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FARAGÓ JÓZSEF 

A t izenkettedik óra kérdése 
a folklórgyűjtésben 

Kriza János Vadrózsák című népköltési gyűjteményének élén ilyen szépen-
borongósan fogalmazta meg véleményét a székely népballadák akkori jelenéről 
és kilátásairól: „E nyelvünk- s irodalmunkra nézve megbecsülhetetlen kincsek, 
mondhatni termésaranyak, veszőfélben vannak. Egy-egy versszakot egyik-másik 
népballadából még hallani olykor, de az egészet a századik éneklő ha tudja, s 
nem kevés töredék van, hogy az egészet már senki sem tudja. Nagy ideje hát, 
hogy minden nyelv- s irodalombarát ennek a nép szívén termett kincsnek fölke
resése- s öntudatos megőrzésében annál inkább buzgólkodjék, minél ritkábbak 
lesznek a nép soraiban, akik azt ösztönszerűleg tovább őrizni s ápolni képesek, 
hogy így a kevésből is, mi még menthető, gyarapodást nyerve nemzeti mívelődé-
sünk, annál sajátabb, nemzetiebb erőben s színben haladhasson előre." 

1863-ban láttak nyomdafestéket ezek a sorok, annak a számunkra már klasz-
szikussá vált gyűjteménynek a lapjain, amely — látszólag cáfolva Kriza borús 
híradását — többek közt Kádár Kata, Báthori Boldizsár, Bodrogi Ferencné, Júlia 
szép leány, A nagy híres tolvaj, Barcsai, Kőmíves Kelemenné, Budai Ilona örök
szép balladáit fedezte föl és őrizte meg irodalmunk számára. Több mint egy év
század telt el azóta, miközben a folklór helyzetéről és kilátásairól újabb meg 
újabb gyűjtemények, tanulmányok és cikkek sorában hasonló aggodalmas figyel
meztetések hangzottak el mind a mai napig. Valóban, néprajzkutatásunkban kez
dettől fogva vörös fonálként húzódik végig a folklór féltése, ritkulásának, elmú
lásának hangoztatása, sőt veszendőbe ment javainak elsiratása is. Ha ezeket a 
megnyilatkozásokat időrendben egymás mellé sorakoztatnók, az az érzésünk tá
madna, hogy a folklórnak, a szakadatlan negatív előrejelzések értelmében, rég 
teljesen el kellett volna apadnia. 

A folklórkutatás története azonban azt tanúsítja, hogy azóta is folyvást 
jelentek meg gyűjtemények, amelyek különböző vonatkozásban kétségkívül szegé
nyebbek Kriza művénél, más téren viszont túlszárnyalják (érthető módon: a folklór
elmélet, a gyűjtési módszerek és lehetőségek fejlődésének logikája szerint) a nagy 
úttörő-előd munkáját. 

Ha figyelmünket a részletekre összpontosítjuk, az eredmények még inkább a 
folklór mindenkori virágzásának híveit látszanak igazolni. A népmesét és a nép
balladát véve példának, a mindennapi gyűjtés jutalmául még mindig találunk 
nemcsak a romániai magyar, hanem az egész nemzetközi mesekincs számára is 
ismeretlen típusokat; balladaköltészetünk klasszikus, legrégebbi típusainak száma 
pedig szintén lassan, de biztosan gyarapszik. 

Ám vigyázzunk arra az elemi tévedésre, amelyet folklórunk lelkes, de nem 
eléggé képzett értelmezői a sajtóban időről időre fölfrissítenek: egy-egy mutatós 
gyűjtési eredménynek, a folklórkiadványok vastagodásának vagy példányszámuk 
növekedésének semmi köze a folklór virágzásához; a folklór tudományos és iro
dalmi sikereitől függetlenül éli a maga öntörvényű életét. Mostanáig ismeretlen 
vagy kevéssé ismert folklórjavak fölbukkanása, földrajzi vagy műfaji „fehér foltok" 
eltüntetése, az összegyűjtött változatok bármily gyarapodása, minőségüktől és meny-
nyiségüktől függetlenül, nem lehet sem a folklór gazdagságának, sem gazdago-



dásának bizonyítéka — nyilvánvaló ugyanis, hogy az újonnan előkerülő régebbi 
folklórjavak eddig is megvoltak, csak nem akadtak a gyűjtés gyér hálójába. 

Tanulság: a gyűjteményekből nem lehet a folklór valóságos dimenzióit meg
ismerni, az időrendben egymás mellé sorakoztatott kötetekből nem lehet a folklór
ban fokozatos gazdagodás vagy szegényedés folyamatát bizton megállapítani. Két 
egymással összefüggő ok miatt: egyrészt, mert mindegyik gyűjtemény csak csepp 
a folklór tengeréből; másrészt, mert azt a cseppet is mindegyik gyűjtő máshonnan 
és másként meregette. Nem léteznek olyan monografikus gyűjteményeink, amelyek 
akár egy kisebb-nagyobb közösségnek (falunak, rokonságnak, családnak) a lehető 
teljes folklóranyagát, akár valamely műfajnak vagy legalább típusnak egy kisebb-
nagyobb közösségen belül valamennyi változatát összesítették volna. Csakis i lyes
féle, ugyanazon a földrajzi és műfaji területen azonos módszerekkel, de különböző 
időszakokban készült, teljességre törekvő gyűjtések (mint valami mikroszkopikus 
keresztmetszetek) összehasonlítása révén lehetne a folklórfejlődés irányait, köze
lebbről a folklór gyarapodását vagy fogyatkozását szemléltetni. 

Így hát a könyvek hasztalan forgatása helyett a fölvetett kérdésre csakis a 
folklór életmódjának és élettörvényeinek ismeretében: elméleti síkon, általánosítva 
lehet válaszolni. 

A folklór — az irodalommal, általában az írásos kultúrával ellentétben —, 
mint ismeretes, a néptömegek analfabetizmusa miatt történelmileg íratlan kultúra 
volt: az emberek tudatában, emlékezetében él, ahonnan csak elhangzása (eléneklése, 
eljátszása, eltáncolása) pillanatában kel rövid életre. Minthogy az emlékezet őrzi, 
például egy dalt különböző időpontokban még ugyanaz az énekes sem tud haj 
szálnyira egyformán előadni, hanem mind a szövegén, mind a dallamán kisebb-
nagyobb mértékben módosít. Így jön létre mindegyik alkalommal egy-egy változat. 
Egyazon énekes ajkán ugyanazon dal vagy ballada különböző időpontokban el
hangzó változatai nem mutatnak mindig nagy különbséget (noha az utóbbi jelen
ségre is akárhány példa akad), egy terjedelmes mesét, egy virtuóz táncot, egy 
egész falut megmozgató lakodalmat ugyanazok a személyek sem tudnának kétszer 
pontosan megismételni, a személyek cserélődésével, a tér- és időbeli távolodással 
pedig a hasonlóságok fokozatosan csökkennek, a különbségek növekednek. 

A lehető legegyszerűbb feladatként próbáljuk megismerni, mondjuk, egyetlen 
család három férfitagjának: nagyapának, apának és fiúnak a folklóranyagát, külön-
külön és egymással összefüggésben. A három férfi folklórjában kétségtelenül van 
folytonosság, hisz a folklórt ugyanazon családban egymástól veszik, illetőleg egy
másnak adják át. Ez a folytonosság azonban, a fentiek értelmében, nem az azonos 
folklórjavak, hanem az egymástól időben, formában és tartalomban mindjobban 
távolodó változatok sorozata, sőt, ha a három férfi életét mindössze 3X33 évben, 
vagyis egy évszázadban mérjük, a folklór történeti fejlődésével is számolnunk kell. 
Az utódok ugyanis az elődöktől készen kapott folklórörökséget egyre tovább fe j 
lesztik: elhagyják és lassanként elfeledik belőle mindazt a régit, ami számukra 
már érdektelen, s hozzáadják mindazt az újat, ami saját világukat és gondolko
dásukat jellemzi. Így kopnak, töredeznek, majd semmisülnek meg az idejétmúlta 
folklórjavak, miközben folyvást újak keletkeznek, s a régiek időtálló részei is az 
új alkotásokba épülnek. Az i lyen mennyiségi felhalmozódás egy nép vagy a népek 
történelmi-társadalmi és kulturális fejlődésének csomópontjain minőségi változásba 
csap át: a folklór egy részében új tematika jelenik meg, új stílusok és műformák 
támadnak, miközben a régiek a lassú elmúlás helyett tömegesen elhullhatnak. 
Ha a mi három emberünk ilyen fordulatot átél — ami egy évszázad során szinte 
óhatatlan —, akkor repertoárjuk lényegesen eltávolodhat egymástól. 

A folklór mennyiségi vagy minőségi változásán túl azonban a három férfi re
pertoárja azért is szükségszerűen változik, mert a folklórjavaknak csak egy részét 
kapják-adják a családban. Mind a hárman, életsoruknak megfelelően, a családon 



kívül is gyarapítják repertoárjukat, s ez a gyarapodás akárhányszor fölülmúlhatja 
a családban örökölt folklórjavak mennyiségét. Folklórkutatásunkban tudtunkkal 
senki sem közölt számadatokat az egyéni repertoárok szűk családi és szélesebb tár
sadalmi eredetének arányairól, de biztos, hogy ezek az arányok minden embernél 
különböznek, és 100 százaléktól 0 százalékig váltakozhatnak. Más szóval, hiába 
igyekszünk három emberünknél a családi hagyományozás egyetlen fonalát nyo 
mon követni, mert ebbe a fonalba örökre és szétbonthatatlanul beleszövődtek a 
családon kívüli hagyományozás megszámlálhatatlan szálai is. 

Folklorisztikai törvény tehát, hogy a nagyapa folklórjának összegyűjtésével 
nem ismerjük meg az apa vagy a fiú repertoárját, mint ahogy a fiú repertoárja 
sem képviseli számunkra elődei folklórját. Továbbá, a nagyapa folklórja sem az 
ő apa, sem az ő fiú korában nem volt azonos a maival, mint ahogy a fiú folklórja 
az ő apa és nagyapa korában különbözni fog a maitól. De a fiú folklórja az ő apa, 
majd nagyapa korában nemcsak saját mostani folklórjától, hanem apjának és 
nagyapjának mai folklórjától is eltérő lesz, mint ahogy a nagyapa folklórja is az 
ő apa meg fiú korában más volt, mint az apa meg a fiú mostani folklórja. Min
dent összevetve, a három férfi folklórját maradéktalanul össze kellene gyűjteni és 
egymáshoz hasonlítani, sőt igazában mind a háromét háromszor: fiú, apa és nagy
apa korában kellene ismernünk ahhoz, hogy folklórjuk sorsáról valamelyes képet 
nyerjünk. 

Ha már most ezt a példát egy család helyett egy egész népre és három együtt-
élő nemzedék helyett az egész történelemre általánosítjuk, és eltekintünk a folklór 
földrajzi tagolódásától (holott ez éppoly mélyreható lehet, mint a történeti kü
lönbségek), akkor a folklórkutatás egyik sarkigazságához jutunk: mindegyik kor
szak folklórja, legyen az akár egy évszázad, akár egy évtized, kizárólag a maga 
idején, vagyis jelenidejűleg ragadható meg élő gazdagságában és bonyolultságában. 
Egy adott korszakban csakis az akkori élő folklórt lehet feltárni és megismerni; 
mind a korábbi, mind a későbbi korok folklórjára csak többé-kevésbé hozzávető
legesen lehet következtetni. 

A feladott kérdést most már biztosan és pontosan megválaszolhatjuk: a 
folklórgyűjtés egykor, ma vagy a jövőben mindig és mindenütt a tizenkettedik 
órában történik. Kriza János éppúgy a tizenkettedik órában gyűjtött, mint 
mi, mert számára is, a mi számunkra is elveszett mindaz, amit nem si
került az íratlan kultúrából írásba foglalni. Nincs idő késlekedésre vagy 
halogatásra, mert a szakadatlan folklórfolyamat egy pillanatra sem áll meg, és 
soha többé nem tér vissza az a helyzet, az az összefüggés, az a minőség, amelyet 
a maga idején elmulasztottunk rögzíteni. A folklórkutatás parancsa a most, mert 
amit nem gyűjtünk össze, az örökre alámerül a feledés óceánjában. Mai ismere
teink és mértékeink szerint úgyszólván fölfoghatatlan, hogy az emberiség íratlan 
kultúrájának mennyi értéke mehetett veszendőbe, hisz folklór a föld minden em
berlakta részén a homo sapiens megjelenése óta szüntelenül volt és van, folklór
gyűjtés viszont csak a föld kis részén indult meg úgy-ahogy rendszeresen, a leg
utóbbi egy-két évszázadban. 

Kodály Zoltán írta 1927-ben: „Csodálatos és hihetetlen, hogy 1858-ig, mikor 
a Barcsait fölfedezték, senki sem sejtette, hogy ilyen is van. Pedig akkor már 
évtizedek óta kutatták és ismertették a népköltést. Erdélyi János 1848-ban pár 
sort tudott csak közölni a Kőmíves Kelemenből. Pedig ha hetven évvel később 
annyian tudták végig, hányan tudhatták még akkor! Mondták volna szívesen, ha 
kérdezte volna valaki." (A zene mindenkié. Budapest, 1954. 17.) 

Igen, a folklórgyűjtés nemcsak a múltban, hanem a jelenben meg a jövőben 
is kizárólag a folkloristáktól, az ő munkájuk mennyiségétől és minőségétől, talán 
pontosabban elhivatottságuktól függ. A folklórgyűjtés hatékonysága s ezáltal a nem
zeti kultúra kincsestárának gyarapítása érdekében korántsem közömbös, hogy egy 



népnek kik a folkloristái, hányan vannak, milyen ütemben, mennyit és mit gyűj 
tenek, maguk körül pedig milyen folklórgyűjtő mozgalmakat tudnak támasztani. 

Mivel a tizenkettedik óra hangoztatása Krizától napjainkig hagyományossá, 
már-már szokványossá vált, egyesek szemében elvesztette figyelmeztető jelentősé
gét és komolyságát; de csak azok szemében, akik helytelenül értelmezik, és nem 
fogják fel az 1860-as meg az 1970-es évek folklórjának, általában a tegnap, a ma 
meg a holnap folklórjának korszakos különbségeit. A tizenkettedik óra, a folklór
gyűjtésben a mindenkori sürgősség elvének és parancsának meg nem értése vagy 
helytelen értelmezése hibás elméleti alapot kínál a gyűjtőmunka elhanyagolására, 
a helyes értelmezés viszont minden erőt gyűjtésre mozgósít. 

A romániai magyar folklórgyűjtés eddigi és mai eredményeinek ismeretében 
egész nemzetiségi kultúránk, s ezáltal az ország kultúrájának gazdagodására kiható 
jelentősége van a tizenkettedik óra helyes értelmezésének és az elmélet hatékony 
gyakorlati alkalmazásának. 

Finta Edit: Anyaság 



A humaniórák középpontjában: 
a nyelvészet 

Nyelvtudományi tárgyú kerekasztal-beszélgetésünk úgy alakult, hogy 
első felében az újkori nyelvészet története, a nyelvtudomány általános kér
dései kerültek szóba; második felében azt vettük számba, hogy ezek a kér
dések hogyan konkretizálódnak a romániai magyar nyelvészek munkássá
gában. Részt vettek: Cs. Gyímesi Éva, Józsa Nagy Mária, Máté Jakab, Pén
tek János, Paul Schweiger, Szabó Zoltán és Teiszler Pál nyelvészek, vala
mint Veress Zoltán szerkesztő. 

Szerkesztő: Harmadik kerekasztal-beszélgetésünkre — az orvostudomány, majd 
a fizika néhány hazai képviselőjével való találkozásunk után — nyelvészeket hív
tunk meg. Tárgyválasztásunkat, a nyelvtudomány időszerű kérdéseinek áttekintését 
az indokolja, hogy napjainkban több oldalról is fokozott érdeklődés nyilvánul meg 
a nyelvészet újabb eredményei iránt. Beszéljünk tehát arról, hogy „mit tud" ez az 
ősi hagyományokat folytató diszciplína: mit nyújt a modern társadalomnak s a jó
val fiatalabb modern tudományágaknak. 

Teiszler Pál: Talán annak a tisztázásával kel lene kezdenünk, hogy miért 
foglal el sajátos helyet a nyelvészet a tudományok rendszerében. Nos, elsősorban 
azért, mert — más tudományoktól eltérően — a nyelv nemcsak egy tudományág 
tárgya, hanem a leírás, a kutatás általánosan használt eszköze i s ; a többi tudo
mányt tehát a nyelvészet eredményei már csak ezért is mindig érdekelték. Ugyan
akkor az írás, a különböző tudományok szimbólumrendszere, például a mate
matika, a kémia „nyelve" — a nyelv másodlagos elágazása. 

A nyelvészet, főként a legközelebbi rokon tudományok körében, a kutatás 
módszertani eredményeivel szerzett magának elismerést. A nyelv csak az emberre 
jellemző képesség és tevékenység, amely meghatározza az emberi társadalom 
egész életét. Ennek mélyreható filozófiai, pszichológiai, szociológiai és másfajta 
vetületeivel már az ókortól foglalkoznak, lendületes kutatásuk azonban száza
dunkra esik, s ennek köszönhetően manapság a nyelvészet — tudományos és 
gyakorlati szükséglettől ösztönözve — soha nem tapasztalt mértékben társadalmi 
szükségletet is ellát. 

Szerkesztő: Mielőtt erre rátérnénk, nem ártana röviden felvázolni a nyelv
tudomány fejlődéstörténetét. 



Teiszler Pál: A nyelvészet valóban a régebben önállósodott tudományok 
közül való; tulajdonképpeni kezdetei az ókori filozófiába és filológiába nyúlnak 
vissza. Az ókori görög szövegek, az indek védái, a Biblia, a Korán és általában 
a „szentírások" körül kibontakozó filológia, valamint a filozófiai gondolkodásban 
állandóan újraéledő nominalista vita jelenti a nyelvészet gazdag irodalmú kez
detét. E hagyomány felújításával a humanizmus korában az anyanyelvi vizsgála
tok Európa-szerte megsokasodnak. Ugyancsak ez idő tájtól — a földrajzi látó
határ kiszélesedésével — egyre több nyelvet ismernek meg, s a romantika koráig 
számuk és ismeretük foka már lehetővé teszi múltjuk módszeres kutatását. Elő
ször az Európa szélére eső magyar és más finnugor nyelvek helyét és eredetét 
kezdték keresni, a döntő fordulatot azonban a szanszkrit nyelvű szövegek megis
merése hozta. A XIX. század elején kezdik meg a kihalt szanszkrit és más indo
európai nyelvek módszeres összehasonlítását, s az eredmény e nyelvek közös 
eredetének bizonyítása, valamint az összehasonlító történeti módszer kidolgozása, 
a leíró nyelvészetnek a történetivel való helyettesítése. Mindez a m o d e m nye lv 
tudomány megalapozását jelentette. A tudománytörténet ezt a fordulatot Franz 
Bopp 1816-ban megjelent munkájához köti. Az új nyelvtudományi módszereket 
szervesen egészítette ki Wilhelm von Humboldt modern nyelvelmélete. 

Az ekkor indult kutatásoknak gazdagságukon kívül egzakt jellegüket kell 
kiemelnünk, amihez foghatót addig csak a természettudományok — vagy még 
azok sem — mondhattak magukénak. Egyébként a természettudományok, külö
nösen a múlt század közepe táján, rendkívül erős hatást tettek a nyelvészetre; 
például a darwini elmélet és a nyelvészet viszonyáról August Schleicher külön 
is értekezett. Ezt követően a pszichológia uralta a nyelvtudományi szemléletet, 
aminek elméleti alapvetése Hermann Paul nevéhez fűződik. Hatása napjainkig 
érezhető. A századfordulóra a nyelvészeti kutatások bizonyos értelemben a pozi
tivizmus irányába tolódtak el. Hogy ebből a viszonylagos megrekedésből milyen 
küzdelmek árán jutott ki a nyelvészet, azt a Kriterionnál rövidesen megjelenő 
tudománytörténeti összefoglalás részletezi, melynek szerzője ugyancsak közöttünk 
van; indokolt volna, hogy itt már ő vegye át a szót. 

Máté Jakab: Az összehasonlító történeti nyelvészet, amelyre Teiszler kolléga 
utalt, alig egy évszázados története alatt rendkívül jelentős sikereket ért el, 
s ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a múlt század hetvenes éveiben N é 
metországban kialakult újgrammatikus irányzat. Képviselői arra törekedtek, hogy 
kidolgozzák a nyelvtörténet általános elméletét, és megalapozzák a nyelv egye
dül helyesnek és tudományosnak vélt történeti szemléletét. Az eredményekkel egy-
időben azonban a történeti nyelvészetnek, különösen az újgrammatikus irányzat
nak, kezdenek megmutatkozni a korlátai is. 

A századforduló éveiben megkezdődik a történeti nyelvészet szenvedélyes, 
olykor túlkapásoktól s em mentes bírálata. Az egyoldalúan értelmezett történeti
ség (a historizmus) nagyfokú pszichologizmussal párosulva, általában a nyelvtu
dománynak a nyelvtörténettel való azonosítása, a részjelenségeknek az egésztől 
elvonatkoztatott vizsgálata (az ún. atomisztikus fölfogás), az analógia szerepének 
gyakori eltúlzása a hangtani és alaktani változások magyarázatában — hogy 
csak a leglényegesebbeket említsem — mind olyan tételek, melyeket a századfor
duló éveiben és a századunk elején kialakuló nyelvészeti irányzatok szüntelenül 
bírálnak. N e m csoda tehát, ha ebben a korszakban egyre több szó esik a nye lv
tudomány „válságáról". Persze, ez a „válság" csupán látszólagos volt, mert akár
csak a fizikában az anyag újabb részecskéinek fölfedezése, a nyelvtudományban 
is a kutatás tárgyának kiszélesítése, az új szemléletmódok meghonosítása a nyelv 
bonyolult mechanizmusának tökéletesebb megismerését segítette elő. 

Az új utakat kereső irányzatokat és módszereket — amilyen például a 
nyelvi jelenségek földrajzi elterjedését vizsgáló nyelvföldrajzi módszer, vagy a 
nyelvföldrajzi módszer és az összehasonlító történeti nyelvészet „szimbiózisából" 
létrejött neolingvisztika — az a közös vonás jellemzi, hogy fölfogásukat az ú j -
grammatikus-ellenesség jegyében alakították ki. A döntő csapást azonban az 
újgrammatikus fölfogásra nem az említett irányzatok mérik; az új koncepció ki 
alakulását elsősorban a kazányi iskola vezetője, Baudouin de Courtenay, de főleg 
a neves svájci nyelvtudós, Ferdinand de Saussure tevékenysége jelzi. 

Szerkesztő: Saussure-t sokan tekintik ma is minden idők legnagyobb nyel
vészének ... 

Máté Jakab: Mindenesetre a leghatásosabb. Századunk második évtizedében 
lát napvilágot a nyelvtudományt minden tekintetben forradalmasító Cours de lin
guistique générale c ímű műve, melyben egyik legeredetibb és leghatékonyabb 
koncepcióját fejti ki. Saussure a nyelvet egymást kölcsönösen föltételező jelek 



rendszerének tekintette, melyben az egyes elemek értékét a többi jelhez való 
viszonyuk, a rendszerben elfoglalt helyük határozza meg. Következetesen elha
tárolta a nyelvet (langue) a beszédtől (parole), a társadalmit az egyénitől, és kü
lönbséget tett a nyelvnek mint az emberek közötti érintkezés és a gondolatok 
kifejezése eszközének funkciója és működése, valamint a nyelv létezésének külső 
feltételei között. A történeti és a leíró mozzanat — a diakrónia és a szinkrónia 
— elhatárolása szintén fontos tétele fölfogásának, s miközben a szinkrónia elsőd
legességét hirdeti a diakróniával szemben, ezzel visszahelyezi jogaiba a múlt 
században erősen háttérbe szorított leíró nyelvészetet. 

Ugyancsak Saussure-é az érdem, hogy figyelmét a nyelv belső szerkezetének 
tanulmányozására összpontosítva s a nyelv jel- és rendszerszerűségét kutatva, a 
nyelvtudományt egy akkor még csak föltételezett általánosabb, a jelek lényegé
vel foglalkozó tudomány: az általános szemiotika részének tekintette, s ezzel ér
vényt szerzett a nyelv szemiotikai szempontú kutatásának. 

A saussure-i tanításból nőnek ki a harmincas évekig a különböző struktu-
ralista irányzatok: a prágai nyelvészkör, a koppenhágai glosszematika, a genfi, 
később a N e w York-i nyelvészkör és mások, amelyek — noha több elméleti és 
módszertani kérdésben különböző nézeteket vallanak — a nyelvet jelek zárt 
rendszerének tekintik, kutatásaikban ezt a rendszert a nyelv egy meghatározott 
állapotában (szinkrónia) vélik földeríthetőnek, s a nyelvtudomány autonómiájának 
megteremtésén, a „nyelvészeti nyelvészet" létrehozásán fáradoznak. Az eredmény 
ismeretes: a nyelvtudomány, amely a múltban hol a filozófia és a lélektan, hol a 
történelem és logika segédtudománya volt, a század harmincas éveitől kezdve 
kivívja függetlenségét. 

Szerkesztő: Orvostudományi kerekasztal-beszélgetésünkön is felmerült a „füg
getlenség" — helyesebben: az önállóság — kérdése a medicina viszonylatában. Ki
derült azonban, hogy miközben egy-egy tudományág önállósul, egyszersmind egyre 
jobban össze is fonódik mindenféle más tudományággal. Ez az ellentétes mozgás 
nyilván a nyelvészetben is jelentkezik... 

Máté Jakab: Korunk tudományos gondolkodásának egyik fő jellegzetessége 
az, hogy fölismerte a természeti és társadalmi jelenségek összetett voltát, s eze
ket a maguk bonyolultságában, komplex mivoltában vizsgálja. Ez a folyamat ve 
zetett a tudományok említett ellentétes mozgásához: a differenciálódáshoz és in
tegrálódáshoz. A jelenségek újabb mozzanatainak megismerése a szóban forgó 
aspektus elkülönített — de n e m abszolutizált — kutatását kívánja meg; ez tehát 
a differenciálódás tendenciáit erősíti, amit szűkebb szakterületünkön maradva is 
megfigyelhetünk, például a fonológia kialakulásában. Viszont a jelenségek komp
lex voltának fölismerése egyre inkább az integrálódás tendenciáit erősíti, meg
teremtve az interdiszciplináris kutatások lehetőségét, a nagyobb összefüggések 
keresését és föltárását. 

Manapság a nyelv tudományos vizsgálata n e m csupán a nyelvtudomány 
monopóliuma. Minthogy összetett jelenségről van szó, a nyelv különböző aspek
tusait a pszichológusokon kívül behatóan tanulmányozzák a filozófusok és a szo
ciológusok, az információelmélet és a kibernetika szakemberei, de bőven kive
szik részüket ebből a munkából a fizikusok (akusztikusok), az orvostudomány 
és a biológia képviselői, valamint a kommunikációelmélet szakemberei is. Egy 
röpke pillantás ezekre a tudományágakra bárkit meggyőzhet arról, hogy a nyelv
ről, annak mibenlétéről és működéséről alkotott tudományos elképzelésünk csak 
akkor lehet viszonylag teljes, ha ismerjük e tudományágak információit. 

Szerkesztő: Hogy a mai nyelvészet legfőbb „segédtudományáról", a matema
tikáról ne is beszéljünk. 

Máté Jakab: De bizony beszéljünk — csakhogy erről külön kell szólni. 
Részben a nyelvtudomány belső fejlődése, a strukturalista irányzatok kialakulása, 
részben a tudományos-műszaki forradalom támasztotta követelmények (például 
az információtárolás és -keresés, a gépi fordítás, az adatfeldolgozás, egyszóval az 
alkalmazott nyelvészet kérdései) előtérbe állították a nyelv mennyiségi és álta
lában formális mozzanatainak vizsgálatát, s így a nyelvtudományba is behatolt 
— nem minden korábbi előzmény nélkül — a matematika; körülbelül az ötve
nes évekre tehetjük a matematikai nyelvészet születését. Kezdetben szerényebb 
igényekkel, nyelvstatisztikai vizsgálatokkal indult, majd egyre inkább szélesítette 
érdeklődési körét, és napjainkban már a nyelv magasabb szintjeinek (mondattan, 
esetleg szemantika) matematikai leírásában is határozott eredményeket mutat fel. 
Sokkal igényesebb feladatok megoldására vállalkozik az ún. információelméleti 



nyelvészet; a szöveg „terjengősségének" és „tömörségének" pontos matematikai 
meghatározását adja. 

Századunk nyelvtudománya egyik legnagyobb vívmányának a generatív nyel
vészet megszületését kell tekintenünk, amely a matematikai nyelvészet egyik igen 
elvont ágából: az algebrái nyelvészetből nőtt ki. Egy olyan nyelvtani modellről 
van szó, mely meghatározott szabályok véges halmazából áll, s amelyben a sza
bályok meghatározott sorrendű alkalmazásával létre lehet hozni, „generálni" le
het valamely nyelv összes helyes és csak helyes mondatszerkezetét. Más szavak
kal: a generatív nyelvelmélet az ösztönösen elsajátított nyelvismeret, az ún. kom
petencia tudatos leírására törekszik. 

A matematikai szemléletmód meghonosodása rendkívül nagy változásokat 
idézett elő tudományunk módszertanában is. A matematikai apparátus segítségé
vel lehetővé vált a nyelvi jelenségek modellálása, az indukciót fölváltja a deduk
ció, a tudományos hipotézisek pedig egyre hatékonyabb hajtóerői lesznek a nyel
vészeti gondolkodás fejlődésének. A nyelvtudomány már átment empirikus és 
kísérleti szakaszán, s eljutott a fejlődés analitikus és axiomatikus stádiumába; 
kis túlzással azt is mondhatnók róla, hogy — éppen azért, mert a matematikával 
sok tekintetben analóg struktúrákat vizsgál — az emberrel és a társadalommal 
foglalkozó tudományok „matematikája" lett. 

