására is. 
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világot csak a matematikai ismeretlen, az „X" segítségével 
leírni képes gondolkodó álcájában törekszik arra, hogy füg-
getlen és szuverén képet adjon korunkról, s mindazokról a 
körülményekről, amelyek írása „színhelyére" — a börtönbe 
kényszerítették. 

Ez azonban már az író szerepjátszásainak új, s egyben 
utolsó fejezetében vezeti fejtegetéseinket. 

Az öregkor szerepjátszásai 

„Én nem tudok lemondani arról a hitemről, hogy az embereket új, 
szebb rendekbe lehet vezetni, és minden erőm, művészi akaratom e cél felé 
taszítja életemet..."27 

Milyen messze is szakadtak e lelkes, még az 1919 utáni 
emigráció elején írt programtól az írónak azok a megnyi-
latkozásai, amelyek a börtönből való szabadulást követően 
keletkeztek. 

„Az író dolga, hogy kérdezzen és riasszon, nem az, hogy szakprob-
lémákat oldjon meg."28 „Nem kívánom elkötelezni magam semmilyen 
archimedesi pont mellett, amelyről sarkaiból vethetném ki a világot. A 
bizonytalanságot kedvelem."29 

Az időközben eltelt négy évtized, amely a nyilatkozato-
kat elválasztja, szinte fényévnyinek tűnhet. Különösen, ha 
azokat még ilyen passzusok is kiegészítik: ,.,Mire jó ha írok? 
Van belőle haszon, és kinek van haszna?.. . a kérdésre nincs 
válasz."30 

Ez is szerepjátszás lenne? Minden eddiginél valóságo-
sabb és közvetlenebb? 

27 Dadaizmus. Nyugat 1921. április 1.7. sz. 554., és D. T: Botladozás. 
Bp. 1978.1. köt. 273. 

28 A bőszemű tudomány (1965). D. T: A napok hordaléka. Bp. 1982. 
27. 

29 Kinetizmus (1967). D. T : A napok hordaléka. Bp. 1982. 83. 
3 0 1966. október. D.T.:A napok hordaléka. Bp. 1982.83. 
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Az emberileg teljesen érthető, hogy egykor, a zárka 
falai között az elviselhetőbb ellátás, de legfőképpen: a 
papír és ceruza, az írás lehetősége érdekében szerzőnk 
aíféle látszatmegbánást készít31 „belső használatra", bírálva 
benne korábbi nézeteit. Ez ténylegesen szerepjátszás — 
annak érdekében, hogy az így kicsikart adottságok között 
olyan mû születhessék, amely emléket állít a forradalom 
eszméinek és a helytállás hőseinek (Bécs, 1934),32 vagy 
amely — mint láttuk — átfogó ítéletet mond a diktatúrákról 
és korunk egészének vigasztalan összképéről (G. A. úr X-
ben) — nagyrészt ugyancsak 1956 ellentmondásos élményei 
és „külpolitikai" tapasztalatai alapján. 

S nem kétséges: szerepjátszás, immár a művészi megfor-
málás mikéntjét tekintve is az, amit a fenti művekben s a 
néhány évvel később keletkezett A kiközösítő ben tapaszta-
lunk: célzásokban, kihagyásokban, álruhába öltöztetett hő-
sökben, történetekben mondva ki az ifjúkor világmegváltó 
nekibuzdulásainak megcsúfolását, a hatalom embertorzító 
mechanizmusát.33 

Csak ennyiben állna azonban e látszólag rejtőzködéssé 
sorvadt magatartás tartalma, indítéka? — Hogy szélesebb 
alapon nyugszik, azt abból is érzékelhetjük, hogy viszont-
látjuk körvonalait a nagy életrajzi mű, az ítélet nincs egyik 
előkészítő jegyzetében is; amely — ismételten visszatér 
az alkotómunkával kapcsolatos alapkérdésekre — ezúttal 
azonban immár a magánélet nagy mérlegére készülve: 

3 1 Lelkiismeret vizsgálat - a Legfőbb Bíróság Nb II 0010Д957 szám 
alatt lefolytatott „büntető ügy" iratainak V 150.004/1. sz. dossziéjában. 

3 2 A darab eredendően 1956-os ihletéséről lásd Hármastükör az1934-
es bécsi felkelésről című dolgozatunkat. Új írás 1990. 10. sz. 85-91., és 
Nostalgie, Realität und politische Utopie. Ungarischen Literaten im Wien 
der Zwanziger Jahre. Hrsg. Wolfgang Meid. Innsbruck 1991.37-47. 

3 3 A G. A. úrX. -ben és A kiközösítő koncepciójának, „metanyelvének" 
korrekt összefoglalóját lásd Pomogáts Béla: Déry Tibor monográfiájának 
A tagadás mítosza és Kételkedés a történelemben című fejezetében (Bp. 
1974.140-162.). 
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„Rég elmúlt ifjúságomban azt az illetlen tételt vallottam, a művész 
diktálja rá szemléletét a világra, jóval később abban a hitben éltem, hogy 
a világ szava szól nyelvéről; ma beérném azzal, hogy a kezem nyoma egy 
időre megmaradjon egy-egy arra érdemes ember figyelmében, mindegy, 
hogy közkívánatra-e, vagy csak a magam csillapítására."34 

ítélet nincs? A kötet értő elemzése már annak idején 
kimutatta, hogy az öregkor habozását megjátszó bizonyta-
lanság — csak a felszín. ítélet — van.35 S nemcsak ebben 
a műben, hanem Déry utolsó két évtizedének valamennyi 
alkotásában. 

