
hetjük, hogy amíg Széchenyi a hegeli objektív 
idealizmus, Wesselényi a kanti szubjektív ide
alizmus filozófiai-világnézeti álláspontja felől 
közeledett a társadalmi-politikai problémákhoz. 
Noha kizártnak kell tartanunk, hogy a világ
nézeti alap különbözősége befolyásolta volna 
politikai nézeteik különbözőségét, mindennek 
részletes elemzése még elvégzendő feladata tör
ténetírásunknak. 

A nevelés alapvető célkitűzése valamennyi 
reformkori röpiratnak, mégis a meggyőzés, érve
lés, befolyásolás eltérő eszközeit mozgósítják. 
Az önelemzésre felszólító Wesselényi nem hang
súlyozza a személyes példaadást, hiszen a testi 
és lelki erők egyensúlya, a nevezetes ,,súly
egyen" minden embernél más és más leszen 
(130.). A társasági élet nevelő szerepének 
bizonygatása a Balítéletekről terjedelmének jó 
részét igénybe veszi. Wesselényi azonban a szó
rakozást célzó társasági alkalmakban nem lát 
lehetőséget elmesurlódásra, a meglevő társasági 
alkalmak bemutatása nem annyira a társadalmi 
élet és egyesülés propagandája, mint inkább 
elrettentő helyzetkép (172-202)! A társasélet 
nem átformálja a benne részt vevőket, mert 
akik hivatottak lehetnének a társaság irányítá
sára, maguk is alkalmazkodásra kényszerülnek, 
szerepet kell játszaniuk. „Kettős létre volt 
minden jóérzésű ember kényszerítve: csak 
magában vagy némely egyérzetűek közt lehetett 
valódi érzéseinek szabad folyást engednie, de 
társalkodási termekbe (szalonokba) lépve ugyan 
őrizni kellett magát effélék mutatásától" 
(189.). A tágabb értelemben vett nevelést, a 
népnevelést sem lehet a reformok előfeltéte
leként felállítani, hiszem ily módon a jobbágyot 

csak helyzete tarthatatlanságára ébresztenénk 
rá, s maga indítana harcot felszabadulásáéit 
(91.). 

A gondolatok érdekessége és bősége mellett 
a nyelvi megformáltság, az ötletes, idegen 
szavaktól tartózkodó fogalmazás könnyíti és 
élvezetessé teszi, a szerkezeti aránytalanság, sőt 
formátlanság nehezíti az olvasást és a megértést. 
Valószínű, hogy Wesselényi megtervezte műve 
vázlatát, de az írás lendülete hamarosan tovább
vitte tollát. Mindent el akart mondani, amit 
tudott, s amiről remélte, hogy megjelenhetik. 
Olvasói érzékenységét meg akarta kímélni, de az 
írás során ez a belső fegyelem egyre kevésbé 
érvényesült. Beleírta őszinte véleményét is egy
ről-másról. Példaként megemlíthetjük, hogy a 
megyei pénztárakkal kapcsolatos visszaéléseket, 
mint ritka eseteket említi műve kezdetén, majd 
jelzi, hogy a közpénzek pazarlását mindenki 
megengedhetőnek tartja, jóval később már 
elmondja, hogy a megyei pénztárat „már oly 
gyakran szentségtörő kezek megfélszegítették s 
még gyakrabban lelketlenül haszontalan célokra 
s oktalanul fecsérelték", mivel - tudjuk meg 
végül - „fizetés kicsiny, költség sok, alkalom 
gyakori s szédítő — az ördög pedig ritkán 
alszik" (96, 114,226,246.) . 

Másfél évszázad csaknem elmúltán az olva
sót a részletek gazdagsága, érdekessége, nyelvi 
erőteljesség« ragadja meg elsősorban ebben a 
válogatásban, amely azonban arra is felhívja a 
figyelmet, hogy az egész mű komplex elemzése 
még hátralévő filológusi feladat. Ennek előfel
tétele azonban a teljes mű kritikai kiadása 
lenne. 

Gergely András 

BABITS ADYRÓL 
Dokumentumgyűjtemény. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Gál István. Bp. 1975. 
Magvető K. 280 1. 

Irodalomtörténeti tévhitet, Babits és Ady 
koholt „ellentétét", „antagonizmusát" sem
misíti meg a Gál István szerkesztésében meg
jelent dokumentumgyűjtemény. A szerkesztő -
aki már számos eladdig ismeretlennek számító 
Babits-szöveget adott a szaktudomány művelői 
és a nagyközönség kezébe - e kötetben össze
gyűjtötte Babits Mihály legtöbb Adyról szóló 
írását, legyenek azok a költő által közreadottak, 
vagy kéziratosak, Adyért írottak vagy a 
kongeniális pályatárs méltatásával más témakör
ben érvelők. A míves szépségű könyv - Bezur 
Györgyi művészi munkája - már külsejében is 
jelzi a szerkesztői elgondolást. Babits és Ady 
közös fényképe a borítón, majd az előzéklapon, 
amint a háború idején átszellemülten hajolnak a 
Biblia fölé, együvé tartozásuknak - minden 
alkati különbség ellenére - szép bizonysága. 

A kötet - mint a kiadói utószóban olvassuk 
- „természetesen nem a kritikai kiadás igényé
vel készült". (277.) Mindazonáltal, éppen a 
szöveggyűjtemény ismeretterjesztő misszióját -
annak károsodása nélkül - messze meghaladó 
tudományos jelentősége miatt, előre kell jelez
nünk néhány momentumot, a majdani kritikai 
kiadás érdekében. 

A szövegek foghíjai, amennyiben a kötet 
tematikus egységét szolgálják, előnyére válnak a 
dokumentumgyűjteménynek. Nem károsítja 
meg azt lényegesen néhány, tartalmukat nézve a 
kötet egyéb szövegeiben úgyis „ottlévő", vélet
lenül vagy helyszűke miatt elmaradt Babits-
megnyilatkozás sem. Ezek a hiátusok a majdani, 
tudományos szövegkiadás során úgyis meg
szűnnek. Ezt kell várnunk az olyan szövegel
hagyásoktól is, amelyek - más Babits kötetek-
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ben is - vélt irodalompolitikai érdekeknek tesz
nek engedményt. El kell továbbá a kritikai 
kiadásnak végeznie azt is —. amire a jelen kötet, 
jellegéből adódóan nem vállalkozhatott - , hogy 
szembesítése a Beszélgető-füzetekben lévő Ady
ról szóló megjegyzéseknek Gál István adta kon
textusát a Basch Lórántével, mert az utóbbi in
terpretációja (StudLitt II. 1964. 79-89.) bizo
nyos önkényességre enged következtetni, Gálnál 
pedig ezek olvasata és sorrendisége nem meg
nyugtató, s így a kettő szükségképpen nem fedi 
egymást. Végezetül pedig a tudományos szö
vegkiadás apparátusára vár a kötet némely 
könyvészeti adatának pontosítása. 

1. A két költő viszonya, legalábbis Babits 
részéről az egyértelmű szembeállástól haladt a 
harcos eszmei, irodalmi szövetségig és a 
személyes barátságig. Ama szembenállásról 
pedig Babitsnak egy kora ifjúságában Koszto
lányihoz írt levele tanúskodik, s az abban foglal
takat ő egész életén át Ady mellett tanúskodó 
költő-emberi magatartásával revideálta. így 
nehezen érthető a Babits-filológia e levelet illető 
szemérme. Ugyanis azoknak a válogatott 
gorombaságoknak egy részét, amelyekkel a 
huszonhárom éves Babits Kosztolányihoz írt le
velében az Új versek Ady Endréjét elárasztotta, 
tehát ezek némelyét még a Babits-Koszto-
lányi-Juhász levelezés tudós összeállítója, Belia 
György is jobbnak látta kipontozással helyette
síteni. Gál István kötetében pedig csak a beve
zető tanulmány utal a levélre. Pedig a témának, 
amelyet a kötet kiválóan dokumentál, valahol 
itt van a kezdete. 

A két költő még sokáig nem személyes 
kapcsolatának első állomása - Gál István beve
zetőjét követve - a nagyváradi A Holnap anato-
lógia megjelenése. Szerzői, így Babits kiválasztá
sában is - mint Révész Béla mondja - nagy 
szava volt Ady Endrének. És Babits ekkorra 
már szakít korábbi Ady-ellenességével, ha míg
nem is beszélhetünk teljes pálfordulásról. 
Juhász Gyulához írott, sokat és pontatlanul 
idézett szavai is sejtetnek ebből valamit: „Ami 
A Holnap általános hatását illeti, Ady bizony 
kimagaslik közülünk két fejjel." (30.) Tehát 
hatásában, nem pedig abszolút érvénnyel. Ady 
pedig a duk-duk affér kapcsán - igaz, Juhász 
Gyula szavait ismételve - elismeri: „Babits 
Mihály nagy ember és nagy költő (. . . ) " 

1909-ben Babits közzéteszi a Nyugatban 
Ady-analízisét Benne látszólag zavarbaejtő 
kijelentéseket olvashatunk: Adynak „Naiv a 
honátkozása, naiv a Páris-szerelme, naiv a 
büszkeségé. Ősmagyar és lírikus naivság van 
benne, amilyen Petőfiben volt, s ami bátorságot 
ad. Ez egészséges naivság. (. ..) Ez a naiv dac, 
ha az életfelfogásra applikálódik, mentül 
különcebb, a nyárspolgárnak mennél kevésbé 
tetsző életfelfogásban tetszeleg: s így történik, 
hogy a legnaivabb, legegészségesebb lelkű költő

nél perverz, beteg érzelmek akart szenvelgését 
találjuk. Ady alapjában igen egészséges magyar 
lélek, és vágyai a legegészségesebb és leg
vidámabb életvágyak." (34-35.) Lehetne ez 
egészen egyértelmű dicséret is, hiszen Adyt 
piedesztálra emeli, Petőfi mellé. Csakhogy ez a 
„Petőfi mellé" Babitsnál - már és még — nem 
jelent teljesen maradéktalan elismerést. Hiszen 
Petőfi és Arany című tanulmányában, egy 
esztendővel később (nyilván nem függetlenül 
Ady Petőfi-értekezéseitől) az Adyról mondotta
kat rávetíti Petőfire is. Teszi pedig ezt azért, 
hogy véle, „a naiv, egészséges exhibicionistávat' 
szemben, a rejtőzködő, lelkét lefátyolozó, 
gyógyulhatatlan sebeit eltakaró Arany Jánossal 
fogalmazza meg ismét a maga - már Ady 
fellépte előtt kialakult, tehát nem Ady ellené
ben keletkezett - ifjúkori ars poétikáját. 