Szerkesztő: Szép, hogy a nyelvészeknek ilyen jó véleményük van a saját szak
tudományukról. Ehhez a szakmaszeretethez fordulva kérdem: nem vezet-e a mate-
matizálódás, a kutatási terület kiszélesedése, a határtudományok színrelépése, az 
Interdiszciplináris kutatások bővülése a nyelvtudomány nemrég kivívott önállósá
gának elvesztéséhez? Nem oldódik fel a nyelvtudomány valami sokkal általá
nosabb — és ezért megfoghatatlanabb — „kommunikációtudományban"? 

Péntek János: A feloldódás veszélye rég a múlté. A sokszínűség, a nyelvtudo
mánnyal kapcsolatos sok határtudomány egészen másnak a jele: annak, hogy 
a nyelvészet központi helyet foglal el az emberrel foglalkozó tudományok között. 
Ez, hogy úgy mondjam, természetes is, ha figyelembe veszünk néhány — egyéb
ként eléggé ismert — tényt, mint amilyen a nyelvi jel kétarcúsága (amely egy
szerre nyit kaput az akusztika és a pszichológia fe lé); a verbális jelek kivételes 
helye és szerepe a jelek rendszerében; a verbális kommunikáció alapvető fontos
sága a társadalomban és az emberi kultúrában; a nye lv szokatlanul zárt és sza
bályos szerkezete (amely szinte fölkínálja a lehetőséget a matematikával való 
kapcsolatteremtésre) stb. 

Szerkesztő: Hogyan lehetne tehát meghatározni legalább „házi használatra" 
a nyelvtudomány helyét a jelenkori tudományosság egészében? 

Péntek János: Ha pontosabban akarjuk meghatározni a nyelvtudomány 
helyét, látnunk kell, hogy igazolódott Saussure hipotézise: kialakult a szemiotika, 
a jelek általános tudománya, amelyhez a nyelvészeten kívül hozzátartoznak mind
azok a tudományok, amelyek más akusztikus és vizuális kódok (zene, tánc, gesz
tus, f i lmművészet stb.) vizsgálatát végzik. Mindezekben a jelrendszerekben nagyon 
sok a funkcionális és szerkezeti analógia a nyelvvel . Ugyanakkor mindegyiknek 
előfeltétele a nye lv megléte, mindegyik lefordítható nyelvi közleménnyé. Ily m ó 
don érthetővé válik Jakobsonnak a bukaresti nemzetközi nyelvészkongresszuson 
tett megállapítása, hogy a nyelv n e m egyszerűen csak része a kultúrának, hanem 
annak alapja, egyetemes közege. — Meg kell említenem még, hogy a nyelvészet
nek sok a közös problémája a közgazdaságtannal. A szemiotikán kívül két tudo
mány van még, amely kommunikációval foglalkozik: a közgazdaságtan (a kom
munikáció itt az értékek cseréjét jelenti) és az antropológia. Ezekből próbál 
Lévi-Strauss egységes kommunikációtudományt létrehozni. 

Lotz János egyik, a jelenkori nyelvtudomány lényegét összefoglaló tanulmá
nyának címe Nyelvészet: Szimbólum teszi az embert; ez a tanulmány a Kri-
terionnál megjelenő nyelvelméleti kötetben is benne lesz. Ez nyilvánvalóan azt 
jelenti: a nye lv teszi az embert, nye lv nélkül nincs ember, és emberen kívül 
nincs nyelv . (Szimbólumon itt olyan jelet kell érteni, amelyben a jelölt és a 
jelölő kapcsolatát bizonyos konvencionális szabály biztosítja; i lyen a nyelvi jel 
is.) De nem jelenti azt, hogy kommunikáció csak az emberi társadalomban van: 
az állatvilág is használ kommunikációs eszközöket. Ezeknek a vizsgálata újabb 
interdiszciplináris területekhez vezet. N e m lehet megelégedni azzal az általános 
jellegű megállapítással, hogy a kétféle kommunikáció minőségileg különbözik: 
nagyon fontos a részletekbe menő összehasonlításuk. 

Végül pedig az egész élővilág rendelkezik a kommunikáció egy speciális 
formájával, az örökléssel; s az öröklést, mint a molekuláris biológia újabb ered-



ményei kimutatták, ugyancsak egyfajta jelrendszer, a genetikai kód határozza 
meg. A legmeglepőbb a verbális kód — a nyelv — és a genetikai kód megdöb
bentően analogikus felépítése (az már ezek után természetes, hogy a biológu
sok a kód leírásában nyugodtan használhatták a nyelvleírás terminológiáját). Ez 
nem véletlen, és valószínűleg abban kereshető a magyarázata, hogy az élő rend
szerekben és a nyelvben egyaránt alapvető fontosságú a célszerűség elve. A másik 
fontos felismerés, hogy az élet megjelenése együtt járt a genetikai kód létrejöt
tével, az ember megjelenése pedig újabb, az előbbihez hasonló kódot eredmé
nyezett, a nyelvet, amely a kultúra átöröklését teszi lehetővé. 

Szerkesztő: Ez a megvilágítás csakugyan igazolja a nyelvészek elfogultnak 
tűnő vélekedését a nyelvtudomány központi helyét illetően. De egy ilyen előkelő 
hely nyilván többletfeladatot is jelent... 

Péntek János: Valóban, a nyelvészet központi helyzetének van néhány el 
n e m hanyagolható következménye: 1. alapkutatásokat végez egész sor rokontu
domány számára; 2. más tudományok is, főként a vele szoros kapcsolatban álló 
kommunikációs tudományok, felhasználhatják bizonyos módszereit; 3. a nyelvet 
(a kifejezést, a közlést és a megértést egyaránt) más tudományok is vizsgálják. 
Az elsőt azért hangsúlyozom, mert sokan szinte tudomásul s em veszik, hogy 
a nyelvtudomány — mint Máté kolléga is említette — egy kicsit a humántudo
mányok matematikája. Általában látványos felfedezéseket várnak tőle, s n e m 
veszik észre, hogy egész sor kutatási terület bénulna meg a nyelvészet eredmé
nyei nélkül. A nyelvtudománytól kialakított és általánosan használttá vált mód
szerek kérdése már ismertebb; elég arra utalnom, hogy újabban a generatív 
nyelvelmélet módszereivel tanulmányozzák az olyan formális nyelveknek is, mint 
amilyen az elektronikus számítógépek programozó nyelvének szerkezete. Ennek az 
elméletnek az alapján sikerült elkülöníteni a kontextustól független nyelvek 
grammatikáját a kontextustól függő nyelvek grammatikájától, s ez még a klasszi
kus logikára és a matematikára is visszahatott. 

Szerkesztő: Lehet, hogy a közbeszólásom kitérőt eredményez, mégis meg
kérdem: milyen mértékben tölt be bizonyos „orvosi" szerepet is a mai nyelvtudo
mány, foglalkozik-e a nyelv tökéletlen használatával, a beszédhibákkal? 

Paul Schweiger: Alkalmilag már régebben is tanulmányozták a nyelvészek 
a beszéd patologikus jelenségeit, de n e m annyira az agykéreg károsodásaira for
dították figyelmüket, mint inkább a kommunikációs folyamat más aspektusaira. E 
tekintetben Roman Jakobson 1943-ban megjelent könyve (Kindersprache, Aphasie 
und allgemeine Lautgesetze — Gyermeknyelv, afázia és általános hangtörvények) 
jelentette a fordulatot, melynek egyik — itt szükségképpen egyszerűsítve m e g 
fogalmazott — alapeszméje az, hogy egyetemes jellegű törvény állapítható meg 
valamely természetes nyelv elsajátításának módjára vonatkozóan. Eszerint a 
gyermek a nyelv hangjait bizonyos meghatározott sorrendben tanulja meg (a 
sorrendet valószínűleg a lélektanból ismert legkisebb erőfeszítés törvénye a la
kítja ki), a hangok „elvesztése" pedig fordított sorrendben történik: a legkoráb
ban elsajátított fonémák maradnak meg legtovább a tudatban. Utólag egyes ku
tatók ezt megpróbálták kiterjeszteni a szókincsre, sőt a nyelvtanra is, maga Ja
kobson pedig a negyvenes évek végén azzal egészítette ki az említett törvényt, 
hogy az afáziás jelenségek két fő típusát állapította meg: a metaforikus és a me
tonimikus típust — aszerint, hogy a beszédhiba a nyelvkészség szintagmatikus 
vagy paradigmatikus részlegét érinti súlyosabban. 

Ezek a kétségkívül érdekes következtetések a mai kutatók előtt két szempont-
ból tűnnek kevéssé megalapozottnak: 1. Jakobson viszonylag kevés beszédhibás 
egyént vizsgált meg; 2. a megvizsgáltak beszédhibájának etiológiája minden eset
ben azonos volt — holott ismeretes, hogy afáziás jelenségeket (az agykéregnek a 
beszédkészségre ható károsodását) többféle betegség is okozhat. Egyetlen ok elő
idézte beszédhibából meglehetősen elhamarkodott dolog általános érvényű követ
keztetésekre jutni. 

Szerkesztő: Ez azonban mintegy negyedszázada történt, s azóta bizonyára so
kan tanulmányozták még a kérdést... 

Paul Schweiger: Az utóbbi években mind nálunk, mind külföldön újra len
dületesen megindult az afáziás jelenségek kutatása, beleértve ezeknek a nyelvé
szeket érdeklő vonatkozásait is — az orvostudományi és lélektani aspektusokon 
kívül. Az újabb kutatások jóval szélesebb körűek: többféle okból eredő beszéd
hibákra terjednek ki, s behatóan vizsgálják a gyermek nyelvtanulását. Mindez 



a problémák pontosabb körülhatárolásához és a metodológia tökéletesítéséhez, 
a pszicho- és neurolingvisztika, valamint a generatív nyelvészet módszereinek 
együttes alkalmazásához vezetett. Érdekes egyes kutatóknak az a megállapítása, 
hogy a beszéd patologikus jelenségei bizonyos tekintetben közel állnak a költői 
nyelvben gyakorta felbukkanó jelenségekhez. Mindkét jelenségcsoport egyéni 
„produktum" a beszélő részéről, az első azonban alkalmi és véletlenszerű, a má
sodik a nyelv tudatos használatának eredménye. 

E kutatások fényében Jakobson említett törvényét már egyre kevesebb 
nyelvész fogadja el eredeti megfogalmazásában, elismerik viszont, hogy jelen
tékeny statisztikai érvényessége van: a nyelv egyes fonémáinak elsajátítása, i l 
letve elvesztése nagy statisztikai átlagban csakugyan a Jakobson megállapította 
sorrendben történik. Egyes bonyolult afáziás esetekben azonban a beszédkészség 
károsodása vagy végleges e lvesztése más formákat is ölthet — és mivel minden 
afáziás eset bonyolult, általánosítás itt még nem lehetséges. További vizsgálatokra, 
új munkahipotézisekre van szükség, s arra, hogy a kutatások kibővüljenek a nye lv
szociológia kérdéskörét is magában foglaló antropolingvisztika irányában. Mind
ettől talán már a közeljövőben gyakorlati eredményeket is várhatunk — például 
az idegrendszer túlterheléséből származó, a modern társadalomban mind sűrűb
ben előforduló neurózisok „nyelvi tüneteinek" orvoslását. 

Szerkesztő: Az imént szóba került — nem túl hízelgő összefüggésben — a 
költői nyelv, amely talán legrégibb tárgya a nyelvtudománynak. Itt, úgy gondo
lom, az irodalmi nyelvvel, általában a szépirodalommal foglalkozó nyelvtudomány
ágakról is szólnunk kellene. 

Józsa Nagy Mária: A nyelvtudománynak csakugyan a szépirodalommal fog
lalkozó diszciplínákkal alakúit ki a legbensőségesebb kapcsolata, köztük is a 
poétikával, a retorikával, a stilisztikával, az esztétikával és — újabban egyre 
hangsúlyozottabban — az irodalomkritikával. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
tulajdonképpen a filológiának ezek az ágai töltik be az összekötő kapocs szere
pét a nyelvészet és az irodalomtudomány között. Tehát mindazok a tudomány
szakok, amelyeknek a művészi beszéd a közös kutatási tárgya, abban a mér
tékben lettek interdiszciplinárisak, amennyiben feladatuk elvégzéséhez a nye lv
tudomány eredményeit és módszereit mindinkább igénybe vették. Ez természe
tes is, hiszen az irodalmi szöveg anyagánál, a nyelvnél fogva egyszerre igényli 
a jelölő oldalnak megfelelő nyelvészeti módszereket és a jelölt sajátosságait tag
laló másik önálló diszciplínának, az irodalomkritikának megfelelő szempontok 
alkalmazását. 

Különösen a stilisztika, poétika és az irodalomszemiotika helyezkedik el a 
nyelvészet és az irodalomkritika metszésvonalán, s nagyjából a következőképpen 
osztozik a szövegen: a stilisztika az irodalmi mű hatásimpulzusokat kibocsátó 
elemibb egységeit, az expresszív elemeket tanulmányozza, a poétika az elemi 
egységekből szerveződő struktúrákkal, nagyobb kontextusokkal, ezek műegésszé 
szerveződésével foglalkozik, az irodalomszemiotika pedig — mint az általános 
jeltudomány szerves része — azt kutatja, hogy a jel-modellként működő szép
irodalmi alkotás milyen jellegzetességeinél fogva válik a művészi megismerés 
eszközévé, mint képesek kapcsolattípusai sajátos jelentéseket implikálni; 

Szerkesztő: Nem fenyeget-e az a veszély, hogy ennyi bába között elvész a 
gyermek, azaz az irodalmi mű mélyebb megértése? — Tudományos megértésére gon
dolok, mert az olvasó többnyire „direktben veszi" a művek üzenetét. 

Józsa Nagy Mária: Meg kell mondanom, hogy az említett határtudományo
kon belül igen sokszor bizonyos egymásbamosódásnak lehetünk szemtanúi. Ez 
nemegyszer éppen a nyelvészetre való alapozás közben történik. Felvetődik a 
kérdés, hogy miképpen jutott a nyelvészet ekkora „becsülethez", hiszen az iro
dalom kutatói hosszú időn át figyelemre sem méltatták (illetve csupán az eszté
tika fordult feléje; beolvasztási kísérlete eredményeképpen bontakozott ki a szá
zadforduló táján a Croce és Vossler nevével fémjelzett nyelvesztétikai irányzat). 
A nyelvtudománynak az irodalomtudományi jel legű diszciplínákkal való találko
zása sokáig váratott magára, egyfelől amiatt, hogy maga a nyelvtudomány zár
kózott el a találkozás elől (a pozitivizmus idejére gondolok), másfelől meg amiatt, 
hogy a kutatókat korábban e g y műben elsősorban nem az érdekelte, ami a szö
veget a művésziség rangjára emeli. Erre csupán akkortól kezdve figyeltek fel, 
mikor a nyelvtudomány önfejlesztésében is fordulat következett be: amikor maga 
is rájött, hogy a nyelv működésének számos törvényszerűségét csak a költői 
nye lv bevonásával tudja pontosabban megvilágítani. 



A prágai strukturalistáké az érdem, hogy a nyelvtudomány érdeklődése a 
művészi nyelvhasználat felé fordult, s hogy lassan megszülettek azok az ered
mények, amelyeket már az irodalomtudomány sem hagyhatott figyelmen kívül. 
Közben a nyelvtudomány az egzakt tudományok irányába is lépéseket tett, szá
mos olyan módszert vett át tőlük, amelyek segítségével az eladdig nyitott kérdé
sekre pontosabb, mérésekkel igazolható válaszokat sikerült megfogalmaznia. Így 
aztán mintegy közvetítő szerepre tett szert a reáliák és az olyan tipikusan humán 
tudományok között, mint amilyen az irodalomtudomány, az esztétika, a poétika 
és az újabban egyre inkább feléledő retorika. 

Szerkesztő: Jó volna talán arról is szólni, hogy járt-e valamilyen haszonnal 
az említett diszciplínák határainak tágítása a nyelvészet felé. 

Józsa Nagy Mária: Mindenekelőtt a műelemzés gyakorlatában vezetett gyökeres átalakuláshoz. Ha szabad így fogalmaznom, itt azzal a nyereséggel járt 
(mind a műre, mind pedig az olvasóra nézve), hogy megszűnt a tartalom és for
ma mesterséges szétválasztása: egységben érzékeljük azt, ami ontológiai státusa 
szerint szervesen összetartozik. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a külön
böző diszciplínáknak „a mű elleni helycserés támadásában" a stratégia és tak
tika egyaránt nyelvtudományi kötetű. 

Az az érzésem, hogy az eddig mondottak során meglehetősen mostohán 
bántam a lélektannal, hisz meg sem említettem, hogy nagy múltú kapcsolata 
van a nyelvészettel és az irodalomtudománnyal egyaránt. Ez annál is inkább 
igazságtalanság, mert ezen a viszonyon belül intenzív kölcsönösségről beszélhe
tünk (bizonyság erre a nyelvlélektan néven ismert ágazat). Ez a kérdés azonban 
sokkal bonyolultabb annál, semhogy néhány szóban elintézhetnők, éppen ezért ré
szemről megelégszem azzal a szerény megoldással, hogy hangsúlyozom: a lélektan 
sok nyelvi és irodalmi forma jelentésének, értékének, funkciójának megfejtéséhez 
nyújt értékes segítséget, és megfordítva: a lingvisztika is igyekszik a lélektano-
sok kezére játszani — főleg a személyiséganalízisben. 

Szabó Zoltán: Persze, a nyelvészetnek — és közelebbről a stilisztikának — 
más természetű tudományközi kapcsolatai is vannak. Elsősorban a sok diszciplí
nát átfogó szuper- vagy keresztmetszet-elméletekre gondolok, mint amilyen a 
strukturalizmus, a szemiotika és kommunikációelmélet, s távlatát tekintve talán 
a generatív grammatika is. Majdnem mindegyiknek a nyelvtudomány a bölcső
je, vagy legalábbis egy részük a nyelv vizsgálatában vált azzá, ami. Így aztán 
az egykor inkább csak importáló nyelvészet exportáló is lett. Ahogy a nyelvé
szek n e m kis büszkeséggel mondják, a strukturalizmus mint valami „pánling-
visztika" vagy „transzlingvisztika" inváziószerűen behatolt az etnológiába (Lévi-
Strauss), a lélektanba (Lacan, Piaget), a művészettörténetbe (Sedlmayr, Panofsky) 
stb. A jó szomszédot, az irodalomtudományt tulajdonképpen meg sem kellett hó
dítania. A stilisztika jóvoltából, a stilisztika közvetítésével, a legtöbb struktura
lista nyelvészeti iskolának egészen korán kialakult a maga poétikai és irodalom
tudományi ágazata is. Azóta tudjuk strukturalista szempontok szerint tagolni, 
szegmentálni az irodalmi mű szövegét. Azóta az irodalmi alkotást — az egészet 
vagy részeit, a nyelvet és a stílust — egyesek rétegelt struktúraként, mások glo
bális struktúraként elemzik. Roman Jakobson a versek nyelvi rétegeit írja l e az 
elemzéseire jellemző mikroszkopikus vizsgálattal, majd a szinteket összekötő kap
csolatokat jellemzi. Ennél is nagyobb mértékben interdiszciplináris jellegű a 
globális struktúraként felfogott irodalmi m ű elemzése. A vizsgálat ugyanis ez 
esetben lényege szerint modellálás, ez pedig manapság szinte valamennyi tudo
mánynak közös módszere, mint ahogy közös az is, ami ezzel jár: a feltételezés, 
az analógia és mindenekfelett a dedukció. Tehát a globális struktúra modellként 
szolgál ahhoz, hogy felfedjük az irodalmi alkotás belső viszonyrendszerét, a része
ket és az egészet átfogó, a struktúra lényegét, kohézióját kifejező szervező vagy 
rendező elvet. 

Szerkesztő: Kérhetnék erre vonatkozóan egy konkrét példát, a mondottak 
szemléletesebbé tételére? 

Szabó Zoltán: Hát vegyük például Ady Szeretném, ha szeretnének című ver
sét; ebben a rendező elv az ellentét a gőg és a mohó szeretetvágy között. És 
ami az egészre s a tartalomra talál, az a nyelvre és a stílusra is jellemző; meg
figyelhető, hogy a vers első részében sok a büszke kijelentés, a második részt 
viszont óhajtó és feltételes mondatok uralják. 

De hogy gondolatmenetemet folytassam, nyelvtudományi fogantatású a sze
miotika és a kommunikációelmélet is. Az elsőről már beszéltünk. A kommuni-



kációelmélet a jel továbbításának, a jelzésnek, tehát mindenféle üzenetközlésnek 
a tudománya. A legjobban ismert jelrendszer a nyelv, és a kommunikáció sok
féle lehetősége közül is a legtöbbet a nyelvi közlésről tudunk. Emiatt a két e lmé
letnek a nyelvészeti vizsgálatokban elért eredményeit jó analógiaként hasznosít
hatja bármelyik tudomány, ha olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyekben van 
jelzés. Jel ós jelzés az arcjáték, a taglejtés, a meleg pillantás, és ugyanaz a ki
fejező tánc vagy az öltözködés és a csók is, hiszen már Ady szerint „az emberi 
csók egyszerű üzenetváltás". Az élővilág sokféle jelzése mellett, amiről már szin
tén beszéltünk, az élettelen világot is a kommunikáció jellemzi: információt kö
zöl a mérleg mutatójának az állása, és a vírus számára információ a pH. Éppen 
ezért a szemiotikusok szerint minden kommunikációban beszélhetünk „nyelv"-ről. 
Nemcsak a festészetnek, filmnek, táncnak van „nyelve", hanem a gőzgép szabá
lyozójának is. És mi a stílus? Az is üzenet. A feladó (beszélő, író) információt 
közöl arról, hogy milyen legyen az üzenet tartalmának közlési módja. Ez az 
üzenet egyfajta utasítás arra, hogy a kódolás során mit kell kiválogatni a kód
ból, és hogyan kell összerakni a közléshez szükséges jeleket. Lényegesek persze 
a különbségek is. A nyelv poétikai funkciója abban különbözik mindenféle jel
zéstől, hogy önmagára állítja be a közlést, hogy magára irányítja a figyelmet, 
hogy visszautal önmagára. Ennek érdekében megkettőzi a jelentéseket. 

Szerkesztő: Szó volt arról, hogy „távlatát tekintve" a generatív grammatika 
is kapcsolatba kerülhet a stilisztikával... 

Szabó Zoltán: Amit ez a descartes-i filozófiából és a matematikai logikából 
fakadó legújabb nyelvelmélet eddig a stilisztikának adott, az n e m terjeszkedés 
eredménye, hisz megmaradt a nyelv szféráján belül. De a stilisztikán át bizonyos 
tételeit már az irodalomtudomány is megpróbálja hasznosítani. Ha a beszélő és 
a hallgató részére van nyelvi kompetencia, akkor könnyen feltételezhető analó
giaként irodalmi kompetenciáról is beszélhetünk mind az író, mind az olvasó 
szempontjából. Ebből viszont az is következik, hogy az irodalmi alkotás folya
matát úgy is felfoghatjuk, mint ami hasonló a nyelv elsajátításáéhoz. De mind 
a stilisztika, mind pedig az irodalomtudomány számára ennél jóval többet mond 
a generatív grammatika a maga mély és felszíni szerkezetével. Az irodalmi a l 
kotás számára feltételezhető mélystruktúra magában foglalja a mindenki számára 
közös, általános, elvont, logikai szerkezetként felfogható tematikai és nyelvi „bá
zist", amiből mindenki a maga egyedi, sajátos „transzformációival" „generálja" 
először a m ű felszíni szerkezetét, majd végleges szövegét. 

Szólnom kell még a legkomplexebb és leginkább interdiszciplináris tudo
mányról, az eléggé újnak számító szövegnyelvészetről is. Kifejtésére itt nincs 
idő, de kapcsolatainak puszta jelzése is sokat elárul lényegéről, a szépirodalom 
nyelvészeti és stilisztikai vizsgálatának meghökkentően kiterjedt és sokoldalú tudo
mányközi kapcsolatairól. Nos, hogy a szépírói szöveg vizsgálata összehozza a nyel 
vészetet, stilisztikát és irodalomtudományt, már közismert. De az ezek határmezs
gyéire alapozó szövegnyelvészet elméletként és módszerként sokat felhasznál a b 
ból, amit a már tárgyalt szuperelméletek eddig kidolgoztak. Így aztán ezeken 
át másféle kapcsolatokat is kiépített: a strukturalizmuson és a szemiotikán át a 
szövegnyelvészet kapcsolatban áll egyrészt a művészetekkel és a kultúrával, más 
részt a matematikával, információelmélettel. A kommunikációelmélet a szocioló
giával, az alkotás-, hatás- és magatartáslélektannal, valamint a pragmatikával 
köti össze. A generatív grammatika pedig a logikától és a lélektantól kér segít
séget a szövegnyelvészet számára. A modális logikából alakult ki az ún. szöveg
logika. A lélektan segítsége a képességek és elsajátítási folyamatok vizsgálatá
hoz szükséges. Biztos, hogy néhány kapcsolatról megfeledkeztem. N e m is csoda, 
túl sok van belőlük. Annyi, hogy ez még napjainkban, az interdiszciplináris k u 
tatások fénykorában is meglepő. 

Szerkesztő: Miután vázlatosan áttekintettük a modern nyelvtudomány fejlő
déstörténetét és jelenlegi állását, azt hiszem, ideje rátérnünk a romániai magyar 
nyelvészek — mind az itt jelenlévők, mind a csak képviseltek — munkásságára. 
Meg kell mondanom, hogy a fizikusokkal folytatott kerekasztal-beszélgetés meg
jelenése után több olvasónk hiányolta a hazai fizikusokat közelebbről foglalkoztató 
kérdések, az általuk végzett kutatások ismertetését. 

Péntek János: N e m tudom, hogy fizikus kollégáink munkássága hogyan 
aránylik a világszínvonalhoz (az említett beszélgetésen ugyanis a tudományág 
„forró pontjairól" esett szó tág világviszonylatban), s ebben az összefüggésben 
a nyelvészekről sem merek szólni. De annyit talán mondhatok, hogy a hazai ma-



gyar nyelvtudomány modernségét hagyományai biztosítják. Ez ugyan első hallásra 
paradoxonnak tűnhet, tudnunk kell azonban, hogy nálunk hagyományossá vált 
— szinte a kezdetektől — a kutatásoknak a legfontosabb területekre való irányu
lása, valamint a nemzetközi szakirodalom legfrissebb eredményeinek ismerete. 

De n e m véletlen az sem (talán csak jelen beszélgetésünk szempontjából az), 
hogy ezek a hagyományosan kutatott területek egyben interdiszciplinárisak is — 
csak ezt néha fel kell fedeznünk, mint Jourdain úrnak a „prózában beszélést". 
N e m véletlen, hogy a hazai kutatók gyakran kerültek két tudomány határterü
letére, mert mindig fontosnak tartották például a nyelvjárások kutatását, s itt 
mindjárt kapcsolatba kerültek a népi kultúra más ágait vizsgáló szaktudományok
kal: a tárgyi és a szellemi néprajzzal, a nyelvjárások múltjának vizsgálata során 
a történettudománnyal, mai helyzetük tanulmányozása során a nyelvszociológiá
val. A kétnyelvűség vizsgálata egyben már nyelvlélektan is, a névtan a te
lepüléstörténethez és a népi társadalom kutatásához, a fonetika az akusztikához 
kapcsolódik stb. Elsősorban a nyelvjáráskutatást kellene tehát említenem és en
nek sajátos nyelvföldrajzi módszerét — de ez alól részben felment az a körül
mény, hogy az 1973-as Korunk Évkönyv részletes beszámolót tartalmaz az ered
ményekről és távlati tervekről Márton Gyula tollából, aki nemcsak krónikása 
ezeknek a tudománytörténeti eseményeknek, hanem több évtizede tevékeny részt
vevője és irányítója is. 

Szerkesztő: Ami az említett beszámolóban még csak mint terv jelentkezett, 
abból azóta sok minden megvalósult. 

Péntek János: Napjainkra a legtöbb romániai magyar nyelvjárásnak e lké
szült a minden falura kiterjedő tájnyelvi térképe, a városunkban megjelent leg
első magyar nyelvföldrajzi kiadvány mintájára. Az újabb nyelvjárási monográfiák 
a Kriterion egyik sorozatában jelennek meg, s eddig két alaktani és két fone
tikai, i l letve fonológiai tanulmány került az asztalunkra: Vámszer Márta m u n 
kája a kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszeréről, Márton Gyula munkája a 
moldvai csángó nyelvjárás igetöveiről, igei jeleiről és személyragjairól, valamint 
Teiszler Pálnak a Nagykároly környéki és Lakó Elemérnek a kalotaszegi nyelv
járás magánhangzórendszeréről írt tanulmánya. — A névtan annyira határterü
letnek számít, hogy vannak művelői, akik azt vallják: teljesen önálló, független 
a nyelvtudománytól. A hazai névtan eredményeiről Szabó T. Attila tanulmány
köteteiből tájékozódhatunk, s beszámol róluk Márton Gyula is a Korunk Évkönyv 
1973-ban. Így hát csak a legfrissebb munkát említem meg, B. Gergely Piroska 
korszerű monográfiáját Kalotaszeg személyneveiről, amely a közeljövőben jele
nik meg a Kriterion már szóba került sorozatában. 

A népi szókincs kutatásában alapvető követelménynek számít a „szavak és 
dolgok" egységének figyelembe vétele. Ezt a szemléletet érvényesíti Gálffy Mó
zes, Márton Gyula és Nemes Zoltánné most megjelent munkája, a Torjai táj
szók, valamint a tanszéknek az a munkaközössége is, amely a Romániai magyar 
tájszótár anyagát gyűjtötte. 