Nem kétséges, ezt a határozottságot nélkülöző óvatos-
ságot az író kezdetben — főleg az 1964-től terjedő „hor-
dalékaiban", amelyek tíz, sőt százezres olvasóközönséghez 
juttatták el jegyzeteit — ,36 arra is felhasználta, hogy a 
szélesebb hazai közgondolkodás elől elzárt területekről, 
így például az egykor még kritikátlan elismeréssel fogadott 
tudományos és technikai forradalom súlyos következmé-
nyeiről, az ipari civilizáció ökológiai veszélyjelzéseiről, a 
nyugati neoavantgárd kísérleteiről, a már közismert, de 
egykor tabunak számító Zbignyev Brzezinsky politológiai 
prognózisairól, vagy Arnold Gehlen, Adorno, s nemkülön-
ben Konrad Lorenz friss filozófiai elgondolásairól stb., stb. 
— is hírt adjon.37 

Ám, ha a hatvanas és hetvenes évek egészének a ter-
mésére tekintünk, az is világosan kitetszik, hogy „fontolva" 
haladó szerzőnk gondjait nemcsak a „létező" szocializmus 

34 Az önvallomás akadályairól. Valóság 1968.8. sz. 69., utóbb Gondol-
kodóhagyma (18. fejezet) címmel beépült az ítélet nincs (1969) szövegébe. 

3 5 Lukács György: Van ítélet — töredékes üdvözlet Déry Tibor 75. 
születésnapjára. Új írás 1969.10. sz. 80-82. 

36 A napok hordaléka címmel közreadott jegyzeteknek 1964 és 1977 
között az Élet és Irodalom, illetve a Népszabadság adott nyilvánosságot. 

3 7 Lásd többek közöt t i napok hordaléka. Bp. 1982. 22-27., 34-46., 
78-86., 102-116., 238-242., 324-325., illetve Konrád Lorenzhez - Gách 
Marianne: Bécs 1934. Beszélgetés az íróval. Film, Színház, Muzsika 1966. 
április 29., 15. 
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gyakorlata, illetve konfliktusai okozták. Egyfajta — és fo-
lyamatosan erősödő — pesszimizmusában az is belejátszott, 
hogy az emberiség egészének a sorsára tekintve, egyre több 
kérdőjelet volt kénytelen megfogalmazni. S itt nemcsak az 
ipari és fogyasztói társadalom létének és ellentmondásainak 
az expondálására gondolunk (Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról — 1972, A félfülű — 1975. stb.), hanem a 
világméretű környezetszennyeződésre, a természeti egyen-
súly már-már visszafordíthatatlan megbontására, a világ 
fenyegető túlnépesedésére, az emberi természet agresszivi-
tásában rejlő új veszélyekre — amelyek összefüggésükben 
immár az egész emberi kultúra jövőjét, fennmaradását te-
szik kérdésessé.38 

„Bőszemű azonban ne légy! Mint amilyen ifjúságodban voltál, föl és le 
olyan mennyországok és poklok felé kapkodva, amelyeket elérni korodnak 
se haszna, se jussa nem volt..."39 

Vajon hihetünk-e a fenti, némi színpadiassággal színezett 
öregkori figyelmeztetésnek? A „hordalékok" felvillantott 
tematikája és a hetvenes évek egyéb írásai épp az ellenke-
zőjét sugallják. A teljes anyagi és erkölcsi függetlenséget 
kivívó szerző — Lötz Károly utcai és balatonfüredi otthoná-
ban — túllép az elkötelezettség korábbi osztálykötöttségén, 
tolla immár az emberiség egészének a holnapjáért mozdul, 
s egyfajta Kasszandra-szerepben ugyan, de már a világmin-
denséget hívja munkatársául.40 

Persze hogy abban a reményben, hogy hátha nem lesz 
igaza. 

* * * 

Capriccióinkat — egy rövid visszautalással — gondolat-
menetünk elejére — itt akár le is zárhatnánk. 

3 8 Lásd 37. jegyz. 307-313., 326-328., 340-346., 378-382. stb. 
39 1971. augusztus. D. T.: A napok hordaléka. Bp. 1982.171. 
4 0 Az író 1975 márciusából keltezett saját kifejezése. Lásd 37. jegyz. 

454. 
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Ám egy „póttételt" még legyen szabad ide illesztenünk. 
Márcsak azért is, mert sajnos egyre aktuálisabbá válik. 

Déry szellemi, alkotói függetlensége bizonyos mértékig 
magányra ítéltséggel járt, amiről a következőket nyilatkozta 
1972-ben egy német riporternek, amikor az arról kérdezte: 
miként fogadja az ország műveit, személyét? 

„A kérdésre azért nehéz válaszolni — olvashatjuk az író válaszában —, 
mert Magyarországon, mint minden diktatórikusán irányított országban — 
két társadalom létezik: az egyik kemény, talán szótlan ellenzékként lép 
fel, a másik védi a fennállót. Világosabban szólva: az írónak sok olvasója 
lehet, akik — ellenzékiek lévén — azt remélik, hogy szószólójuk lesz. Erről 
az oldalról több az olvasója, mind amire rászolgált. A társadalom másik 
része, amelyik a fennállót védi, ebben az esetben elhárítólag lép fel az íróval 
szemben. Sajnálatos, hogy politizáló világunkban minden szót politikailag 
mérlegelnek, minden szónak politikai értelme lesz. Ebből kifolyólag az 
írót mindkét oldalon félreértik; objektív igazságnak kíván hangot adni, 
ám szava hamis hangzást kap azáltal, hogy mindkét réteg másképpen 
értelmez."41 

Az a rendszer, amely „fennállása védelmében" a het-
venes években immár széles nyilvánosságot biztosított a 
világszerte ismertté vált, ám 1956-os „múltját" mindvégig 
megvalló írónak,42 összeomlott. A rendszerváltás megvaló-
sítása az egykori ellenzék kezébe került. 

Napjainkban ismét — sőt a korábbiakhoz képest foko-
zottabban érvényesülnek a „politikai mérlegelések". Azok 
is, amelyek az író szándékaival ellentétesen értelmeztek és 

4 1 Az Adalbert Reif által s feltehetően 1972 márciusában készült 
interjú — kisebb-nagyobb rövidítésekben — bejárta az egész német nyelvű 
sajtót. Idézetünk a szöveg legteljesebb változatát közlő zürichi Die Thtból 
való: Zwischen Vision und Wirklichkeit. 1972. augusztus 5.182. sz. 21. 