Annak azonban, hogy Babits a maga distan-
ciáját nemcsak Petőfivel, hanem Adyval szem
ben is ennyire hangsúlyozta, volt egy nagyon is 
érthető, gyakorlati oka. ö maga, 1912-ben, 
immár túl minden Adyval szembeni kontro-
verzián, így vall erről: „Sokan a felületesen 
látók és gyorsan ítélők Ady-utánzónak tartot
tak, holott az akkor [ti. A Holnap idején] 
megjelent verseim az Ady-verseknél régebbiek 
voltak." Majd - mondja Babits - „rövidesen 
érintkezésbe léptem a Nyugattal, és nemsokára 
elértem már annyit, hogy nem tévesztettek 
össze sem Adyval - akit nagy poétának tartok 
- , sem az Ady-utánzókkal." Az iménti Nyilat
kozat a pályakezdésről nem került ugyan be a 
dokumentumgyűjteménybe, de mindennél job
ban megvilágítja Babits 1909-es Ady-analízisi-
nek e sorait: „Adyt sohasem utánoztam. Adyt 
személyesen nem ismerem, Adynak irányát nem 
vallom, mert egyáltalán semmi költői irányt 
nem vallok. Adyról teljesen elfogulatlanul 
beszéltem." (37.) Tegyük hozzá, hogy Fenyő 
Miksa, az Ady-Babits viszony legkompeten-
sebb tanúja, szorul szóra Babits ide írt szavait 
támasztja alá. A két költő viszonyára vonatkozó 
egyetlen állítását kérdőjeleznénk meg némileg: 
„Ady részén ebben a viszonyban nem is volt 
hiba." Egy „hiba" volt, nevezetesen a zseni 
természetes féltékenysége, nem kisebb adott
ságú társára, legalábbis a kezdetek idején. Ezt 
pedig nemcsak azért állíthatjuk, mert Babits, 
kettejük viszonyára emlékezve, ezt a rá való 
kezdeti féltékenységet - mint a kötetből kitet
szik - még halálos ágyán is emlegette. Ezt 
dokumentálja egy 1909 áprilisában Párizsból írt 
Ady-levél Hatvány Lajos részére: „(. . .) a hoz
zám legközelebb állók is elhagytak, mint 
Ignotus egy tegnapi levele s a Babitsról írott 
P.[ester] Ll.[oyd]-i tárcája mutatja." Természe
tesen torzképet kapnánk a két költő viszonyá
ról, ha azt elsődlegesen a kezdeti féltékeny-
kedéssel fémjeleznénk. Gál István bevezető
jének számos, tanulságos adata mellett, éppen a 
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költői rokonszenv primátusáról győz meg 
Kollányi Boldizsár 1909. február 18-án Adyhoz 
írott levele. A Holnap új versei számára bekül
dött anyagok kapcsán mondja: „Babits nekem 
csalódást hozott, ámbár elég erős, de többet 
gondoltam róla. Egyáltaljában nem látom 
indokoltnak ezt a nagy rajongást, amivel iránta 
viseltettek. Hideg és bravúros, de nem vérbeli 
lírikus," Tehát a Kollányi által megrótt Babits-
rajongók többes számában bennfoglaltatik Ady 
Endre is. 

Mi tehát (az 1906-os, Babits által teljesen 
megtagadott magánlevelet nem számítva) e 
korai kontroverzia lényege? Egy ifjú, láng-
elméjű költő megfogalmazza kezdeti ars poéti
káját, és ezáltal hangsúlyozza mindenkitől való 
különállását, és mindenekelőtt attól az általa 
mindinkább a legnagyobbak közé sorolt társá
tól, akinek epigonjaként őt „csúful emleget
ték", s akihez ő hamarosan egészen másfajta 
hozzátartozást érzett. 

Babits Adyt 1911-től már teljes bizonyos
sággal a maga nagyságában látja. Földessy Gyula 
Petőfi-könyve kapcsán megjegyzi: „Amit végre 
Adyról ír a szerző, hogy a ma legnagyobb 
költője és legigazabb magyarja - abban való
színűleg egészen igaza van." (46.) Kortársról 
szólva ez a „valószínűleg" érthető. De még ez is 
elhalványul az ez évben írott Ady Endrének 
című vers sorai mellett, „ö te rég ismert isme
retlen, | ki mellé csúful emlegettek, | kinek nem 
tudtam lenni társa, | de egy anyánk volt: 
Magyarország: || Mégis vérek vagyunk mi 
ketten, | bár ellentétek, együtt egyek, | harcom 
a harcod folytatása, | s testvérül szólok íme 
hozzád(...)" E költeményét még az ismeretlen 
Adynak írta, de néhány év múlva, mindketten a 
háború csahosaitól üldöztetvén, „a bajtársnak 
és jóbarátnak" fogja ajánlani. Ekkorra meleged
nek majd igazában össze, bár Ady, megismer
kedésük kezdetétől sem fukarkodott a baráti 
gesztusokkal. Egy Fenyő Miksa védelmében 
Herczeg Ferenccel polemizáló cikkében például 
csak úgy „mellesleg" megjegyzi: „Pár héttel 
ezelőtt a Rákosi Jenő Sebestyénjét [ti. 
Sebestyén Károlyt] akartam orron verni, mikor 
nem kóser kezével a Babits Mihály gyönyörű és 
nemes Dante-fordításához olyan, de olyan 
világosan célzatos ostobasággal nyúlt." Vagy 
utalhatunk Nagy lopások bűne című, tercinák-
ban írott versére, amelyet a Dante-fordító 
Babits Mihálynak szánt, és a Téli alku szemem
mel ugyancsak néki szóló ajánlására. (Nyűg 
1913. február 1.) A háború idején pedig már 
kettejük barátságát fémjelzi Ady Endre verse, a 
Babits Mihály könyve, amelyet „kritika 
helyett" írt a Recitatíviól, s amelyben költő
társában az irodalmi és eszmei szövetségest 
köszönti. Ehhez a szövetséghez pedig Babits, 
mind szavakban, mind cselekedetekben, utolsó 
leheletéig hű maradt. Ezt látjuk, akár az ellenük 
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folytatott hajsza idején, mikor Ady Ifjú szívek
ben élek című verse, „Vén csaholóknak kül
döm" ajánlással együtt jelent meg Babits költe
ményével, a Vers támadásokra szintén mélyen 
önérzetes kesztyű odavetésével (nyűg 1917. nov. 
16., Világ, 1917. nov, 17.), akár Babits Adytól 
megkapott közös fényképükért írott köszönő 
sorait olvasva: „(.. .) téged szívből ölel, igaz ra
gaszkodással, testvéri érzéssel, bámulód, híved, 
öcséd". (61.) De idézhetnénk a tréfásan komoly 
Ady Bandi szánját, a háború ellenes, Adynak 
ajánlott Kakasviadalt, vagy bármelyik, ez évek
ből származó, Adyt érintő megnyilatkozását. 

Babits Adyhoz fűződő viszonyát 1919-ig 
foglaljuk össze - értékelés helyett - a költő 
azon szavaival, amelyeket Az Est tudósítójának 
mondott 1923. december 8-án (778. szám), és 
amelyek - bár a dokumentumgyűjteményben 
nem szerepelnek - , de mintegy átvezetnek a 
túlélő barát mindhalálig tartó hűségének fejeze
teihez. A háború esztendeiről jegyzi meg: „De 
közelebb hoztak ezek az évek Adyhoz, akivel 
eleinte meglehetős idegenek voltunk, ö forradal
már volt és én konzervatív. Költészetét magasra 
értékeltem, s ezt nyíltan vallottam. Egyike vol
tam legelső ismerőinek és bámulóinak, de versei 
nem hatottak az én fejlődésemre, mert az ő 
felléptekor én már - én voltam, teljes és egész. 
ö maga eleinte talán némi ellenérzéssel tekin
tett rám, egy versemet [minden bizonnyal az 
Arany Jánoshoz című, MT.] egyenesen ellene 
irányulónak érezte, alap nélkül s haragudott 
közléséért rám s a Nyugatra. De nagyszerű 
ítéletét nem sokáig homályosították el ezek az 
érzések. Élete utolsó éveiben maga közeledett 
hozzám; közeledett a költészetben is, mely 
ekkor már nagyon messze került utánzóinak 
éretlen és művészietlen titánkodásától; mély és 
nemes művészet felé fejlődött, s ő maga tudta, 
mondta is, hogy erre a fejlődésre én is hatottam 
valamelyest. Verseimet mindjobban szerette, 
annyira, hogy egy könyvemet, a Recitativot 
mindig magával hordotta. Nincsen olyan kriti
kus, aki költői szándékaimat igazabban és 
mélyebben felfoghatta volna, mint ő abban a 
gyönyörű versében (»Babits Mihály könyvére«), 
[sic!] amely így kezdődik: 

»öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, 
Barátom és én lelkem szavai. ..« 

- A kritika keveset adott nekem (.. .) De Ady 
kritikája igaz; szavaim valóban egyre olvadóbbá 
lettek." 

2. Babits már eddig is megismert ragasz
kodását látjuk a nagy pályatárs elvesztése utáni 
minden megnyilatkozásában. „Él, él Ady 
Endre!" (7.0.) - kiáltja kétségbeesett elszántság
gal a gyászhír kiváltotta első döbbenet idején, a 
Nyugatban írt cikkében. És ő éltette. Ady 
temetésén mondott beszéde, amely egy magyar 
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retorikai gyűjtemény ékes darabja lehetne, nem 
maradt beváltatlan ígéret és elkötelezettség. „Ó, 
megdöbbenve, félve nézzük fenséges színed
változását, mint a tanítványok hajdan Krisztu
sét; hogy aki előbb még közöttünk jártál és 
vezérkedtél, drága barátunk, legnagyobb 
büszkeségünk, most egyszerre fölkerültél, elér
hetetlen magasságba valamennyiünktől, a nagy 
magyar Olympusra, ahol Petőfid, Csokonaid, 
Vörösmartyd fogad és üdvözöl, és ott fogsz 
ezentúl járni és ragyogni földi szemeinkbe; a 
halottak élén! (. . .) De mi ragaszkodunk neved
hez örökre (. . .) Földi maradványaidtól búcsú
zunk ma, Mester, de lelkedtől sohasem akarunk 
elbúcsúzni!" (73-74.) 

így is történt. Babits még 1919-ben megírja 
mjves szépségű Ady-ódá}át, majd a Tanács
köztársaság idején mint egyetemi tanár, Ady-
szemináriumot tart, amelynek lejegyzett anya
gát szintén közreadja a kötet. Az ellenforra
dalmi terror és a kurzus idején pedig ő volt az, 
akinek írásaiban fegyverré válik a forradalmár 
Ady öröke. 