Szerkesztő: Természetesen a kétnyelvűség és a nyelvi kölcsönhatások vizs
gálata ugyancsak jelentős múltra tekint vissza ... 

Péntek János: . . . és újabb eredményekről számolhat be, a kutatások nyelv
szociológiai, nyelvlélektani, sót didaktikai vetületéről sem feledkezve meg. Már
ton Gyula például részletesen föltárta a román nyelvnek a moldvai csángó nyelv
járásra gyakorolt hatását, Balázs László egy belső-mezőségi falu, Szovát biling-
vizmusát vizsgálta meg, Zsemlyei János monográfiát írt a Kis-Szamos menti m a 
gyar nyelvjárás román kölcsönszavairól, s végül a Kriterionnál kiadásra vár egy 
terjedelmesebb összegező munka a mai magyar nyelv és a nyelvjárások román köl
csönszavairól, amelyet Márton Gyula, Vöő István és magam írtunk — két román 
szakos kollégánk pedig, Kis Emese és Király Ferenc a román nyelv magyar ere
detű szavainak alaktani és hangtani beilleszkedését tanulmányozza. 

Szabó Zoltán: Egy másik tudományszak, amelyről a hazai eredmények szám
bavétele során föltétlenül szólnunk kell, a régóta ismert és művelt nyelvtörténet. 
A többi tudományban — például a társadalomtörténetben, az irodalom- és művé
szettörténetben — közös szemléletet és módszert jelentő historizmusnak a nyelv 
vizsgálatára való alkalmazásából alakult ki a történeti hangtan, nyelvtan és lexi
kológia (más néven szókincstörténet). Nálunk a nyelvtörténeti kutatások jórészt 
Szabó T. Attila nevéhez fűződnek. Fő kutatási területe a szótörténet és a ve le 
szorosan összefüggő névtörténet, s többnyire levéltári kutatásokból származó ada
tainak feldolgozása során — számára egészen természetes módon — további inter-



diszciplináris követelményeknek is eleget tesz: f igyelemmel van a szavak és nevek 
által jelölt fogalmak, tárgyak, személyek, helyek társadalmi, jogi, néprajzi, nép
költészeti sajátosságaira, olykor még a meteorológiára is. Mint érdekes és jelentős 
tudományközi kapcsolatot említem meg Szabó T. Attila nyelvjárástörténeti kuta
tásait, ami nyelvészeti, történeti és földrajzi munka is egyszerre: a XVI. század
beli szövegek szerzőit nyelvföldrajzilag lokalizálja, s így régi nyelvjárásokat ír le. 

Szerkesztő: Minderről, úgy gondolom, alkalmunk lesz bővebben is szólni a 
szótörténeti tár nemrég megjelent első kötetének recenzeálása során; most inkább 
a „másik" Szabó professzor szakterülete iránt érdeklődnénk. 

Szabó Zoltán: A nyelvészet és az irodalomtudomány határán álló s a szocio
lógiával és a lélektannal ugyancsak kapcsolatban levő stilisztika szintén „hagyomá
nyosan interdiszciplináris". A hazai stilisztika kifejlesztése érdekében az első lé 
péseket Szabédi László tette meg A magyar ritmus formái című kitűnő verstanával 
és a szépírói nyelvvel foglalkozó tanulmányaival, amelyeknek egy része Nyelv és 
irodalom, valamint Kép és forma című kötetében olvasható. 

Az újabb stilisztikai kutatásoknak több területe is van: egy-egy stíluseszköz 
vizsgálata, egy-egy irodalmi mű stílusának az elemzése, a szépírói stílus története 
— amelyet több szál is összeköt az irodalom s a művészetek történetével. E kuta
tások eredménye a szinesztéziák monografikus feldolgozása: Öt érzék ezer mu
zsikája (P. Dombi Erzsébet), egy frissen megjelent bevezetés a stilisztikai e lemzé
sekbe: A szó művészete (J. Nagy Mária), egy néhány évvel régebbi Kis magyar 
stilisztika (Bartha János, Horváth Tibor, J. Nagy Mária, Szabó Zoltán), valamint 
egy vázlatos stílustörténeti szintézis: a Kis magyar stílustörténet... 

Szerkesztő: Szabó Zoltán munkája. 
Szabó Zoltán: . . . és ezenkívül évek óta folyik az impresszionista stílus vizs

gálata, ide számítva a kezdeteket jelentő preimpresszionizmust és a minden bi
zonnyal napjainkig tartó posztimpresszionizmust is. E téren elért eredményeinkről 
a jövő évben megjelenő tanulmánykötet fog tájékoztatni. 

Szerkesztő: Ha szabad így mondanom: az „írók felé forduló" nyelvészet mel
lett — sőt azt hiszem, az előtt — napjainkban igen nagy jelentősége van a „köz
ember felé forduló" nyelvészetnek. Gondolok itt például a nyelvművelésre s a 
nyelvtudomány számos másfajta társadalmi feladatára. 

Cs. Gyímesi Éva: Nyilvánvaló, hogy mint minden valódi tudománynak, a 
nyelvtudománynak a társadalomban betöltött szerepe sem mérhető közvetlenül. 
Lévén, hogy embervoltunk egyik leglényegesebb összetevőjét kutatja, a nyelvészet 
is az emberiség önismeretét gazdagítja — de máig kialakult ágainak nagy részét 
nem valamiféle közvetlen társadalmi szükséglet hívta létre: tárgyának sokrétűsége 
határozta meg a kutatás területeit. Ezek körülhatárolása, sajátos feladatainak ki
jelölése a nyelvben objektíve adott sajátosságok alapján történik, az önkényesség 
veszélye nélkül. A nyelvészet klasszikus ágaiban és tudományközi zónáin egyaránt 
szigorúan mellőzik a normatív szempontot: azt tárják fel, ami a nyelv múltjában 
és jelenében, a nyelvi rendszer különböző szintjein tényszerűen vagy összefüggés-
szerűen adott. A nyelvi helyesség—helytelenség, a nyelvi szépség—rútság fogalmát 
ezek a nyelvészeti ágak természetszerűen, tudományos mivoltukból eredően nem 
ismerik: tevékenységük n e m terjed ki a nyelvközösség elé mérceként állítható 
nyelvi normák megfogalmazására, vagyis közvetlen társadalmi szerepvállalásra. 

Ha azonban történeti szempontból nézzük a nyelvtudományt, észre kell ven
nünk, hogy már a kezdet kezdetén közvetlen társadalmi szükségletet elégített ki. 
Ahhoz, hogy az anyanyelvű irodalom és egyáltalán az írásbeliség kialakuljon, 
szükség volt szótárakra, fordításokra, nyelvtanokra, tehát a nyelv művelésének igé
nyei határozták meg a tudományos kutatás alapvető irányait. Ilyen értelemben 
korábban volt nyelvművelés , mint nyelvtudomány, első nyelvészeink is jobbára 
nyelvművelők voltak. Valójában a nyelvtörténet és a nyelvjáráskutatás is a nyelv 
gazdagításának, ápolásának, csiszolásának, irodalmivá tételének érdekében indult 
meg, és mindez sokáig elválaszthatatlan volt a nemzetté alakulás politikai céljai
tól. „Csak" nyelvművelőnek lenni például a felvilágosodás korában azt jelentette: 
írónak, költőnek, tanárnak, szerkesztőnek, politikusnak lenni. 

Szerkesztő: Ma pedig mindezeknek lenni azt kellene jelentenie: nyelvműve
lőnek lenni. Persze, a „tudományos vezérszólamot" mégis a nyelvészeknek kell 
játszaniuk, nem? 

Cs. Gyímesi Éva: Sajnos, a nyelvművelés ma egy kissé lenézett, periférikus 
tevékenység, amelyhez n e m érteni nem szégyen, hanem valahogy a tudósi ön-



érzettel összeegyeztethető erény. Való igaz, hogy a nyelviművelés nem tudomány 
abban a formában, ahogy ma folyik. N e m azért tudománytalan, mintha nem tá
maszkodnék eléggé a nyelvészet különböző ágaiban elért eredményekre, hiszen eb
ből a szempontból eléggé „tudományos", hanem azért, mert a többé-kevésbé szór
ványosan előforduló nyelvi vétségek szórványos javítgatásával foglalkozik, és nem 
tervszerűen, a társadalom, a nyelvközösség beszéd- és írásmódjának objektív és 
minden térre kiterjedő felmérése alapján bontakozik ki. A „kint az életben" 
megfigyelt nyelvhasználati botlásokat a jelentéstani és grammatikai szabályrend
szerhez méri ahelyett, hogy a nyelv valóságos életének, helyzetekhez kötött funk
cióinak, társadalmilag differenciált kódjainak alapos ismeretéből és igényeiből, a 
nyelvhasználat grammatikákba még n e m foglalt szabályaiból indulna ki. Bizonyos 
mértékig érthető ez a szórványos, impresszionista jelleg, hiszen a nyelvtudomány 
magával a nyelvhasználattal csak határzónáinak újabb fellendülése után kezdett 
foglalkozni. 

A mai igényeket kielégítő, valóban tudományos nyelvművelés elképzelhetet
len a nyelvhasználat módjainak különböző társadalmi rétegekre kiterjedő, alapos, 
tudományközi apparátussal végzett felmérése és a nyelvművelés tervszerűsítése 
nélkül. A tervszerű nyelvművelés , a „language planning" ma már nem ismeretlen 
egyes európai országokban. Ez tulajdonképpen a nyelvszociológia modern mód
szereivel, a nyelvi performancia-kutatással foglalkozó több tudományszak művelői
nek, a különböző szakmájú érteimiségieknek összefogásával, s persze bizonyos 
anyagi támogatással képzelhető csak el. A nyelvművelés így válhat tudománnyá, 
s ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy valóban hatékonyan töltse be ember
alakító, nevelő feladatát. 

Szerkesztő: Szóba került már, hogy a nyelvtudomány igyekszik mellőzni a 
normatív szempontot, de ez nyilván nem állhat a valóban tudományos nyelvmű
velésre. Mi volna az ilyen nyelvművelés feladata és célja? 

Cs. Gyímesi Eva: Ha a nyelvművelés célja az, hogy bizonyos iskolázási idő
szak után mindenki művelt anyanyelven, a nyelvhasználat teljes repertoárjának 
birtokában beszéljen és írjon, olyan szinten, amely körülbelül Bernstein „kidolgo
zott kód"-jának felel meg — akkor a nyelvművelőknek (akik, ha lehet, pedagó
gusok is) elsősorban e művelt nyelvhasználat, a kiművelt kód szabályainak tuda
tosítását kel lene elvégezniük. A nyelvi műveltség hivatásos terjesztőjeként kellene 
működnie például minden szaktanárunknak, hogy a kötelező tíz osztály elvégzése 
után minden gyermek meghaladja az ún. „korlátozott kód" nyelvhasználati fokát. 
Sokan panaszkodnak a gyerekek, az ifjúság szegényes, színtelen szókincsére, kez
detleges mondatalkotási módjára. De bármilyen „tudományos" legyen is, ezen n e m 
segít semmilyen utólagos nyelvi terápia. Ezen, a hiányok alapos felmérése után, 
elsősorban az segítene, ha minél többet beszéltetnők a gyerekeket, az iskoláskorú 
fiatalokat. Azt hiszem, sem a családban, sem az iskolában n e m hagyjuk őket e le 
get beszélni. A „korlátozott kód" — szűk kifejezőkészlet, merevség, kezdetleges
ség — főleg annak a módszertani korszerűtlenségnek a következménye, hogy a 
gyermek az iskolában gyakran kényszerül inaktív figyelésre, passzivitásra, a csa
ládban pedig a tévénézés nyelvbénító hatásának van kitéve. Egymás közötti nye lv
használati módjuk ezért olyan színtelen, primitív, klisészerű. Ez a tény persze 
nem a nyelvtudomány ügye, hanem a fenti módon fölfogott nyelvművelésé, amely
ben közvetlenül megvalósulhat a nyelvészet társadalmi szerepe. 

Szerkesztő: Az anyanyelv viszonylag tökéletes használatának kérdése mel
lett — amibe esetünkben benne foglaltatik az anyanyelvvel egyszerre elsajátított 
román nyelv is — egy másik gyakorlati probléma az idegen nyelvek tanulása, e 
napjainkban egyre hangsúlyozottabb társadalmi szükséglet. A nyelvoktatás soha
sem volt független a nyelvtudományoktól; milyen a kapcsolatuk manapság? 

Teiszler Pál: A huszadik századi formális nyelvfelfogás és nyelvleírás — 
egyebek mellett — nagyot lendített a nyelvoktatás fejlődésén is. A régebbi keletű, 
de a húszas évektől erőteljesen mélyülő és terjedő nyelvtipológia alkalmazott ha j 
tásaként tartjuk számon az ún. kontrasztív nyelvleírást, ami a tanítandó célnyel
vek (idegen nyelvek) és az anyanyelv szabályrendszerének egymásra vonatkozta
tott vizsgálata. A ma világszerte folyó programozott, mondatközpontú és modellek
kel, átalakítási műveletekkel dolgozó nyelvoktatás számos kontrasztív nyelvtan 
megírásához vezetett. 

Az audio-vizuális nyelvoktatást ugyancsak kezdettől fogva segíti a nyelvészet 
(elméleti és gyakorlati eredményeivel egyaránt), és ez az új nyelvoktatási forma 
ugyanakkor a nyelvtanírást, a pedagógiát, a pszichológiát, a fiziológiát, a szocio
lógiát is egészen újszerű feladatok megoldására ösztönzi. E felgyorsult változások-



ban egyesek „válságról", mások „csodaszerről" beszélnek, a sokféle vélemény és 
követett gyakorlat egyben azonban megegyező: a tömegkommunikációs forradalom
ban mindannyian a mai kor igényeit kielégítő szintre akarják emelni a nyelv
oktatást. E tekintetben viszont a társadalmi szükségletek olyan sokfélék és töme
ges jellegűek, hogy a formalizálás, a modellálás nélkülözhetetlen — ezt a sürgető 
társadalmi követelményt pedig a társadalomtudományok közül eddig legsikereseb
ben a nyelvészet oldotta meg. Hogy a nyelvoktatás ebből mit kapott és kap, 
arról itt talán fölösleges beszélnem; ehelyett inkább azt emelném ki, hogy a for
mális nyelvleírás mindig új vagy felújított nyelvelméletekre épül. 

Szerkesztő: Nem ártana ezt legalább egy konkrét példával is megvilágítani. 

Teiszler Pál: Nézzük hát a legújabb és a legvitatottabb nyelvelmélet, Noam 
Chomsky generatív nyelvelméletének példáját. Ez — a racionalistákra hivatkozva 
— „velünkszületett eszméket" tételez föl, és szerinte a nyelvtanulás s em más, mint 
a bennünk eleve meglevő egyetemes nyelvi szabályrendszer aktualizálása (egy 
konkrét nyelvi szabályrendszer létrehozása az egyetemes alapján). Mindezt az el
mélet még azzal a nehezen elfogadható hipotézissel toldja meg, hogy a nyelvi 
kompetenciának nincs köze a kulturális kompetenciához, a nyelvet ugyanis a leg
különbözőbb műveltségi adottságú és szintű egyének — alacsony intelligenciaszintű 
gyermekek, süketek stb. — egyaránt elsajátítják. (Mások a kétféle kompetenciát 
ugyanazon adottság kifejlődésének tartják: együtt bontakoznak ki az egyéni k é 
pesség és a környezeti hatások függvényében.) Az effajta elméleteknek messze
menő következményei lehetnek nemcsak az idegen nyelvek oktatása, hanem az 
anyanyelv tanítása, ápolása, a teljes értékű társadalmi emberré válás tekintetében 
is. — Mindehhez még csak annyit, hogy az idegen nyelvek oktatásának és az anya
nyelv szerepjátszásának nálunk inkább csak a „technikájával" foglalkoznak (ezzel 
sem eleget), e technikák elméleti alapjaival alig-alig, jóllehet ez is fontos társa
dalmi feladat volna. 

Szerkesztő: Elképzelem, s részben tudom is, hogy hosszúra nyúlt — de véle
ményem szerint igen érdekes — beszélgetésünk még milyen sok részletkérdésre 
terjedhetne ki. Ezekre azonban már nincs időnk, s különben sem ez az utolsó 
alkalom, hogy olvasóinkat a nyelvtudomány kérdései felől tájékoztatjuk, nem kell 
tehát kimerítenünk mindent. Még csak egy, személyre — a nyelvész személyére 
vonatkozó kérdésem volna: érzése szerint milyen helyet foglal el szellemi életünk
ben? Ki vállalkozik „a kesztyűt felvenni"? 

Cs. Gyímesi Éva: Én m e g p r ó b á l o m . . . Nos hát, érzésem szerint egyfelől a 
nyelvtudománynak, másfelől képviselőinek a hazai szellemi életben elfoglalt helye 
n e m felel meg annak a tagadhatatlanul fontos szerepnek, amelyet a nyelvészet a 
tudományok között és a társadalomban betölt. A nyelvészek részéről sokszor pa
naszként, a nem-nyelvészek részéről pedig vádként fogalmazódik meg az elszige
teltség — holott ez a beszélgetés is tanúsága annak, hogy e gyakran „szobatudo
mánynak" titulált kutatási terület valójában mennyire nyitott a társadalom- és a 
természettudományok felé, nemcsak a nye lv természetéből eredően, hanem az 
újabban kibontakozó szemlélet nyitottságának értelmében is. 

Kár, hogy az egyetemi oktatás sem foglalja 
egységbe kellőképpen legalább a két testvértudo
mány, az irodalom- és a nyelvtudomány szemléletét. 
Pedig ma már korszerűtlen a kettő szétválasztása 
— hogy ellentétbe állításáról n e is szóljak. Így je
lenleg nemcsak a tudományos kutatói, hanem a ta
nári képességek fejlettségében sem elég az a szín
vonal, amellyel a magyar nye lv- és irodalomszakos 
hallgatók az egyetemről távoznak, főleg mert jórészt 
már onnan magukkal hozzák a nyelv- és irodalom
tudományt megosztó, egymással szembeállító szemlé
letet, amely aztán más szellemi frontokon még to
vább fokozódik. — Mindenesetre az újabban meg
jelent tudományos és tudománynépszerűsítő nyelvé
szeti munkák — úgy érzem — kellőképp igazolják, 
hogy az elszigeteltség feloldására a magunk részéről 
az első lépéseket megtettük, s végleges megszünte
tése már nem csupán rajtunk múlik. 



GEORGE STEINER 

Homo linguisticus 

1. A méhek mint precíz üzenetet „eltáncolják" egymásnak a talált méz irányát, 
mennyiségét és minőségét. A delfinek „sípjeleikkel" figyelmeztetik vagy hívják 
egymást. Lehet, hogy a trillázó madárfütty is valamiféle kezdetleges jelentést hor
doz. A jelentés voltaképpen n e m más, mint a természeti formák alapstruktúrája, 
lényege. Színek és il latok egymásutánja, események és formák szabályossága vagy 
feltűnő szabálytalansága — mind-mind üzenetet közvetít. Az élet a jelzések szün
telen áramkörében zajlik. Csak az marad életben, aki elég i lyen jelzést tud fel
fogni ahhoz, hogy az üzenetek vak özönéből kiválaszthassa a számára és a faj szá
mára létfontosságút, s a neki szóló üzenetet kellő időben és jól fejthesse meg. Az 
az organizmus, amely erre n e m képes, elpusztul. A mormota életével fizet, ha „fél
reolvassa" azt a szín-, szag- vagy forma-üzenetet, amellyel egy bolondgomba az 
ehető gombától eltérő identitását jelzi. 

Minden identitás aktív közlemény. Csak annyiban vagyunk önmagunk, ameny-
nyiben közölni tudjuk, hogy vagyunk. A környező világra bízott létezésünk felől 
csak akkor lehetünk bizonyosak, ha más identitások regisztrálják életjeleinket, és 
válaszolnak rájuk. Az individualizáció üzenete: Vagyok, itt és most vagyok! Az 
elemi szükségletek üzenete: Ezt megeszem, ez az én zsákmányom! A védekezés 
üzenete: Ez az én szagom, ezek az én karmaim, ezek az én tüskéim, így álcázom 
magam! Fegyvereim vannak — saját felelősségedre közeledj! Ami nem kommuni
kál, ami n e m ad jelt ontológiai létezéséről, elemi szükségleteiről, az n e m él. Kell 
a visszhang — a kedvezőtlen válasz is létezésünket hitelesíti. E kölcsönösségben 
gyökerezik a hegeli paradoxon: minden élőlénynek szüksége van egy másik é lő
lény jelenlétére, de ez a szükséglet félelmet és gyűlöletet szül. 

Bolygónk már jóval az ember megjelenése előtt üzenetektől visszhangzott, 
pompázott és illatozott. A legrégibb organikus maradványok, amelyekről tudunk, 
háromezer millió évesek. Nem sokkal fiatalabbak az információnak azok a sajátos 
kódjai, jelrendszerei sem, amelyek segítségével az adó közölni tudta identitására, 
szükségletére és szexuális viszonyára vonatkozó üzenetét a vevővel. Ahol van több
sejtű élet, ahol különböző biológiai törzsek élnek és versengenek egymással, ott 
van, ott kell hogy létezzen jelentéstagozódás. Csak az élettelen néma. Csak a to 
tális halálnak nincs mondanivalója. 

Mostanáig n e m mondtam ki a nyelv szót. A nem verbális kódoknak az em
bernél is régibb történetük van. A gesztus, a testhelyzet, a színek jelhasználata 
nemcsak megelőzte a verbális nyelvet, de ma is elválaszthatatlan tőle, mintegy 
teljesen „átitatja" (a süketnéma gyászruhája, mint közlemény, önmagában véve is 
nyomatékos, és talán eléggé összetett tartalmak kifejezésére is képes). A szavak nél
küli világ is üzenetekkel van tele. A verbális nye lv csak egyike a sok-sok expresz-
szív kódnak, s talán a legfiatalabb közülük. A n e m verbális kódok nemcsak hogy 
makacsul ragaszkodnak az élethez, de lehetséges, hogy túlél ik a nyelvet. Míg 
állatok élnek a Földön, lesz kommunikáció is, éppúgy, mint a paleozoikumban. Az 
ember után nem a csend következik. 

A nyelv geológiai és biológiai mértékek szerint tiszavirág életű. Az informá
ciótárolásnak és -továbbításnak sokféle mechanizmusa van, a nyelv csak egy a 
sok közül. Ezek a tények döntő felismeréshez vezetnek: nyelv és ember kölcsönö
sen összefügg egymással, feltételezik egymást, szükségük van egymásra. 

A fejlettebb állatfajták kódjait feltűnő kifinomultság jellemezheti. Bizonyos 



tekintetben, ami például a szagok és hangok memorizálását és pontos azonosítását 
illeti, gyorsabbak és gazdaságosabbak, mint az emberi beszéd. De semmiképpen 
sem hasonlíthatók a nyelvhez. A nyelv a maga korlátaival és zsenial i tásával egye
dülálló az ember számára, és semmilyen más jelrendszerhez n e m hasonl í tha tó . 
Mint Noam Chomsky mondja: „nincs analóg jelenség az állatvilágban" (Language 
and Mind, 1968). Az ember embervolta, önmagának és másoknak k inyi lvání to t t 
önidentitása — beszédfunkció. Ez a feltétel von mérhetetlen szakadékot közte és 
a többi élőlény között, embervoltában ez különbözteti meg. A nyelv az ember 
mineműsége, lényege; nyelve teszi őt felsőbbrendűvé. 

2. A következmények oly számosak és nagy horderejűek, hogy többnyire kies
nek látókörünkből. Ahhoz, hogy szembenézhessünk elsődlegesen nyelvi d imenz iónk
kal, ki kellene bújnunk saját bőrünkből, saját lényegünkből. 

Az embert az teszi egyedülállóvá, hogy képes jövő időben beszélni, hogy 
képzelete az embert „a jövőbe veti", hogy szüksége van a reményre. Ez m á r ön
magában véve is logikai és metafizikai „botrány" (lásd Ernst Bloch: Das Prinzip 
Hoffnung, 1959). Az embernek ez a képessége elválaszthatatlan a grammatikától, 
a nyelv konvencionális erejétől, amennyiben a jelölő létezése megelőzi a jelöltét. 
De múltérzékünk is alapvetően nyelvi tény. Az emberi történelem egy visszafelé 
kivetett nyelvháló. Az állatoknak nincs történelmi emlékezetük, ideiglenességük 
örök jelen idő, a beszédhiány örök jelen ideje. Szexualitásunkat át- és átszövi 
a nyelvi stimulusok „versengő valósága". Lehetséges, hogy ugyanúgy szeretkezünk, 
mint az emberszabású majmok. Ezzel azonban n e m mondtunk sokat. Szavakba 
önthető képzeletünk, a testen inneni és testen túli erotika kontextusa nemi érint
kezésünket alapvetően nyelvi jel legűvé teszi (figyeljünk az angol intercourse és 
discourse szavak nyilvánvaló rokonságára). De Sade márki védelmében Roland 
Barthes is azzal érvel, hogy a szélsőséges eroticizmus mindig szemantikai aktus. 

Az emberi történelem egyetlen jelentős eseménye, melynek során az ember 
a természetből a kultúrába lép át, minden vonatkozásban az ember beszédkészsé
géhez kötődik. A vérfertőzés t i lalma és a rokoni kapcsolatok tabu biztosította há
lózata, mely lehetővé teszi egy közösség meghatározását és bioszociális fennmara
dását, semmiképpen sem előzheti meg a nyelvet. Legvalószínűbb, hogy mindez csak 
a nyelvvel együtt és a nyelv által jön létre. Nem tilthatjuk meg azt, amit nem 
tudunk megnevezni. Az exogámia vagy endogámia szabályrendszerét csak úgy tud
juk szavakba foglalni és — ami n e m kevésbé fontos — továbbadni, ha van hozzá 
megfelelő szintaxisunk és verbális taxonómiánk. Az emberi viselkedés a szó szo
ros értelmében is nyelvi formákra támaszkodik, nyelvi formákban állandósul. 

De menjünk tovább. Identitásunk mechanizmusa is nyelvi alapokon áll. A 
felismerések és elhatárolások roppant bonyolult eljárásairól van szó, melyek k i -
mondhatóvá teszik, hogy én én vagyok, és amelyek — az esetleges képzeletbeli 
azonosulástól eltekintve — lehetővé teszik, hogy én-tudatunkat mások én-tudatá
tól elhatároljuk. Az a gyanúm, hogy évezredeknek kellett eltelniük, míg ezek a 
mechanizmusok lassan és gyötrelmesen, de kialakultak. Énidentitásunk szembeállí
tása mások „másságával" olyan vívmány, melyért súlyos árat kellett fizetnünk. A 
kölcsönös megnevezés világszerte ismert legendáiban (Jákob és az Angyal , Oidipusz 
és a Szfinx) a halálos küzdelem csak akkor ér véget, ha az ellenfelek felfedik 
saját nevüket, vagy kölcsönösen megnevezik egymást, kicserélik identitásukat, mint
egy „igazoltatják" egymást. Ebben a nyelvi adásvételben valósul meg az én állítása 
és a „nem-én" válasza, az a struktúrájában dialektikus és természetében nyelvi 
folyamat, melyben tudomásul vesszük a másik létezését, és tudatjuk vele saját 
létezésünket. Minden párbeszéd egyfajta ismerkedésre való kölcsönös a ján lkozás , 
az én stratégiai redefiníciója. Hosszú mérkőzésük végén az Angya l megnevezi 
Jákobot, a Szfinx arra kényszeríti Oidipuszt, hogy megnevezze magát, hogy felis-



merje magában az embert. Nincs pusztítóbb, mint a másik ember hallgatása. Ez 
táplálja Lear király őrült dühét Cordélia iránt, erre érez rá Kafka, mikor meg
állapítja: a szirének énekét sokan túlélték, de a hallgatásukat még senki sem. 

Az ember tehát zoon phonanta, vagyis nyelvhasználó állat. És nincs semmi 
más hozzá hasonló. 

3. Az ember egyedülvalóságának „mikor-járól" és „hogyan-járói" sokan és 
sokat töprengtek. A nyelv eredetkutatásának alapvető dilemmája: a nyelv forrá
sait csak magának a nyelvnek a segítségével kutathatjuk (mi más eszközt ve 
hetnénk igénybe?). S ez olyan bűvös kör, amely a tükrökkel való bűvészkedéshez 
hasonlít. Formailag kijelenthetjük, hogy az emberré válás feltételeit a nyelv elé 
helyezzük. De mit mondhat a nyelvelőttiség fogalma nyelvhez kötött képzeletünk
nek? Nem többet, mint a színek fogalma annak, aki vaknak született. Lehetséges, 
hogy módfelett naiv elképzeléseink voltak a tagolt emberi nyelv fokozatos kiala
kulásáról. Ha az „ember" és „nyelv" fogalmakat létük kölcsönösen egymásra 
utalja, a „nyelv előtti ember" fogalma a legtisztább agyrém. Az emberré válás 
— belépés a nyelvi stádiumba. Mikor azt kérdezzük, hogyan keletkezett a nyelv, 
tulajdonképpen azt a kérdést tesszük fel magunknak: „Mi az emberré válás 
titka?" 

Tehát minden, a nyelv keletkezését magyarázó elmélet egyúttal az ember tör
ténelembe lépésének elmélete. Az ember belép a történelembe, vagyis az örök 
biológiai jelenből átlép a múlt—jelen—jövő grammatikájába. Az említett átfedés 
következtében az új nyelvészeti, genetikai és szociálantropológiai kutatások az em
ber és a nyelv keletkezése között újabb érintkezési pontokat tárhatnak fel. 