4 2 E hűség egyik korai emléke az író 1956 utáni első külföldi útján 
elhangzott vallomás, amely az 1963. március 28-i hamburgi szerzői estjéhez 
kapcsolódik. Magyarul: Déry Tibor és Hamburg című összeállításunkban. 
Kritika 1987. 6. sz. 26. - De szabadságharcnak nevezte 1956-ot az író az 
1966-ban készült hamburgi Stern tv-társaság portréfilmjének záróképében 
is. (A film kópiáját a PIM hangtára őrzi.) 
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értelmeznek, s — az aktualitás jegyében — itt-ott már az 
életmű egészét is megkérdőjelezik.43 

Reméljünk. Déry „szerepjátszásai" időnként félreérthe-
tők voltak, ám hosszú távon bizonnyal megvédik magukat. 
Mostanában azonban nem árt „segítenünk", legalábbis ér-
telmezéseikkel. 

4 3 E „kizárásos" alapon történő, az irodalmi jelenségeket egy saját 
értékrendhez „igazító" folyamathoz kapcsolódik Eörsi István: Kompro-
misszum (Békéscsaba 1992), Déry Tibor „megalkuvását" kibeszélő kulcs-
darabjának a megjelenése. (A „kompromisszum", amelyben az érdekelt 
nemcsak alkut köt, de előnyhöz is jut, Déry saját kifejezése. Lásd Réz Pál 
1974-ben sugárzott tv-interjújának szövegét: Válaszolni nehezebb. Bp. 1980. 
94.) - Az 1981-ben keletkezett és 1985-ben németül elő is adott műről 
természetesen az író már nem tudhatott. De mindenképpen ismerhette 
a szerző vele kapcsolatos nézeteinek „élesedését". Egyedül ezzel magya-
rázható ugyanis késői, ironikus hangvételű önéletrajza, amely folyamatos 
köpenyegfordításként „idézi" fel életét. Lásd Pályám emlékezete. Új írás 
1976.3.SZ. 117-118. 



TASI JÓZSEF 

KORSZAKOK:, KORSZAKVÁLTÁSOK 
ILLYÉS GYULA KÖLTÉSZETÉBEN 

(1920-1939) 

Egy elsietett nekrológ 

„Fekete zászlókkal és elrejtett kárörömmel kellene jönnünk. Doku-
mentálnunk kellene, hogy temetésre érkeztünk, meghalt az előd, aki 
széthízottságával elfoglalta a helyet az utána következők elől — szabad lett 
a tér új munkára." 

Az előd, akinek szinte a halálát üdvözlik, a Nyugat. A 
nekrológ — valójában a Dokumentum 1926 decemberi első 
számának vezércikke — aláírói: Kassák Lajos, Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Nádass József és Németh Ándor. Még két 
mondat a kiáltványból: 

„Kijelentjük, nem leszármazottjainak, csak oldalági rokonainak érez-
zük magunkat és elismerjük, húsz éves erőfeszítések és jelentőséges 
eredmények után még mindig nem halt meg. Él — csak éppenhogy ez az 
élet sem tartalmában, sem formájában nem lehet többé mintakép a fiatalság 
előtt."1 

Ma már mosolygunk az elsietett nekrológon, tudván, 
hogy a gyászoló gyülekezet az egy Nádass József kivételével 
aktívan részt vett a Nyugat még hátralévő húsz éve munká-
jában; jól érzékeltetik azonban azt az atmoszférát, amelybe 
megtért öt éves emigrációjából a fiatal Illyés Gyula. 

1 Kassák Lajos, Déry Tibor, Illyés Gyula, Nádass József, Németh 
Andor A Nyugat húsz éves. Dokumentum, 1926. decemberi 1. 
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Preludium 

Verset azonban már az emigráció előtt is írt. 
1917 vagy 18 nyaráról maradt fenn az Az idegen című verse: 

Joszip, ő szerb fogoly itt a tanyán, 
a szája minekünk 
érthetően akkor nyílik meg csupán, 
ha eszik; úgy eszik, mint mink eszünk. 

Eszik, nevet, hogy ő is tudja ezt, 
ím egyformák vagyunk! 
mind ember, aki eszi a levest. 
S mi vele eszünk, ez a válaszunk. 

Örvend, bólong, úgy eszik, úgy örül, 
minthogyha életét 
beszélné: csak egy a sok közül, — 
mint a miénk, — s attól oly ritka-szép!2 

Ez a vers, amelyet Illyés a Mint a darvakban közöl 1942-
ben, már a későbbi közösségi költőt ígéri, így akár nyitánya is 
lehet Illyés költészetének. Komorabb fogalmazása ellenére 
hasonló helyzet szülötte József Attila Éhség című költemé-
nye a Szépség koldusából. 

És most olvassuk el Illyés nyomtatásban megjelent első 
versét, a Népszava 1920. december 22-i számából: 

El ne essél, testvér 

Csüggedéssel, mély fájással, tán lankadó akarással, 
Bódult, zúgó fejjel, 
Sebzett szívvel, beteg fájón e kietlen rideg tájon 
Vándorutunk fáradalmin 
Testvér, ne csüggedj el. 

2 Illyés Gyula: Mint a darvak. Bp. 1942. 93. 



836 Tasi József 

Sok-sok vidék már mögöttünk, nagy ideje, hogy mi 
jövünk, 

Egymást támogatván, 
És talán most a viharban karod nem lesz a karomban 
S támasztékul lankadt fejünk 
Egymás görnyedt vállán? 