Ady merész és önmarcangoló magyarság
féltése, problémalátása - módja Babits - „még 
ebben a kizárólag politikai érdekeltségű Új 
Balkánban is megokolttá tenné, hogy a halálát 
követő esztendő az ő felfedezésének első esz
tendeje legyen (. . .) Minden politikai zsivajon 
keresztül az ő nevének folyton és hangosan 
kellene kihallatszania. Ehelyett különös néma
ságba süllyedt Ady neve." (96.) Ennél már csak 
az különösebb, hogy ezt a némaságot szűklátó
körű vagy éppen rosszindulatú kortársak és 
utódok Babits rovására írják. - Földessy Gyula 
Ady-könyve kapcsán írja a költő: „Földessy 
nagyon igazul mutatja ki, milyen nemcsak nem 
ellentétes, hanem egy dolog Adyban az ember
ség és magyarság, nemzetiség és nemzetközi
ség." (116.) Vagy ugyancsak a Földessyvel való 
dialógus kapcsán: Ady verselésének lehető hatá
sát megjósolni - mondja Babits - rna még (ti. 
1920-ban) nem lehetséges. De úgy véli, hogy 
„Ady versét ( . . . ) - mint a Toldi buzogányát -
csak bámulják, de forgatni nem tudják a törpe 
utódok." (128.) így aztán nehezen magyaráz
ható, hogy még a Nyugat-korszak oly kiváló 
ismerője is, mint Vezér Erzsébet, úgy véli, hogy 
Földessy Babits elleni támadássorozata azért 
volt jogos, „mert olyan korban tört fel, mikor a 
jobboldal meghamisította, a Nyugat pedig úgy
szólván elhallgatta Adyt". (Kort 1966. 139.) 
Mindebből csak annyit fogadhatunk el, hogy az 
ellenforradalmi korszak hivatalosai valóban 
meghamisították Adyt. Ezt az „Ady ellenes 
Babits" - mert ilyen, olykor máig ható rága
lommal is lesz alkalmunk szembenézni - az 
Adyt állítólag elhallgató Nyugatban, Révész 
Béla Ady-könyve kapcsán maga is bátran meg
fogalmazza: a mű „őszinte a mai Magyarország
gal szemben is, melynek méltó fiai sokszor 

próbálták Ady képét a maguk ízléséhez alkal
mazva átalakítani, megindítva a hiéna-munkát, 
mellyel Petőfit is sikerült meghamisítani; hogy 
aki életében forradalmár volt, halála után hiva
talos hazafivá legyen." (156.) írta mindezt 
1922-ben. Innen pedig már csak egy lépés volt 
hátra: a Petőfi koszorúi megírása; bizonyítandó, 
hogy mennyi a hitelük mindazon törekvések
nek, amelyek az 1910-es Petőfi és Arany 
tanulmányból akarnának konstruálni egy hami
san Babitsnak tulajdonított, statikus Petőfi- és 
Ady-képet. 

Mindebben pedig nagy felelősség terheli a 
Babits ellen - emigrációja kezdetétől mindvégig 
- erősen elfogult Hatvány Lajost. Igaz, akkori
ban kéziratban maradt, de végső soron közre
adott és mindvégig vállalt tanulmányában olvas
suk: „Babits, aki mihelyt művészetről szól, 
lírikussá válik, őszintévé, igazzá és látnokivá, 
előre megérezte, amit a kortársak nem éreztek, 
hogy lényének törvénye szerint, előbb-utóbb 
külön kell válnia Adytól, s el kell maradnia 
mögötte! Ő, az átmeneti lény nem követheti az 
elülhaladókat, a habozó az elszántat. Fél erővel, 
előre fáradtan vívja harcát, s aléltan kérdi: 
„több jön-é? " Nem mer megküzdeni ördöggel, 
nem bátorságos istennel, a magyar átmeneti kor 
tiszta képe." (Irodalmi tanulmányok I. Bp. 
1960. 199.) És írja mindezt Hatvány 
1921-1922-ben, Babits 191 l-es Ady Endrének 
című versére apellálva (melynek önnön kifulla
dásáról szóló sorait Babits már a versben is, 
később is megtagadta), de nagyon is aktualizáló 
célzatossággal. írja tehát mindezt Hatvány 
akkor, amikor - láthattuk - Babits Mihály az 
ellenforradalmi kor hivataloskodó álhazafisága 
ellenében magasra merte tartani a forradalmár 
Ady zászlaját. 

Érdemes lesz most már a Babits elleni-vádak 
szempontjából vizsgálni a kötet dokumentu
mait. Hatvány, miután Hevesi András Ady: 
Jóslatok Magyarországról című publicisztika-
kötetéről írt a Nyugatban néki (Hatványnak) 
nem tetsző kritikát, a recenzióért Babitsot teszi 
felelőssé, és Adyt mint a Nyugatban elmellő
zött, s ha lehet, agyonhallgatott költőt aposzt
rofálja. Mindezt 1936-ban írja és jelenteti meg, 
számos egyéb ízetlen vádaskodással egyetem
ben. Ám Ady-könyvének 1959-es kiadásában az 
eseményekre visszatekintve még ezt is hozzá
fűzi: „Hevesi éppenúgy, mint az Ady utáni 
nemzedék számos tagja, a Babits-féle Nyugat 
hatása alatt balról jobbra, a radikalizmusból a 
konzervativizmus felé fordította az ifjúság világ
szemléletét. Ebből a nyegle maradiságból ért
hető, hogy ezelőtt több mint két évtizeddel ezt 
a hosszú támadást írtam Hevesi, úgyis mint az 
Ady-ellenes Babits szócsöve ellen." (416. és 
559.) 

Nézzünk szembe a váddal. Milyen „konzer
vativizmus", „nyegle maradiság" jegyében, 
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hogy nyilvánult meg Babits „Ady-ellenessége"? 
- Nemzeti érdeknek tartotta, hogy Ady neve 
ne csak a magyar szíveket ekhóztassa meg - ez 
is az ó' metaforája - , hanem visszhangra találjon 
idegenben is. Egy német Ady-kiadás elé írta 
1926-ban: „Nem tudom, lehetne-e Magyaror
szágnak nagyobb érdeke annál, hogy Adyt az 
egész világgal megismertesse. Ezt néha olyan 
sürgető szükségnek érzem, amilyennek csak egy 
halálraítélt érezheti azt, hogy a bíró elé hozza 
legfontosabb mentőtanúját. Vagy ahogyan a 
vízbefúlónak kell éreznie, amikor azon igyek
szik, hogy harsány segélykiáltásai együttérző 
fülekbe hatoljanak. 

Számunkra, magyarok számára a minden
kinél fontosabb tanú, a mélységes mélyről jövő 
kiáltás: „Ady Endre." (180.) S e sorokat, túl az 
életmű egészén, megdöbbentően hitelesíti Ady 
Endre hazájáért könyörgő, annak vesztett pőré
ben igaz ügyéért síkraszálló hattyúdala: az 
Üdvözlet a győzőnek. 

Vagy tekintsük az imént látott idézet ellen
pontjaként is, az egyébként sok szempontból 
tárgyilagosságra törekvő Vezér Erzsébet követ
kező ítéletét: „ha Babits kezdeti lelkesedése 
nem lankadt volna el oly hamar, ha Ady 
műveit, legfontosabb elvi-politikai cikkeit is 
időben közkinccsé teszik (Összegyűjtött versei 
is halála után 11 évvel, 1930-ban jelentek meg 
először!), milyen hatásos muníciót tudtak volna 
fölhalmozni a fasizmus elleni harcban? " Nem 
tudjuk, mivel lenne indokolható az, hogy a 
késlekedő Ady-kiadásokért Babitsot terhelné a 
felelősség? (Az Adyjogok 5|6-aCsiszkáé, 1/6-a 
Ady Lőrincnéé, a kiadási jog az Athenaeumé, a 
szellemi jog Hatvány Lajosé.) Ám, mint a 
dokumentumkötetből is kitetszik, az első gyűj
teményes Ady-kötetről Babits írt a Nyugatban 
méltatást. Ami pedig Ady életművének felmuta
tását illeti a fasizmus vagy bármilyen soviniz
mus ellenében, ebben végképp nem marasztal
ható el Babits Mihály. 1927-ben egy franciák
nak szóló,, magyar irodalomtörténeti tanul
mányában írja: „Bizonyos az, hogy a magyarság 
reprezentatív szellemei mindig távol voltak a 
kicsinyes nemzeti elfogultságoktól, s nemzet-
társaikkal szemben az emberiség közös sorsát 
érzik: vagyis a kis népek tragédiáját e nagy 

SARKADI IMRE NOVELLÁI ÉS TANULMÁNYAI 

Novellák. Bp. 1975. Szépirodalmi K. 733 1.; Cikkek, 
1974. Szépirodalmi K. 970 1. 

Sarkadi Imre novelláit meglehetősen jól 
ismeri az olvasó és megfelelően értékelte a 
kritika. Cikkeinek és tanulmányainak vaskos 
kötete azonban az életmű kevésbé ismert tarto
mányát térképezi fel. Valójában mindkét kötet 

világban, »hiszen magyar, oláh, szláv bánat | 
Mindigre egy bánat marad« - mint Ady 
mondja." (191.) 

Bőven lehetne még folytatni a felsorolást. 
Mint állt ki Ady mellett Kosztolányi pamfletje 
idején, és tagadott meg minden engedményt az 
Ady-elleneseknek, még egykori barátja által 
amaz 1906-os levél nyilvánosságra hozatalának 
ígéretével zsaroltatva is; mint szállt szembe az 
Adyt támadó konzervativizmussal, nevezetesen 
az Akadémiával és a Kisfaludy Társasággal, s a 
mindkét helyütt elnök Berzeviczy Alberttel; 
mint vállalt (már ezüstgégével) rádióelőadást 
Adyról 1939-ben; mint írt az egykori társról 
már hangját vesztve, hosszú haldoklása idején, a 
Beszélgető-füzetekbe, őszintén, kapcsolatuk 
hajdani árnyoldalait sem hallgatva el, de ott is, 
mindvégig is nagy költőnek tartva, akinek élet
művét mindig csak az egy Dantééval mérte 
össze. S, ha most 15-20 elsőrangú művet 
emleget is tőle, ez csak az ő (Babits) horatiusi 
mértékére vall. Hiszen mikor Kosztolányi, 
Ady-pamflettjében 30-40 maradandó -• tehát 
nem elsőrangú - Ady-verset emlegetett, Ő azt 
vetette oda néki: „Hány költőjéről a világ
irodalomnak lehet többet elmondani? " (219.) 
így a 15-20 elsőrangú vers nagy dicséretnek 
számít. Egy hatalmas, dantei életmű bércei 
ezek. „Ez a fontos" - mondja a véle vitat
kozódnak. Mindhalálig védte. Lapjuk, a Nyugat 
és a magyarság jobbik része nevében tartotta 
mindvégig magasra Ady zászlaját, érettük és a 
költőért, mint ezt A húszéves ,,Nyugat' ünne
pére soraiban is megvalotta. A Nyugat Lámpáját 

csak legyen új kéz, addig tartani, 
míg ez omlásba-süllyedt nemzetet 
a lengő láng nyomán a szakadékban 
meglelik a Nap csákányossai -
kéz, tartani, s lehellet, szítani, 
hogy úgy lobogjon, mint mikor ama 
kuruc tüdő fútt rá s ama dacos kar 
intett vele Isten felé: Ady! 