Embervoltunknak többé nem az a döntő tényezője, hogy mekkora agyunk 
van, hanem hogy agykérgünket milyen mértékben vesszük igénybe. Az agyunkkal 
szemben támasztott új követelmények új feed-back folyamatokat indítanak meg, 
új elektrokémiai kapcsolatokat létesítenek agyunk közel százmillió sejtje között. 
Az élet az én lehetőségeinek — többé vagy inkább kevésbé befejezett — megva
lósulása. 

Ennek az önfenntartó dinamizmusnak az információ a lényege. Az informá
ció a kulcsfogalma a nyelvészeti modelleknek éppúgy, mint a molekuláris biológia 
modelljeinek. A különböző modellek feltűnő nyelvi analógiái részben azzal magya
rázhatók, hogy a két tudományág ugyanazon a metaforán osztozkodik. 

Ügy tűnik, joggal beszélhetünk bizonyos elektrokémiai és neurokémiai folya
matok „szemantikai" strukturáltságáról. Az emberi agy és a nye lv egyaránt „struk
túrához kötöttnek" látszik. Ez a felismerés sok mindenhez kulcsot adhat. Több 
mint képletes értelemben beszélhetünk tehát az életfolyamatok grammatikájáról, 
egy olyan organikus mintáról, mely szekvenciálisan szervezi és genetikusan moz
gatja az emberi nyelvet. A nye lv viszont visszacsatolásos módon kapcsolódik saját 
fiziológiai mátrixaihoz. Az ember azért felsőbbrendű — mondja Platón —, mert 
vannak metaforái. Minden metaforában perceptiv energiánk izzik fel újra és újra. 
A távoli szférák összekapcsolása „rövidre zárja" felfogásunk és emlékezetünk el
különülő központjait az agykéregben (lásd E. H. Lenneberg: Biological Foundations 
of Language, 1967). 

Nem véletlen, hogy a molekuláris biológia (genetika) és a modern struktura
lista nyelvészet (Saussure-tól Harrisig és Chomskyig) térhódítása időben egybeesik. 
Már benne volt a levegőben az a felfogás, mely az életet is mint nyelvet, mint kö 
zölt információt fejti meg. Nincs kizárva, hogy újra kell gondolnunk és a mos 
taninál árnyaltabbá kell tennünk a „fizikairól" és „szellemiről" alkotott felfogá
sunkat is. A jövő pszichofiziológiájában döntő szerepet fog játszani a nyelv bioló
giai megalapozása. Meg fogjuk érteni, hogy az emberi öröklődés sajátos genetikai 
szintjei hogyan, milyen úton hoztak létre egyetlen genetikai kódot, hogyan hordoz 



olyan sokféle genetikai üzenetet ez az egyetlen kód. Lehet, hogy az emberi beszéd 
csak egyfajta másolata ennek a biológiai létünket átörökítő neurokémiai nyelvnek. 
A lélektan valószínűleg a szemantikai dimenzió felé talál majd kiutat a primitív 
test—lélek empirizmusból. 

Kérdés azonban: mire jó a nyelvek bábeli zűrzavara? Miért ez a fantasztikus 
sokféleség, mely gyakran földrajzilag szomszédos és ugyanahhoz az emberfajhoz tar
tozó, hasonló kultúrájú népek között is megnehezíti a kommunikációt? Ha mi 
mind azonos molekuláris információk hordozói vagyunk, miért n e m beszéljük 
ugyanazt a nyelvet? A Chomsky-féle generatív grammatikának éppen az a legfőbb 
gyengéje, hogy n e m veszi komolyan ezt a kérdést. 

Semmiféle információelméletet, az emberi tudat kialakulásának semmiféle 
modelljét n e m tekinthetjük meggyőzőnek mindaddig, amíg n e m ad magyarázatot 
ezen a túlzsúfolt bolygón beszélt nyelvek ijesztően „antiökonomikus" sokféle
ségére. 

4. Ha most visszatekintünk az első világháborút közvetlenül megelőző évek
re, a nyelvészetben, a filozófiában és a szimbolikus logikában már felismerhetjük 
az érlelődő „nyelvi fordulat" első csíráit. „A grammatika tanulmányozása — írja 
Bertrand Russell már 1903-ban The Principles of Mathematics c ímű könyvében — 
szerintem sokkal közelebb visz a filozófiai kérdések megvilágításához, mint ahogy 
azt általában a filozófusok gondolják." Ma már arról a fölényes csúcsról, amelyet 
Claude Lévi-Strauss és Noam Chomsky szintézise jelent, megállapíthatjuk, hogy 
ebben a „nyelvi fordulatban" igen különböző energiák, érdekek és törekvések ta
lálkoztak. 

Mégis Közép-Európa, közelebbről az 1900 és 1925 közötti Bécs és Prága volt 
az a színhely, ahol a „nyelvi fordulat" a legmélyebb és legkövetkezetesebb for
mában bontakozhatott ki. Maga a nyelv került a legmélyebb válságba, a szellem 
magára a kommunikációra tekintett most már bizalmatlanul. A modern nyelvészet 
ebből a válságból született. Ez a válság hozta létre a ma már klasszikusnak szá
mító művek egész sorát is. Egyre mélyül a szakadék nyelv és jelentés között, v e 
szi észre Hugo von Hofmannsthal (Brief des Lord Chandos, 1902). Hiába a költő 
szenvedélyes ragaszkodása a személyes igazsághoz, ha nyelve elkoptatott hazugsá
goktól hemzseg. Ez a válság táplálta Karl Kraus mániákus meggyőződését, hogy 
a mondat világosságában és tisztaságában rejlik a társadalom végső próbatétele. 

Lugosi Edit: Tánc 



BOÉR GÉZA 

A jelen alagútjai 

„Van Gogh mutogatni kezdi a képeit, széles taglejtésekkel beszélne, de 
szavai nem hallatszanak, n e m érnek el a bámészkodókig." Ez a gesztusba és lát
ványba záródó kommunikáció a szövegeket magyarázni akaró fiatal kritikus di lem
mája is. De csak részben: mert ami ott tisztán megjelenő di lemma és dráma, 
az a fiatal kritikusnál az alternatíva megfogalmazása: ha a kritika szövege n e m 
lesz a szövegek elemzésének egyedül lehetséges nyelve, akkor minden kapcso
latát elveszti tárgyával, és n e m lesz más, mint a kiállás igénytelenné szürkülő 
gesztusa és magának a kritika szövegének a „látványa". Mégsem lép fel a ki 
zárólagosság igényiével, megőrzi nyitottságát, így szövege nem invariáns, hanem 
előzetes, nélkülözhetetlen variáns és egyben szükséges módszertani szétválasztás. 

A kritikaszöveg és a drámák viszonya a valósághoz úgy fogalmazódik meg, 
mint a valóságról való tudás, azaz a valóság mintegy transzcendens módon, uta
lás-, i l letve sejtésszerűen van jelen. Viszonyítási alapként csak ez a fajta tudás 
áll rendelkezésre, és ezt tudományosan nem fogalmazhatja meg még a kritika 
sem. Tehát a magyarázat a magyarázott szövegek alternatíváját választja, mert 
feltételezi, hogy a drámáknak és a kritikának is csak ez lehet a nyelve, hiszen 
más nyelven n e m ragadhatnák meg a lényeget, mert a beszédcselekvés, akárcsak 
a drámák hőseinek cselekvése, szituációnkhoz kötött. 

1. Mivel, módszertani kompromisszumot kötve, a jelen tanulmány Kocsis 
István legutóbbi kötete, a Tárlat az utcán három drámájának (A korona aranyból 
van, Tárlat az utcán, Magellán) elsősorban jelentésrendszerét és sajátosságát igyek
szik vázolni, szükséges az alapvető kérdéskörből kiindulni — a drámák mint 
műalkotások elemzése külön tanulmány (illetve egy szintetikus magyarázat) fel
adata. 

Mindenekelőtt nem tudunk egyetérteni azzal a szemlélettel, amely Kocsis 
drámáit (és általában írásait) az erkölcs kategóriájával magyarázhatónak véli. 
Csak itt keresni a kocsisi dráma lényegét (és egyáltalán a dráma lényegét) egy
szerűen irreleváns, mert minden igazi (ha úgy tetszik: realista) műalkotás a tár
sadalmi konfliktusokat erkölcsi konfliktusokként ábrázolja, és csak így ábrázol
hatja adekvátan. Most n e m beszélünk arról, hogy az ilyen szempontú elemzés az 
erkölcsi szférát (amely csak kvázi szféra) abszolutizálja, akkor, amikor az erkölcs 
problémája mindig az ember és a valóság viszonyában vetődik fel, amikor az 
erkölcs minden szférában jelen van, tehát annyiban létezik, amennyiben vala
minek immanens része. Ez problémánk szempontjából annyiban fontos, amennyi
ben „az etikai és morális kérdésfelvetés egyúttal adekvát társadalomismerethez 
vezet" (Molnár Gusztáv megfogalmazása), i l letve amennyiben „az etikai ember a 
kor struktúrájának hordozója" (Bretter György). Ez a szemlélet nemcsak az etika 
félreismerését jelenti tehát, hanem a műalkotás (esetünkben: a dráma) lényegének 
félreismerését is. Olyan szűkítéssel állunk szemben, amely nem tudja (vagy nem 
akarja) észrevenni, hogy az etikai probléma csak egy része a műalkotás struktú
rájának, itt tehát fontos drámaalkotó elem. 

Másrészt azért n e m tudunk egyetérteni e szemlélettel, mert (mint az előbb 
jeleztük) szerintünk a drámaiság (és egyúttal a kocsisi dráma lényege) más. Csak 
csodálkozhatunk, hogy senki s em emlékezett (éppen Kocsisról írva!) K. Jakab 
Antal kísérletére, aki a drámaiság létformáját és lényegét a helyzetben jelölte 
meg (A névmás éjszakája. Bukarest, 1972. 141—147.), szerintünk helyesen, és ez
zel (bár n e m kimondottan) Kocsis drámáinak lényegi meghatározóit is megköze
lítette. És az általunk bírált erkölcsközpontú szemléletet is cáfolta, hiszen akkor, 
amikor a cselekvést „alapvetően drámaiatlan"-nak ítéli meg, akkor az etika kizá
rólagos fontosságát is tagadja a drámaiság lényegének vonatkozásában, ugyanis 
az erkölcs a cselekvés, a gyakorlat immanenciájában érvényesül elsődlegesen. 

Így Kocsis drámáinak alapvető kérdéskörét a szituáció kategóriája hordozza. 
Az, hogy e drámák szituációk drámáját ragadják meg, a fentiek értelmében köz
helynek számíthatna, de Kocsisnál ezt a problémát (talán nem is csak árnyalatai
ban) másként kell felvetni. 

Lássuk először, milyen is a kocsisi dráma szituációja. A drámát általában 
„kényszerhelyzet"-nek fogják fel, amely szituációk sorozatából áll. Ezek minőségi 
végösszege n e m egyenlő a Szituációval (vö. K. Jakab Antal: I. m., 144.). Ha ehhez 



a „szituációhoz" viszonyítjuk a kocsisit, akkor az utóbbit mint monoszituációt ha
tározhatjuk meg, ami tulajdonképpen n e m más, mint „az abszolút drámai szi
tuáció: a dilemma" (K. Jakab Antal). Ehhez csak azt tennénk hozzá, hogy 
szerintünk általánosan tételezhető „abszolút drámai szituáció" nincs, csak mint 
egy adott kor függvénye, azaz amikor a személyiség erre „kényszerül", és maga 
a kor kényszeríti rá. Mindebből szorosan következik a drámák monodramatikus-
sága, amin n e m „párbeszédbe rejtett" (sic!) „monodrámát" értünk, hanem a drá
maiságot, hiszen ez „természeténél fogva: b e n s ő s é g . . . lényegét tekintve: maga 
a belső ellentmondás" (K. Jakab Antal), tehát egyén által képviselt konfliktus. 
(Ilyen értelemben Kocsis egyetlen igazi drámája a Bolyai János estéje, i l letve leg
újabb műve, Az újrakezdő volna.) 

A konfliktus azért egyén által képviselt, mert olyan korban vagy szituáció
ban, amikor az egyén cselekvéslehetősége igen korlátozott („mert voltak korok, 
amelyek labirintusba kényszerítették a cselekvést" — Bretter György), a drámai-
ság n e m jelenhet meg külső konfliktusok (cselekmény) formájában, ezért egy 
személyiség képviseli . Ez elszigeteltségét is feltételezi, mert nincsenek, objektíve 
n e m lehetnek konkrét ellenfelei, létük n e m tárgyiasul, csak a személyiség transz
cendens szubjektivitásában van jelen. A konfliktus belső vívódásba tevődik á t , 
az igazi ellenfél etikai akadály-kötöttség álarcában jelenik meg. A „konkrét" 
ellenfelek tulajdonképpen n e m képviselik a konfliktus egyik pólusát, legfeljebb 
annak jelzésére, jelzésképviseletére képesek (Magellán, a lázadók, a király v i 
szonya). Az ellenfél vagy elérhetetlenül messze van, vagy megfoghatatlanul be
leivódva magába az életbe, úgy, hogy mindent besző mítoszként és ideológiaként. 
A drámaiság a szituáció és a személyiség (pontosabban a cselekvés) viszonyából 
fakad. A személyiség a kor, a társadalom konfliktusait — saját benső, bensővé 
tett konfliktusaként vívja meg. A személyiség köré való szerveződés a drámában 
kényszerű szerveződés, amit tulajdonképpen a szituáció tesz magától értetődővé, 
mert az ilyen szituációt drámában csak nagy személyiség képviselheti. A szemé
lyiség mint a társadalom fókusza: Kocsis nagy felismerése ez; nem szükséges 
tehát, hogy a hősnek méltó ellenfele legyen. Azér t nem, m e r t abban a pillanat
ban, amikor egy társadalom fókuszává képes válni, egyben önmaga el lenfelévé 
is lesz (és talán csak ő lehet méltó ellenfele önmagának). Így az igazi konfliktus 
n e m is lehet a hős és a többi szereplő közötti, ezek legfeljebb a r r a szolgálnak, 
hogy a hős önmagát megismerhesse, ők a külső nézőpont az adott szituációban; 
más szóval: a dráma többi szereplője a szituáció része (ritkán jelzője) lesz, ők 
alkotják a látszatként megjelenő szituációt. Ez persze n e m jelenti azt, hogy a 
személyiség szituáción kívüli. Kettőssége itt is meghatározó: a szituáció része, 
de a szituációt megszüntetni akaró vágya részben kívül is helyezi rajta. 

Az elején elfogadtuk az abszolút drámai szituáció (a dilemma) meghatározó 
fontosságát Kocsis drámáival kapcsolatban, most viszont fenntartásainkat is el 
kell mondanunk. Ha a drámaiság a cselekvést „nem fogadja el", a pótcselekvést, 
látszatcselekvést nem nélkülözheti, azért, mert elképzelhetetlennek tartjuk a di
lemmát mint tiszta formát, azaz a meghatározatlan dilemmát. Ugyanis a dilem
mát szerintünk éppen a látszatcselekvés, nem-cselekvés, egyszóval a gyakorlat
negatívumok határozzák meg, ezek a dráma szövegének azok az alkotóelemei (a 
dilemma holdudvara), melyek körülhatárolják a szituációt, motiválják a di lem
mát, ami tiszta formájában a dráma kulminációs pontjában jelenik meg, és fó-
kusszerűen egyesíti, körvonalazza a drámaiságot. Tehát az, amit a hős személyi
ségébe sűrít: a szituáció ellentmondásait, azt a dráma a kulminációs pontba 
sűríti azzal a többlettel, hogy „bekapcsolja", sűríti a személyiség egyéni drámá
ját is. A személyiség a szituáció struktúráját hordozza, a kulminációs pont a drá
ma struktúráját fókuszosítja. 

A dráma kulminációs pontjánál maradva: a dráma a személyiséget fizikai
lag is érinti, ezt lehetne demonstratív pontnak nevezni. Magától értetődik, hogy 
a drámaiságot nem a hős „tulajdonképpeni" bukása alkotja, a drámáknak ez csak 
mozzanata, és funkciója a műalkotás egészében változó lehet, s csak annyiban 
fontosabb önmagában, hogy az addig is létező zártság, szituáció körvonalait meg
húzza, reflektorfénybe állítja. 

2. Amikor a drámaiságot a szituáció kategóriájával határoztuk meg, azt is 
állítottuk, hogy nincs cselekvés, i l letve: csak látszatcselekvés van. Tehát a társa
dalmi cselekvés hiányának fenomenológiáját szemléljük e drámákban. De n e m 
szűkíthetjük le e drámák jelentésrendszerét külön egyik vagy másik kategóriára, 
ezek kölcsönviszonya vezethet csak közelebb a drámákhoz. Tehát: szituáció (di
lemma), személyiség, cselekvés, erkölcs, ideologikum. A cselekvés hiánya így olyan 
értelemben szerepel, hogy egy lehetőséget nyom el, amely nem realizálódhat, s 



amely inkább vágyként, esetleg kísérletként van jelen. A szakadék a vágy és a 
cselekvés között, a kettő közötti monoszituáció adja a drámaiságot, szüli az eti
kai embert, aki a távlatot csak ideológiájában képes fenntartani, ezzel is meg
előzve a cselekvő embert, egyben lehetetlenné téve a cselekvést, megmerevítve 
a szituációt. Kocsisnál így a cselekvés fogalma olyan formában egyeztethető össze 
a drámaisággal, hogy az saját hiányára utal. Tehát a drámaiság konstituálódik : 
hiszen a nem-cselekvés, lényegét tekintve (és a pótcselekvés, a látszatcselekvés 
is), megmarad a szituáció keretében, a drámán belül jön létre új szituáció (ezért 
jöhet létre igazi dráma), efelé csak a vágy, az ideológia mutat, úgy, hogy éppen 
hiányára utal, és azt a szituációt, azt a drámaiságot szolgálja, amelyből ki akar 
törni. 

A monoszituáció struktúráját kell fölvázolnunk ezért, ami szimbolikusságá-
val (maga a dráma is lényege szerint szimbolikus) a cselekvés, esetünkben a nem
cselekvés, pótcselekvés, látszatcselekvés szimbolikusságára utal, tehát a jelenre, 
ahol épp ennyire szimbolikussá válik a monoszituáció (a gesztusok és magatar
tások) szintjére redukált létezés „óhaja" : a látszatcselekvés, a beilleszkedések je
lentéktelen és jelentéstelen gesztusainak elfogadtatása, a felfüggesztett cselek
vés intézményesítése, ami minden jelen törekvése és ideológiájának tartalma, ami 
a monoszituációk drámáját termeli, tehát megöli a tettet. 

3. Ha színpadon, látványként képzeljük el a három dráma lényegét, bizo
nyára a szituációk tiszta dilemmáját látjuk először: Stuart Mária mint lelőtt 
madár a koronára hanyatlik, Van Gogh kétségbeesett gesztusa, amely azt m u 
tatja, hogy beszélni szeretne, de szavai n e m hallatszanak, Gauguin csendes tá
vozása, Magellán öklével a padlót verve ordítja: n e m tudok dönteni, amihez 
az Utójáték látványa és valósága kapcsolódik jelentésterhesen. Amint mondot
tuk azonban, mindez önmagában nem magyarázza a drámát, noha a tisztán meg
jelenő dilemmákból a drámák jelentése „levezethető", de a jelentés struktúrája 
csak a dilemma holdudvarával együtt bontakozhat ki előttünk a maga dialek
tikájában. 

Vegyük szemügyre közelebbről a drámákat. A korona aranyból van di lem
mája az előbb idézett látványban (illetve a szerzői utasítás mondatában) ragad
ható meg. De a drámának több fókusza is van: „én n e m embereket váltogatni, 
én embereket megváltoztatni jöttem" — mondja Mária az első felvonás elején, 
ami a tiszta, nagy szándék mondata, a második felvonás elején pedig: „megpró
báltam kedvem szerint, önmagam belső törvényei szerint cselekedni, és össze 
akarják kötözni a kezeimet" — ami már a következmény megfogalmazása. Ez a 
két fókusz a szituáció és a cselekvés viszonyának kiemelése, gócpontja. Eszmény 
és cselekvésszituáció ellentmondása is ez. Mária első felvonásbeli támadása (ami 
tulajdonképpen pótcselekvés, i l letve látszatcselekvés) nagyon hamar (cél és esz
köz összeegyeztethetetlen volta miatt) a visszavonulásba kénytelen átcsapni. Drá
máját a támadás és a visszavonulás metszéspontján is megragadhatjuk (ez a 
metszéspont maga a lehetetlen cselekvés, ha akarjuk: maga a szituáció). Látszat
cselekvés és visszavonulás állapota ez, mely folyamatnak álcázza magát, hogy le 
gyen reménye. Játéknak, szerepnek kell lennie, hogy a távlatot, a cselekvés alag
útjait (az ember második természetének beépítése!) fenntarthassa. A távlat lengi 
be a szituációt, de a játék, a szerep: a látszat valósága, hiszen Mária végül is 
n e m tudja, hogyan cselekedjék; eszménye túlmutat ugyan szituációján, közvet
len céljai azonban benneragadnak a közegben. De a cselekvés alagútjai (első 
felvonás) a visszavonulás (később) beomló alagútjaival váltódnak fel: Mária visz-
szavonulása így tulajdonképpen összes cselekvési lehetőségének visszavonása, ez 
után már a tehetetlenség lázadását szemléljük, az utolsó kártyák kijátszását. 

Eszmény és eszközök (közeg, körülmények) ellentmondásában őrlődik fel Má
ria, de benne egyben a rejtett lehetőség is megsemmisül, az ellentmondás tár-
gyiasulása saját bukását segíti így elő. Mindez talán azért, mert a dráma szi
tuációja, tágan értelmezve, a bizonytalanság monoszituációja, a cselekvésbizony
talanságé. Másrészt a kor sem érett meg ilyen cél megvalósítására, a változásra, 
így a változtatás, a társadalmi cselekvés is lehetetlen. Ez annál is tragikusabb, 
mert Mária eszköze maga a hatalom lehetne: Mária ezzel (és az öröm, a szép
ség ideológiájával) megvalósíthatónak véli a szabadságot, az erkölcsös cselekvést, 
a belsőből kicsírázó jövő realizálását. Mi tudjuk, hogy objektíve csak látszat
szabadságot realizálhatott volna. Teljes drámaiságában látjuk elfojtott szándékát, 
mely azáltal, hogy a hatalmat is bekapcsolhatta volna, lehetséges hatósugarával 
nyűgöz le. Krisztusi vonása („mint Krisztus"): az emberek megválthatók — a hit 
távlatában, ami a szituáció szempontjából puszta naivitás. Dehát ő maga az eti
kai ember: paradoxálisnak tűnhet, hogy nála a hatalom és erkölcs korrelativ fo
galmak, hogy egyszerűen eltöröltethetőnek hiszi a mesterséges halált, vérontás 



nélkül letartóztathatónak a koronatanács katonaságát: de ő maga az etikai em
berré korcsosított cselekvő ember a maga problematikusságával : törekvései tisz
tázatlanok, és annyiban azok, amennyiben n e m találja meg az adekvát eszközö
ket; felelőssége s e m kristályosodott ki, ezért s em tud megoldást sugallani, és 
ezért n e m tud értékké (csupán drámává) válni az, amit hihetetlenül erős ideoló
giával képvisel, de talán azért sem, mert potenciális értéke nem kommunikál a 
cselekvés leendő tárgyával, és egyáltalán magával a cselekvéssel, csupán a teljes 
drámaisággal, ami a megvalósíthatatlan etika. A lehetetlen cselekvés, tehát a sza
badság hiányának szituációja ez, melyben Mária „mozdulatlanul áll, majd rövid 
szünet után letérdel, a koronát maga elé ereszti, és mint lelőtt madár ráha-
nyatlik". Ez maga a szituáció (monoszituáció), s a dráma jelentésstruktúrájára 
rávilágító kulminációs pont („lelőtt madár"). 

4. És éppígy látjuk a Magellán struktúráját, ahol a kulminációs pont („Nem 
tudok dönteni, n e m tudok dönteni, n e m tudok, n e m tudok, n e m tudok, nem 
tudok") a műalkotás jelévé válik, az Utójátékkal együtt: tehát két fókusz men
tén szerveződik a struktúra. Ez már a teljes kettősségre utal (ami a fentebb 
elemzett drámában is rejtetten jelen van, hiszen Stuart Mária végü l is a válság 
embere, a „már nem" és „még nem" individuuma). Magellán előző tette (ami 
a cselekvés halálát jelenti, és ami történetileg nézve maga a szándék) és a 
második tett közti felfüggesztettség : ez az a kettősség, mely teljes élességében a 
„nem tudok dönteni"-ben csúcsosodik ki. És ez már a tiszta bizonytalanság mo
noszituációja, a teljesen felfüggesztett cselekvésé (vö. átjáró). Így Magellán is, 
akárcsak Stuart Mária, a válság embere, s a dráma a" vergődés fenomenológiája. 
És n e m a cselekvésé. A cselekvés struktúráját döntése hordozhatná, de mert nem 
tud dönteni: a nem-döntés a nem-cselekvés (tehát monoszituáció) struktúráját 
világítja meg. Magellán nem-cselekvése a cselekvés előtti állapot, ezért is n e m 
tud dönteni, hiszen ha döntene: cselekedne. Döntése belső erkölcsi konfliktus 
lesz (itt már csak utalunk az előbb elemzett dráma és a Magellán monodrama-
tikusságára, s a dráma összefüggésében nem emeljük ezt külön ki) : a szokássá 
vált spanyol törvények és a magelláni erkölcs ütközik össze, ami egy mélyebb, 
éppen a szituációban rejlő kettősségre utal, melyet nem lehet feloldani, hiszen 
sem Magellánnak, s em a lázadóknak nincs cselekvési lehetőségük. Magellán dön
tését megint csak a kettősség cenzúrázza: egyrészt a jövő (erkölcsös cselekvés 
eszménye, szabadságvágy), másrészt a szituáció. Így lesz Magellán önmagának 
méltó ellenfele, mert a szabadságot megvalósítani csak cselekvéssel (döntéssel) 
lehet, s amikor világossá válik, hogy a szituáció ezt n e m teszi lehetővé, akkor 
pofonegyszerű, hogy a szabadság is csak vágy. (Csupán mellékesen kérdezzük 
Bretter Györggyel: „tiszta maradhat-e az, aki cselekszik, és a tett kettősségében 
megsejti saját erkölcsi tudatának mélységeit?" — és gondoljunk arra, hogy Ma
gellán tiszta akar maradni. Vajon ez azt jelenti, hogy tagadja is a cselekvést, 
amellett, hogy szubjektíve és objektíve képtelen rá?) Mindenhol a kettősség ural
kodik: Magellán viszont éppen cselekvésében, a szabadság realizálásában nem 
vállalja ezt a kettősséget. De éppen eszménye és törvényei nevében, távlatában 
n e m vállalhatja. (Megint csak mellékesen: ha cselekvésében vállalná a kettőssé
get, akkor megszüntetné a szituáció kettősségét, vagy egyszerűen csak bűnössé 
válna?) 

A kérdés azért n e m ilyen egyszerű, mert döntése a világ, a társadalom, a 
többi ember énjéért vállalt felelős tett. És nem-döntése nem az alternatívák fenn
tartását szolgálja-e, még ha önmaga vonatkozásában megmarad is létének anti-
nomikussága: drámaisága? A felelősség súlya nyomja a padlóra Magellánt, ami 
kikristályosodott felelősség, hiszen szembesíti magát a lázadókkal (önmagával!), 
döntésében ahhoz a lehetőséghez akar ragaszkodni, amely létükben számára is 
adva van. Felelőssége a döntés émelyében jelentkezik, és nem-döntése az erköl
csi felelősség jelenléte (gondoljunk arra, hogy a lázadók kivégeztetése az erkölcsi 
felelősség megszűntét jelentené, és a cselekvés, a tett perspektíváját tenné le
hetetlenné). Magellán szándéka rejtett lehetőség. Mert előző tette (elindulás az 
átjáró megkeresésére) és egy hatékonyabb tett (az átjáró „megvalósítása") köztes 
szituációjában a struktúra tagadási folyamata az emberi létek (lázadók — akik
kel Magellán azonosulni tud!) mezején, saját eszményi etikájának mezején halad 
át („az átjáró közelében megváltoznak az emberek"). A döntés a lázadók szem
pontjából s em egyszerű: mert tettük (fellázadás), ami ugyan groteszkül látszat
cselekvéssé degradálódik, önmagában előre mutató („Te n e tudnád, hogy mi tör
ténik abban az emberben, akit bizonytalanságban hagynak?!"), és jogosult saját 
helyzetük függvényében és a maguk szintjén, de a perspektíva felől nézve már 
nem. Magellánnak így igaza is van, meg n e m is, de ez a kettősség a szituáció 
kettőssége, melyben minden felemás és bizonytalan, melyben az ember bizo-



nyosságra szomjazik (lázadók), és amelyben csak a krisztusi vonás, a hit a fo
gódzó („olyan hitre van szükségem, amely már nem törődik a bizonyossággal"). De 
a lázadás „mozzanata" fontos drámaalkotó elem, mert utal arra, hogy egy i lyen 
szituáció csak szimbolikus cselekvést tesz lehetővé, és n e m sugall mást, mint a 
teljes manipuláltság kísértő érzését. Ilyen értelemben a lázadók: az irrelevancia 
relevánssága. Mert azzal, hogy az átjáró felé indultak, a bizonyosság szabadság
nélküliségét tagadták, a „spanyol törvények" struktúráját (ez utóbbit Magellán), 
az Utójáték világát (a lázadók — még ha n e m is tudatosan). 