Hajunkat a szél cibálja, arcunkat az eső vágja, 
A sár bokánkig ér, 
De az erőnk ne apadjon, nagy hívésünk el ne hagyjon 
Soha-soha minket 
S meg-megroggyan bár a lábunk, de mi a jövőbe látunk, 
S bús utunknak vége előtt 
El ne essél, testvér.3 

Ez a vers név nélkül jelent meg az akkoriban igen 
csak megcenzúrázott Népszavában; mellette, alatta is törölt 
részek árulkodnak a szedés utáni beavatkozásról. A költő 
nevét azonban nem a cenzúra törölte. Középiskolás volt, az 
érettségi évében. Illyés mintegy megrendelésre írta, Lusztig 
Imre, barátja és osztálytársa — az Izabella utcai Kereske-
delmi Felsőiskolából — ösztönzésére. Ugyanő — Lusztig 
Imre — tagja annak a forradalmi ifjúsági tömörülésnek — 
a Menczer Béla csoportnak —, amelynek a Magyar nyelvű 
Szocialisták Forradalmi Szövetsége nevében írt röplapjának 
megfogalmazásában mindketten részt vettek. Illyés a fele-
lősségrevonás elől Párizsba emigrált, Lusztig Imre meg sem 
állt az Egyesült Államokig.4 

Korai, keletkezésük után többnyire megsemmisített ver-
seit Illyés sommásan így minősíti: „Gyóni-hatás, adys ku-

3 [Illyés Gyula]: El ne essél lestvér. Népszava, 1920. december 22. 3. 
4 Vö. Lusztig Imre: Bajtársam, Illyés Gyula. Amerikai Magyar Szó, 

1983. április 28. In: Illyés Gyuláné: Illyés Gyula emlékkönyv. Bp. 1984. 23-
25. 
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ruckodás; szocialista vezércikk-vigaszok a népdal ütemére 
lebegtetve."5 

A bemutatott vers azonban nem a népdal ütemén lebeg. 
Inkább Edgar Allan Poe híres versére, A hollóra és a 
Danaidák című Babits-versre emlékeztet. A hollót Illyés 
ismerhette Kosztolányi Dezső Idegen költők antológiájából, 
a Babits-vers is több mint egy évtizede megjelent már. 
Illyés a Beatrice apródjaiban ad hírt e verséről, megjegyezve, 
hogy a nyomtatásban megjelent költeményt barátainak, sőt 
édesanyjának se mutatta meg; nevével való közzétételére 
továbbra is zárlatot kérve.6 Úgy érezzük, miután az életmű 
lezárult, e megkötés feloldható. 

Az El ne essél testvér természetesen nem nagy vers, 
szerintünk Az idegen is sokkal jobb, bár ez utóbbit „egy 
kicsit lesimítva a haját" adta közre a költő. Mindkét zsenge 
a későbbi közösségi költőt előlegezi, ha nem is azonos 
színvonalon. 

A száműzetés énekei 

Ez а közösségi költő néhány év múlva immár teljes fegy-
verzettel lép elénk a Párizsban írt versekben. Ezek közül 
néhányat csak a Nyugaton megjelenő emigráns lapokban 
közölhetett, így a Lenin halálára írt Éjjelben győznit, a költő 
forradalmár hitének szép dokumentumát: 

Súlyos gyümölcsként érnek szíveink már a tűrésben, 
Oroszország, 

Ma ez a szomorúság kigyújtja az elkeseredést és a 
bosszút, mely szétomlik, mint a lámpa 

5 Illyés Gyula: Beatrice apródjai. Bp. 1979.323. 
6 Illyés Gyula: i. m. 326. 
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mikor villan meg már szuronyaid hegyén az a Hajnal? 
Az égen föltűnik Lenin sápadt arca. Éjjelben győzni. 
Előre, vörös hadsereg...7 

Hasonló hangot üt meg az Értünk elhulló proletár ha-
lottak.8, Érdemes a versformára is figyelnünk vagy úgy is 
mondhatjuk: a formára: Illyés tévedhetetlen biztonsággal 
használja már a formát, ezúttal a Ma-istáktól — és a nem-
zetközi avantgárd Párizsban élő legjelesebb képviselőitől, 
személyes ismerőseitől, barátaitól — elsajátított szabad ver-
set. Az automatikus írással is foglalkozik: „Semmi rejtegetni 
valóm: kezemben a toll, de fogalmam sincs, mit fogok 
a következő sorban írni." Ehhez ironikusan hozzáfűzi: 
„Büszke vagyok szabadságomra, mely eddig is már három 
javítás nélküli oldalt eredményezett." Ugyané versben -
Sub specie aeternitatis — leírja vízióját egy francia lányról, 
aki kezében angol könyvet tart és tiszta hangon énekel: 

. . . olyan vagyok, mint a csillagos ég 
olyan vagyok, mint a zengedelem.. . 9 

— és valóban, az automatikusan mozgó toll alól kibukó 
magyar dal — talán egy cecei lagzi emléke — megidézi, 
magával hozza/húzza az elhagyott szülőföldet... 

Amikor a Dokumentumban megjelent Illyés idézett köl-
teménye, Füst Milán már megírta híres levelét Gellért 
Oszkárhoz, amelyben Illyés Gyulát a Nyugat szerkesztői 
figyelmébe ajánlja.10 A Láthatár című új folyóiratban ol-
vasta a fiatal költő verseit, ezek közül a Szomorú béres 
annyira megtetszett neki, hogy rövid levelében kétszer is 

7 Illyés Gyula: Éjjelben győzni. In: : Haza a magasban. Bp. 1972. 
797. 

8 I. h. 800-801. 
9 I. h. 804-805. 
1 0 Füst Milán - Gellért Oszkárnak. Budapest, 1927. március 18. In: 

Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára, V 3195/327 
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hivatkozik rá.11 A levelet Gellért megmutatta Osvátnak, aki 
egyetértett Füst Milánnal. Hamarosan közli a Nyugat Illyés 
— könyvbírálatait, 1928-tól kezdve pedig verseit is. 

Anteusz földet ér 

Nehéz föld. Ez a Nyugat kiadásában 1928-ban megjelent 
Illyés-verskötet címe. Úgy is mondhatnánk: nehéz földet-
érés. Mint amikor az ejtőernyős, talajt érve, még néhányszor 
fel-felemelkedik, amíg a leszállás sikerül, a költő is úgy ver-
des emigrációs évei visszahúzó emlékei és az újra megtalált 
befogadó-óvó szülőföld ölelése között. 