Ez volna hát az „örök kontroverzia"? - Páros 
csillagai ők „a magyar Égnek", és úgy is fognak 
fényleni mindörökre. 

Melczer Tibor 

tanulmányok, összegyűjtötte Kónya Judit. Bp. 

visszatekintésre és összefogalalásra csábítana. 
Nemcsak a fiatalon és tragikusan elpusztult író 
sorsába, művébe kínálnak bevezetést, hanem a 
felszabadulás utáni magyar irodalom történe
tébe is. Egy vállalkozás és egy lélek dokumen-



tumai gyanánt dokumentumai egy korszaknak 
is. Másfél évtized művelődési politikáját, iro
dalmi életét, szellemi vitáit és írói törekvéseit 
világítják meg, sőt a művészi forma és stílus 
változását, e változások szociológiai és ideoló
giai körülményeit is érzékeltetik. Meglepő, egy
szersmind eligazító lehet, hogy Sarkadi másfél 
írói évtizedének vitái és érvei hogyan tértek 
vissza a halála óta eltelt újabb másfél évtized 
során* hogyan vannak jelen irodalmunk mai 
életében. Az író és a társadalom viszonyáról, az 
alkotó szabadság és a közéleti felelősség köl
csönösségéről, akár a művészi forma és a benne 
testet öltő eszme egymást meghatározó erejéről 
máig folynak a viták, s talán nem lettünk sokkal 
okosabbak azóta, hogy Sarkadi Imre, a „derék
had" legtehetségesebb írója ezeknek a csonttörő 
vitáknak áldozta erejét, képességeit, össze
gyűjtött cikkeinek és tanulmányainak kötete 
sajátos „olvasókönyv" ezért: az új magyar 
irodalom közelmúltjába merülünk általa, s 
talán tapasztaltabbak leszünk így mai vitáink
ban is. A vaskos kötet időszerűségét ez adja 
meg. Sarkadi Imre értekező prózájának nem 
pusztán irodalomtörténeti jelentősége van, nem 
pusztán az életműsorozat válik teljesebbé általa. 
Kérdései és válaszai elevenek ma is; főként 
kérdései, amelyek egyúttal a mi kérdéseink. 

Az új magyar irodalom fejlődésének van egy 
sajátos íve, amelyet különben a legtöbb össze
foglalás felrajzol, ha a felszabadulást követő 
három évtizedes fejlődést ábrázolja. Sajátos 
fordított ív ez; ereszkedő, majd emelkedő görbe, 
amely a nagy országos újrakezdés lázas ese
ményei között indult, a harmincas évek magyar 
irodalmának magas színvonalán, aztán a szekta-
riánus-dogmatikus politika kényszere folytán 
süllyedni kezdett, valamikor 1951-1952 körül 
érte el mélypontját, majd zökkenőkkel, ellent
mondások között emelkedett, végül a hatvanas 
évek elejétől határozottabban ívelt a kiindulás 
magaslatára. (Az utolsó öt-hat esztendő fejle
ményei már nem tartoznak ahhoz az irodalmi 
korszakhoz és rendszerhez, amelynek Sarkadi is 
szereplője volt.) Irodalmunk e sajátos ívét a 
„derékhad" (Örkény Istvány, Karinthy Ferenc, 
Cseres Tibor, Dobozy Imre, Urbán Ernő stb.) 
pályája jelölte jellegzetes módon, és mint mon
dottuk, ennek a „derékhadnak" volt minden 
bizonnyal legnagyobb tehetsége Sarkadi. Az ő 
írói útja is nemzedékének változó sorsát követ
te, csak éppen nem volt a közös pálya egyszerű 
változata. Az írói fejlődésnek az az íve, amelyet 
Sarkadi Imre útja jelölt, általában eltért az 
általános vonaltól, és ez az eltérés nem tanulság 
nélküli. Sarkadi szinte minden esetben a 
„derékhad" kedvezőbb lehetőségét váltotta 
valóra, egyéni pályaíve valójában azt a nyomot 
rajzolta fel, amelyet nemzedéke követhetett 
volna, akár történetének kedvezőtlenebb kor
szakaiban. És ezzel az új magyar irodalom 
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sajátos fejlődésének virtuális lehetőségeire figyel
meztetett. Másfél évtizedes írói pályájának már 
ezért is különös irodalomtörténeti tanulsága van. 
Ezek a tanulságok jól olvashatók ki tanulmá
nyaiból, esszéiből és tudósításaiból, amelyek 
mintegy előkészítik és magyarázzák a szépirodal
mi jellegű szövegekben: regényekben, elbeszélé
sekben és drámákban alakot öltő törekvéseket. 

A fiatal Sarkadi, indulásának éveiben, 
amelyekről most az újságírói „zsengék" tudó
sítanak, nemzedéke nagy részének jellegzetes 
útját járta. A népi mozgalom és irodalom vonzá
sában dolgozott, mint a Debreceni Újság -
Hajdúföld ifjú riportere. Németh Lászlóval, 
Tamási Áronnal és a sárrétudvari paraszt-
költővel: Nagy Imrével készített interjúkat, 
városi kérdésekről cikkezett. Debrecen ekkori
ban, a világháború éveiben, a népi irodalom 
jelentős tűzhelye volt, Gulyás Pál és Juhász 
Géza őslakosként, Németh László a Bocskay-
kert vendégeként élt az Alföld fővárosában. 
Sarkadi tájékozódását és pályakezdését az ő 
jelenlétük, eszmei kisugárzásuk szabta meg. Az 
írói-újságírói pálya tehát úgy indult, mint általá
ban a népi mozgalom neveltjeié: erős demokra
tikus és szociális érzéssel, magyarságtudattal, a 
parasztság iránt érzett elkötelezettséggel. Ezek a 
vonzalmak és élmények állították Sarkadi Imrét 
a Nemzeti Parasztpárt táborába a felszabadulás 
után. A párt központi lapjánál, a Szabad Szónál 
dolgozott, mint riportjainak hatalmas anyagá
ból kitetszik, fáradhatatlanul. Járta az országot, 
írta a beszámolókat a paraszti honfoglalásról, a 
földosztás történelmi köznapjairól. Debrecen 
környékén, a Tisza mellett, a Nagykunságban, a 
baranyai telepes falvakban tanulmányozta a 
szerveződő új életet. Móricz Zsigmond írói
riporteri hitvallását, a „gyalogolni jó" elvét 
követte, mindenütt ott volt, ahol történt vala
mi, ahol a „honfoglalók" szembe találták magu
kat a régi világ kihívásaival, a berendezkedés 
gondjaival. Nem érte be a valóság felületi tanul
mányozásával, avatott politikus és felkészült 
szociológus módjára hatolt a nagy történelmi 
változások mélyebb összefüggéseihez, fürge 
szemmel vette észre a fejlődés zökkenőit, eset
leges torzulásait. Paraszttársadalmunk fejlődése 
vagy Elbürokratizált forradalom című tanul
mányaiban a társadalmi átalakulás lényeges 
tulajdonságait és problémáit tárta fel. Szociog-
ráfusként Erdei Ferenc tanítványának bizo
nyult, a magyar paraszttársadalom történetének 
és szerkezetének ismeretében összegezte ripor
teri munkájának eredményeit. 

A meglepetést mégsem ezek a riportok és 
szociográfiák okozták. Hiszen a kommunista 
vagy a parasztpárt körül, a Györffy-kollégium 
soraiban felkészült és lelkes fiatal szociográ-
fusok láttak hozzá ahhoz, hogy felmérjék a 
földreform okozta nagy átalakulás következ
ményeit. A Szabad Nép, a Szabad Szó, a Válasz 



és a Valóság gyakran közölt lényegié látó beszá
molókat, szociográfiai felméréseket. Az empiri
kus társadalomtudomány, az irodalmi riport, a 
szociográfiai munka valósággal fellendült a fel
szabadulást követő néhány évben, 1945 és 1948 
között, Sarkadi Imre elsősorban nem riportjai
val és szociográfiai tanulmányaival hívta fel 
magára a figyelmet, hanem irodalmi és színházi 
kritikáival, amelyek azt igazolták, hogy a 
modern próza és dráma kérdéseiben éppolyan 
otthonos, mint a „honfoglalók" gondjai között. 
James Joyce, Aldous Huxley és Német László 
műveiről, Dosztojevszkij, Shakespeare, Moliére 
és Shaw színházi előadásáról máig ható érvé
nyességgel nyilatkozott. Németh László klasszi
kus regényét, az Iszonyt ő helyezte el először 
az új magyar irodalom nagy értékei között 
(Vita közben). Modern irodalmi esszéistának 
vagy kritikusnak éppúgy megállotta a helyét, 
mint a forradalmi változások között élő falu 
krónikásának. Nemzedékéből: a népi irodalmon 
és népi szociográfián nevelkedett fiatal baloldali 
értelmiségből, ennek az értelmiségnek az átlagá
ból modern irodalmi érdeklődése és érzékeny
sége révén emelkedett ki. (Ezt az érzékenységet 
kamatoztatta első novelláiban is.) Van egy jel
legzetes tudósítása, Adatok az értelmiség 
útkereséséhez címmel, amely a Karácsony 
Sándor-tanítványok 1946-os konferenciájáról 
számolt be, bírálva a konferencián összegyűlt 
ifjúság szekta jellegét. „Két éve - írta - élmény 
volt tagadni a germán Európa gondolatát, kiállni 
a magyar szellem felszabadítása mellett, vállalni 
a népi irodalmat. Azóta az első rész sürgető iz
zása elmúlt, a népi irodalom megcsonkult szá
munkra. Ma élmény számunkra új fogalmakkal 
állítani azt, hogy forradalom van, és örülni 
ennek . . . " A társadalmi forradalom felé tájé
kozódó, a modern irodalommal és filozófiával 
ismerkedő fiatal író nemzedékétől, eredeti kör
nyezetétől eltérő módon gondolkozott, meg
haladta azt a szellemi közeget, amely debreceni 
ifjúságának természetes eleme volt. Az egyéni 
indulás görbéje hamarosan a nemzedéki pályaív 
fölé emelkedett. 