Az Utójátékot jelöltük meg a dráma második fókuszaként. Szándék ós meg
valósulás szakadéka, kettősség, nem-döntés, az ellentmondások dialektikája, és 
az átjáró felé való haladás antinomikája: a di lemma holdudvara, melyet az Utó
játék old meg és tussol el. Ez a mindent szelíddé fogalmazó szöveg adja meg az 
egésznek az aktuális drámaiságát (és teszi a drámát igazi drámává), és változ
tatja az átjáró-monoszituációt „tényleg kényszerhelyzetté". Ezzel kapcsolódik be 
evidensen a király személye és mindaz, amit ő képvisel. Ez alkotja mindvégig a 
szituáció három oldalról zárt díszletét, ami mégsem díszlet, mert ledönthetetlen. 
A negyedik, nyitott oldal pedig drámai zárrá vál ik azáltal, hogy Magellán a vál
ság embere, ő fordítja rá a kulcsot a szituációra, melyet az Utójáték úgy old 
meg, hogy mindent csendes és békés hamuvá éget. 

A válság-szituáció, a kettősség, a mély drámaiság így változik át hősi folya
mattá, a teljes látszattá, és teremti meg a „minden rendben van" lényegölő 
illúzióját, miközben a személyiség, aki képes volt és vállalta a válság lényegé
nek hordozását, az igazi szabadság szándékát és megvalósítási kísérletét, „több 
ezer bennszülöttel" vívott hősi harcban kénytelen elesni, s a király érdekeit és 
színeit képviselő „hős admirálissá" változni (az utókor tudatában). Az „egyetlen 
igaz írástudó" (1. Kenéz Ferenc) pedig apró lázadásokkal, de kénytelen írni a 
hősi expedíció történetét; a fogcsikorgatás nem hallszik, a teljes egyetértés iszap
illúziója majd belep mindent, hirtelen sötét, majd függöny ereszkedik a lényegre, 
a szabadságra, „hős admirálisunk"-ra, és a történelem szelében zászlóként lobog. 
Valahol talán épp dicsőítik a királyt, ovációk zaja temeti be Magellán távolivá 
tett tetemét. 

Vajon mindez pusztán azért, mert a drámában n e m találkozik egyén és 
tömeg (bár Magellán erőfeszítése ennek a találkozásnak a realizálására irányul 
— rimelve Stuart Mária „meggyőzési" akciójával — mert mi másért akarná 
meggyőzni a lázadókat és fenntartani a bizalmat, a hitet?), és éppen ezért nem 
születhet meg a tett, a kitörés a monoszituációból, az Utójáték szövegéből? És 
vajon ez a találkozás lehetővé tenné Magellán cselekvését, a kor objektív lehe
tőségei és Magellán szubjektív lehetőségei közötti harmóniát, a struktúra felszá
molását? Nem tudjuk, csak azt, hogy Magellán is a struktúra egy részévé vált, 
izolált ponttá, ami az egésznek a fókusza és archimedesi pontja ugyan, de olyan 
pont, amit az Utójáték szövegének diktálója egyszerűen és közönségesen kira
díroz. 

5. Ha az előbbi két drámát monoszituációként határoztuk meg, akkor a 
Tárlat az utcán a tökéletes monoszituáció, a teljes cselekvéshiány. Struktúrája 
távolról s e m azonos a már elemzettekével (A korona aranyból van és a Magel
lán struktúrája is csak az általunk leegyszerűsített formájában hasonló — tehát 
főleg abban, hogy monoszituáció mindkettő). Hasonlóképpen járva el, mint a má
sik két dráma elemzésében, itt is a fókuszt, a kulminációs pontot emeljük ki, 
amelyről megint csak azt mondhatjuk, hogy a szituáció jele: „Gauguin felemeli a 
csomagjait, és csendesen kimegy." Ez a fókusz egyik „csöve". A másik: „Van Gogh mu
togatni kezdi a képeit, széles taglejtésekkel beszélne, de a szavai n e m hallatszanak, nem 
érnek el a bámészkodókig." Ami nem a kommunikáció csődje, amint bevezető 
sorainkból hinni lehetne. (Azok a sorok talán csak arra szolgáltak, hogy a fiatal 
kritikus a dráma fókuszát magára — a jelenre — irányítsa egy pillanatig.) És a 
kettős fókusz sem két „monodrámára" utal itt, Gauguin szövege csak látszólag 
„fölösleges ballaszt", hiszen nemcsak Van Gogh, hanem Gauguin is társadalmi 
fókusz. A két szereplőt mélyen összekapcsolja a szituáció, éppencsak a konfliktus 
nem nyílt (véleményünk szerint mindkettő egy társadalmi konfliktust tesz ben
sővé kétféleképpen, de csak a Van Goghé válik drámaisággá), mélyben hallgató, 
elfojtott és fájdalmas-drámai, amire csak Van Gogh őrület felé mutató (valójá
ban „csak" kétségbeesetten elszánt) végső monológja utal. Van Gogh utolsó gesz
tusai pedig a teljes szabadságvesztés, az alternatívák megszűntét jelzi, de ez n e m 
a távlat megszűnte is egyben. Noha a „visszavont" cselekvéslehetőség ténye (pré
dikálás) és a realizálatlan értékképviselet (kiállítás) kettős akadálya, amit a 
„bámészkodó" közeg köt össze, hogy teljes legyen a monoszituáció: a kiút azért 
megmarad — a magatartás, és ennek kiforrott etikájában az ideológia: a bá-



nyászisten, az elégés előtti utolsó pillanat, amely százezerszer nyolcvanéves élet, 
az etizált hit és Vincent-Krisztus, a „nem megyünk mi innen sehova, Paul" és 
az „eljön a mi képeink ideje" : mindez nem más, mint a távlat. Van Gogh dönt, 
és felismeri, hogy egyetlen realizálható kiút van: az értékalkotó, értéket képvi
selő és védelmező magatartás — a napraforgó szembefordulása a nappal. Ezért 
egyszerűen n e m dőlhet be a visszavonulás hipotéziseinek, mint Gauguin, aki szá
mára a visszavonulás jelenti a kiutat. Ezek a hipotézisek csak körvonalazzák Van 
Gogh szituációjának drámaiságát, hiszen kiútja az értékalkotás, és drámaisága a 
mély társadalmi felelősségvállalás függvénye. Van Gogh távlata: a magasra emelt 
fej (amelybe csak a kor képzel őrületet), a tiszta létezés. Ez maga a szabadság, 
a pillanatnyilag lehetséges, a jelenben realizálható magaslat a szabaddá válás 
folyamatában. És ez maga a dráma. 

6. Távol a látványos döntések és cselekvések idejétől, a beilleszkedés apró 
gesztusait megkövetelő, Kocsis ábrázolta közegben, a felemás és látszatcselekvések 
világában, a kényszerült visszavonulások, a magatartás kiútjaiban a dráma for
mája, úgy tűnik számunkra, csak ez a drámamodell lehet: egyszerű és szervezett 
struktúra, a finom, de fájdalmas gesztusok viszonya, a vergődés, a hit, az ideolo
gikus etika, a visszavonulás hipotézisei, a mindenben jelenlevő és mindent meg
határozó kettősség, az Utójátékok természete, a rejtett, övön aluli ütések, a m o -
nodramatikusság a monoszituáció abroncsában, a hajszálerekként mindent átszövő, 
de láthatatlan és megfoghatatlan ellenfél, a szabadság irányába fordított vágy
arc, az etikus ember, aki nem válthat át cselekvésbe, s ennek hiányában önma
gában elhull. Mindennek a jelentése vázlatosan az lehet, hogy a szabadság, a 
cselekvés hiányát, az Utójátékok szövegének nyomasztó jelenlétét tudatosítani kell , 
hogy mindazt, ami eleddig hiányként fogalmazódik meg, az alakító tett reali
zálhassa. 

Magellánok és Stuart Máriák. Ha egyszerűen akarjuk lényegüket megragadni, 
akkor így fogalmazhatnánk: az etikai kettősségből akarnak továbblépni, tudjuk 
viszont, hogy ez a mondat mélyebb struktúrákat jelöl. De megmaradva ennek 
a mondatnak a szintjén: ezek a személyiségek elsősorban etikai személyiségek, a 
monoszituáció személyiségei, de a bennük vágyként meglevő, potenciális etikát 
nem képesek megvalósítani, mert nincs cselekvési lehetőségük. Így az elemzett 
szövegekben a cselekvés fogalma annyiban nagyon kifejező, amennyiben saját 
hiányát fogalmazza meg, s ezen a hiányon, erkölcsi űrön annyiban mutat túl, 
s e hiányból annyiban mutat kiutat, amennyiben megfogalmazza s becsempészi 
a nagy vágyat, az öröm ideológiáját, a távlatot. A hősök ideológiája elemi erejű, 
képes arra, hogy minden más ideológiát magába olvasszon. S csak annyiban i l lu
zórikus, amennyiben a jövő jelenbe vetült képe az. Így a hősök gesztusait magá
nak a jövőnek a vágya hatja át. Ahogy az etika áthatja az életdimenzió minden 
szféráját, úgy hatja át a hősök örömideológiája az etikát. Így jelenük illúzióit 
lerombolják (legerőteljesebben Magellán, kevésbé Stuart Mária) a tettel (Magel
lán) és a tett vágyával (Mária), és megalkotják a jövő illúzióját. Értéket reali
zálni n e m képesek, éppen azért, mert lehetetlen a hatékony társadalmi cselek
vés, mindig szándék és tett köztes mezején kénytelenek vergődni. Ezek a cselek
véshiány szituációi, melyekben az alternatívák gyérülése az egyedüli folyamat, 
minden más vagy látszat, vagy megvalósulatlanság: minden az Utójátékok szö
vege, mert az Utójátékok szövegének ideológiája, bár hamis ideológia, abban a 
korban egyelőre még erősebb, de legalábbis intézményesen hatékonyabb, mint a 
hősök ideológiája. Stuart Máriák, Magellánok, Utójátékok. 

És épp ennyire: Van Goghok és Gauguinek. De róluk többet n e m mond
hatunk. 

Drámai egyensúly. 
7. A három drámáról tulajdonképpen szöveget író fiatal kritikus eviden

ciája: a drámák, amikor egy kor szituációját egy hősben képesek megragadni, a 
kiút elemi erővel bíró vágyával telítődve, akkor bizonyára adekvátan közelítik 
meg a jelent, és írják le alagútjait. A jelen megközelítése pedig, ha adekvát, 
egyúttal annak teoretikus meghaladása is, eszmény-megfogalmazás és magatar-
tás-kiút, amely a befogadói élmény révén épp azt segítheti, az olvasó második 
természetébe beépülve, aminek hiányát megfogalmazta. 

Mert végül is ki kell jelenteni: igazi drámákról van szó, és nem elszigetelt 
kísérletekről. Kocsis István munkássága nem „elszigetelt kísérlet" ; elég, ha Bret
ter György paraboláira utalunk, amelyek csaknem ugyanazt fogalmazzák meg a 
maguk nyelvén, amit Kocsis drámái, de nem érdektelen megemlíteni K. Jakab 
Antal általunk idézett kísérletét sem. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Kocsis drámái 
nem kontextus nélküliek — semmilyen vonatkozásban. 



RÁRÓK ILONA 

A kul túra szociológiai megismerése 

Ha a kultúra társadalmi meghatározottságait természetes összefüggéseikben* 
vizsgáljuk, feltehetjük azt a kérdést, hogy miként is válhatnak a társadalmi gya
korlat problémái és szükségletei a kultúra szükségleteivé, hogyan kerülnek át a 
társadalmi gyakorlat dimenzióiból a szellemi kultúra dimenzióiba. 

Ahhoz, hogy a módszertanilag helyes utat megtaláljuk, két fogalmat kell 
összekapcsolnunk: elsősorban a társadalmi gyakorlatról van szó, amely nemcsak 
a közvetlenül átalakító tevékenység egy bizonyos szintjét, hanem az ennek meg
felelő tudatot is magában foglalja; másodsorban az áthagyományozott szellemi kul
túráról, amelyet az előző társadalmak gyakorlati szükségletei határoztak meg. 

Igaz ugyan, hogy e két fogalom közül egyik sem felel meg önmagában az 
új társadalmi gyakorlat kulturális szükségleteinek, de nélkülük nem lehet megér
teni a társadalom új kulturális dimenzióit. 

A közös tudat és közös nyelv, mint a társadalmi gyakorlat szervesen szüksé
ges oldalai, fokozatosan elégtelenekké válnak, elsősorban éppen az új társadalmi 
gyakorlat szempontjából. 

A gyakorlat szükséges összetevőiről van szó, amennyiben gondolkodás és 
nyelv nélkül semmit sem tudnánk saját létünkről, amennyiben nélkülük n e m volna 
lehetséges a társadalmi lét. Az egészséges gondolkodás a vélekedés által jut el az 
egyszerű, kézenfekvő okhoz. Ugyanakkor ez a gondolkodás elégtelen, mert ha te 
kintetbe vesszük ezeknek a kommunikációs formáknak a csökkent általánossági és 
elvontsági fokát, túl keveset tudunk meg révükön a természeti és társadalmi való
ságról. A köznapi gondolkodás a környezetet gyakorlati működése, és n e m objektív 
lényege szerint fogja fel — mutat rá kései esztétikájában Lukács György. 

A köznapi gondolkodás fontossága és fogyatékosságai a társadalmi gyakorlat
tal való közvetlen kapcsolatából adódnak. Illékonysága, gyenge általánossági foka 
ellenére, bár nem felel meg a zárt, a sajátságosan objektiváló formáknak, ez az 
az oldala a társadalmi valóságnak, amely utatnyit a gyakorlatnak, a gyakorlat sa
játságos szükségleteinek a szellemi kultúra felé, ennek erősen objekt ivált formái, 
a tudomány, művészet, filozófia felé. 

A köznapi gondolkodás nélkül a társadalmi gyakorlat, a magában foglalt 
összes szükségletekkel együtt, néma maradna a tudat magasabb rendű formái szá
mára, ahogy ez általában az idealista filozófiában be is következik. 

A gyakorlat „némasága" az örökkévalóság által megnemesített gondolkodás
sal szemben ma is felmerül mint képzelt akadály a társadalom, a társadalom szel
lemi kultúrájának tudományos magyarázata előtt. 

Az a tény, hogy a gyakorlatnak szükségszerűen tudatos oldala is van, n e m 
jelenti azt, hogy egy kultúra szociológiai elemzése ennek az oldalnak, a közös tu 
datnák — mint a gazdasági, társadalmi és politikai struktúrák és a tulajdonkép
peni szellemi kultúra között közvetítő rendszer elemeinek — a vizsgálatára kor
látozódhat. 

A szellemi kultúra szociológiai igazsága n e m a köznapi tudat, bár ez mint 
kiindulópont szükséges e leme a szellemi kapcsolatoknak. A mindennapi lét lebírá-
sához szükségünk van olyan közvetítő szellemi erőkre, amelyek minőségileg meg
haladják a köznapi gondolkodás körét. 

Az objektívan meghatározott társadalmi szükségleteket csak a szellemi alkotás 
magasabb rendű formái, a tudomány, művészet, filozófia stb. által lehet megra
gadni, ezek a formák pedig történetileg elválnak a köznapi tudattól, minőségileg 
meghaladják ezt. 

Tulajdonképpen minden szellemi kultúra kettős meghatározottságú: a kul
túra különböző formái nagy erővel ható társadalmi, gyakorlati követelményeknek 
felelnek meg, de ugyanakkor alkotó módon reagálnak az előző kultúra követel
ményeire is. 

Egy társadalmi rendszer kultúrája a konkrét, történeti gyakorlatnak ad esz
mei választ az előző rendszertől örökölt kultúra alapján. Ez utóbbi annyiban élő 

* Itt a t á r sada lmi g y a k o r l a t r a , e n n e k sa j á tos formáira , az e g y é n n e k a t á r s a d a l m i é l e tben 
játszott szerepére vona tkozó d i a l ek t i kus ma te r i a l i s t a felfogásra g o n d o l u n k . 



és értékes, amennyiben — legalábbis kiindulópontként — eszköze lehet az új tár
sadalmi szükségletek feltárásának. 

A társadalmi problémák megfogalmazása, a társadalmi gyakorlat megfejtése 
eredetileg az örökölt kultúra szintjén, ennek mértékében történik. Az emberiség 
szellemi kultúrája által feltett régi kérdésiekre adott „válaszokat" az új, kialakuló
ban lévő kultúra mondja ki, magáévá teszi őket, amannyiben ezeket a válaszokat 
igényli az új termelési mód társadalmi gyakorlata. A társadalmi gyakorlat az az 
„igénylő", amely által a társadalom megtartja vagy kiveti a régi kultúra elemeit, 
és új kultúrát alkot magának. 

Az új rendszer gyakorlati követelményeinek, a régi kultúra elemeinek és az 
új, kialakuló kultúrának ez az eredendő összefonódása okozza a szellemi kultúra 
sajátos folytonosságát és megszakítottságát, ez teszi lehetővé, hogy a társadalom 
választ adjon talán már rég feltett kérdésekre, amelyek megválaszolását a társa
dalmi gyakorlat most múlhatatlanul szükségessé teszi. 

Ebben az értelemben az új kultúra születését az örökölt kultúra igényeire re
dukálni épp olyan egyoldalúság volna, mint annak a kulturális örökségtől elszakí
tott társadalmi gyakorlattal való kizárólagos magyarázata. 

Valamely kultúra viszonya a társadalmi gyakorlathoz és saját szellemi múlt
jához — vagy legalábbis ennek társadalmi vetülete — a kultúrszociológia egyik 
fontos problémája. 

A kultúra társadalmi meghatározottságát csak „a lét és gondolkodás közötti 
örök elszakítottságból" (Feuerbach) kiindulva tudjuk magyarázni; ez az ellent
mondás a valóságban az ellentétek azonossága, egymásba való átcsapása által ol
dódik meg. 

A gyakorlat objektív és szubjektív oldala közötti különbség minden reális 
történelmi folyamat feltétele éppúgy, mint a történelmi gyakorlat és az ennek esz
mei tükröződéseként megjelenő szellemi kultúra közötti különbség. 

A történelmi gyakorlat és az ennek gondolati tükröződéseként megjelenő 
szellemi kultúra közötti különbség ugyanúgy feltétele minden reális történelmi 
folyamatnak, mint a gyakorlat objektív és szubjektív oldalai közötti különbség. 
Csak a különbség itt az igazi kapcsolat. Az igazi meghatározottság a különbség. 

Az objektív és szubjektív közötti különbség feltétele egységüknek. A logika 
tudományához írott jegyzeteiben Lenin azt mondja, hogy a szubjektív és objek
tív közötti különbségnek is megvannak a határai. Amikor a társadalom objektív és 
szubjektív oldalainak egységét állítjuk, elválaszthatatlanságukra és egymásba való 
átcsapásuk lehetőségére gondolunk. 

A valóság, a társadalmi gyakorlat eszménnyé alakítása, s ez utóbbinak mint 
szellemi értékek rendszerének újra valósággá válása — a dialektika egyik legmé
lyebb gondolata a történelem és kultúra megértése szempontjából. Az ilyen mód
szertani feltételek megóvják a kutatást a társadalmi gyakorlat és a szellemi kul
túra közötti határok elmosásának veszélyétől, de ezek merev szembeállításától is, 
megóvják az idealizmus és a vulgáris, mechanikus materializmus minden for
májától. 

A legkülönbözőbb területeken folyó — Marx utáni és tőle független — mo
dern tudományos kutatások alátámasztják Marx alapvető felfedezéseit. Jean Pia-
get például biológiai, pszichológiai és logikai kutatásaiból azt a következményt 
szűri le, hogy „a társadalmi csoport, és ami lényege, az együttműködés a munká
ban n e m létezhet tudat nélkül, anélkül, hogy az egyének tevékenységét koordináló 
szabályokat n e fektetnénk le. A csoport számára a — gyorsan formalizálódó — 
tudat nemcsak lehetőség, hanem mindenekelőtt szükséglet." Piaget számára, akár 
Marx számára, a szellemi, ideális világ a maga egészében más, mint a valóságos 
vagy lehetséges tevékenységek tudatosodási folyamata, a tevékenység pedig két 
pólus, az objektum és a szubjektum, az ember és a vi lágegyetem eredendő szinté
zise. Egy i lyen nézőpont lehetővé teszi a társadalomnak, i l letve kultúrájának egy
séges egészként való felfogását, olyan egészként, amely az emberi csoportok kö
zött kialakuló gyakorlati és gondolati viszonyok szerint tagolódik. 

Az egységes és teljes, a szellemi tevékenységet, kultúrát mint a társadalom fel
sőbbrendű és tárgyiasult formáját magában foglaló társadalmi gyakorlat gondolata 
minden nagy kultúrszociológusnál központi helyet foglal el. Pierre Francastel a 
képzőművészeti alkotás elemzésével kapcsolatban azt mondja: „Azt hiszem, szük
séges, hogy az adott kor emberének teljes tevékenységével való viszonyában vizs
gáljuk." Ez azt feltételezi, hogy a kultúra tanulmányozása minden társadalomtu
domány felé nyílt diszciplínaként fejlődjék. Ilyen értelemben minden olyan fel
fogás, amely a kultúra születését elválasztja a társadalomtól, megfosztja a kultú
rát lényeges jelentéseitől, legfontosabb reális meghatározottságaitól. A tudományos 
megismerés meghiúsítja az i lyen „izolacionista" kísérleteket, ellenben a filozófia, 



az irodalom, a művészet és főleg a vallás megőrzi őket, valóságos narcisztikus 
„kacérkodást" űz saját tárgyával mint olyannal. 

Ha a társadalmi életet az objektum és a szubjektum elválaszthatatlan egysége
ként fogjuk fel, n e m tudjuk átvilágítani a kultúra születését, helyét, lényegét, 
szerepét és dinamikáját anélkül, hogy olyan viszonyítási rendszerhez mérnénk, 
amelyben a szociológiai, lélektani és kulturális módszerek a művelődés szubjektív 
és objektív meghatározottságai szerint strukturálódnak. A szociológiai, lélektani 
és kulturális (pl. esztétikai) szempontok váltakozását a kultúra komplex, egymás
tól minőségileg különböző meghatározottságai szabják meg. Ez nem jelenti azt, 
hogy elegendő volna a kutatási módszerek halmozása. Az eklektikus tendenciák 
elkerülését, a kutatás módszertani egységét a filozófiai, i l letve szociológiai kon
cepció egysége biztosítja. A szociológiai szempont szükséges egy kultúra megis
merésében ahhoz, hogy ezt el tudjuk helyezni a konkrét társadalmi viszonyok 
egészében, de ez n e m jelenti azt, hogy az i lyen szempont elégséges is. A szocioló
giai szempont magában elégtelen a kultúra minden mozgatójának megismerésé
hez, lévén, hogy a kultúra nemcsak külső, társadalmi és történelmi törvényszerű
ségeknek, a „nagy logikának" engedelmeskedik, hanem a „kis logika" belső tör
vényszerűségeinek is. A kultúra tehát mint a társadalom szükséges összetevője a 
társadalmi és egyéni alkotás kifejezése, s így objektív és szubjektív meghatáro
zottságú; annak a kereszteződésénél születik, ami volt, és annak, ami lesz vagy 
aminek lennie kel lene a történeti jelenben, a valóság és lehetőség, a szükségszerű 
és véletlen határán. 

Következésképpen egy adott kultúra: 
a) nemcsak az adottat fejezi ki, hanem azt is, ami n e m jut el a valóság 

szintjéig, ami a lehetőség szférájában marad; 
b) nemcsak valóságos és szükségszerű meghatározottságok kifejezése, hanem 

időnként e meghatározottságok gyengeségéé, amit negatív meghatározottságnak 
nevezhetnénk; minél inkább hátrálunk a történelemben, annál inkább találkozunk 
a természeti e l em túlsúlyával a társadalmival szemben mint megannyi hamis tár
sadalomról és természetről való felfogás feltételével vagy éppenséggel okával; 

c) találhatók benne — az igaz és valóságos ismeretek mellett — hamis meg
ismerési formák i s ; a kultúrát prizmához lehet hasonlítani, amelyben gyakran 
fénytörést szenved az emberi csoportok intelligenciája és érzékenysége, olyan priz
mához, amely helyenként megnagyítja, helyenként lekicsinyíti vagy éppenséggel 
eltünteti a reális folyamatokat. 

Adott szellemi kultúra mindig többet vagy kevesebbet, másképpen vagy mást 
mond, mint a társadalom, amely szülte, mint amely objektívan megmaradt az 
emberiség történetében. A kutatásnak fel kell tárnia a különbséget, s nemegyszer 
annak összeférhetetlenségét, amit egy társadalom hisz, gondol és érez magáról, az
zal, amit ezek a hitek és gondolatok valóban jelentenek. 

A dialektikus materialista determinizmus n e m úgy fogja fel a művelődést, 
mint a társadalmi élet egyszerű „termékét", amelyből szó szerint kiolvasható a tár
sadalom valódi mivolta. Ahogyan egy rendszer gyakorlati valóságából n e m lehet 
lineárisan „levezetni" a kultúra valóságát, úgy a kultúrából sem lehet levezetni 
a társadalmi gyakorlat valóságát. A kultúra és a társadalom közötti viszonyban 
gyakrabban találunk az ellentmondásig nyugtalanító ellentéteket, mint olyan pi
hentető megfeleléseket, amilyenekre a kényelmet áhító gondolkodás vágyik. 

A társadalom és kultúrája közötti állandó szembesítés folyamatában a szo
ciológiai nézőpont elfogadása két szempontból szükséges. Egyik a kultúrán belüli, 
a másik ezen kívüli; persze, ez a két szempont sem jelentkezik egymástól elvá
lasztva, hanem dialektikus egységet alkot. A kultúrának gazdasági, társadalmi, 
politikai koordináták közé való szociológiai elhelyezése, mint külső viszonylat, ma 
inkább elfogadott, de ezen az adott társadalmi kontextusba való elhelyezésen túl 
gyakran szem elől tévesztik a szociokulturális viszonyok tanulmányozását mint a 
mű belső világát is meghatározó tényezőét. Így a szociológia mint a kultúra ta
nulmányozásának belső módszere eltűnik. A két oldal szétválasztása által a szo
ciológiai módszer külső oldalára korlátozódik, s így formálissá, gyakorlatilag hatás
talanná válik. Ezt a veszélyt m a a n e m marxista kutatók is felismerik. Jean Sta-
robinski például azt állítja, hogy a kultúra egzisztenciális dimenzióját n e m lehet 
kizárólag külsőként felfogni; ettől a dimenziótól pedig n e m lehet eltekinteni ak
kor sem, amikor a mű, a kultúra belső viszonyait vizsgáljuk. Ennek gyakorlati ki
vitelezése a kulturális tények, a tudományos, filozófiai, irodalmi, vallási művek 
beható ismeretét feltételezi elsősorban, másodsorban pedig a kutatási módszerek 
pontos és biztos, váltakozásukat lehetővé tevő kezelését. E nehézségek itt elméleti-
módszertani jellegűek. 



Az, hogy a kultúrát a külső elemzések túlsúlya miatt n e m ismerjük eléggé, 
csak formális érv. Az i lyen elemzések tulajdonképpen két szempontból elégtelenek: 

a) a társadalmi környezet vizsgálata legtöbbször empirikusan, a kellő szocio
lógiai és lélektani koncepció elsajátítása és alkalmazása nélkül történik; 

b) a mondhatni hamis szociológiai és pszichológiai vizsgálat megál l a mű, 
a kultúra előtt, s így fölöslegessé teszi az őt megelőző elméleti műveleteket. Az 
adott kultúra megismerése a cél, é s éppen ez marad megvalósítatlanul. Csak ebben 
az értelemben érthetünk egyet Az irodalom elmélete szerzőivel, Wellekkel és Warrennal, amikor azt állítják, hogy az irodalomelméletet annyira lefoglalta a müvek 
környezetének vizsgálata, hogy maguknak a műveknek az elemzése szerénynek 
mondható a környezetük megismerését célzó óriási erőfeszítések mellett. 

Akkor is, ha a kutató — anélkül, hogy a történeti vagy szociológiai szkepti
cizmus hibájába esnék — tudja, hogy a kultúrát n e m lehet megragadni pszicholó
giai és társadalmi meghatározottságaitól függetlenül, kételyeket érez a szociológiai 
módszerek kultúrára való alkalmazását il letően. Így Starobinski jelentős erőfeszí
téseket tesz annak érdekében, hogy a müvet, a kultúrát egy bizonyos történeti
szociológiai környezetbe ágyazza, hogy e célból számos és sokféle módszert kom
bináljon; mégis úgy látja, hogy h a a nyelvi tényezőt ma magasabb szinten lehet 
is ellenőrizni, a nyelvi tények egészének irodalmi valóságát kevésbé, az életrajzi 
eseményeknek többféle jelentést tulajdoníthatunk, a társadalmi viszonyokat pedig 
csak többszörös puhatolózás által vezethetjük le. N e m lehet nem egyetérteni azzal, 
hogy azok a tudományok, amelyek nélkül a kultúra elméleti megközelítése nem 
lehetséges, különböző fejlődési fokon állnak. De a kutatásnak éppen az ebből adódó 
módszertani fogyatékosságának kell tudatában lennie. Azonban Starobinski tar
tózkodása a művelődésszociológiától onnan ered, hogy összetéveszti a tudomá
nyos szociológiát a személytelen és gépies technikák rendszerével, ahol a kutató 
alkotóképessége n e m játszik szerepet, amelyet akár át is ruházhatunk egy gépre, 
ezáltal elszakítjuk a tudományos kutatást az alkotó, kritikus ihlet erejétől. 

A szellemi kultúra szociológiája általában a következő ellentétek között ver
gődik: egyrészt tudományos státust követel magának, másrészt filozófiai, szocioló
giai, pszichológiai vértezete az említett tudományok már meghaladott stádiumának 
felel meg. Így tudománnyá való összeállása már eleve aláaknázott, amennyiben 
n e m használja fel a XIX. és XX. század nagy közgazdaságtani, filozófiai és szo
ciológiai felfedezéseit. 