Lukács, 15:11-14. — mondhatjuk az Angyali köszöntés 
tékozló-fiú-adaptációjára: 

Üdvözlégy falu, üdvözlégy atyám, üdvözlégy ájtatos 
ökör, 

Megtért fiú porlepte cipőimben némán várom a csókot, 
Eltékozoltam, mit eltékozolhattam, ifjúságom idejét, 

emlékeim, 
Nincstelenül és könnyedén mint születésem napján 

tárom 
felétek karjaim.12 

A költő expiál és egyben megírja első faluhódoló versét, 
amely a téma csúcsteljesítményére, Győry D e z s ő é magyar 
falu című költeményére (is) emlékeztet. A következő vers-
ben Száműzöttként éli át ugyanezt a hazatérést: 

Úgy járok itt, oly rettegőn, mintha szívem 
Hajlongó sötét tájain járnék... 

És még a befejező sorok: 

1 1 A Láthatár, 1927. február 11-12. 1. Illyés Gyulának a következő 
versei jelentek meg itt: Angyali köszöntés, Száműzött, Szomorú béres. 

1 2 Illyés Gyula: Nehéz föld. Bp. 1928.11. 
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Magányos testvérem, neked hozok szívszakító üzenetet 
Elhajtott magzatoktól amit kaptam, holt levelektől 

s értünk 
hiába elhullt halottaktól.13 

Az egész költemény az Ertünk elhulló proletár halottak 
című Illyés versre emlékeztet. 

Figyeljük meg a Szerelem című versciklus — amely a 
közvetlen szülőföld, a rácegresi puszta iránti rajongásának 
állít emléket — 8. versét. Hárman isznak együtt a tanyasi 
kocsmában, egy vén béres, a vacsorájára váró molnár és 
a betévedt költő. Hárman háromfelől jöttek, a kocsma is 
hármas útkereszteződésnél fekszik. Mielőtt elindul, sokáig 
tűnődik, melyik útra térjen.14 A költő előtt valóban három 
út kínálkozott hazatérése után: a mozgalomban — akár 
az illegális munkásmozgalomban is — folytathatta volna 
az emigrációja előtti és alatti életformáját; fennállott az 
ellenforradalmi rendbe való sima beilleszkedés lehetősége 
és a földből, a népből való megújulás. Nyilvánvaló, hogy 
Illyés a harmadik utat választotta, bár a másik két lehetőség 
is meg-megérintette. 

A korszakváltás érzékeltetésén túl is érdemes lenne be-
hatóbb elemzésre Illyés első kötete. Például a Mint a harmat 
címet viselő szerelmesvers-ciklus, amelyben egyaránt hódol 
a Párizsban maradt Orosz Annának és a szülőföldjén fris-
sen megismert szomszédlány-Annának. Utóbbi hamarosan 
meghal. „— Költő, mit tudsz szólni a halálról?"15 kérdi a 
gyánti lány eltávoztakor, majd hamarosan velejéig megrázza 
fiatalon, 28 éves korában elhunyt fivére halála, s a fájdalom 
hatására megírja hazatérése utáni első nagy versét, a Bú-
csúztatót 

A kötet dedikációi is figyelemre méltóak. A bevezető 
nagy terjedelmű költeményt Osvát Ernőnek, a Szomorú bé-

1 3 I. h. 12. 
1 4 I.h.34. 
15 Dala galambról. I. h. 56. 



Korszakok Illyés Gyula költészetében 841 

reit felfedezőjének, Füst Milánnak ajánlja. A nyolc darab-
ból álló Szerelem címzettjei: Déry Tibor, Térmegh Bálint 
és Nagy-Bordács Ambrus, Csók István, valamint Juvancz 
Iréneusz. Utóbbi a költő későbbi első feleségének, Juvancz 
Irmának az édesapja. Muca a testnevelési főiskolára járt 
és Madzsar Alice-nál tanulta a mozgásművészetet. A költő 
francia órákat adott neki, viszonzásul matematikára oktatta 
őt a lány édesapja — tán ezért a dedikáció. Egy-egy dediká-
ciót kap még Bölöni György, Rubin László — Illyés egykori 
mentora a Phönix biztosítóhoz — és Vágó József. 

Egy évvel később József Attila a Nincsen apám, se anyám 
című kötetét Vágó Józsefnek ajánlotta — igaz, ő a Vágó-
lánynak udvarolt. (Vágó Márta emlékirata szerint mindkét 
költő udvarolt neki, de József Attila meggyőző érvelésére 
Illyés visszalépett...) 

Beérkezés és számvetés 

Bár szinte a strukturalisták, szemiotikusok módján ol-
vassuk Illyés költeményeit, az Illyés-recepcióra alig-alig 
figyelve, nem vonatkoztathatunk el a kortól, amelyben fo-
gantak. A Sarjúrendek című második kötet például 1930 
decemberében jelent meg, két évvel a Nehéz föld után. A 
kötet dedikációja — Osvát Ernő emlékének — eszünkbe 
idézi a legendás szerkesztő halála utáni utódlást a Nyugat-
nál; Illyés, mint tudjuk, hamarosan mesteréül választotta 
Babitsot és Móricz Zsigmonddal is mindvégig jó volt a 
kapcsolata — erre különösen Móricz Kelet Népe-éveiben 
találunk szép példákat. 

Az első kötet a hazaérkezésé, hazatalálásé volt, a máso-
dik a beérkezésé és a széttekintésé. Számos versben hegyor-
mon, csúcson állva néz vissza és előre. így a forradalmak 
leverésének tizedik évfordulójára írt A szétvert seregben-, itt 
a befejező sorokban magát a lovastengerészt is megidézi: 
„mögöttünk messze, lent, mint / lázkép léptet át / letiprott 
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földünkön magos sovány lován / a Hódító..."16 Itt említjük 
meg, hogy József Attilához hasonlóan Illyés is megírja a 
maga versét az 1930. szeptember 1-jei tüntetésről (Szennyes 
sikátorok között),17 a Növekvő szélben pedig saját Trianon-
élménye kap első megfogalmazást; talán nem véletlen, hogy 
a Magyar Jakobinus dalát író Ady Endre visszhangjaként: 

Varjú veri szárnyát fejemen, kiáltoz, 
Havas ifjúságom, viselem koronád! 
A kis állat, amely hasonfekve issza 
Az Ádriát, rámnéz egyszer Magyarország. 