Az induló író esszéi és novellái egymásra 
kérdeztek és egymásnak feleltek. Sarkadi, élet
művének első fejezetében, a modern ember 
tévelygésének és útkeresésének dilemmáit mu
tatta be. írásai nem a végső igazság igényével 
szóltak, a fiatal kritikus és elbeszélő a kérdések, 
az önemésztő faggatások írója volt, aki nem 
megnyugtatni akarta olvasóját, ellenkezőleg, fel
zaklatni, az eszmélet viharaiba sodorni, nyugta
lanítani. Kérdéseket fogalmazott és kérdéseket 
provokált. „Sokszor kísért a gondolat - han
goztatta Vita közben című tanulmányában —, 
hogy beszélhetnénk például homéroszi és 
szophoklészi irodalomról: az egyik az ábrázoló, 
a világ kérdéseire felelget, a másik a problema
tikus meg kérdezget. [...] Az irodalom az 

emberi érdeklődés elöljárója: a megbékélt 
érdeklődés ábrázol, a nyugtalan keres. Aki meg
talált valamit, az elmondja, hogy milyen, aki 
csak meg szeretné találni, a fejét töri." Az írói 
indulás eszménye természetesen a „szophoklesi 
modell"; a kérdezés és az önvallatás. A nyugta
lan, forradalmi korszak természetes igénye volt 
ez a kérdezés. Az irodalomnak számot kellett 
vetnie a közelmúlt történelmi eseményeivel: a 
háborúval és a fasizmussal éppúgy, mint a fel
szabadulással és a magyar társadalom demokra
tikus átszervezésének problémáival. Sarkadi, 
esszében és novellában egyaránt, vállalta a kér
dező író feladatait. És valójában azért mélyedt 
el mind a szociológiában, mind a modern iroda
lomban vagy filozófiában, hogy a helyes kérdé
seket mondja ki, hogy pontos fogalmazást 
adjon vallató kérdéseinek. 

Az első kérdőjeleket a befejeződött háború 
íratta. Sarkadi, mint egész nemzedéke, úgy 
látta, hogy nem lehet elegendő ábrázolni a 
háborús borzalmakat, mögéjük kell nézni, fel 
kell kutatni az erőszak és a közöny lélektani, 
morális feltételeit, körülményeit. Hiszen a lezaj
lott események, a bekövetkezett morális válság 
naiv ábrándok gyanánt lökte félre mindazokat 
az eszményeket, melyeket bizakodó és fejlődő 
korok építgettek: a világ megismerhetőségének 
és az emberiség erkölcsi haladásának eszmé
nyeit. A debreceni fiatal írót is elérte a kétely 
bölcselete, Spengler, Ortega és Huizinga válság
filozófiája, James Joyce relativizmusa, Huxley 
ironikus kételkedése. Első novellái, a tanul
mányokban kifejtett művészi elveknek meg
felelően, a zárt szabályokba fogott élet ellen 
tiltakoztak, az emberi személyiséget elnyeléssel 

•fenyegető személytelen erők ellen szólaltak 
meg, az erőszakkal és a közönnyel szálltak 
heves vitába. Korai elbeszélései: a Kőműves 
Kelemen, a Párbaj az igazságért, az Ödipusz 
megvakul vagy A szatír bőre mitologikus törté
netekben vetett számot a háborút átélt ember 
tapasztalatával. A mitológiának (a székely nép
balladának és a görög mítosznak) ironikus
filozofikus szerep jutott; az erőszak, az önzés és 
a közöny állandó történelmi jelenlétére figyel
meztetett. A háborús elbeszélések, a Pokolra
szállás vagy a méltán híres Szökevény már 
levetették a mitologikus köntöst, közvetlenebb 
módon ítélték meg a közelmúlt morális követ
kezményeit. A Pokolraszállás hadnagya B. Nagy 
László szerint Gide Lafcadiójának rokona, 
anarchista jellegű „action gratuite"-ekkel pró
bálja kicsempészni magát a háború embertelen 
rendszeréből, erkölcse azonban nem lehet más, 
mint azoké, akiktől menekül. Az ő alakjában 
jelent meg először az a jellegzetes kései Sar-
kadi-figura, amely a gonosz világ -ellen úgy 
tiltakozik, hogy önmagát, saját sorsát rontja el, 
s az embertelen környezetből emigrálva a 
„pokolra száll". 
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Sarkadi Imre védtelennek érezte az emberi 
értékeket a háború személytelen törvényeivel, 
pusztító mechanizmusával szemben. Ezt a meg
győződését fejezte ki a Szökevényben (amely 
különben a legjobban mutatja a tanulmányok
ban kifejtett morális és művészeti gondolatok 
szépirodalmi lecsapódását is). A novella hőse 
szökött katona, aki az elemi életösztönöknek 
engedelmeskedve próbál menekülni a háború 
gyilkos kényszere elől. Menekülése nem sikerül, 
áldozatul esik a véletlenül ráakadó katonák 
fegyvereinek. A szökevény alakjában megjelenő 
természetes emberi személyesség és a kivégző 
osztag gépies személytelensége állanak szembe 
egymással, akár egy modern ballada vagy filozo
fikus dráma szereplői. Az elbeszélés a végzet
drámák fojtó levegőjét árasztja, az esendő, véd
telen ember és a pusztító, közönyös hatalom 
kerül drámai szituációba, akár a görög tragédiák 
világában. Sarkadi a kiszolgáltatottság vizsgálata 
során az egzisztencialista bölcselet vonzásába 
került. „Az emberről - írja James Joyce 
Ulysseséről szóló tanulmányában - körülbelül 
bebizonyosodott, hogy nem dönti el problémáit 
egy lekésett villamos, Joyce úgy véli, hogy a 
megszerzett vagy meg nem szerzett műveltség, 
gondolat, intellektualitás sem dönti el. Semmi 
sem dönti el, a dolgok adva vannak, az ember él 
és ennek legtöbbször semmi értelme." A Szöke
vény tanúsága szerint a halál is értelmetlenné 
vált abban a világban, amelyben lehetséges lett a 
vüágháború. 

Amüyen kétségbeeséssel nézte az ember 
helyzetét Sarkadi, olyan kételkedve tekintett a 
valóságra. Számot vetett a tényekkel, de nem 
érzett bizalmat az összefüggések iránt. „A rea
listák - hangoztatta idézett Joyce-tanul-
mányában - azt mondják, hogy ők nemcsak a 
tényeket, hanem az ezek között levő összefüg
géseket is látják, s az összefüggések mögött rejlő 
mélyebb valóságot. Ez a mélyebb valóság rende
sen biztató. De a Bloomról elmondott tények 
közötti összefüggések mögött a teljes való-
szerűtlenség van, az az egzaltált hangulat, ami
hez némüeg hasonló eddig a halandzsa versek
ben vagy a paradox humorban jelentkezett. "Ez 
a megjegyzés ugyan inkább Joyce filozófiáját 
minősíti, mint a fiatal Sarkadiét, ám az ő 
kételyeire is rávilágít; arra, hogy nem érezte 
eléggé szükségszerűnek és szilárdnak a jelen
ségek mögött ható összefüggések rendszerét. A 
világ folyamatai és e folyamatok értelmezése 
alighanem két külön dolgot jelentett a fiatal 
Sarkadi szerint. A folyamatok öntörvényűek, 
személytelenek, az értelmezés viszont emberi 
tevékenység; szubjektív tehát, nem lehet több, 
mint a valóság, a tények önkényes, esetleg 
véletlenszerű magyarázata. Sarkadi Imre bizal
matlanul tekintett azokra, akik a végső igazság 
birtokában tudják magukat. Az önámító halála 
című novellájában a következőképpen fogal

mazza meg nézeteit: „Képtelenek vagyunk még 
magunk előtt is úgy vallani be a tényeket, 
ahogy megtörténtek. De ha a tényekhez nem is 
teszünk hozzá szándékosan semmit, még mindig 
ott vannak a tények közötti összefüggések. 
Ezek aztán reménytelenül szubjektív összefogla
lásba szaladnak bele - szubjektivitás helyett itt 
egész nyugodtan mondhatnék hazugságot is - , s 
ezeknek az összefoglalásoknak tulajdonsága, 
hogy mentséget keresnek a történtek számára. 
Ez az önámítás." 

A fiatal Sarkadi ennek ellenére sem válasz
totta az agnoszticizmus cselekvést mérgező böl
cseletét. Választhatta volna a történelemmel 
szemben a magányos útkeresést, az erkölcsi 
megigazulást, mint Aldous Huxley, akinek 
Tudomány, szabadság, béke című tanulmányát 
értő módon bírálta 1947-ben. Huxley a „hata
lom molochjára" figyelmeztetett, arra, hogy 
politika és tudomány egyre inkább azt a célt 
szolgálja, hogy egy törpe kisebbség uralmat 
gyakorolhasson az óriási többség felett. A meg
oldás szerinte a belső világosság elérése, az 
erkölcsi megigazulás. Sarkadi éppen ezt az állás
pontot kérdőjelezte meg, midőn az angol író 
utópizmusára hívta fel a figyelmet. Ö másban 
látta a tennivalót és a védekezést; a társadalom 
ésszerű megszervezésében és a hatalom ellen
őrzésében, amire a dolgozó nép jogosult. 
Huxley a hatalmas történelmi kataklizma 
nyomán kételkedni kényszerült a történelmi 
haladásban, s a személyes élet körében kereste 
az emberi személyiség lehetőségeit. Sarkadit 
forradalmi mozgalmak vették körül, a' nagy 
történelmi jóvátétel igazságát kellett átéreznie. 
Éppen ezért elfojtotta bizalmatlanságát, meg
fékezte kérdező szellemét, teljes szívvel és teljes 
erővel látott hozzá a társadalmi átalakulás szol
gálatához. Végül is, gondolta, nem a törvény
szerűséget magát kell tagadnia, hanem igye
keznie kell azon, hogy a társadalom jó törvé
nyekkel cserélje fel a kudarcot vallott rossz 
törvényeket. A riportok tanúsága szerint meg
ismert paraszti átalakulás őt is vonzásába fogta, 
az országos újrakezdés nagy élménye az ő gon
dolkodására és művészetére is hatott. Elhatá
rozó választással lett a történelmi változások 
krónikása és epikusa, nemzedékével, a „derék
haddal" együtt a szocialista társadalom építé
sében vállalt szerepet. Ez a szerepvállalás öltött 
alakot az ötvenes évek első felében írott novel
láiban (Felkelők, Népítélet, Szerelem, Szövet
kezetiek, Barla Mihály szerencséje, Igazság, 
Vadlibák, Kútban, A Hortobágyon), valamint 
tudósításaiban, irodalmi cikkeiben, felszólalásai
ban. 