Anélkül, hogy a művelődésszociológia eddigi eredményeit leértékelnénk, nyu
godtan állíthatjuk, hogy ezek nagy része, közvetlenül vagy közvetve, a marxista 
társadalomtudományok elterjedésének köszönhető. Ez a modern társadalmak szük
ségleteiből, a tudományos gondolkodás logikájából, magából a marxizmus termé
szetéből következik. Amint ezt az Aragon műveihez írott előszavában Roger Ga-
raudy is állítja, a kritika mindig, többé vagy kevésbé nyilvánvalóan az általános 
világnézettől függ. Egy adott társadalomban a kritikus a nemzetnek az adott 
társadalmi rendszerhez való viszonyulását fejezi ki. Annak, amit mond, ez adja 
meg nagyságát, és ez szabja meg korlátait. A marxizmus az első, mondhatnánk 
egyetlen kísérlet arra, hogy az, aki marxistának vallja magát, vállalja, hogy n e m 
felejti el: nemcsak azokhoz beszél, akiknek életkörülményeit ismeri és megosztja, 
hanem minden, a tőle különböző, alakulása perspektívájában látott emberhez. A 
marxista filozófia, a marxista társadalomtudományok egyetemes, tudományos jel
legéről van szó, s ez lehetővé teszi, hogy a kutatás tárgyát úgy közelítsük meg, 
ahogy van. Innen a kultúrával foglalkozó tudományokban fellelhető új tendencia, 
az a demisztifikáló légkör, amelyben feltárulnak a társadalmi élet és az adott kul
túra közötti kapcsolat konkrét módozatai, ami nélkül a kultúra sajátos jelenté
seinek, utánozhatatlan eredetiségének felfedezése lehetetlen. Ezzel kapcsolatban 
mondja Lukács György, amikor szellemi életrajzát vázolja, hogy első, a Theorie 
des Romans szellemében írott irodalmi bírálatain misztikus hangulat, a poétikus 
színezetükből származó melegség uralkodik; később a filozófiai, társadalmi, poli
tikai, tudományos gondolkodás hatására ez a hangulat szétfoszlott. Amint ezt a 
Balzac, Stendhal, Zola című könyvében mondja, a dolgokat világos és éles, sokak 
számára kemény és hideg fényben kezdte látni. Ezt a világosságot a marxizmus 
hozta meg számára. Ez az átmenet sokaknak kiábrándító, s ez rendjén is van, 
hiszen nehéz a valósággal szembenézni, senkinek sem sikerül egyszeriben. 

Szociológiai szempontot képviselni a kultúra megismerésében nem egyértelmű 
valamilyen „módszertani fanatizmussal". Annak a módnak a megragadásáról van 
csak szó, ahogyan a történelem belehelyezi a művet, a kultúrát, az objektív, konk
rét társadalmi valóságba. A megismerésnek figyelembe kell vennie a szociokultu-
rális viszonyokat, annál is inkább, mert ezek semmivel sem nyilvánvalóbbak, s em
mivel sem kézenfekvőbbek, mint bármely társadalmi viszony lényege. Nem „mód-



szertani terrorizmusról" van szó, hanem csak arról, hogy módszeresen meg kell 
haladni a szociokulturális viszonyok létezésének tehetetlen elfogadását, ki kell 
emelni őket a misztifikáció ködéből. 

A kultúra összetevőinek előzetes, részletes megismerése és „felleltározása" 
után szükségessé válik ezek rendszerezése is. A kultúra mint egységes, koherens, 
dinamikus és funkcionális rendszer annyiban létezik, amennyiben a társadalom 
számára létezik. A kutatás kiindulópontja csak elvont lehet, ebből jutunk el a lo
gikai konkrétumhoz. Egy mű, egy művészeti áramlat, a kultúra egésze mint ki
indulópont csak elvont lehet, a meghatározottságok felfedezése önthet beléjük 
életet. A kultúra fogalma annyiban konkrét, amennyiben a meghatározottságok 
szintéziseként, a többféleség egységeként valósul meg. 

A vizsgált társadalmi terület sajátosságai rányomják bélyegüket a megisme
résre; a szellemi alkotás látszólag véletlen és elszigetelt formái válnak a megisme
rés tárgyává; ez a megismerés maga számos társadalomtudomány tárgyává válik, 
melyek fókuszában a kultúrszociológia áll. Csak ennek az útnak a végén tárul fel 
a kultúra mint konkrét, tagolt, saját funkcióval és dinamikával rendelkező egész 
— egy formátlan, kaotikus, a gondolkodáson uralkodó s ezért meg n e m ragadható 
totalitás helyett. 

Michelangelo: A Capitolium-tér mozaikkövezete (Róma) 



HORVÁTH ISTVÁN 

A SEMMI MÉLYE FELETT 

Ti, kik sose féltetek, 
betűim, most mért remeg 
formátok, a volt szilárd? 
Milyen hatalom kiált 
rám, hogy elhagyott erőm? 
S minden reményt elnyelőn 
milyen vihar közeleg? 

Lángol vérpiros meleg. 

Ágyam úszva, lebegőn 
elszáll, s zajgó agyvelőm 
mélyén száz villám szakad. 
Fuvolák sikoltanak. 

Elolvad a kórterem; 
föld, ég, s csak a végtelen 
semmi, semmi, s én vagyok. 

Betűim, ne hagyjatok! 

Istent-teremtő szavak, 
rátok bízom magamat: 
a semmi mélye felett 
imbolygó életemet. 

Központi Kórház, 1974. 

Lugosi László: Cifrafarkú óriás állat 



DITRÓI E R V I N 

Közelítések Michelangelóhoz 

UTAK 
E S Z M É K 
VITÁK 

Kamaszkoromban találkoztam először Michelangelóval, 
nem a több száz négyzetméteres freskók és kolosszális szob
rok arasznyi reprodukcióin keresztül, hanem amikor először 
próbáltam feltörni versei nyelvezetének hermetikus zárát. 
Még egészen frissek voltak számomra az olasz nyelv ízei, f e j 
letlen antennákkal tapogatóztam a szavak mögé, hangzásuk
ból próbáltam ráérezni tartalmukra. Számomra ez is többet 
jelentett a mindig „többé-kevésbé" fordításoknál. 

Az „objektív körülmények" miatt három évtizeddel ké
sőbb, amikor műtörténész diplomám már jól megszikkadt, 
láttam meg életem első eredeti Michelangelo-művét, 1964-ben, 

a leningrádi Ermitázsban. A félméternyi márványszobor, az 1524 körül született 
Kuporgó fiú, a XVIII. században hagyta el Itáliát, hogy a XIX. közepén megálla
podjék vándorlásában Európa túlsó oldalán. 

Inkább a tény hatott meg, hogy egy Michelangelo-mű előtt állok, mint a 
mű maga, mely modernnek tűnt, érdekesnek, tele jó tulajdonsággal, k ivéve a 
„finiszálást", a teljes „befejezettség" ott és akkor még erősen divatozó követe l 
ményét. De hát ezt Michelangelo a maga idejében még nem tudhatta. Láttam 
egy kitűnő szobrot, élmény volt, de a megrendülés, amelyre számítottam, e l 
maradt. 

Hét év telt el, amíg a következő Michelangelo-mű elé járulhattam, 1971-
ben, a belgiumi Brugge katedrálisában : ugyanott, ahol Albrecht Dürer 450 évvel 
ezelőtt, 1521-ben április 7-én látta, saját feljegyzése szerint. A szobrot két jó 
szimatú flamand kereskedő vette meg a fiatal szobrásztól, szekérre rakták és át
vitték az Alpokon, hogy félezer é v múlva is díszére váljék a különben is gyö
nyörű, műkincsekkel ékes városnak. Ezt a Madonnát szemlélve, a fiatal Michel
angelo még harmonikus világképe fölött fel lehet fedezni a gyülekező felhőket. 
A szinte szigorú frontalitásban ülő Madonna és a hozzá aszimmetrikusan hozzá
simuló Gyermek arca komoly, az eljövendő szenvedéseket sej tő-érző. A katedrá
lis félhomályában és csendjében halkan fehérlik a márvány lelke. 

Nemsokára ezután a megkötözött Rabszolgák előtt ál l tam a Louvre-ban. 
(Úgy képzeltem, hogy ha valamikor eljutok Párizsba, első utam a Louvre-ba 
visz. Mikor végre odaértem, csak kívülről kerülgettem a kolosszális épületet, 
valójában n e m mertem bemenni, csak napokkal később, mikor megszoktam a 
gondolatot.) Ott voltak az óriások, kötelékekkel atlétatestükön. Az egyik haldokolva, 
nem fizikai fájdalomtól; a szenvedéstől való megváltottság elömlő szépsége ki
simult arcán: 

Halálnak árnya! Minden bűnt lerontasz.. .* 

Társa még nem adta meg magát. Háta mögé gúzsolt karjain megfeszülnek 
a hatalmas izmok, fejét hátraszegi: elpusztítani lehet, megtörni nem; a lelke 
szabad : 

A gondolatnak nincs bilincs a szárnyán 
„Nel mezzo del cammin di nostra vita", életútjának derekán faragta Michel

angelo Gyula pápa síremlékének ezeket a darabjait, majd hálából elajándékozta, 
és a megajándékozott még Michelangelo életében továbbadta a francia királynak, 
I. Ferencnek. Ez ismét tovább, és így tovább; a francia forradalom előestéjén 
egy hercegnő istállójában vannak. 

Sok faragott bábummal mire mentem? 
Párizs után Itália következett, ahol — Goethe szerint — „mindnyájan zarán

dokok vagyunk". Első ál lomásom Milánó, itt őrzik Michelangelo utolsó szobrát. 

* A ku rz ivva l szedett sorok idézetek Michelangelo Terseiből Rónay György, Éber László, Mel ler 
Simon és Di trói Ervin fordításában. 



A Sforzák sok vihart látott, óriási kastélyát megszentelte Leonardo da Vinci 
hosszantartó itt-időzése. Most múzeum az is, mint annyi más, valamikor fonto-
sabbnak tűnő „történelmi" célokat szolgáló társa. Van itt kőtár, fegyvertár és 
egyéb tárak mellett egy óriási hangszermúzeum, hiszen Lombardiában vagyunk; 
itt van Cremona, Brescia, a hegedűk hazája. Amati és Stradivari most néma 
remekműveivel egy épületben van a Pietá Rondanini, rajta hangzottak el Michel
angelo legvégső kalapácsütései. 

Itt ért utol hét év után valami, amihez hasonlót az első „találkozás" előtt 
gyanítottam. Más volt természetesen, minőségben, intenzitásban, meglepetésszerű
ségében is. Akkor jött, amikor n e m vártam, amikor már nem vártam. N e m az 
együttlét első pillanatában, s em a harmadikban, hanem mikor már percek óta 
ültem előtte, mikor a látott dolgok sugárzása vagy fényhullámai vagy emanációja 
összeadódott a memóriámban elraktározott, tudott dolgokkal, és ezek együtt be
gerjedtek, mint ahogy egy hangszóró begerjed, ha a potenciométer maximumra 
van beállítva. 

Kezem nem engedelmeskedik többé 
— írja Michelangelo, de még két hónapig dolgozott ezen a szobron, míg végül 
élete útja 

o közös révbe ért... 
A lemondás és újrakezdés és ismét újrakezdés, egy elrontottalak tűnő művön. 
Michelangelo utolsó harca. A szikrázóan fiatal Dávid, a fenséges Mózes, a hatal
masan komponált három után a negyedik, az utolsó Pietá, az Irgalom, a Könyö-
rület, az utolsó, kifejezhetetlen Fájdalom szobra. Akkor lett, amikor 

Nem csendesíti már sem ecset, sem véső 
A lelket... 

Csak-lefelé húzó erővonalaiban, a fájdalom, a lelket elbocsátó sorsvállalás, a 
részvét kifejezése kerül ki utoljára a keze közül annak, aki néhány évtizeddel 
előbb így írt: 

Hivatásomhoz példaképnek, 
Mikor születtem, a Szépet kaptam, 
Mindkét művészetemnek ez lámpása s tükre. 

Átlépve a századokon, mintha utolsó művét a X X . század expresszionista avant-
garde-jának nyújtaná át — használják talpkőnek! 

Milánóból Rómába — megállás nélkül. N e m állított meg sem Firenze, sem 
semmi más, amíg meg n e m láttam a távolban lebegő Kupolát, Michelangelo K u 
poláját Róma fölött. Nincs súlya, és nincs mérete. Talán anyaga sincs, mint a fo
galmaknak általában. 

Fölötte van Rómának — és sok minden másnak. 
Közelről n e m látszik, hála a naggyal be n e m érő, még nagyobbat akaró 

barokk pápáknak, akik a Terv ellenére megnyújtott hajó elé még egy magas 
homlokzatot építettek. De hát csak a kis dolgokat látjuk közelről jól. 

Ingyen csinálta, a lelki üdvéért. N e m is úgy néz ki, mint amit pénzért 
lehet csinálni. Élete utolsó évtizedét áldozta ennek a műnek és ennek a művé
szetnek, az Architektúrának, melyet ő, a szobrász még annyira s em tekintett 
szakmájának, mint a festészetet. De ha már egyszer kellett, csinálta, mint ahogy 
a Sistinát festette, mert muszáj volt. Kellett egy Mű a Kereszténység centrumául. 
Megcsinálta, mint ahogy megcsinálta „A Történelem Centrumának" terét, a Capi-
toliumot, ahonnan hajdan a Római Birodalmat, az Orbis Terrarumot, az Egész 
Ismert Világot kormányozták. 

Mikor Firenzét, a Firenzei Köztársaságot kellett védeni, azt is megcsinálta: 
az erődöket és bástyákat, szobrász meg festő létére, mert egy festőnek, ha ad 
magára valamit, ehhez is értenie kell. És megvédte a Respublicát a tyrannisra 
törő Mediciek ellen még akkor is, ha ifjúkorában az ő asztaluknál az ő kenye
rüket ette, igaz, hogy azt a kenyeret és a hozzá való szellemi táplálékot — mert 
nemcsak kenyérrel él az ember — még a Magnifico nyújtotta. És miután a 
Respublica meghalt, sírásói, a Mediciek rendelésére megépíti a könyvtárat, mert 
azért kell a könyv, a szép könyv, és a szép könyvhöz a szép könyvtár. És mert 
a Mediciek is meghalnak, megtervezi a sírkápolnájukat, annak rendje-módja sze
rint, ha már nincs mit tenni. A saját nevével biztosítja az ő halhatatlanságukat, 



összetartoznak már szeretetben és gyűlöletben, nagyrabecsülésben és megalázta
tásban egy örökkévalóságra. 

Ezredévekben gondolkozva l e merte írni (Vittoria Colonnához), hogy képes 

... hosszú életet adni 
Bármily módon: kő vagy színek által. 

Félezer évet már beváltott a jóslatból; és végeredményben ilyen dolgokban csak 
az első néhány évszázad nehéz. 

N e m adatott meg Michelangelónak, hogy a templomot és kupoláját befe
jezve lássa, mint ahogy Mózes sem léphetett az ígéret földjére, csak a távolból, 
a Nebo-hegyről nézhetett le rá. Mit érezhetett — ha egyáltalán felkapaszkodott 
odáig a 90 felé közeledő Mester —, ha lenézett a kupoladob belsejében körül
futó erkélyről az építmény mérhetetlen belső terébe? A kupola tetejéről m a fan
tasztikus kilátás nyílik egész Rómára, sőt néha a tengerig ellátni, az a szédület 
azonban, amit — bár jóval lejjebbről — a belső tér nyújt, semmihez sem fog
ható. Mikor már túl volt ecseten és vésőn, Michelangelo n e m is az anyagnak 
adott formát, hanem a térnek. Ez a belső tér szinte él és lüktet, örvénylik és 
magával sodor, méreteivel hangyává parányítja a fizikai embert, és — valószí
nűtlen bár, de igaz — egyidejűleg hatalmasan kitágítja az emberi én-t. 

Kívülről csak hatalmas a kupola, belülről szédítő — alkotó Mesterének ha
sonlatosságára. 

A Város számára, melyben élete utolsó harmadát töltötte, méltó keretet 
adott annak a helynek, me ly másfél évezred után is mitikus erővel hatott az 
emberi képzeletre. A Capitolium „Hegyéről" kormányozták a Római Birodalmat, 
vagy egyszerűbben: a világot. Az évszázadok folyamán lezüllött, rendetlen teret, 
melynek alig volt szerves kapcsolata a várossal, Michelangelo megformálja, mél
tóságteljes feljáróval egészíti ki, két szembenálló, szimmetrikus palotahomlokzattal 
keretezi be a szemközti Palazzo del Senatorét, melyhez szabad lépcsőt tervez. 
És hogy a császár ne túl magasan üljön a lován, illő piedesztált rajzol Marcus 
Aurelius számára, aki — bronzkarját kiterjesztve — a tér és a világ közepéről 
hirdeti az erő önmérséklése, az emberséges rend, a barbarizmus elleni harc és 
a szabad lelkiismeret szerinti cselekvés eszméjét, sztoikusan: aranyozása meg
kopott. 

Illúziót keltő hely szó szerinti értelemben is, mert a palotahomlokzatok szer
tefutó vonala optikai csalódást okozva megváltoztatja, ha úgy tetszik korrigálja a 
Capitolium-tér minden szempontból jelentős perspektíváját. 

Michelangelo ezzel a művével is messze előre mutat, nemcsak mert jószeré
vel ez az első egységesen, urbanisztikai szempontok szerint megvalósított tere 
Európának, hanem mert optikai hatásával nyilvánvalóan inspirált egy másik 
szobrászt, Berninit, aki a következő évszázadban gigászi oszlopcsarnokot épít a 
Szent Péter-bazilika elé, és a Vatikánban megépíti a Scala Regiát, a Sala Regia 
és a pápák világi hatalmát dicsőítő freskók felé vezető, optikai effektusokkal ope
ráló díszlépcsőt. 

Michelangelo grandiózus kupolájának árnyékában egy építészeti szempontból 
félresikerült, dongaboltozatos helyiségben, a IV. Sixtus pápa által építtetett kápol
nában teremtődött meg néhány századra szóló hatóerővel az európai festészet vagy 
még inkább a nyugati kultúra egyik gyújtópontja. 

N e m festő, i l letve magát n e m festőnek tekintő művész alkotása: „Ma — írja 
1508. március 10-én — én, Michelangelo, szobrász elkezdtem a Kápolna festmé
nyeit." A legnagyobb festészeti feladat véghezvitele előtt és után is mindig szob
rásznak vallja magát. 

Dante leírja, hogyan irányítja Minósz a kárhozottakat a pokol egyik vagy 
másik bugyrába. A Dante nagy csodálójának művéhez az alvilági ítélőbíró Minósz 
lábai alatt belépő embert manapság valóban dantei, infernális hangzavar fogadja 
a nemzetközi turistanyájat terelgető, egyáltalán nem vergiliusi „vezetők" és ma
gyarázók jóvoltából. Kissé szabad fordításban: 

... Rikácsolás, sóhajok, sikolyok, 

Sok-sok nyelven rémítő szavak 

Magas és éles hangok, kezek csapdosása, 
Zűrzavar... 

Ha sikerül elvonnia magát a bibliai tohuvabohutól, és felemeli tekintetét, 
a boltozaton elébe tárul a Világteremtés és az emberiség története a Vízözönig. 



(És kissé azon túl. Az utolsó ábrázolt jelenet, a becsípett Noénak és fiainak esete, 
nem sok jóval biztat az emberiség további történetének moralitását illetőleg.) 

Michelangelo végérvényesen fogalmaz. A Teremtés fázisai, a Genezis emberi 
és emberfeletti hőseinek képe azóta is úgy élnek az emberiség Biblián nevelke
dett részének, a Tízparancsolatra épült civilizációk emberének tudatában, ahogyan 
az ő képzelete megteremtette. 

Az egyes jelenetek között mint szétválasztó — vagy összekötő? — elemek, 
mint dísz és mint kiegészítés a Szépség, az ember testi tökéletessége a ruhátlan 
Ifjak alakjában testet öltve; az emberi nagyság, a Lélek, a Szellem és az Elhi
vatottság pedig a Prófétákéban és a Szibillákéban. 

Ahol a boltozat a homlokfallal, a Világ Teremtése a Végítélettel találkozik, 
van — legalábbis kompozicionálisan — a Sistina központja és kulcsfigurája, mely 
összekapcsolja a két freskót. Jónás próféta ez, a hivatása, a rá szabott feladat 
elől — hiábavalóan — menekülő, a sorsát bár nem vállaló, azt mégis beteljesítő 
tragikus figura, akit a Cethal köp ki prófétának. És lesz belőle az egyetlen tény
legesen eredményes próféta, mert kínjában elhörgött szavai nyomán megtért Ni-
nive. Az isteni humor tompítja helyzete tragikumát, az Írás szerint. Michelan-
gelo sem akarja vállalni, amit végzete Gyula pápa által rámér, megírja, hogy „En 
festő nem vagyok, s nem vagyok jó helyen" — mármint a Sistinában, mely mégis 
az ő gyötrelmes munkája nyomán lett azzá a hellyé, ahová mindenféle Nini-
vékből odajárulnak az emberek, hogy megtisztuljanak, hogy részesüljenek a ka 
tarzisban. 

Bőven megszenvedi az alkotást és egyéb bajokat. Az Édenkert festésének 
idején írja apjának: „már körülbelül 15 éve, hogy n e m volt egy jó órám s e m . . . " , 
pedig csak harmincötödik éve felé jár. Pokolian szenved és — jobb híján — 
pokolian gúnyolódik önmagán, groteszk versbe szedve munka közben elszenvedett 
nyomorúságát. Démonisága a humorban is kitör, ez is önkínzássá válik. Világ
teremtést fest és Vízözönt, s közben sikerül nevetségesnek rajzolnia magát, ver
sében csikorgó-keserűen szembekacag magával az az ember, aki — ha hihetünk 
Sebastiano del Piombónak, márpedig hihetünk — „facte paura a ognuno, insino 
ai papi" (mindenkit, még a pápákat is megfélemlíti), ugyanaz az ember, aki 
Ariosto szemében „Michel, più che mortale, Angelo divino" (Mihály, isteni Angyal 
inkább, semmint földi halandó). 

Golyvás vagyok, mint víztől ittasan 
A macskák a nedves Lombardiában, 
Vagy mit tudom, még hol a nagy világban, — 
Hogy már tokámat éri a hasam. 

A koponyám a hátamat veri, 
S büszkén az égre meredez szakállam, 
Ecsetemet se tartom föl hiában, 
Orcámat tarkára csöpögteti. 

A két csípőm a bendőmbe szorult, 
Hátam helyett szolgál az ülepem, 
S nem látom azt se, lábam hol mozog. 

Elől a bőröm hosszúra k inyú l t , 
Hátul meg nagyon rövid lett nekem: 
Most, mint feszült íj, oly görbe vagyok. 

Természetes dolog, 
Hogy ferde minden, amit képzelek: 
Találni görbült csőből nem lehet. 

A munkám halva született, 
Védd meg Giovanni, a becsületem: 
Én festő nem vagyok, s nem vagyok jó helyen! 

Három hónappal a boltozat freskóinak felavatása után Gyula pápa meghalt. 
Hatalmas egyéniségének tulajdonképpeni feladata, erőszakosságának legmaradan
dóbb eredménye volt talán az, hogy kikényszerítette ennek a műnek a létrejöttét. 
Győzött, meglátta a befejezést, ez volt a jutalma, s ezzel elment. 

Egy emberöltő eltelte után Michelangelo megint a Sistinában dolgozik, most 
n e m a Kezdeten, hanem a Végen, az Utolsó Ítéleten. 



Michelangelo: Ádám teremtése (freskórészlet; Sistina, Róma) 

Dante-rajongó és Dante-ismerő művész hallucinatórikus alkotása ez a mű, 
a halálból életbe-ébredés kábultsága, az ismét testbe öltözés döbbenete, a halál 
után testi és lelki kínokra vetettség, lebegés és zuhanás, kárhozat és üdvözülés 
örvénylő látomása. 

Ami itt folyik-történik, zenei mozgásban van, presto és ritardando alakul
nak tételekbe, haladnak tova és térnek vissza a dolgok, pianókon és fortissimó-
kon keresztül — mint tételek és átmenetek élnek az Időben. 

Az I d ő b e n . . . Harminc évvel azelőtt groteszk verset faragott magáról. Most 
a Végítélet kavargásának közepében jelenik meg abszurd önarcképe: Szent Ber
talan lenyúzott bőre formálódik szenvedő, elcsigázott arcának tragikus karika
túrájává. Nem elkárhozott, de a boldogok közé sem tartozik. Így látta magát: 

Évekkel rakva, bűnnel teljesen 
Rossz szokásokba gyökerezve mélyen. 

A Szent Péter-bazilikát mindenünnen látni, a Sistinát s em kell keresni. A 
San Pietro in Vincoli templomot megtalálni már kevésbé egyszerű. Régi házak 
alatt, sikátor-alagút-lépcsőkön mentem fel hozzá. Bent gyönyörű reneszánsz árká
dok közt félhomály, kattanás, fény, megjelenik Mózes, és múlik az idő, mert hir
telen megint félhomály borít el. Lehet gondo lkozn i . . . Kattanás — valaki bedo
bott egy százlírást az automatába — fény: ismét teljes pompájában jelenik meg 
az emberfeletti szobor, Kétmilliárd embernek nem telik el napja anélkül, hogy 
tudva vagy tudatlanul ennek az embernek a szavára tenne vagy ne tenne vala
mit. Ha élt, i lyennek kellett lennie, öt évszázada n e m lehet másként elképzelni, 
meggyőzőbben á b r á z o l n i . . . 

Michelangelo negyven i lyen szobrot akart II. Gyula síremlékére helyezni. Két, 
jóval kevésbé jelentékeny munkája mellett csak ez került rá. Így is búcsújáró
hellyé vált a templom. A Szoborért, n e m Szent Péter itt kiállított láncaiért. 

És ráadásul n e m is itt temették el a pápát. 

Róma után jutottam Firenzébe, a virágok, a Vörös Lil iom városába. Itt 
Brunelleschi fenséges kupolája és a Signoria komor tornya között, Dante árnyé
kában nőtt Michelangelóvá Lorenzo il Magnifico egykori védence. Ide vágyott 
vissza abból a Rómából, melyben 

A kelyheket pajzzsá s karddá verik, 
Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, 
Tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, 
Hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. 

Jobb, ha e tájon meg se jelenik: 
Vére felszöknék a csillagos égig, 
Mert Rómában már bőrét is kimérik, 
S mindennek, ami jó, útját szegik. 



Mikor végleg R ó m á b a költözött, i t t hagy ta maga u t á n — egy m ú z e u m r a 
való egyéb m u n k á n k ívül — a befejezetlen Rabszolgákat, a Dávidot, a Mediciek 
kápolnáját , benne márvány tes tvé re ive l együtt az Ej szobrát . 

R e m e k m ű v e k sora kerü l ki keze alól, m inden e l i smerésben része van, de 
nem ez érdekl i . Á l l andóan haj t ja magát , egyet len emberé le t so rán k iv ihe te t len 
dolgokkal terhel ik , vagy i lyeneket vál lal önként , s közben í r : 

Ó jaj nekem! Mindegyre végigmérem 
Múlt napjaim sorát és nem lelek 
Csak egyet is, mi lett volna enyém! 

Huszonnyolc éves, a m i k o r feláll í t ja a Pa lazzo Vecchio be j á r a t a előtt a p a 
r i t tyás Dávidot, az első szabadon álló szobrot, mely n e m szent p a t r ó n u s - vagy 
hadvezéré , csak önmagáé r t van, és utólag ker í t e t t ek köré valamiféle pol i t ikai lag 
igazoló jelentőséget . Most egy másola t áll helyén, az eredet i t száz évvel ezelőtt 
bevi t ték az Accademiának egyenesen az ö tméteres szobor számára épí te t t kupo la 
t e rmébe . Mikor először t a l á lkoz tam vele, jó ideig n e m tud t am, mi t vagy kit néz
zek. L á t t a m csődületet a Mona Lisa előtt. L á t t a m érdeklődést , k íváncsiságot és 
p le tykára éhes par lagi indiszkréciót tükröződni a szemekben és arcokon. H a l 
lani is lehe te t t egye t -más t („Ezt lopták e l?" — „Ez a világ legrej té lyesebb nő je?" 
— „Ez a világ l egdrágább fes tménye?" — „ A m e r i k á b a n még h á r o m eredet i van 
belőle!" — „Igaz, hogy ez csak másolat , az eredet i a páncé l szekrényben v a n ? " — 
„Na, n e m is olyan sexy!") . 

Igaz, valódi gyönyörködés kifejezését is l á t t am. 
Dáviddal (vagy a Dáviddal) más a helyzet . I t t n e m beszélnek, csak á l l n a k 

és b á m u l n a k . N e m veszik észre, hogy ny i tva felej tet ték a szájukat , hogy a n n a k 
rendje s módja szer int leesett az álluk. Ál lnak , és n e m mozdulnak . B á m u l n a k 
szépen, csendesen. Nincs „sexy" (pedig van) és n incs „ár" (csakugyan nincs) . 
És a nőkön látszik, hogy sírni szere tnének. 

Másodszor négy év múlva , 1975-ben ke res tem föl a Dávidot. I n k á b b köteles 
t iszteletből, vona t indu lás előtt p á r órával , mer t első a lka lommal n e m ad ta azt a 
rendkívü l i é lményt , ami t e l v á r t a m tőle, szegény fejem. Most, ahogy elnéztem, 
hogyan magas l ik szabadon az emberek feje £ölé fölényesen, könnyedén és szinte 
sú ly ta lanul , r u h á t l a n s á g á n a k teljes pompá jában , b ízva erejében és ifjúsága ha l 
ha t a t l anságában , va lami t meg tud tam, va lami nagyon fontosat, ami t egészében n e m 
lehet — vagy én n e m tudok még — megfej teni , megfogalmazni . E n n e k csak egy 
része az, hogy nem nekünk kel l v á r n u n k v a l a m i t tőle — és tá rsa i tó l —, h a n e m ők 
v á r n a k el tő lünk, és s o k a t . . . 