Ujjaim begyéből vért vágok eléje, 
Fölkel a kis állat, lerázza terheit 
Hajnalt abrakol majd, kocsink elé fogjuk, 
Nyerítve röpíti a nap vőfélyeit.18 

Ez már a férfi széttekintése és programja. Többször is 
búcsút vesz az ifjúságtól, legszebben talán az íme, férfi 
lettemben: 

Csúcson állok, íme, életem tájait 
Látom lent s fent szerte ragyogni köröttem. 
Látom gyerekkorom arany uszályait 
Úszni vízgyöngyösen dagadó ködökben, 
Rácegrespusztát száz hajló gledicsfával, 
Apámat botjával s két csahos kutyával. 

Úgy véli, innen már lefelé fut az út: „a lent váró vidék 
/ Már az öregségnek küldi őszi ízét."19 Itt az idő, sugall-
ja, hogy „födél után nézz már.. . rakj családi tűzhelyt..." 
(Madarak szóltak fenn...)20 Ebben a kötetben olvashatjuk 
Mucához írt első verseit, így a Szerelmem huszonegy éves 

1 6 Illyés Gyula: Sarjúrendek. Bp. [1930], 28. 
1 7 Illyés Gyula: i. m. 67. 
1 8 I.h.69. 
1 9 I.h. 40-41. 
2 0 I.h.54. 



Korszakok Illyés Gyula költészetében 843 

címűt, amelyben a szeretett lány gyermekkori fényképe 
felidézi a maga pusztai gyermekkorát, de nem bántóan, 
az összeegyeztetés, a simítás szándékával.21 A Búcsú ban 
nemcsak az ifjúságtól válik el, de előre is vet egy pillantást: 

Nézd a jövendőt, hogy lángol 
Azon kell mennem át 
Utóiérni az életem 
Kivívni egy igaz hazát — 
Mit balfelől csókolt a nap 
Csókold meg jobbról arcomat 
Mondd csak bátorításodat...22 

Valamennyi eddigi témáját-gondját-örömét-tervét össze-
gezi a kötet záróversében (Mint a mosolygó merénylő...) 

Először rögzíti a pillanatnyi helyzetet: 

Huszonhat év, mondod? Mit akarsz? Nézd, sima 
Hajadra most kezd csak a napnak sugara 
Merőlegesen és ragyogtatón tűzni! 
Lásd eddig vakított, mert szembe jött veled, 
De most melléd pártol s kezd hátulról fejed 

Köré csokrot fűzn i . . . 

— azután így szól kedveséhez: „Fényes szemeid nem 
vigasztalnak engem!" Meg is magyarázza, hogy miért nem: 

Nem az vagyok, akit kedvesem látsz rajtam! 
Ki itt áll: áll talpig álarcba takartan... 

Ezután sorjáznak a költő önmardosó szemrehányásai: 
„Nem az én korom ez." — „Nem idejöttem én, nem ide 

indultam! / Valamit rámbíztak, amit elárultam." — „Nem 
az én időm ez!" — „Nem az én országom ez a föld! Hazátok 
/ Nem hazám! Nem enyém // Sem a ti istenetek, sem a ti 
királytok!" 

21 I.h. 48-49. 
2 2 I.h.63. 
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Kapkodva hátrál a „szolgák nyirkos honá"-ból: „Futnék 
vissza jajjal ahhoz aki küldött. / Már alig emlékszem... 
Messze ritka füstöt / Ereget egy falu." Igen, de ez az 
ifjúságától búcsúzó költő a ritkás füstöt most a nyomor 
szagaként érzékeli és — forradalmi hevülettel — Káin áldo-
zata füstjeként. „Onnan jöttem." — folytatódik a vallomás. 
„Fiatal arcomat szolga-mosolygásba / Rejtettem s ráégett, 
ráfagyott e lárva — " Le kéne az egész mostani világot tépni 
arca elől, hogy igazi valójában mutatkozhassék meg. 

A befejezésben, a csúcson, mégegyszer összegez: 

Most, hogy karok s ajtók nyílnának már felém 
S nevemen szólítnak: félve nézek körém, 
Hallgatom riadtan megindult szívemet, 
Úgy fogom lüktető haragod, ifjúság 
Mint sima mosolyú merénylő a bombát — 

így bókolok néktek.23 

Előhang a Puszták népéhez 

Illyés a Sarjúrendekben még feltételes módban fogalmaz-
za megjövő évei programját: „Futnék vissza jajjal ahhoz aki 
küldött." Gyors egymásutánban megjelent három elbeszélő 
költeményében — Három öreg, 1931 — Ifjúság, 1932 — 
Hősökről beszélek, 1933 — már a gyermek- és ifjúkorában 
végzett mélyfúrásról, a múltba történő visszautazásáról, 
amelyet az emelkedett hangnem miatt akár zarándokúi-
nak is minősíthetünk, kapunk költői képet, látleletet. Az 
első könyv a szerző kiadása, a második a Juhász Géza 
és Kardos László szerkesztette Új írók sorozatban jelent 
meg Debrecenben, míg a harmadik Kolozsvárott, a Ko-
runk kiadásaként került forgalomba, rejtjelezetten, csupán 
a szerző monogramjával. Ezt a költeményt Babits Mihály 

2 3 I. h. 73-76. 
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esztergomi, előhegyi házának-kertjének vendégeként írta 
Illyés, mégsem jelenhetett meg a Nyugatban. Bizonyára 
azért, mert a pusztai cselédek földesurat károsító lopásait 
hőstettként beszéli el benne. A magyarországi első kiadás 
1945-ben kelt előszavában maga Illyés jelenti ki, hogy műve 
„igazánból preludium; egy későbbi mű előjátéka és mag-
va".24 Ma már úgy látjuk, hogy a másik két költeménnyel 
mintegy triptichont alkotva együttesen képezik a Puszták 
népe magját, első — költői — megfogalmazását. Elgon-
dolkoztató, hogy megírásuk éveiben a feudálkapitalista 
hatalom jobban tartott a lopás dicshimnuszától, mint a 
Tanácsköztársaság bukása utáni bujdoklást, a kakastollas 
üldözők előtti menekülést nagy művészi erővel bemutató 
Ifjúságtól. 