A falusi világgal foglalkozó novellák az idő
közben felgyűlt riporteri tapasztalatra épültek. 
Az anyag feldolgozásában Sarkadi Móricz 
Zsigmond tanítványának bizonyult; a falusi vüá-
got életre keltő realista ábrázolást éppúgy 
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mesterétől tanulta, mint az idill iránt érzett 
fogékonyságot vagy a „népies" elbeszélő stílust. 
Emellett természetesen Veres Péter szociogra
fikus realizmusától is tanult, minthogy Móricz 
lélektani érdeklődésétől eltérően ezek a novel
lák általában megmaradtak a tapasztalati tények 
felületénél. Sarkadi a szociográfus figyelmével 
vetette papírra műveit, a riporter buzgóságával 
gyűjtötte egybe a jellegzetes tényeket. A tár
gyias ábrázolás hitelét azonban kérdésessé tette 
a sematikus cselekményvezetés, a figurák ábrá
zolásában követett romantikus eszményítés, ö 
is „előbb kategorizált, aztán vizsgált", ahogy 
egy későbbi darabjának szereplője jegyezte meg 
a deduktív módszer korlátairól. Néhány év 
múlva fájdalmasan kellett rádöbbennie, hogy 
munkáinak egy része nem talált utat az olvasó
hoz. Az irodalom és a haszna című 1953-ban 
írott vitacikkében önvizsgálatot tartott, válto
zást sürgetett: „Eddigi irodalmunk a népnek a 
milliós tömegéhez utat egyáltalán nem talál
hatott. Ha a kezébe is vette volna egy-egy 
könyvünket, nem mond semmit a számára, nem 
ismer belőle a világra, se a magáéra, se a körü
lötte hullámzó újra, mert a mi könyveinkből 
nem ismerte volna fel az azonosságot. Szóval a 
mi irodalmunk a néptől elszakadva nem is 
hathatott a népre, még ha olvasta se." 

Ezzel a felismeréssel kezdődött Sarkadi Imre 
írói pályájának újabb fordulata. Nemzedékénél, 
a „derékhadnál" hamarább és pontosabban 
ismerte fel azt, hogy az új magyar irodalom 
válságba került. Irodalmi publicisztikájában, 
vitacikkeiben a társadalmi valóság újólagos fel
kutatását és ábrázolását sürgette (Vita az iro
dalmi helyzetről, Irodalmi dolgokról, Közelebb 
a valósághoz, Új feladatok előtt). Ujabb novel
lái, az Elmaradt találkozás című kötetbe gyűj
tött elbeszélések (különösen A kis madár lába, 
az Anna haragszik, a Szégyen) szakítva az idil
likus ábrázolás naiv sematizmusával valóságos 
konfliktusokat, nemegyszer emberi tragédiákat 
mutattak be. Az ötvenes évek első felének 
közéleti gondjait fedték fel, rávilágítva arra a 
szakadékra, amelyet az önkény és a bizalmat
lanság ásott a nép és a vezetés közé. Ezek a 
művek, a korábbi évek „homéroszi" kitérője 
után, valóban „sophoklesi" természetűek, léte
lemük a társadalmi átalakulás torzulásait vizs
gáló kérdezés. Bizonyára a kérdező igény hatá
rozta meg, hogy Sarkadi elbeszélő formája sem 
a klasszikus novella zártságához, válaszadásra 
alkalmas belső arányosságához igazodott, ha
nem a riport kötetlenebb alakzatát, tények és 
problémák feltárására irányuló polémikus elbe
szélő modorát követte. Anekdoták, ellesett be
szélgetések, valóságos történetek épültek a no
vellákba, olykor a „valóságirodalom", a tény

feltáró közvetlen dokumentáció igénye szerint. 
(Van elbeszélése, az Utazás, amely nem több 
mint egy vonatban hallott éjszakai beszélgetés 
meglehetősen hűséges lejegyzése.) A valóság 
gazdagsága, rendezetlen bősége, a felfedezés és 
igazságkeresés szenvedélye vált evokatív művé
szi erővé ezekben az írásokban. És a látszólagos 
szerkezetnélküliséget még teljesebbé tette a 
filmszerű vágásokat alkalmazó modern techni
ka. Sarkadi igyekezett minél kevesebbet változ
tatni azon az anyagon, amelyet az életben 
talált, a valóság tipizáló erejét hagyta érvénye
sülni, lehetővé tette, hogy maga a változó élet 
tegyen fel vallató kérdéseket. 

Sarkadi kezdeményező szerepet vállalt a 
magyar társadalom valóságos életének megisme
résében és ábrázolásában, és a „derékhad" írói 
között elsőnek vállalkozott arra is, hogy ennek 
a valóságnak az epikus értelmezője legyen. A 
Bolond és szörnyetegben, az Elveszett paradi
csomban, A gyávában, valamint kései novellái
ban (Vagányok, Mementó, Farkaskaland, 
Beszélgetés a jövőről) már szerzett tapasztala
tokkal vetett számot, a történelmi jóvátétel 
reményében kereste azt az emberséget és 
morált, amely a fejlődés záloga lehet. És köz
ben küzdött saját sorsának kísérteiéivel, 
amelyek az összeomlás, a semmi felé taszítot
ták, és amelyekről az Oszlopos Simeon szín
padán vallott kíméletlen őszinteséggel, sőt 
pusztító önvizsgálattal. A novellák és kivált a 
tanulmányok persze még nem mutatják ezt az 
önemésztő vizsgálatot és keresést. Sarkadi Imre 
tanulmányai és riportjai a korábbi korszak 
dokumentumait jelentik, az ötvenes évek végén, 
a hatvanas évek elején nem született számottevő 
esszéje vagy vitacikke, s ami kevés egyáltalán 
született, azt is kéziratos fogalmazásból kellett 
a hagyaték gondozóinak megmentenie. A fel
szabadulás után írott tanulmányok és bírálatok 
azonban, az irodalom értelmén és lehetőségein 
töprengve, szinte előlegezték azokat a gondola
tokat, felismeréseket, amelyek a kései regények 
és drámák világában öltöttek művészi alakot. A 
„szophokleszi" jellegű, kérdező irodalom elve 
legteljesebben ezekben a művekben jelent
kezett, oly következetességgel, hogy a vallató 
kérdések már magát az alkotó személyiség létét 
és lényegét ostromolták, és egy teljesen új, 
teljesen más írói tájékozódást készítettek elő. 
Sarkadi művészi pályája a „derékhad" leg
nagyobb meglepetéseit ígérte, midőn az önpusz
tító szándék vagy a véletlen véglegesen és erő
szakosan véget vetett az ívelő lendületnek, és 
elejét vette a további kérdéseknek, netán a 
kérdések nyomán előbb-utóbb elkövetkező fele
letnek is. 

Pomogáts Béla 
• 
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A NOVELLAELEMZÉS ÚJ MÓDSZEREI 
Bp. 1971. Akadémiai K. 334 1. 

Több mint öt év telt el, mióta az a tanács
kozás, melynek anyagát e gyűjtemény tartal
mazza, lezajlott. Időszerűségét mégsem vesz
tette el, sőt a távlat s az új módszerek körül 
azóta lezajlott viták inkább, megnövelték e kez
deti erőpróba jelentőségét. 

Azt előre lehetett sejteni, hogy novellákkal 
a részleteken időző vizsgálat: a szétszedés, 
szegmentálás s az elemi összetevőkig hatoló 
elemzés nehezebben boldogulhat, mint a 
versekkel. A vers stilisztikai szövevénye min
den ponton rétegesebb, akárhol metszünk 
bele, „archimedesi pontot" vizsgálhatunk. 
Elv szerint a novellában is így kellene lenni, 
de a valóságban másként van. Először is 
nagyon nehéz egy-egy novellát úgy szegmen
tálni, hogy a részletek keresztmetszetében az 
egész elemeit szemlélhessük. Az alakokról, a 
cselekményről érvényeset tudni csak az egészet 
átfogó szemlélettel lehet. De ha hagyományos 
módon szedjük szét a novellát, akkor a narratív 
részek, a cselekmény, a szerkezet, az alakok, a 
párbeszédek, monológok önmagukban szintén 
kevesebbet árulnak el a mű lényegéből, mint a 
vers egy strófája. A nyelv valamely összetevője 
pl. a szókincs vagy a mondat, természetesen 
még kevesebbet. Mert ha a figurák szűkszavúak, 
tehát tőmondatokban beszélnek, de az író leíró, 
jellemző szövegében sok az összetett mondat, a 
matematikai átlag inkább elmossa, mint kitün
teti a lényeget. 

E nehézségek a szóban forgó gyűjteményben 
is kiütköznek. Fontosat azok tudnak mondani, 
akik a vizsgált művek természete szerint, tehát a 
műélmény ujjjmutatásához igazodva választják ki 
szempont-rendszerükből éppen azokat a szem
pontokat, melyek a lényeg kulcsaként alkalmaz
hatók. A lélektani megközelítés például akkor 
visz közel a műhöz, amikor az alak lelki folya
matának megjelenése és működési módja -
melyet a pszichológus vizsgál - a cselekmény 
menetét drámaivá avató feszültség-képzés és 
feloldás folyamatával azonos, az ambivalencia 
vizsgálata pedig egy határhelyzetbe került 
novella-figura meglepő viselkedésének logikáját 
fedi fel. Halász László ennek tudatában is van, s 
jelzi is, hogy író és olvasó empirikus úton is 
átélheti és megértheti az ilyen helyzeteket és 
mechanizmusokat. S ha a pszichológiai nómen
klatúrát mindennapival helyettesítenénk, s ezt 
mondanók: a Krúdy-novella (Utolsó szivar az 
Arabs szürkénél) hőse úgy viselkedik, mint aki 
nagyon elfáradt, megcsömölt... de ezt maga 
sem tudja, mikor alámerül lenézett ellenfele 
populáris világába, s ebből erednek azok a 
feszültségek, bizonytalanságok, melyek az olva
sót izgalomban tartják - akkor ugyanoda jut

hatunk, mint a pszichológus. Sőt talán közelebb 
is a műhöz, mert a rálátást nem akadályozza 
egy másik szaktudomány apparátusa. Mérei 
magas szintű elemzésének értékes felismeréseit 
például ez a szaktudományos jelleg zárja be a 
szerepcsere problematikájába. Pedig az ezredes 
alámerülése, a „nostalgie de la boue" motívuma 
valóban kulcs-jelentőségű, de a másik élet egzo
tikuma iránti kíváncsiságon s a vezeklés ösz
tönén túl észlelhető ebben valami pszichológián 
túli indíték is: egy életcsőd sorsszerű bekövet
kezésének közelsége. Az ezredes nem leszáll a 
mélységbe, hanem lemerül, az éhség rátör, ezért 
„fertelmes". Hogy jelezze, hősünk kizökkent 
saját világából már a szerepcsere előtt. Jellemző
nek mondható pl., hogy Halász is csak jegyzet
ben szól az ezredes elfáradásáról, s hiányként 
említi, hogy a novella motiválatlanul hagyja ezt 
a fontos pontot: az ezredes „mért éppen most 
fáradt bele életébe? " - Pszichológus részéről 
természetes igény ez, de nem egy novellával 
szemben, hiszen, ha Krúdy motiválná, meg
magyarázná az ezredes csődjét, akkor a lemerü-
lés gyanútlansága, az előkelőség és az „ala
csony" közeg találkozásának érdekességei, a 
kifejlés meglepetése veszne el: a novella jelleg. 
Pedig Halász jut talán legközelebb ennek mag-
vához, mikor az ezredes farkasétvágyát a „vesz
tét érző grandiózus életerő utolsó nekifeszülé-
sének" értelmezi, s elemzéseiből ő von le a 
novella természetére is érvényes poétikai kon
zekvenciákat. 