A szabad Dávid közelében szenvednek anyagbö r tönükbe zárva a Rabszolgák. 
Tes tüknek egy részét n e m bontot ta ki az anyagból a Mester . Egyikük még csak 
félig a lakul t ki a m á r v á n y t ö m b b ő l ; l á t ha tóan ir tózatos erőfeszítéssel ki akar ja 
szak í tan i - szabadí tan i magá t a ránehezedő, visszahúzó anyagból . Tag ja inak egy r é 
sze, sőt arca sem öltött még formát, de lélek m á r van b e n n e : ké tségbeeset ten 
igyekszik ember fo rmá júvá k i tépn i önmagá t a formát lanságból , az amorf tömegből ; 
küzd az ember ré -vá lásé r t . 

Delacroix úgy ta lá l ta , hogy Michelangelo szobra inak ha t á sa részben bizo
nyos a r ányh ibákbó l ered, vagy a be n e m fejezett részekből, melyek k iemel ik a 
befejezett részek fontosságát. A gondolatot a század végén ismét felkapták, és 
ezek epigonjai között most is vannak , ak ik fe lébe-negyedébe hagy ják a szobrot 
— és fes tményt is. Egyesek jól tennék, ha hozzá sem fognának. 

Michelangelo sokat foglalkozott a ha lá l gondola tával . Sok kö l t eménye t a n ú 
sítja ezt, és mikor egy b a r á t j á n a k fiatal fia, Cecchino de ' Bracci meghal , félszáz 
négysorost ír t ep i tá f iumként . É le tének jó részét ké t s í remlék kö tö t te le, a Gyu la 
pápáé és a Medicieké. Tőle származik a Medic i -kápolna a rch i t ek tú rá ja és b e n n e 
a két hercegi sírt díszítő szobrok. 

A hercegek e s írok né lkül ma m á r va lóban tel jesen ha lo t t ak lennének, n e 
vüket csak n é h á n y tör ténész i smerné . A szobrok pedig tú lnő t tek nek ik szánt j e len
tőségükön. Egyikük, az Éj m á r ke le tkezésének évt izedében sz imbólummá emelke
dett . Mint anny ian mások, én sem á l lha tom meg, hogy n e idézzem a h í res kö l 
tői párbeszédet . 

G iovanba t t i s t a Strozzi így ír a szobrokról : 

Az Éj, akit aludni lát szemed, 
Angyalnak műve. Édesen pihen. 
Kőből van, ám mert alszik, eleven. 
Keltsd fel s megszólal, hogyha nem hiszed. 



S az „angyal" (Angelo), aki alkotta, így válaszol a szobor nevében: 

Aludni jó, még jobb, hogy kő vagyok, 
Míg nem szűnik a gyötrelem s a szégyen. 
Nem látni s hallani szerencse nékem; 
Ne keltsetek fel, halkan szóljatok! 

A gyötrelem s a szégyen Firenze szabadságának eltiprása a Mediciek által. 
S most hamvaik fölött álmodik a szobor. 

A négy napszak szobra közül az Ej az egyetlen, amelyhez a szobrász n é 
hány szimbolikus e lemet kapcsolt: a fején félholddal és csillagokkal díszített diadém, 
sötét-üreges ijedt szemű maszkra támaszkodik, lába előtt bagoly. Sokat, nagyon so
kat jelentett az é j és az álom Michelangelónak. Életrajza és költeményei te lve 
vannak erre való utalásokkal. Barátja, Cardiere elmeséli neki egy jós-álmát — mely 
különben beteljesedett —, és Michelangelo elmenekül a városból. Egy rajzán — 
többek között — nyitott oldalú ládában maszkok láthatók. A rajz c íme: Az álom. 
Éjjel ír levelet, és éjszaka dolgozik, sapkájára erősített gyertya fényénél, ál l í tó
lagos önarcképének világítása is ilyenszerű. 

Rám, lényegemhez illőn a sötét lett 
Születésemtől s bölcsőmtől kimérve. 

Úgy tartja, hogy „A nappaloknál szentebbek az éjek", és „ . . . Rokonunk az éj ...". 
A Medici-síremlékekkel foglalkozó egyik rajzán állnak ezek a sorok: 
Magam gyötrődöm izzón a sötétben, 
Midőn a földet elhagyja a nap; 
Másoknak élv, nekem bánat marad 
S borulva földre, búsulok az éjben. 
Lelkéhez közel állott a szobor témája, és milliókéhoz a varázsos szobor. 
Firenze után Bolognában jártam 1975-ben. A bolognai San Domenico temp

lomban, Szent Domonkos sírján három Michelangelo-szobor: egy Gyertyatartó an
gyal, Szent Petronius és Szent Proculus. A reliquarium-síremlék több évszázad 
művészeinek munkája. Nézem, körüljárom — késő délután van, félhomály, majd 
sötét, csak a lámpák és mécsesek égnek. Michelangelo angyala gyertya nélkül 
is világít. Nyugodt, most is derűs és fiatal, mint amikor megteremtették, és v i lá
gosságot kezdett árasztani, húsz híján félezer évvel ezelőtt. 

Szent Proculus az Arca hátoldalán áll; az ereklyesír üvegajtaja felett. Előtte 
imába merülten egy fiatal, domonkosrendi novícius. Eltöltök körülbelül három
negyed órát a sír körül — még mindig ott van. Mindketten imádkozunk a ma
gunk módján. Az angyal végig derűs: tartja a gyertya nélküli gyertyatartót — 
de ő maga világít fehér márvány arcával a homályban. 

Nézem a 19 éves szobrász első megrendelt művét. Nézem sokáig, és lassan-
lassan látom, hogy Szent Proculus tartása, jobbkezének helyzete, tekintete i sme
rős. És rájövök, hogy a Dávid korai előképével állok szemben. Számomra a kör 
bezárult. Ez, Michelangelo egyik legelső munkája volt az utolsó, amit tőle láttam. 

Óriási az Életmű. Jutott belőle Leningrádtól Párizsig, Bruggétol Rómáig. Al 
kotója rányomta bélyegét Firenze és Róma külső és belső arculatára, az egész 
földrész szellemiségére. Óriási mű, és mégis torzó maradt, paradoxálisan. „Nagy 
munkái közül — írja Romain Rolland —, azok közül, amelyek leginkább szívé
hez nőttek, egyetlenegy sem volt befejezve, egyetlenegy sem. A sors iróniája úgy 
akarta, hogy ez a szobrász csak festményeivel készülhessen el, amelyeket akarata 
ellenére festett." A nagy Terv, a Síremlék, amin egész életén át csüggött, torzóvá 
zsugorodott; a Kupolát nem látta meg Róma fölé emelkedni, zárókövét más tette 
fel; verseit egy más évszázadban adták ki először, meghamisítva. Iskolát n e m 
csinált, csak epigonjai voltak, akik olyan sikerrel utánozták, mint a gyerekek 
apjukat, amikor mély hangon beszélnek. 

Munkáit még pusztították is. N e m az idő, hanem az emberek, néha előre 
megfontolt szándéktol , készakarva. II. Gyula többszörös életnagyságú bronzszob
rát elkészülte után néhány évvel törték össze, s darabjaiból ágyút öntöttek, ame
lyet gúnyból „Giuliá"-nak neveztek el a pápa „tiszteletére". (Ezzel a bolognaiak 
megelőzték a törököket, akik ugyanezt tették a Kolozsvári-testvérek nagyváradi 
bronzszobraival.) Ritka festményeinek egyikét (Léda és a hattyú) 1643 körül pusz
tította el „érzékisége" miatt egy francia Tartuffe. 1797-ben az Angyalvárban 
történt robbanáskor megsérült a Sistina mennyezete, lehullott a Özönvíz egének 



egy része, elpusztult az Ifjú a Delphi Sybilla jobbjáról. A mi időnk is kitett ma
gáért: napjainkban kalapáccsal törte össze egy őrült magyar fiatalember a Ma
donna arcát és kezét, s ezzel ő is megjelölte örökre a Pietát, Michelangelo első 
nagy remekművét, az elsőt és egyetlent, amelyre sajátkezűleg véste rá halhatatlan 
nevét. Pietá — könyörület, irgalom! Tévedett volna Michelangelo? 

... tovább tart  
Az élő képmás sziklaköbe faragottan, 
Alkotójánál, ki hamuvá lesz időknek folyamán? 

Egész élete küzdelem az anyaggal, az eszméért, hogy azt kibontsa, érzékel
hető formát adjon neki. 

A legjobb művész sem tud olyan eszmét,  
Mit fölöslegével nem rejt a kő 
Magában... 

Az ő keze „A kéz, amely az értelemre hallgat..." Ezzel hozta létre azokat 
az alakokat, akik egyaránt élnek a retinákon és a le lkekben: Dávid — az e lnyo
más és erőszak Góliátjával, akár parittyával is szembeszegülő szabad ember; 
Ádám — a szel lem érintésétől lelkes lénnyé ébredő agyagkolonc; Mózes — a Tör
vényre támaszkodó népvezér; a Rabszolgák — a gúzsbakötöttek és anyagbazár-
tak, a :haldoklók, de magukat meg nem adók. És az Éj a Tyrannis sötétjébe 
borult Haza szimbóluma. 

Michelangelo n e m „adta vissza" a természetet, n e m festett tájat, házat, 
n e m „utánozta" az embert, hanem — mai szóval — prototípust teremtett egy 
magasabb rendű emberfajtához. Nem adott „vissza" semmit, egyszerűen: adott. 

Lélekben ő volt egyik példánya ennek a prototípusnak. Hosszú élete a 
Dante-sor jegyében állott, melyet egy régebbi rajzára írt: „Nem gondolják meg, 
mennyi vérbe k e r ü l . . . " 

Nyolcvankilencedik életéve végén, 1564. február 12-én a Pietá Rondaninin 
látták dolgozni. Az utolsó erőfeszítést a szobrász Michelangelo tette. Hetednapra, 
február tizennyolcadikán jött el a pillanat 

Midőn szabad a lélek  
S csillagához megtér... 

Megérintettem Michelangelo sírjának márványkövét a firenzei Santa Cro-
céban. Giotto, a Robbiák, Donatello és Settignano művei között, ugyanezen bol
tozatok alatt nyugszik Machiavelli, Amerigo Vespucci és mások az olasz Pantheon-
ból. A Michelangelo Buonarrotié mellett van Dante síremléke. Üresen, mert a Nagy 
Száműzött halópora sem jutott vissza hazájába. Így messze nyugszanak egymás-

tól a példakép és nagy rajongója. Szemben a Sírral van egy másik, melynek la
kója, Galileo Galilei, Michelangelo halála napján született. Fáklyaváltás volt: az 
egyik kézben a Művészet, a másikban a Tudomány korát világította be. 

A Föld megmozdult. 
Most is érezzük. 

Michelangelo: Fríz maszkokkal (S. Lorenzo, Firenze) 



MICHELANGELO: 1. Pietà (szoborrészlet — önarckép; Dóm, Firenze) 
2. Az Éj (szoborrészlet — maszk; S. Lorenzo, Firenze) 





HAZAI TÜKÖR 

Kolozs megye akt ív lakosságának 
foglalkozási szerkezete 

Ismeretes, hogy a fejlődés szakadatlan változásokat idéz elő a termelés ösz-
szetételében is. A gazdaság növekedése n e m egyformán érinti a különböző ága
zatokat. Az eltérés okai sokrétűek: értékesítési, keresleti (szükségleti) tényezők, 
gazdaságpolitikai megfontolások, műszaki-gazdasági adottságok, természeti fölté
telek és más összefüggések határozzák meg, hogy a nemzetgazdaság melyik ága 
fejlődik. A termelés szerkezete tehát — mint állapotot tükröző keresztmetszet 
vagy dinamizmust jelző folyamat — lényegében azt tükrözi, hogy a társadalom 
milyen gazdasági ágazatok között osztja meg az eleven és tárgyiasult munkát. 
Ily módon a termelés szerkezetének változása átalakítja a társadalom szerkeze
tét is . 

E tanulmányban Kolozs megye statisztikai adatainak tükrében kívánjuk be
mutatni azokat a szerkezeti változásokat, amelyek a termelés gyors növekedése 
következtében a megye aktív lakosságának összetételében végbementek. A mély
rehatóbb elemzés s a tendenciák megállapítása céljából az adatokat kétféle össze
hasonlításban, viszonyításban mutatjuk be; 

— dinamizmusukban, az idő függvényében. 
— az országos adatokkal, valamint más megyék hasonló adataival való össze

hasonlításban. 

1970—1973 között a megye foglalkoztatott lakossága 4,1 százalékkal emel
kedett. A növekedés magasabb volt, mint az összlakosságé; az csupán 3,5 száza
lékot ért el. Következésképpen az összlakosság foglalkoztatottsági aránya 50,2 szá
zalékról 50,3 százalékra nőtt. Ugyanakkor emelkedett a munkaképes lakosság fog
lalkoztatottsági arányszáma is. 

Ha a foglalkoztatottsági arány nemek szerinti alakulását vizsgáljuk, azt ta
pasztaljuk, hogy a férfiak foglalkoztatottsága kiterjedtebb volt, a nőké viszont 
csökkent, jóllehet az iparban és a szolgáltatási ágakban alkalmazott nők száma 
jelentősen megnövekedett. E sajátos helyzet legfőbb oka, hogy a vizsgált időszak 
során a mezőgazdaságban nyilvántartott dolgozó nők száma 19 400-zal csökkent. 
Köztudomású, hogy a falusi nők foglalkoztatottsági aránya magasabb, mint a vá
roson élőké. Tény az is, hogy a mezőgazdaságban dolgozó személyek megállapítá
sánál nincsenek olyan pontos kritériumok, mint az iparban dolgozók esetében. 
Továbbmenően a háztáji gazdaságban és az egyéni parasztgazdaságok esetében 
a termelőtevékenység — különösen a nőknél — összefonódik a háztartási tevé
kenységgel. 

A lakosság foglalkozási szerkezetében bekövetkezett változásokat vizsgálva, 
mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy Kolozs megyében 1973-ban a foglal
koztatott lakosság arányát tekintve az ipar fő tevékenységi ággá vált. Míg 1970-
ben a foglalkoztatott lakosság 27,5 százaléka dolgozott az iparban és 40,8 száza
léka a mezőgazdaságban, 1973-ban az ipar már a foglalkoztatott lakosság 33,8 
százalékát, a mezőgazdaság viszont csak 33,1 százalékát tömörítette. 

Érdemes felfigyelnünk még a szolgáltatások terén foglalkoztatottak arány
számára, mely 19,6 százalékról 19,8 százalékra emelkedett. E „harmadik" ága
zatban dolgozó személyek számának és arányának növekedése — mint ismeretes 
— a társadalom fejlődésének és az életszínvonal emelkedésének egyik fontos 
mutatója. 

Abszolút számokban kifejezve a változásokat: a vizsgált időszakban a megye 
foglalkoztatott lakossága 13 600-zal növekedett (ebből az iparban 25 400-zal — ebből 
14 300 nő —, az építkezéseknél 3100-zal, a közlekedésben és távközlésben 2800-
zal, a szolgáltatási ágakban 3300-zal), eközben viszont a mezőgazdaságban 21 000-rel 
csökkent. 



A Kolozs megye aktív lakosságának foglalkozási szerkezetében történt változások 
az 1970—1973 közötti időszakban 

1970 1973 

Ezer fő % Ezer fő % 1970-hez viszonyítva 
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Foglalkoztatottak összesen 332,8 178,9 153,9 100,0 53,8 46,2 346,4 193,2 153,2 100,0 55,8 44,2 104,1 108,0 99,5 

Ebből : 

— ipar 91,6 63,5 28,1 27,5 19,1 8,4 117,0 74,6 42,4 33,8 21,5 12,3 127,7 117,5 150,9 

— építkezés 24,8 23,2 1,6 7,5 7,0 0,5 27,9 25,9 2,0 8,1 7,5 0,6 112,5 111,6 125,0 

— mezőgazdaság 135,8 46,6 89,2 40,8 14,0 26,8 114,8 45,0 69,8 33,1 13,0 20,1 84,5 96,6 78,2 

— erdőgazdálkodás 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 - 0,1 0,1 - 100,0 125,0 -
— közlekedés, távközlés 14,8 13,0 1,8 4,4 3,9 0,5 17,6 15,6 2,0 5,1 4,5 0,6 118,9 120,0 111,0 

— szolgáltatások 65,3 32,2 33,1 19,6 9,6 10,0 68,6 31,6 37,0 19,8 9,2 10,6 105,1 98,1 111,7 

Az összlakosság foglalkoztatottsági aránya - - - 50,2 54,7 45,9 - - - 50,3 56,8 43,9 - - -
A munkaképes lakosság foglalkoztatottsági 

aránya 85,0 87,7 82,1 85,4 93,0 77,0 



E vál tozások egyenes köve tkezménye i egyrészt az ipar , az építkezés, a köz
lekedés, a távközlés és a szolgál ta tások gyors fej lődésének (ezek az ágaza tok 
egyre több m u n k a e r ő t vonzot tak magukhoz) , más rész t : a mezőgazdasági m u n k a 
te rmelőere jének növekedése nagyszámú m u n k a e r ő t szabadí to t t fel. A fö ldműve
lésben ugyanis a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növekedése n emcs ak a t e rmelés vo lume
nének emelkedésében, h a n e m a b b a n is kifejezésre jut , hogy a r ende lkezésére ál ló 
összmunkaidőből a t á r s a d a l o m n a k az eddiginél kevesebbet kel l szükségletei k ie lé 
gí tésére fordí tania . 

Következésképpen megá l lap í tha t juk , hogy a vizsgált időszakban Kolozs m e 
gyében a foglalkozási á g a k között je lentős el tolódás következet t be . Ez a t á r s a 
dalmi mozgás többféle a lakot öltött. 

I smere tes a foglalkozási á t ré tegződésnek az az esete, a m i k o r a mezőgazdasági 
dolgozó m u n k á s s á (főleg szakképzet len munkássá ) vál ik. Ez a t á r s ada lmi mozgás 
a vizsgált időszakban kevés személyt ér in te t t . A mozgás fő formája az ún. gene 
rációk közötti á r a m l á s vol t : a mezőgazdasági dolgozók gyermeke i az i p a r b a n vagy 
a szolgál tatási ágakban he lyezkedtek el. Ezt a t á r s ada lmi mozgást a szakiskolák 
és az ipar i l íceumok közvet í te t ték . E t endenc ia azonban a mezőgazdaságban dol
gozó m u n k a e r ő elöregedéséhez és elnőiesedéséhez vezetet t . 

A megye ak t ív l akosságának foglalkozási ágak között i mozgását egy más ik 
fo lyamat k i s é r t e : a l akosságnak a vá rosokban való tömörülése . 1970—1973 közöt t 
a megye városi lakossága 340 867 főről 368 382 főre — azaz 8,1 százalékkal — 
emelkedet t , s a r á n y a a megye összlakosságában 51,5 százalékról 53,5 száza lékra 
nőt t . Megjegyezni k íván juk , hogy a városi lakosság növekedése a vizsgált idő
szakban lassúbb volt, min t az i p a r b a n foglalkoztatot také. Ez azt je lent i , hogy 
fokozódott a m u n k a h e l y és a l akóhely e lkülönülési fo lyamata : növekede t t a fa lu
ról be járó ingázók száma, fe lduzzadtak az ún. peremközségek. Kolozs megyében 
a városi a lárendel tségi s tá tussal rendelkező községekben az összlakosságnak m i n d 
össze 2,7 százaléka él, az országos á t lag viszont 3,9 százalék. Ennek azonban 
csakis közigazgatási m a g y a r á z a t a van, ugyanis a városok p e r e m é n elhelyezkedő 
olyan falvak, min t Bács, Szászfenes, Egerbegy, Aranyos lóna , Fejérd, Tótfalu, M a -
gyar lóna, me lyeknek k imondo t t „a lvóhely" sze repük van, n e m rende lkeznek ezzel 
a s tá tussal . Kolozsvár-Napoca m u n i c í p i u m n a k pé ldáu l n incs egyet len város i a lá 
rendel tségű községe sem, jól lehet Bács, Szászfenes, Szucság, Felek, Apahida , Szent
miklós, Kaján tó , Méra, Györgyfalva ak t ív lakosságának több m i n t fele a m u n i -
c íp ium gazdasági egységeiben dolgozik. 

Kolozs megye ipa ra — a b á n y a i p a r t k ivéve — lényegében a megyét átszelő 
h á r o m folyó völgyében összpontosul : a Kis-Szamos, Aranyos és (kisebb m é r 
tékben) a Sebes-Körös völgyében. Ennek megfelelően az eml í te t t t á r s a d a l m i moz
gások a megye különböző vidékein különböző je lenségeket vá l to t t ak ki . N e m 
érdekte len ebből a szempontból b e m u t a t n u n k a megye l akosságának a l aku lásá t 
öveze tenkén t : 

1956 1966 1974 

lakosság 293 457 336 586 385 786 
Kis-Szamos völgye népsűrűség/km 2 147,2 168,8 193,5 

% 100,0 114,7 131,5 

lakosság 87 864 106 037 118 609 
Aranyos völgye népsűrűség/km 2 124,8 150,7 168,7 

% 100,0 120,7 134,4 

lakosság 27 013 27 628 27 886 
Sebes-Körös völgye népsűrűség/km 2 57 3 58,6 59,2 

% 100,0 102,3 103,2 

lakosság 48 799 47 586 46 150 
Nyugati Érchegység népsűrűség/km 2 30,0 29,5 28,5 

0/ 100,0 97,5 94,6 

lakosság 71 993 67 550 68 428 
Mezőség népsűrűség/km 2 70,0 66,0 67,4 

% 100,0 93,8 95,0 



A fenti adatokból sajátos tendenciák állapíthatók meg. 
A megye lakosságának többsége a Kis-Szamos (beleértve a Nádasmentét is) 

és az Aranyos völgyében tömörül. A vizsgált időszakban a népesség növekedése e 
két övezetben jóval meghaladta a megye összlakosságának szaporulati arányát, 
ami arra vall, hogy a gyors ütemű ipari növekedés a megye más övezeteiből is 
ide vonzotta a lakosság egy részét. 

A Sebes-Körös völgyében a lakosság lassú növekedése tapasztalható, ami v i 
szont alacsonyabb volt a megyei átlagnál. Ebből az övezetből is történt e lván
dorlás, ez azonban n e m ölelte fel az egész természetes szaporulatot. Megjegyezni 
kívánjuk, hogy a megyében Hunyad az egyedüli város, ahol a vizsgált időszak
ban a vándorlási együttható negatív volt. 

A megye többi övezetében a természetes szaporulatot meghaladó elvándorlás 
történt, vagyis ezeken a tájakon a lakosság abszolút számban is csökkent. Ennek 
okát ezen övezetek kizárólagos agrárjellegében kell keresnünk. E tájak lakossága 
csökkenésének megakadályozása érdekében ipartelepítés, városi központok kiépí
tése szükséges. E célt követve határozta el a megye vezetősége — az RKP 1971. 
évi Országos Konferenciája szel lemében — Mócs, Páncélcseh, Jára, Kiskalota, 
Gyalu városi jellegű központtá fejlesztését. Ez egyúttal az említett helységek 
iparosítását is jelenti. 

A más megyékkel és az országos átlaggal való összehasonlítás során csak 
a mezőgazdaságban és a n e m mezőgazdasági ágazatokban dolgozók arányát ve 
tettük össze. Íme az idevonatkozó adatok. 

Világosan kitűnik, hogy Kolozs megyében a n e m mezőgazdasági ágaza
tokban dolgozók aránya magasabb az országosnál, valamint Beszterce-Naszód és 
Szilágy megye idevonatkozó arányainál. Ennek fordítottját tapasztaljuk, ha a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányát vizsgáljuk. 

lakosság 51 218 44 359 42 151 
Szamoshát népsűrűség/km2 60,0 52,0 49,7 

% 100,0 86,6 82,3 

lakosság 580 344 629 746 689 010 
Összesen népsűrűség/km2 87,3 94,7 103,6 

% 100,0 108,5 118,7 



Az eltérések igen nagyok. Látszatra Kolozs messze megelőzte Szilágy és 
Beszterce-Naszód megyét. A látszat azonban nem mindenben egyezik meg a va 
lósággal. Ha mélyrehatóbban vizsgáljuk a kérdést, azt tapasztaljuk, hogy mind a 
három megyében, s országos vonatkozásban is, 100 konvencionális hektár mező
gazdasági területre nagyjából azonos számú munkaerő jut. Így például 1973-ban 
országos viszonylatban 100 konvencionális hektárra 29 munkaerő jutott, Kolozs 
megyében 32, Beszterce-Naszód megyében 35, Szilágy megyében 28. Az eltérések 
okai többek között a természeti föltételekben keresendők. 

A 100 konvencionális hektárra jutó, többé-kevésbé azonos számú mezőgazda
sági munkaerő Kolozs megyében a foglalkoztatott lakosság 33,1, Szilágy megyé
ben 64,6, Beszterce-Naszód megyében 64,8, országos viszonylatban 42 százalékát 
alkotja. Ez abból is következik, hogy Kolozs megyében kisebb a megművelt szán
tóterület aránya, mint például a Szilágyságban, és a dolgozók nagyobb hányada 
nyer alkalmazást az iparban, közlekedésben stb. Ugyanis a 100 hektárra, azaz egy 
négyzetkilométerre jutó népesség (népsűrűség) Kolozs megyében kétszer akkora, 
mint az említett két megyében, s meghaladja az országos szintet is. 

Ha feltételezzük, hogy az ország minden mezőgazdasági területét a lehető 
legintenzívebben kell megművelni , akkor a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
aránya a népsűrűségtől is függ. Továbbmenően vizsgálva a kérdést, azt látjuk, 
hogy Kolozs megyében a népsűrűség azért magasabb, mert területén három nagy 
ipari körzet alakult ki: a kolozsvár-napocai, a torda—gyéresi, a dés—gherlai. Ezek 
az ipari övezetek — melyek különösen a népi hatalom éveiben erőteljesen fe j 
lődtek — magukhoz vonzották a szomszédos megyékből is a mezőgazdálkodásból 
felszabadult munkaerőt. 

Így tehát Kolozs megye lakossága — az utóbbi öt évet k ivéve — a beván
dorlások következtében is növekedett, míg az említett megyékben a vándorlási 
együttható negatív volt, s többnyire meghaladta a természetes szaporulatot is. 

Szilágy és Beszterce-Naszód megyében, a mezőgazdaságból felszabadult mun
kaerő s a természetes szaporulat elvándorlásának megakadályozása érdekében erő
teljes iparfejlesztés folyik. Ez az iparfejlesztés az 1976—1980-as ötéves tervben 
hatalmas lendületet kap, ugyanis 1980-ra e megyék ipari termelésének el kell érnie 
a 10 milliárd lejt. 

Bemutattuk a Kolozs megye foglalkoztatott lakossága szerkezetében 1970— 
1973 között végbement változásokat. Ezek a változások lendületes gazdasági fe j 
lődésről vallanak. A jövőben további nagyarányú szerkezeti változások várhatók. 
Ami az 1976—1980-as ötéves terv időszakában fog bekövetkezni, már ismerjük. 
Az ötéves terv előirányzatai értelmében Kolozs megye iparában mintegy 25 000-
30 000 új ipari munkahely létesül, így a n e m mezőgazdaságban dolgozók aránya 
tovább növekszik, s eléri a foglalkoztatott lakosság 75-80 százalékát. 

Mărioara Salvanu—Keszi Harmath Sándor 

Bakó-Hetei Rozália kerámiája 



NEMZETKÖZI ÉLET 

Az ENSZ harmincadik évfordulóján 

Október 24-én lesz harminc éve, hogy fennáll és működik — a hajdani 
Népszövetség után — a második általános illetékességű, egyetemes jellegű nem
zetközi szervezet, az ENSZ. Az antifasiszta államok hozták létre, hogy a népek 
eszközeként a tartós, demokratikus béke megvalósítását szolgálja, szavatolja min 
den egyes ál lam és a világ biztonságát. 

1. Az emberiség óhaját fejezi ki az Alapokmány bevezetője, amikor kinyil
vánítja az ENSZ eltökéltségét, hogy megóvja „az eljövendő nemzedéket a háború 
csapásától, mely a mi életünkben már kétszer okozott az emberiségnek kimond
hatatlan szenvedést; fejezzük ki újra hitünket az ember alapvető jogaiban [ . . . ] ; 
hozzuk létre a törvényesség megőrzéséhez szükséges feltételeket; mozdítsuk elő 
a társadalmi előrehaladást, jobb életkörülmények megteremtését nagyobb sza
badságban". 

Az Alapokmány — az ENSZ születési bizonyítványa s egyben programja — 
elfogadása óta eltelt három évtized alatt a világ mélyreható változásokon ment 
át. Európa, Ázsia és Közép-Amerika 14 államában győzött a szocializmus; a szo
cialista rendszer részvétele az össztermelésben majdnem 40%-os, a világ lakos
ságának pedig egyharmadát öleli fel. A gyarmati rendszer bukásának következ
ményeképpen 70 új á l lam jött létre és harcol a békéért, szabadságért, társadalmi 
haladásért. 