Fordulat Zengővárkonyban 

A Szálló egek alatt — az epikai triptichont nem számít-
v a — a harmadik verseskötete Illyés Gyulának. A három 
részre tagolódó könyvről már Gaál Gábor megfigyelte, 
hogy vezérszólama a Magyarok címet viselő harmadik. Itt is 
találunk gyermekkorát, sőt születését felidéző költeményt 
— Egy sápadt nő egy kis szobában —, hazalátogatásának, 
édesapjával való találkozásának, együtt-dolgozásának idilli 
képét — Fűrészelés —, azután a hatvan évesen elhunyt apa 
haláltusáját ábrázoló verset (Távozó). 

Érdekes, hogy az Oda egy hivatalba lépő afgán minisz-
terhez címzettjét gúnyosan „papá"-nak szólítja — ; az 1931-
ben írt vers természetesen nem egy külföldi államférfihoz, 
hanem a Bethlent felváltó Károlyi Gyula grófhoz szól, aki a 
költő apjánál egy évvel volt fiatalabb. 

Muca, Illyés első felesége, életük e szakaszában ihleti a 
költő férj legszebb szerelmes verseit — A hirtelen nyárra, 

2 4 Illyés Gyula: Hősökről beszélek Bp. 1945.5. 
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Testvérek, Dél —, de hogy a boldogság nem zavartalan, első 
szétválásuk emlékverse, a Minden mi elválaszt is bizonyítja. 

A kis cselédlányra gondolok című versében nagyanyja 
egykori úrnőjénél tett látogatásukkor azzal távozik, hogy 
„Nem, nem bűnös itt senki. / D e bocsánat mégsem lesz 
hetediziglen."25 Illyésnek a harmincas évek elején írott epi-
kus műveit a Puszták népe előhangjaként interpretáltuk. A 
kocsis csak állt című verse — a gazdatiszt által megfenyített 
kocsisról — szinte a jeles mű részleteként olvasható. 

A költő ezekben az években életformává alakítja a tolnai 
falvakba, ifjúsága színterére tett látogatásait, ahogy Érkező-
ben — távozóban című versében olvassuk: 

Mert nem akartam soha is mást, 
Csak elmenni és visszajönni, 
ölelkezve búcsúzni s boldog 
viszontlátásban ölelőzni.26 

Fordulat akkor következik be, amikor Fülep Lajos meg-
hívására Zengővárkonyba, e Mecsekben lévő kis faluba lá-
togat, 1932 nyarán. Itt és a környező falvakban a magyarság 
pusztulását, a helyükre beköltöző német telepesek folya-
matos térnyerését tapasztalja. Ezt fogalmazza majd meg 
az 1933 szeptemberében nagy visszhangot kiváltó Pusztulás 
című tanulmányában a Nyugatban, versben pedig az Enek 
Pannóniárólban, amelyet 1932-ben írt és Fülep Lajosnak 
ajánlott. A vers végén van egy pillantása a föld uraira is, 
akik hatalmukat az idegenné váló falvakban is átmentik, 
megőrzik: 

Zajlik a táj és némul a magyar! 
Csak urai vigadnak még dicsőén. 
Eb ura fakó! — reszkethet a föld, 
ők fentmaradtak még minden időben.27 

2 5 Illyés Gyula: Szálló egek alatt. Bp. [1935], 65. 
2 6 I.h.78. 
2 7 I. h. 110. 
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Az 1933-ban írt Magyarok című költemény Illyés valódi 
ódája. A Rákóczi-ének és a Zrínyi első és második énekében 
szinte a herderi jóslatot elfogadó Kölcsey Ferenc hangján 
szól a magyarság pusztulásáról: 

Haj szegény nép, haj magyar nép, 
Napod hátra mennyi van még, 
talán halott is vagy már rég, 
nem vagy több, mint hiú emlék, 
már hantot rád én is vetnék, 
ha nem a te fiad volnék.28 

A nemzet költője 

A Rend a romokban, Illyés negyedik verseskötete kap-
csán ismét a Puszták népét említjük. Nem csupán azért, mert 
maga is utal rá Egy népfinak — A Puszták Népe szerzőjének 
— ajánlott híres epigrammájában, hanem azért is, mert 
— úgy véljük — a próza- és versíró Illyés egyszerre „érik 
be". A Rend a romokban nagyon egyenletes színvonalú, 
szinte csupa-csupa remekmű tárháza. 1937-ben jelent meg, 
a Puszták népe és a Petőfi országos sikere után. Ebben 
sorjáznak híressé vált nagy versei, a (későbbi) tanköny- és 
antológia-darabok: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon, 
Nem menekülhetsz, Szegénység, örökös éhség Ozorai példa 
és A kacsalábon forgó vár. A többi is méltó hozzájuk. 
A költőnek itt végre sikerült elvonatkoztatni gyermekkori 
emlékeitől. Járja még most is a falut és a pusztát, hogyne 
járná! Prózai műveit is részben-egészében ott írja egy-egy 
hosszabb hivatali szabadsága alatt. Most azonban végre fe-
lülkerekedik az egyedin és a zsellérszoba akolmelegét, hogy 
úgy mondjuk, egyetemesíti. Vagyis Illyés itt válik végleg 

2 8 I. h. 113. 
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nemzeti költővé. Maga a falu is megváltozott a harmincas 
évek második felére. Valamivel több a napszám és több a 
parasztban az önérzet: „Tetszik nekem: már nem köszön 
előre, / nem tudja szolgának magát a nép / ezen a tájon..." 
— olvassuk ugyancsak közismert költeményében.29 

Néha elbizonytalanodik: jó úton jár-e? Megírja a maga 
kosztolányis „jaj, nem ez az, amit akartam"-ját, a Jelekben. 
Leltároz, akár a „Van már kenyerem, borom is van" szerző-
je: 

Juhászodtam már, mint a kutya; 
csábított a csont, meg a tűzhely. 
A tél lágy zsírral csordula, 
a nyár meg édes borral, hűssel. 
Vigasztaltak aztán egy szűzzel, 
Próbáltam is szagát, ízét — 
aztán egyszerre a sírét. 