A többi, tehát más irányú megközelítés pél
dái láttán ugyanez a benyomásunk. Aki benn
marad egy-egy szempont medrében s megfelelő 
helyen nem tud kilendülni az életrajz, a kor, az 
eszmetörténet, a világkép szférájába, az a 
lényegről sem tud fontosat mondani. Akkor 
sem, ha eszmetörténeti, akkor sem, ha szemioti
kai vagy stilisztikai szempontokkal dolgozik. 
Igaz, a szerzők eleve tudják, hogy megközelíté
sük sávja szűkös, gyakran csak „egyfajta", csak 
egy irányú, eredményük részleges, de ez sem 
menti azt, hogy ezekben a rész-eredményekben 
éppen az egész felé utaló, távlatot sejtető inven
ció erőtlen. S furcsa módon épp a módszertani 
bemutatókra áll ez elsősorban - szinte függet
lenül attól, hogy melyik fejezetben kaptak 
helyet ezek a bemutatók. A gyűjtemény hat 
fejezete (1. Pszichológia, 2. Eszmetörténet -
irodalomtörténet, 3. Poétika, 4. Kompozíció, 5. 
Szemiotika - szemantika, 6. Stilisztika) közül 
egy sincs, mely a másiknál sokkal több lényeges 
felismeréssel szolgálna, a 29 szerző közül pedig 
az a 7-8, aki a legfontosabbat közli, szinte 
arányosan helyezkedik el a különféle fejezetek
ben: Halász László az 1.-ben, Kelemen Péter a 

126 



2.-ban, Szegedy-Maszák Mihály a 3.-ban, Vitá
nyi Iván, Voigt Vilmos, Tamás Attila a 4.-ben, 
Karol Tomis az 5.-ben, Pomogáts Béla a 6.-ban. 
Ami arra vall, hogy nem a módszer, hanem a 
műértő kultúra a siker titka, pontosabban 
szólva: a módszer csak akkor termékeny, ami
kor a műértő kultúra intenciói szerint műkö
dik. 

Beszédes példája ennek többek között Vitá
nyi Iván. felszólalása, mely a Poétika -
Kompozíció c. fejezetben olvasható, de szere
pelhetne másutt is, nincs olyan kitüntetett 
szempontja, amely egy körülhatárolt módszerre 
vallana. Keresvén a közös jellegzetességet az 
egymástól nagyon elütő novellák között, olyan 
pontig hátrál: a világképig, ahonnan a világról 
való vélemény művészi érvényesülésének formá
jához, a látszat mögötti igazság feltárulásának 
alap-módszeréhez: a funkcióváltáshoz jut. S 
ennek érvényesülését figyelve nehézség nélkül 
létesít magyarázó kapcsolatot az életrajzzal, a 
kor válság-tüneteivel, s ennek során - szinte 
önkéntelenül - a műfaj filozofikus érvényű 
magyarázatához is hozzájárul. 

Az irodalomtörténészek közül Kelemen 
Péter indul a Vitányiéhoz közel eső alapról: a 
novellákban érvényesülő életérzésből. Ponto
sabban szólva az általa szecessziósnak nevezett 
emberképből, ületve életérzésből. Az elnevezés, 
a besorolás ellenvetéseket váltott ki és okkal, 
hiszen maga Kelemen is a szecesszió világ
képétől való elmozdulásokban tudja tetten érni 
a novellák legfontosabb sajátságait, s túl szűk a 
tényleges szecesszió fogalma ahhoz, amit 
Kelemen beleképzel, hozzáköt, de amiről 
beszél, valóban kulcs-jelentőségű szemléleti, 
ízlésbeli mag. S a „correspondences" elve, 
melyet az előbbiből eredeztet, kétségkívül 
olyan szervező-elv, amelyből a világkép s a 
nyelvi sajátságok felé igen világos kilátás nyílik, 
logikus kapcsolatok adódnak. Azok a „hangzás
beli rafinériák", melyeket a Kosztolányi-novel
lában felismer, a szólamok egymáshoz való 
viszonyának ravaszságai: a fellazítás, szétzilálás, 
felbomlás szinte rejtett technikájának elemzése 
bizony sokkal közelebb visz a mű természeté
hez, mint a Stilisztika című fejezet tanulmá
nyainak többsége. Nem lehet véletlen, hogy a 
nyelvstatisztikák és ábrák haszna ezek között az 
irodalomtörténész Pomogáts szerényre mérete
zett tanulmányában érzékelhető a legközvet
lenebbül, s ez alighanem annak köszönhető, 
hogy statisztikáit az írók stílusáról való meg
bízható tudásának intenciói szerint értelmezte. 
Akik túlbecsülik statisztikáikat és képleteiket, 
azok olyan nehezen s oly kevés esztétikai 
bizonyossághoz jutnak el, hogy követésük szük
ségessége iránt erős kétséget támasztanak. 

Az eredményes kísérletek önmagukon túl
mutató jelentősége éppen az, hogy a terminoló
giák burka alatt, épp, mert szerzőik a lényeg 

vonzásában dolgoznak, megnyugvással lehet 
ráismernünk a mások által már megközelített, 
mélyebb jelentésre, s ennek külső megjelenésé
ben a törvényszerűségre. S ezek a törvényszerű
ségek a szakmánk szeszélyeiről elterjedt verziók 
cáfolataként egyre határozottabban rajzolódnak 
ki a sokféle megközelítés során. 

Amit Vitányi funkcióváltásnak nevez, 
Halász László a feszültség-halmozás és oldás 
mechanizmusaként, Kelemen a „corres-
pondances" elv érvényesüléseként tárgyal, s 
amit Tamás Attila is meghatározó jellegzetesség
ként elemzése kiindulópontjává avat, s ami 
Karel Tomisot a Caligulában tapasztalható 
feszültséghalmozás, bizonytalanság, valamint a 
császár iránti ellenszenvet és szánalmat kiváltó 
megoldások átfogó, szerves magyarázatához 
segíti, végül ahhoz jut el Szegedy-Maszák is, 
mikor a betű szerinti és a metaforikus szint 
szüntelen hullámmozgásában fedezi fel az 
Utolsó szivar. . . rendezőelvét, s a Caligulával 
való rokonság egyik leglényegesebb jegyeként a 
látszat és valóság közötti feszültséget. S ez azért 
érdekes, mert ő eltökélt poétikai igénnyel köze
lít a novellákhoz, s képletek beiktatásával, a 
baljós-sugalmú motívumok példatárával is bizo
nyítja, hogy a kifejlés mennyire előkészített, a 
részletek mennyire metaforikusak, s milyen 
szerves összefüggést alkotnak. Közelítésmódja 
tehát más, mint a Vitányié vagy a Halászé, de 
épp ezért érezzük bizonyosabbnak a velük 
közös eredményt. 

A közös eredményt kérdőjeleink sem tehe
tik kétségessé, inkább mentesíthetik az egyes 
koncepciókban rejlő hibáktól. Ezért érdemes 
szóvá tenni itt mindjárt, hogy a metaforikus 
jelleg és a „szimpla elbeszélés" értékelést is 
tartalmazó elkülönítését - amint erre Szabolcsi 
Miklós Utószava is célzott - nem lehet poétikai 
érvényű felosztásként elfogadni. Túl azon, hogy 
a szervesség és a metaforikus rétegesség jelen
téktelen műben is megvalósulhat, a „szimpla 
elbeszélés" sok példája nem a részek sugalma 
révén, hanem a mű egészéből megképződő 
többlet révén hordozhat olyan jelentést, mely 
mélységben, súlyban felér a metaforikus novel
lák értékéhez. Az öreg halász és a tenger-ben 
lezajló történet például csak egy nagy halász
kudarcról tudósít, annak lélegzetállító izgalmai
ról s a szomorú kifejtésnek messzebbre utaló 
értelmét metaforikus utalás nélkül is megérezné 
az olvasó. S nem csupán erre a tételesen is 
megfogalmazott jelentésre gondolok: „Az 
ember nem arra született, hogy legyőzzék." 
Hanem a küzdelem és kudarc egészéből kirajzo
lódó emberi arcra: a sors látványára. Tehát a 
tárgyias mozzanatok életteljességéből, az empí
ria varázsából kizengő bensőbb dallamra. S bár 
nem akarok itt vitát kezdeni arról, hogy melyik 
novella-típus a modernebb, annyit megkockáz
tatok: ahol a metaforikus jelleg ránő a tárgyias-
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ságra, ahol a mélyebb jelentést előkészítő utalá
sok, sugalmak, sejtetések nagyon kiszámítot
tak, annyira, hogy az esemény és a látvány 
primer szintje e sugalmak nélkül szegényes, ott 
előbb-utóbb a metaforikus többlet is elveszti 
jelentőségét. „Van egy negyedik és ötödik 
dimenzió, ahova el lehet jutni" - írja 
Hemingway. „Olyan próza, amilyet még sose 
írtak. De lehet írni, trükkök és csalás nélkül. 
Olyasmi nélkül, ami később megromlana." 
(Idézi Bodnár György: Törvénykeresők. Bp. 
1976. 309.) 

Ezért rejtély számomra, hogy ezt a 
Kosztolányi-novellát miért részesítették az 
elemzők ilyen megkülönböztetett figyelemben. 
Van, aki a Barbárokra, és a Januárra időt sem 
veszteget, van, aki megmondja, hogy az 
utóbbiak gyönge írásművek. Szakmánk érzé
kenysége változott volna meg? Vagy az elemzés 
új módszerei az ilyen parabolisztikus novellában 
jobban tudnak érvényesülni? Talán a szociális 

-•.... problematika dekonjunktúrája bénítaná a fogé
konyságot? Akármint legyen is, az értéktévesz
tés ilyen halmaza aggasztó. Voigt Vilmos az 
egyetlen, aki jelzi, hogy a Caligula meglepeté
sekkel operáló szerkezete túlságosan is tökéle
tes. Számomra is. Olyan tökéletesség ez, melyet 
még életszerűnek érzékelünk, tehát a 
Hemingway-emlegette trükköknél nemesebb 
fogások eredménye, de az epikai közege sokkal 
vértelenebb, a metaforikus mozzanatok célirá
nyossága sokkal olajozottabb, éppen a meglepe
tések adagolásában, hogysem miután megértet
tük, kedvünk támadjon, magáért az élményért, 
még egyszer végigolvasni. Vizsga-darabnak 
viszont elsőrendű. Minden mozzanata versszerű 
motívumként viselkedik, tetten érhető benne a 
korai modernizmus kaotikus létezés-élménye, 
de azért ezen mégis túlmutat; több ponton 
érintkezik az egzisztencializmussal, felismer
hetők benne a mai parabolák némely tulajdon
ságai, s noha igen szabályszerű írásmű, jelentése 
mégsem iskolásán egyértelmű. Az az anarchikus 
nyugtalanság, mely pozitív pólusán a Hajnali 
részegség káprázatában talált feloldást, negatív 
pólusán viszont a betöltetlenség dekadens akti
vitását, a névtelen szomjúság emésztő lázait 
termelte, a Caligulában azért sejtelmesebb, mint 
a korai Tréfában, mert a kegyetlenségre kész
tető indítékok magyarázatával itt - igen nagy 
művészi ravaszsággal - Kosztolányi adós marad. 

A Barbárok korántsem ilyen talányos, de 
jóval gazdagabb, mint a szóban forgó tanul
mányok alapján gondolhatnék. Problematikája 
is jóval összetettebb, hogysem a „szociális" ka
tegóriában elférhetne, s korszerűsége a szecesz-
szió felől - amihez Kelemen Péter viszonyít -
valóban nem mérhető. Sokkal inkább a Vitányi 
által jelzett társadalom-civilizáció-természet 
viszonyának zavarai felől. S még inkább Sánta 
Ferenc novellái felől, hiszen az „elidegenedett

ség" korántsem olyan „totális" ebben a világ
ban. Aki fent, a napi gyakorlat mechanizmusá
ban gátlástalan bűnöző, az ösztöneiben még 
ember. Akár Sánta Ötödik pecsétjében, a 
gyomor érzékenyebb itt, mint az erkölcs, pon
tosabban szólva: az erkölcsi törvények nyomá
sát nehezebben bírja a szív, mint az értelem. A 
rézzel kivert szíj krimibe illő motívuma ezért 
juthat ekkora szerephez. A bűnöző-konokság 
azért törik meg a szíj láttán, mert a szíj a maga 
érzékletes mivoltában a gyilkosság egész folya
matának emlékhalmazát zúdítja a vallatás során 
már végsőkig megterhelt emberség bandita
kérgére. A Voigt Vilmos által emlegetett „múlt 
századi zsánerkép" nagyon is korszerű jelentést 
hordoz itt, s ezt egy „hagyományosabb szemlé
letmód" számlájára írni csak akkor lehetne, ha 
az embert szimpla és zárt képletnek képzel
nénk. 

A Kosztolányi-novellában csak a halálban 
nyerheti vissza emberi arcát az ördögeitől űzött 
császár, noha igen vágyik valamilyen feloldásra, 
Móricznál az eltökélt gonoszság kérge alól 
szakad fel az emberi lelkiismeret. Furcsa, hogy 
az egzisztencializmussal való sok rokonítás 
között egy sem akad, mely az egzisztencialista 
irodalom legnagyobb vívmányát: a választás 
lehetőségéből eredő nyitottság esztétikai értel
mét Móricznál felismerné. Igaz, Móricz juhászát 
nem a tudatos választás képesíti katartikus for
dulatra, ösztönei kényszerítik erre, de ez az 
emberszemlélet így is korszerűbb, mint az a 
determinizmus, mely Kosztolányi novelláit oly
kor az emberi degradálódás másíthatatlan-
ságának példázatává merevíti. 

Igaz, Móricz novelláit is tizedeli sokféle 
gyengeség, s ezek némelyike a Barbárok erejét is 
lazítja. Bizonyos pl., hogy ha a szíj motívuma 
szorosabban kapcsolódna a gyerek meggyilkolá
sának mozzanatához, szerepe meggyőzőbb 
lehetne. A juhászné kétségbeesését és hűségét 
felfokozottan tükrözi ugyan a keresés baHadai-
népmesei ábrázolása, de meg is bontja a tárgyias 
szigor epikai egységét. A világ azonban, melyet 
a novella tükröz, s benne az ember, így is 
súlyosabb, jelentőségteljesebb, mint a Caligula 
világa. A feszültségről, a hallgatások baljós tar
talmáról sok szó esik az elemzésekben, de arról, 
hogy a farkas-ösztön és a juhász-törvények: 
gyanú és fegyelem (a gyilkosság előtt) végletei 
között milyen elemi erő feszül, s hogy ennek 
megjelenítése mennyire fölzaklatja, kitágítja az 
„emberi"-ről való fogalmainkat, tehát, hogy az 
ábrázolt élet intenzitása és súlya maga is esztéti
kai érték, sőt ez a legősibb és legidőtállóbb 
ilyen érték, arról nincs szó. S ez hiba. 

Oka lehet a választás is, mely épp ezt a négy 
novellát szemelte ki elemzésre. Legjobban a 
Krúdy-írás honorálta a belefektetett munkát, s 
bizonyára azért, mert nemcsak szerves és 
„metaforikus", hanem mert részleteinek epikai 
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varázsa is magas fokú. Nagy Lajos Januárja való
ban szimplább a többinél, Móricz pedig több
irányú érzékenységet kívánna. Ne,m volt 
könnyű négy ennyire eltérő művet közös szem
pontok szerint elemezni, ezért sokkal több a 
részletekben rejlő érték, mint az általánosítható 
poétikai, irodalomtörténeti felismerés. 

Nem volt szerencsés az eszmecsere rendje 
sem. Mindenki mondta a magáét. így született 
29 önálló dolgozat, melyek konferencia nélkül 
is megszülethettek volna. Egyedül Szabolcsi 
Miklós kitűnő Utószava tekinti át a termést 
aszerint, hogy mi újat hozott az elemzés szem
pontjából, s amit hozott, mit ér. (Értékelésével 
ez a bírálat is több ponton hangzik egybe, mint 
ahányszor hivatkozom rá.) Természetesen így 
igazi vitára sem kerülhetett sor, néhány utalás
tól eltekintve mindenki a maga eredményeit 
igyekezett bemutatni. Ennek is van haszna: 
sokféle közelítés, módszer, szempont demonst
rálhatta így hatékonyságát, s a közös eredmény 
hitele - mint írtuk - erősebb így, de ebből szár
maznak az ismétlések, átfedések, s alájátszott 
ez a „szervetlenség" a tudálékosság hajlamánakis. 

Sohasem értettem, hogy a struktúra-vizsgá
lat egzaktságra törő módszereit mért kell a 
strukturalizmushoz társult ideológiai nézetekkel 
azonosítani. Ez a gyűjtemény is arról győz meg, 
hogy ahány szakember, annyiféle az elemzés is. 
A mélyebb műértő kultúra az új módszerekkel 
is eredményesebben dolgozik, sőt olykor a 
szerényebb képességet is meglepő felismerések
hez vezeti a kipróbált stílusvizsgálat. - Ám 
éppen ezért ideje, hogy a jóhiszemű szemlélők, 
sőt a drukkerek is megmondják: némely statisz
tikák nem bizonyítanak még annyit sem, mint 
ami első olvasásra is nyilvánvaló. S azért nem, 
mert szerzőik a valahonnan kölcsönzött mód
szert az adott jelenség természetéhez igazítani, 
finomítani nem tudják. így tényleges eredmény 
helyett a módszer demonstrációjával kell beér
nünk. Elképesztő és fárasztó műveletek ezek. 
Megesik, hogy a „valahonnan", tehát a fonás 
homályban is marad, így a keveset mondó 
képletek, ábrák, grafikonok a szerző talál
mányaként hivalkodnak, a cél pedig ürüggyé 
degradálódik. Lehangoló látni, hogy ezekből a 
megismerés tökéletesítésének igényével közre
adott írásokból mennyire hiányzik a megértetés 
szándéka, a „kommunikációs ösztön". Olykor 
pedig kézenfekvő volna ráismerni a más termi
nológiák mögötti rokon-tartalmakra, s egymás 
nyelvéhez közelíteni, de ilyen igyekezetre kevés 
a példa. Az olvasó iránti figyelmességre még 
kevesebb. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy 
ez a sterilitásra hajló technicizmus és a Barbá
rok iránti érzéketlenség valahol összefügg. 

Mindezek ellenére teljes őszinteséggel rögzít
hető, hogy ez a gyűjtemény szakmánk meg

újulásának egyik legizgalmasabb fázisát tükrözi: 
Azt a pillanatot, mikor az új módszerek be
áramlása, a terminológiai „fölhalmozódás" a 
tetőpontra ért, s a letisztulás, összehangolódás 
folyamata elkezdődhetett volna. Ezt a folyama
tot az ingerült bizalmatlanság megzavarta, de 
meg nem állította. Egy új tanácskozástól elvár
ható, hogy azokat a szempontokat és felismeré
seket, melyek ebben a gyűjteményben még sok 
kétes értékű újítással elvegyülve jelennek meg, 
értékük szerint érvényesítse. A már említette
ken kívül ilyennek vélem a novellában lehet
séges mozgások Martinkó András-adta tipizálá
sát (transzverzális és longitudinális mozgások); a 
„szál-elvesztési technika" szerepének elemzését 
(Halász László); az elbeszélésben uralkodó idő 
finom differenciáltságának felismerését 
(Bernáth Árpád). Fontos, amit Martinkó a vers 
és a prózaritmus különbségéről ír; amit 
Baránszky a novelláról; s a nehézségekhez mér
ten a novellák meggyőző szegmentálása is 
többeknek sikerült. Az értelmezés már számba 
vett eredményeit is igen sok részlegesen végig
gondolt, de távlatot nyitó felismeréssel kellene 
még kiegészítenünk. Többen észrevették pl., 
hogy a főhősök még a Móricz-novellában is 
alaktalanok, hogy az egyénítés nem hagyo
mányos, szerkezetében a filmszerű képvezetés 
objektivitására emlékeztetnek némely megoldá
sok (Voigt Vilmos), s koherenciájának záloga 
különös dinamizmusában rejlik (Karol Tomis), s 
hogy a Caligula is túl van a lélektani novellán, 
az általa ábrázolt kegyetlenségek már egy 
„szisztematikusan ellenséges világ" ismérvei 
(Kelemen Péter). 

S tanulságosak a hiányok is: a szakszerűség 
leszűkülésének tendenciája; az epika alapvető 
princípiumai: a látvány és a mesélés iránti fogé
konyság elégtelensége. A mesélő-kedvnék, a 
mesélő-kedélynék a Krúdy-novellában oly nyil
vánvaló szerepét például senki sem vette észre. 
Olyan összetevő ez, mely nemcsak Krúdynál, de 
Kosztolányinál is esztétikai érték forrása. Hogy 
milyen értéké, kitetszik, ha valaki a Caligulát a 
Kínai kancsóval összeveti. De utalhatok az íté
let nincs c. Déry-regényre, Sütő András híres 
könyvére (Anyám könnyű álmot ígér) is, hogy 
érzékelhető legyen, milyen fogékonyságot 
hiányolok. 

Röviden szólva: a kiérlelődő új módszer 
hatékonysága azon múlik: 1. közelebb tud-e 
férni prózánk sajátos természetéhez, 2. és az 
olvasóhoz. - E követelményekről semmilyen 
grafikonért, statisztikáért nem mondhatunk le. 
Anyag és szempontok kapcsolatát dialekti-
kusabbnak képzelem, az előadást pedig eleve
nebbnek, komponáltabbnak, szervesebbnek. 

Kiss Ferenc 
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