(A vers írása idején, 1937-ben már így értékeli első, 
felbomlóban lévő házasságát.) 

Volt már barátom, jóbarát. 
És perdült nékem is a pengő. 

És volt úgyis már, hogy vidám, 
boldog is voltam; feledgettem 
a kivégzetteket, — talán 
csak itt nem nyughatnak, szívemben. 

A harmincötödik év, úgy látszik, Illyésnél is a különbéke 
ideje. A költő azonban még e versben rájön, hogy az élet 
javai, ezek megszerzése nem silányították erkölcsi ronccsá: 

2 9 Illyés Gyula: Rend a romokban. Bp. 1937. 61. 
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Rajtakaptam szívemet, hogy fél 
attól, mi mást megnyugtatott. 
Ez volt a jel, jól haladok.30 

Hogy mennyire így van, bizonyíték lehet a már felsorolt 
számos nagy verse is. 

A költő derűvel, iróniával tud szólni arról is, hogy falu-
kutatóként már „hivatásos" követői, megfigyelői is vannak: 
„Követi nyomom / az utókor s, errébb, két csendőr, lovon." 
(Falukutatás — Két tanya közt)31 A Treuga Dei című 1933-as 
versében saját börtönélményéről vall: ugyanis a Társadalmi 
Szemlénél tartott razzia alkalmából őt is begyűjtötték, de 
Babits közbenjárására hamarosan kiszabadult. Humorát itt 
is megőrzi: 

Erélyesen, ahogy a szakma már 
kívánja, még zordabban is talán 
kiált a rendőr, — mily vigasztaló! 
Úgy lejti a szót, mint szegény apám. 
Már tudakolnám is, hová va ló . . . 

Avers befejezése: hála a szabadításért: 

Barátaim, kik el nem hagytatok 
s kéz-kézbe fogva élő lánc gyanánt 
leszálltatok és fölrántottatok, 
a part szélén, midőn még ég a láng, 
mely homlokomra ott lent jelt csapott, 
hadd szorítsam meg biztos jobbotok, 
megéreztem a hű fogáson át 
a testvért... és egy kicsit az apát.32 

30 

31 

32 

I. h. 163-164. 
I. h. 60. 
I. h. 181-184. 
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Boldog szerelem 

A Nyugat 1937. szeptemberi száma vezető helyen közli 
Illyés Gyula Rend a romokban — Egy verseskötet elé 
című esszéjét. Ezután a költő három verse olvasható, mint-
egy mustra a sajtó alatt lévő kötetből: Te is meghalnál..., 
Gyűlöltem a címert..., Arccal le... Mindhárom cím után 
a három pont már sejtelmessé teszi a verseket, elgon-
dolkoztatja az olvasót.33 A versek valóban megjelentek a 
Rend a romokban-kötetben. És a költő következő, Külön 
világban című ötödik versgyűjteményében is. Mindhárom 
verse szerelmes vers. Ihletőjük Flóra, a költő új múzsája. A 
Rend a romokban kötetből további versek is átvándoroltak a 
Külön világban versei közé — a költő eddigi gyakorlatában 
példátlan módon. így a Szép, ha fiatal főn, Tenger (Almom-
ból ébredtem címmel), Éjfél után, Betelik majd, Hajnal (új 
címe: Együtt aludtál) és Fecskék. 

Az utolsó két vers mellett a Rend a romokban kötetben 
1935-ös dátum olvasható. 

1938-ban Illyés Gyula elvált első feleségétől, 1939-ben 
feleségül vette dr. Kozmutza Flórát és kiadta Külön világban 
című verseskötetét, amely csupa-csupa Flórához írt verset 
tartalmaz. Kiadója Cserépfalvi Imre, aki korábban József 
Attila utolsó verseskötetét, halála után pedig összes verseit 
is megjelentette. 

A kötet véges-végig a magánszféra megnyilvánulása Illyés-
nél. Kilenc verset vett át előző kötetéből, kettő kivételével 
ezek is Flórához szólnak, illetve ezeknek is ő a múzsája. A 
versek színvonala nagyon jó. Kiemelkedik a címadó költe-
mény. „Külön világban és külön időben / éltél, be messze 
tőlem. / Már vége, — vége!" — A vers indítása Sárközi 
György Virágok beszélgetése című költeményére emlékeztet. 
Aztán a megnyugvás/békélés leheletfinom rajzát adja: 

3 3 Nyugat, 1937. szeptember 153-155. 
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Fülelem, hogy a két szív, melyet 
egy karban tartok, hogy felelget, 
hogy békül, mióta egymáson 

majd összetört, — hogy egymásra találjon. 

A befejező strófában a költő arról vall, hogy a szeretett nő 
mintegy álomban múltjának, gyermekkorának is része lett: 

Nagy fényben alszom el. Álmomban — úgy szeretlek — 
múltamba is már beeresztlek. 

Gyermekkoromban 
jársz fel-alá velem, — ha est közelget 

nevetve rántsz kézen anyámnak 
hívó szavára, tán anyám vagy — 

Ismerlek; mosolyodban 
forgok, heverek, végre megnyugodtan.34 

Igen, ez már valóban a boldog szerelem! 

3 4 Illyés Gyula: Külön világban. Bp. 1937. 34-36. 