Minden földrészen jelentős társadalmi erők működnek olyan új típusú n e m 
zetközi viszonyok létrehozásáért, amelyek a jogegyenlőség, a kölcsönös előnyök, 
az Alapokmányban foglalt elvek betartásán alapuljanak. A dél-vietnami, kam
bodzsai és laoszi nép győzelme, az a tény, hogy a portugál nép megdöntötte a 
fasiszta diktatúrát, s hogy új és új ál lamok foglalnak állást a szocializmusra való 
áttérés mellett, mind-mind azt bizonyítja, hogy a nemzetközi erőviszonyok m e g 
változtak. Nicolae Ceauşescu elvtárs mondotta: „A bekövetkezett változások leg
főbb jellemzője, hogy erőteljesen kifejezésre juttatják a világ népeinek akaratát, 
hogy saját maguk rendelkezzenek sorsuk fölött, hogy saját szándékaik szerint 
alakítsák életüket, minden külső beavatkozás nélkül." 

A bekövetkezett változások hatással vannak az Egyesült Nemzetek Szerveze
tére is. A tagállamok számának növekedésével (a kezdeti 51-ról a közgyűlés X X X . 
ülésszakának megkezdéséig 138-ra nőtt) a szervezet egyetemessé vált. Az USA 
és szövetségesei nincsenek már fölényben a közgyűlésen; a többséget jelenleg kis 
és közepes államok alkotják, köztük sok olyan, amely nemrég szabadult föl a 
gyarmati sorból. 

2. Harmincéves tevékenysége alatt az ENSZ számos fontos nemzetközi do
kumentumot fogadott el; ezek nagy hatást gyakoroltak a népek tudatára, az 
államok politikai gyakorlatára. 

Említsük meg ezek közül a legfontosabbakat. 1948-ban az ENSZ-közgyűlés 
elfogadta a fajirtás megelőzésére és megtorlására vonatkozó egyezményt, mely 
a népirtást az emberiség ellen elkövetett legnagyobb bűnnek minősíti, és köve
teli, hogy minden ál lam tegye meg a megfelelő intézkedéseket megelőzésére, va
lamint büntesse meg azokat, akik elkövetik. 

1948-ban nagy visszhangot keltett a nemzetközi közvéleményben az Emberi 
Jogok Nyilatkozata, mely a szervezet céljainak megfelelően a népek harcát fejezi 
ki e jogok érvényre juttatásáért. Ugyanakkor elfogadtak két egyezményt, amely 
a nyilatkozatban foglaltak jogi kötelezettséggé válását hivatott biztosítani. Romá
nia mindkettőt ratifikálta. 

Egy évvel később a nemzeti felszabadulásért vívott harc lendületének és 
sikereinek nyomására fogadták el a gyarmati népek és országok függetlenségé
nek megadására vonatkozó nyilatkozatot. A dokumentum felszólít minden álla
mot, hogy ismerje el és tartsa tiszteletben a népek önrendelkezési jogát, támo
gassa az elnyomott népek felszabadító harcát. 



Az egyik, 1960-as Nyilatkozat elősegítette a nemzetközi jog fejlődését és 
demokratizálódását. Ugyanezt a folyamatot mozdítja elő az 1970-ben elfogadott 
nyilatkozat az államok közötti baráti és együttműködési viszonyok jogi elveiről. 
Az Alapokmányban foglalt elvek tartalmának, valamint az ezekből fakadó jogok
nak és kötelezettségeknek a tisztázásáról van itt szó. 

Fontos dokumentumokat fogadott el az ENSZ az államok kozmikus térbeli 
tevékenységét i l letően is, a nemzetközi jog szempontjából szabályozva ezt az új 
tevékenységi területet. Elfogadtak még dokumentumokat mindenféle diszkriminá
ció megszüntetéséről, állami és nemzetközi szinten egyaránt, a nemzeti felség
vizeken kívül eső tengerek víz alatti kincseinek békés célokra, az egész emberi
ség javára való felhasználásáról, továbbá olyan okmányokat, melyek a nemzet
közi együttműködésre, a fejlődő országok támogatására vonatkoznak stb. 

1974-ben a közgyűlés elfogadta az államok gazdasági jogainak és kötelezett
ségeinek Alapokmányát és az agresszió meghatározását. Mindkettő a nemzetközi 
viszonyok megújítását és demokratizálásét, „az erő jogának" „a jog erejével" való 
helyettesítését szolgálja; céljuk a nemzetközi feszültség enyhülése, amennyiben 
minden állam, nagyságától és társadalmi-politikai rendszerétől függetlenül be 
fogja őket tartani. 

A három évtized folyamán Románia Szocialista Köztársaság is hozzájárult 
a dokumentumok elfogadásához, kezdeményezései, valamint más államok javas
latainak támogatása révén. Két évvel az ENSZ-be való felvétele után, 1957-ben, 
Románia határozattervezetet nyújtott be a nemzetközi gazdiasági együttműködés 
alapjait illetően, s ezt a közgyűlés el is fogadta. Ugyanakkor egyetemes jellegű 
nyilatkozat kidolgozását javasolta az alapelvekről, „melyek a kis és nagy, sze
gény és gazdag tagállamok közötti együttműködés gazdasági alapjául kell hogy 
szolgáljanak". 

1959-ben Románia javaslatára az ENSZ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 
fejlődő államok kőolajiparának fejlesztésére irányuló nemzetközi együttműködésről 
szóló nyilatkozatot. A dokumentum felkéri a szervezetet, hogy segítse a fejletlen, 
de olajban gazdag államokat saját kőolajiparuk kiépítésében. A közgyűlés XVIII. 
ülésszakán országunk és más országok a gazdasági fejlődés tervszerűsítéséről szóló 
nyilatkozat elfogadását indítványozták. 

Az ENSZ-közgyűlés XX. ülésszakán több, Románia javasolta dokumentumot 
fogadtak el, így a béke, a kölcsönös megbecsülés és a népek közötti megértés 
eszméinek az ifjúság soraiban való terjesztésére vonatkozó nyilatkozatot. Ez a 
szervezet első olyan határozata, mely az ifjú nemzedék nevelésével foglalkozik. 
Első pontja leszögezi: „Az ifjúságot a béke, igazság, szabadság, a kölcsönös meg
becsülés és megértés szellemében kell nevelni, az emberek és a nemzetek jog
egyenlősége, a társadalmi-gazdasági haladás, a lefegyverzés, a nemzetközi béke és 
biztonság megőrzése érdekében." 

Az ugyanakkor elfogadott másik dokumentum azokra az intézkedésekre v o 
natkozik, amelyeket regionális szinten kell megtenni a különböző társadalmi és 
politikai rendszerű európai államok jószomszédi viszonyának javulása érdekében. 
Ez az első, Európával foglalkozó ENSZ-dokumentum felhívja a figyelmet az euró
pai biztonság megerősítésének szükségességére. Az ENSZ „hangsúlyozza a kap
csolatok megtartásának és kiterjesztésének fontosságát az európai népek békés 
együttműködésére, az európai béke minden módon való megerősítésére nézve". 

Románia javaslatára fogadták el a nemzetközi turisztikai évre vonatkozó 
határozatot annak kifejezéseképpen, hogy a turizmus nemcsak az emberek kö 
zötti kapcsolatokat, s ezáltal a népek mélyebb megismerését segíti elő, hanem 
hozzájárul a fejlődő országok gazdasági haladásához is. 

A közgyűlés XXII. ülésszaka a következő, Románia indítványozta határoza
tokat fogadta el: Az Ipari Fejlesztés Tanácsának Jelentése, Az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságának szerepe a nemzetközi gazdasági együttműködésben, Tu
domány és technológia. Mindez a szocialista Románia arra irányuló törekvését 
jelzi, hogy a tudomány és technológia előnyeiből minden ország kivegye részét, 
lévén a tudomány a gazdasági és társadalmi fejlődés egyik fontos mozgatója, a 
fejlődő országok haladásának, a köztük és a gazdag országok között fennálló 
egyenlőtlenség csökkentésének jelentős tényezője. Szintén Románia kezdeménye
zésére fogadták el az 1965. évi nyilatkozat alkalmazásáról szóló dokumentumot s 
a nemzeti és nemzetközi szinten megteendő közös, az ifjúság óhajainak kielégí
tését, az ifjúságnak a nemzeti és nemzetközi fejlődésben való részvételét célzó 
akciókra vonatkozó határozatot. 

A fegyverkezési hajsza korlátozása és megszüntetése, a lefegyverzés terén is 
számos határozatot kezdeményezett Románia. Ilyen például a fegyverkezési ha j 
sza társadalmi és gazdasági következményeivel, a nemzetközi békére és bizton-



ságra tett káros hatásával foglalkozó határozat, melyben az ENSZ-közgyűlés fel
hív minden államot, hogy az általános lefegyverzést előkészítendő tegyen haté
kony intézkedéseket a fegyverkezési hajsza megszüntetésére — különösen nuk
leáris téren. 

Egy másik terület, amelyet Románia indítványai érintettek, az ENSZ n e m 
zetközi szerepének növelése, tevékenységének demokratizálása és javítása. A köz
gyűlés XXVII. ülésszakán fogadták el Románia javaslatára az ENSZ-nek a n e m 
zetközi béke és biztonság megőrzésében és megerősítésében, a nemzetközi együtt
működés fejlesztésében, a nemzetközi jog elvei betartásának biztosításában ját
szott szerepe növeléséről szóló határozatot. A kérdés a XXVIII . és XXIX. ülés
szak napirendjén is szerepelt, újabb határozatok elfogadására került sor, amelyek 
hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az ENSZ nagyobb eredménnyel m ű 
ködjön az államok függetlenségének és szuverenitásának erősítése érdekében, hogy 
lépjen fel erélyesen az agresszió és minden más olyan tett ellen, amely a n e m 
zetközi békét és biztonságot veszélyezteti. 

Az ENSZ-ben és más nemzetközi szerv keretében előterjesztett román ja
vaslatok elnyerték a többi tagállam támogatását. Az RKP Programja kifejti, 
hogy „az ENSZ és más nemzetközi szervek egyre nagyobb szerepet játszanak egy 
új nemzetközi rend megvalósításában, a nemzetközi viszonyok demokratizálásá
ban". 

3. Ami az ENSZ perspektíváit illeti, hatékonysága attól függ, hogy a tag
államok, különösen a Biztonsági Tanács állandó tagjai milyen mértékben fogják 
tiszteletben tartani az Alapokmányt, az elfogadott határozatokat. Az ENSZ főtit
kára 1974-i jelentésében kifejti: az Alapokmányban foglalt béke és biztonsági 
rendszer lényege az, hogy a tagállamok a határozatokat, főleg a Biztonsági Ta
nács határozatait tartsák tiszteletben. Ennek hiányában az ENSZ tevékenysége, 
a „fejlődés vagy a lefegyverzés" évtizedei n e m hozták meg a várt eredményt, s 
ez csalódást okozott a nemzetközi közvéleményben. 

Az ENSZ n e m államfeletti szerv, hanem olyan szervezet, amely a tagállamok 
szuverén egyenlőségén alapszik. Éppen ezért tevékenységének hatékonysága attól 
függ, hogy miként viszonyulnak hozzá, mennyire támogatják a tagállamok. Erre 
vonatkozólag az ENSZ főtitkára kijelentette, hogy a szervezet hatékonyabb l e 
hetne, ha a tagállamok betartanák határozatait, ha befolyásukat mindig a hatá
rozatok életbe léptetésére használnák fel. 

A nemzetközi helyzet jelenleg bonyolult és ellentmondásos, de megvannak 
a problémák megoldásához, a béke és a haladás biztosításához szükséges társa
dalmi erők. Természetes az — mondotta az ENSZ főtitkára —, hogy az egyéni 
jogok semmibe vétele, a világháború veszélye, az állampolgári erők hanyatlása 
vagy a rossz gazdasági perspektívák nyugtalanítóan hatnak. De n e m elég társa
dalmunk hanyatlását csak bemutatni; sok mindent tehetünk e veszélyek elhárí
tásáért, egy olyan társadalom felépítéséért, mely jobban ellen tud állni. 

Románia eddigi működése az ENSZ-ben biztosítéka annak, hogy továbbra 
is a szervezet tevékenységének javulásán fog munkálkodni, azon, hogy az jobb 
körülmények között tölthesse be az Alapokmánynak megfelelő szerepet. Az RKP 
Programja kimondja, hogy „a Román Kommunista Párt következetesen fog cse
lekedni az ENSZ és a többi nemzetközi szervezet tökéletesedése és demokratizá
lása, szerepük növelése érdekében, annak érdekében, hogy minden ál lam részt 
vegyen tevékenységükben és vezetésükben, hogy a határozatokat az egyetértés 
elvének alapján hozzák meg". 

Marţian I. Niciu 

Dénes Sándor: Falitál 



ÉLŐ TÖRTÉNELEM 

35 év telt el 
az imperialista bécsi döntés óta 

A második világháború első éveiben Románia a hitlerista német terjeszkedés, 
a más államok belügyeibe való beavatkozás imperialista politikájának esett á ldo
zatául. 1940 nyarán a tengelyhatalmak rákényszerítették a szörnyűséges bécsi dön
tést, melynek következményeként elszakították tőle Erdély északi részét. Már a 
kezdet kezdetén a román nép határozottan kifejezte ellenkezését ezzel az önkényes, 
jellegzetesen fasiszta döntéssel szemben, s kérte, hogy fegyverrel harcolhasson a 
haza területi épségének és önállóságának megvédéséért. A Román Kommunista 
Párt a néptömegek érdekeinek hű képviselőjeként határozott elutasító magatar
tást tanúsított az országra kényszerített végzéssel szemben. Nemzetiségre való te
kintet nélkül az egész nép törekvéseinek eleget téve a kommunista párt — a 
MADOSZ-szal, az Ekésfronttal s más szervezetekkel együttműködve — tiltakozó 
tüntetéseket szervezett a fasiszta döntés ellen. 

A 35 évvel ezelőtt az egész országban lezajlott tüntetések módot nyújtottak 
a tömegeknek, hogy visszautasítsák az önkényes bécsi határozatokat. E tüntetések 
erőteljesen bizonyították, hogy a nép számára n e m közömbös országa területének 
épsége, ellenkezőleg, kész a legnagyobb áldozat, élete árán is megvédeni az ősi 
rögöt. Ellenszegülésének méretei és határozottsága révén a román nép értésére 
adta a világ közvéleményének, hogy a ráerőszakolt bécsi bíráskodás n e m lehet 
tartós, hiszen kezdettől fogva magán viselte az imperialista önkényesség és az ideig
lenesség bélyegét. 

Az imperialista bécsi döntés a román nép ezeréves jogainak lábbal tiprását 
jelentette, nem vette tekintetbe a legnyilvánvalóbb történelmi realitásokat, n e m 
számolt a román nép évszázadokon át folytatott küzdelmeivel, hogy létét és foly
tonosságát biztosítsa azon a földön, ahol létrejött és kifejlődött. 

Mint az egykori Dácia területén kialakult egységes nép, kénytelen volt szám
talan csatát vívni nemzeti egysége, hazája sértetlensége és a szabad élethez való 
joga védelmében. Miként az RKP programja is rámutat, népünk történelme a 
szabadságért és a társadalmi igazságért, a függetlenségért, a haladásért és civili
zációért vívott szakadatlan harcok története: „Ez a sajátosság rányomja bélyegét 
Románia egész társadalmi fejlődésére, a román nép természetére és gondolkodás
módjára, történelmi sorsára, amelyet a határozott, áldozatteljes küzdelem jel lem
zett a szabadságért és az egységért, ama jogáért, hogy ura legyen saját országának." 

A történelem mostoha viszonyai ellenére az egység és függetlenség eszménye 
állandóan lelkesítette a tömegeket. Az állami egység kiteljesítése — ami a román 
nép számára létföltétel volt — 1918-ban valósult meg a nép széles rétegei, a mun
kásság, a parasztság, az értelmiség harcának eredményeként. Erdély egyesülése 
Romániával népünk százados egységtörekvéseinek teljesülését, a történelmi szük
ségszerűség érvényesülését jelentette, amaz álmok valóra válását, amelyekért az 
elődök számtalan nemzedéke hozott véráldozatot. A társadalmi-politikai esemé
nyek egész történelmi folyamata igazolja azt a tételt, amely szerint az egységes 
román nemzeti á l lam létrejötte n e m az esetlegesség, nem a konjunkturális he ly
zet, nem a tárgyalóasztalnál létrejött megegyezés következménye; a békeszerződés 
nem tett egyebet, mint hogy szentesítette a néptömegek harca nyomán kialakult 
tényállapotot. 

A negyedik évtized második felében a hitlerizmus gyors fölfejlődése Német
országot a háborús terjeszkedés, a világuralmi törekvések tűzfészkévé alakította 
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át. Ilyen viszonylatban Németország támogatni kezdte a horthysta Magyarország
nak azokat a határrevíziós törekvéseit, amelyek Románia területe egy részének 
bekebelezésére irányultak. Ily módon a német imperializmussal és a horthysta 
Magyarország területi követeléseivel szemben a nemzeti érdekek védelme Románia 
politikai életének alapvető kérdése lett, s különleges nemzeti jelentőséget kapott 
a munkásosztály, az összes haladó erők harca a fasiszta veszély ellen. 

E körülmények között a Román Kommunista Párt legfontosabb föladatának 
tekintette a nemzeti erők mozgósítását a náci Németország politikája ellen, amely 
a népek leigázását célozta, és veszélyeztette mind a nemzeti függetlenséget, mind 
a nemzetközi békét. 

Ebben a rendkívül bonyolult helyzetben Románia reakciós körei elárulták 
a nemzet érdekeit, s az országot a fasiszta Németország karjai közé vetették. 
Romániával szemben, céljaik érdekében, a hitleristák kényszerítő eszközként hasz
nálták föl a horthysta határrevíziós polit ikát Ismeretes, hogy a két háború között 
a horthysta Magyarország széles körű diplomáciai és politikai tevékenységet fejtett 
ki Erdély elhódítása érdekében. Evégett a határok revízióját a hivatalos á l lam
politika rangjára emelték. 1939. április 27-én Teleki Pál, a horthysta Magyarország 
miniszterelnöke kijelentette: Erdély követelése Magyarország politikájának homlok
terében marad, és az elcsatolásra előbb-utóbb sor kerül. 

Horthy egy 1940 júliusában kelt levelében arra emlékeztette Hitlert, hogy az 
első világháború után, amikor az egész világ szembefordult Németországgal, Ma
gyarország volt az egyetlen hű barátja. Horthy úgy tüntette föl Magyarországot, 
mint „a kommunizmussal szembenálló bástyát", s e „küldetés" teljesítését Erdély 
elfoglalásához kötötte. A Kárpátok birtoklása nélkül nem lehet eleget tenni ennek 
a küldetésnek — állította Horthy. Erdély Európa egyetlen természetes erődje, s 
Németország számára célszerű, hogy megbízható kezekben tudja — írta Horthy. 

Hogy a tengelyhatalmak jóváhagyását és támogatását Erdély lerohanásához 
megnyerjék, diplomáciai akcióik során a horthysta vezető körök számos találkozót 
és megbeszélést kezdeményeztek a hitleri Németország és a fasiszta Olaszország 
képviselőivel, akik 1940 augusztusában végül is kielégítették területi követeléseiket. 

A nemzetközi jogokat lábbal tipró fasiszta hatalmak saját kezdeményezé
sükből „nemzetközi döntőbíróságot" alakítottak, s 1940. augusztus 29-re meghív
ták Bécsbe Magyarország és Románia küldöttségeit. Aznap este, miként a Stefani-
ügynökség hírül adta, a horthysta kormány hivatalosan közölte, hogy „ellenvetés 
nélkül elfogadja a tengelyhatalmak tanácsait és döntéseit". 1940. augusztus 30-án 
a tengelyhatalmak a Belvedere kastélyban arra kötelezték Romániát, hogy adja 
át a horthysta Magyarországnak Erdély északi részét, 43 492 négyzetkilométernyi 
területet, 2 667 007 lakossal, amelynek 50,2%-a román és 37,1%-a magyar volt. 

A román nép teljes egységben utasította vissza az imperialista bécsi döntés 
igazságtalan föltételeit, s n e m adta jóváhagyását az ország feldarabolásához. A 
fasiszta döntés visszautasítása testet öltött az egész ország népét átfogó antifasiszta 
tömegtüntetésekben. Azokban a román nép számára nehéz megpróbáltatással járó 
napokban „a kommunista párt, különböző politikai körök, a MADOSZ és más 
demokratikus és politikai szervezetek, beleértve a hadseregbeli csoportokat is — 
hangoztatta Nicolae Ceauşescu elvtárs — szembeszegültek a diktátummal, az ország 
különféle központjaiban hatalmas tömegtüntetéseket szerveztek, s kérték, hogy 
térjenek át a haza területi épségét és függetlenségét védelmező fegyveres harcra 
a haza területi épségéinek és függetlenségének megvédése érdekében". 

Az ország érdeke azt kívánta, hogy utasítsák vissza a döntést, s fegyverrel 
védjék meg az ország területi épségét, önállóságát a fasiszta agresszióval szem
ben. De a polgári-földesúri Románia kormánykörei elárulták a nemzet ügyét, mint
hogy féltek tulajdon népüknek a fasiszta megszállók ellen vívandó harcától. Ami
kor Európa valamennyi nagyhatalma cserbenhagyta Romániát, ki volt szolgáltatva 
a hitleri Németország kénye-kedvének, a királyi diktatúra a "Vasgárda és a többi 
fasiszta csoportosulás jóváhagyásával elfogadta a bécsi döntést. Iuliu Maniu, az 
N P P és Dinu Brătianu, a liberális párt vezetője a döntés ellen nyilatkozott ugyan, 
de mindent megtett, hogy fékezze az ország fegyveres védelmét követelő tömegek 
lendületét; lemondták még azokat a tiltakozó gyűléseket is, melyeket eredetileg 
ók hívtak össze, s nyíltan elleneztek mindennemű tömegtüntetést. A polgári „tör
ténelmi" pártok n e m válaszoltak a kommunista pártnak arra a javaslatára, hogy 
közösen küzdjenek egy olyan demokratikus kormány hatalomra jutásáért, _ amely 
elutasította volna a bécsi döntést, és megszervezte volna az ország határainak 
védelmét. 



Nyomban a bécsi döntés közzététele után a kommunista párt megbélyegezte 
az imperialista diktátumot, szembefordult a hitlerizmussal és az ország vezető kö
reinek hazaárulásával. Az RKP KB lapja, az illegális Scînteia 1940. augusztus 
31-én írta: „Elvtársak, az imperialisták szolgái, az ország polgársága és tőkései, 
valamint a történelmi pártok vezetői eladták Észak-Erdélyt . . ." 

A tömegek fölháborodása óriási hullámként csapott föl, mihelyt közzétették 
a szörnyű bécsi végzést. Augusztus 30-ról 31-re virradó éjszaka Kolozsvár és más 
erdélyi városok hatalmas tiltakozó tüntetések színterévé váltak. „Inkább megha
lunk", „Jobb meghalni dicső harcban, semhogy ismét rabokká váljunk ősi föl
dünkön" — hangoztatták a tüntetők. „Erdély fővárosában a románok tízezrei vo 
nultak ki a csillagos szabad ég alá, hogy kifejezzék mélységes fölháborodásukat 
ama határozat ellen, amely rabságba döntésüket célozza — írja a korabeli sajtó. 
— Kolozsvár széles utcáin, a Főtéren, a városháza előtt a tömeg viharos hangulat
ban fejezte ki, hogy élete árán is kész ellentállni. Az egész lakosság, élén a vasúti 
és más gyári munkássággal, három napon át tüntetett a következő jelszavak je
gyében: »Le a bécsi döntéssel !«, »Igazságot akarunk !«, »Népi kormányt akarunk !«" 

Ugyane jelszavakkal tüntettek szeptember elsején Bukarestben az egyetem 
előtt és a Calea Victorieien a Palota előtt. Mindenütt az országban — Váradon, 
Szebenben, Brassóban, Iaşi-ban, Konstancán, Nagybányán, Tordán, Szászsebesen, 
Aranyosgyéresen, a Maros völgyében — tíz- meg tízezer munkás, paraszt, értelmi
ségi, katona tüntetett azokban a napokban a területi épség, a nemzeti független
ség megvédése érdekében. Temesváron a vasúti munkások az RKP tartományi 
bizottságának fölhívására beszüntették a munkát, s kivonultak az utcára; ott ezrek 
csatlakoztak nyomban hozzájuk, s a német konzulátus elé érve áttörték a rend
őrség, valamint a fegyverrel fenyegetőző fasiszta bandák védelmi vonalát, s fel
dúlták az épületet. 

A román hadsereg ugyanazzal a fölháborodással fogadta a Romániára erő
szakolt imperialista döntést. „Nagy elégedetlenséget keltett a csapat soraiban a 
bécsi döntés, amely harc nélkül adat át területeket [...] úgy tekintik ezt, mint 
gyalázattal egyenlő méltatlanságot" — állítja a hatodik hadtestparancsnokság je
lentése 1940 augusztusában. Egy nagy egység vezetősége ugyanebben a szellemben 
jelentette 1940. augusztus 21-én: „Ez a jelentés eredetileg más arculatú volt, tegnap 
akartuk elküldeni, abban a reményben, hogy a sors n e m foszt meg bennünket attól 
a megtiszteltetéstől, hogy mellünkkel védjük meg e földet [...] s a hozzá fűződő 
ezeréves jogunkat. De a vi l lám lecsapott." 

Számos egységparancsnok jelezte: „Általános a fölháborodás, sőt a lelki lá
zongás a diktátum ellen, amely Erdély egy részének átadására kényszerít bennün
ket." A 31. gyalogezred parancsnoksága jelenti, hogy „az Erdély területe egy részé
nek átadásáról szóló hírek elkeseredést keltettek a csapat soraiban, egyes katonák 
sírtak". 

Megemlítendő, hogy számos katonai egység, amely Erdély északi részén állo
másozott, megtagadta a visszavonulási parancs teljesítését. Az állambiztonsági 
főigazgatóság jelentette szeptember elején: „Az Erdélyben tartózkodó egységek 
parancsnokai megtagadták a hadsereg leszerelésére és a Magyarország határa men
tén húzódó erődök és hadállások elhagyására vonatkozó parancsot. A parancsnokok 
kijelentették: tántoríthatatlanul a fronton maradnak, hogy ellentállhassanak a 
magyar támadásnak." Az egész hadsereg hangulatának kifejezéseként a szebeni 
7. hadtestparancsnokság kivonult az utcára, csatlakozott a tüntetőkhöz, s a menet 
élén bejárta az egész várost. 

A bécsi döntés elleni megmozdulás méreteit, a román népnek a hitleri Német
ország ellen táplált határtalan gyűlöletét tükrözi a bukaresti német követségnek 
a Reich külügyminisztériumába küldött szeptember 3-i jelentése i s : „Egész Erdély
ben tüntetnek, s ezt kiáltják: »Le Hitlerrel!«, »Le Mussolinival!«, »Nem adjuk 
oda Erdélyt!« Az erdélyi tüntetések során királyellenes kiáltások hangzottak 
el. A hadsereg sokfelé ellenséges érzületet táplál vele szemben, mert kész a döntés 
alkalmazására." 

A román nép határozott tiltakozása az imperialista bécsi döntéssel szemben 
széles körű nemzetközi visszhangot keltett. A londoni rádió szeptember 2-i adása 
rámutatott, hogy a „Le Hitlerrel!" jelszó „tegnap egész Erdélyben visszhangzott. 
Két, Szatmáron állomásozó román hadosztály, valamint az ismert hős, Strat ezre
des vezette ezred megtagadta a visszavonulást." Szeptember 3-án ugyanaz az adó 
jelentette: „Romániában nagy tüntetések zajlottak le. Brassóban a német kisebbség 
is részt vett a tüntetésben. Az olasz és német konzulátust megrongálták. A pa
rasztok megszállták a határmenti erődítéseket, minthogy a hadsereg visszavonu-



lási parancsot kapott. Főleg attól tartanak [ti. a parasztok], hogy visszaveszik tőlük 
a nekik juttatott földet, és ismét zsellérsorba jutnak. A királyi palotát, Németor
szág, Olaszország és Magyarország követségét csapatok őrzik." 

A United Press azt jelenti Brassóból, hogy a tüntetők bevonultak a német 
konzulátus épületébe, és letépték Hitler képét. A daventryi rádió magyar adása 
szeptember 3-án a következőt közölte: „Az Erdélyből érkezett hírek szerint a 
németellenes tüntetések mind kétségbeesettebbek. A román tisztek keserűséggel be
szélnek Németországról. A nép a templomokban bosszúra esküszik, mialatt a ro
mán csapatok visszavonulnak. Úgy hírlik, Németország támadással fenyegette meg 
Romániát, ha a németellenes tüntetések n e m szűnnek meg [ . . . ] az incidensek 
mind gyakoribbak." A pittsburgi rádió szeptember 2-i angol nyelvű adásában így 
jellemezte a román nép lelkiállapotát: „A román nép inkább kész harcolni, s em
hogy magyar uralom alatt éljen. Az ellenállás óráról órára nő, s tetőpontját a 
magyar csapatok Erdélybe érkezésekor fogja elérni." A philadelphiai rádió ezt 
közölte: „A román lakosság készen állott Erdély fegyveres védelmére. Csupán 
vezetőinek szavára várt. E szavak azonban n e m hangzottak el, s ezért n e m állít
hatták meg a magyar csapatok román területen való előrenyomulását." A N e w 
York-i rádió bejelentette: „Számos önkéntes megy Erdélybe, hogy megvédje az 
azon a területen élő románokat, és harcoljon e terület magyar megszállása ellen. 
Az önkéntesek többsége a román haderő katonája, akik miután leszerelték őket, 
harcolni akarnak." 

A román nép elszánt Hitler-ellenes magatartása arra késztette Fabriciust, 
Németország bukaresti nagykövetét, hogy Mihail Manoilescuval, Románia külügy
miniszterével a következőket közölje: „Most kaptam kézhez a bánsági állapotokról 
szóló mellékelt jelentést. A helyzet annyira súlyosbodott, hogy kérnem kell önt, 
azonnal intézkedjenek, s vessenek véget ennek a magatartásnak [ . . . ] ellenkező 
esetben valami nagyon komoly dologtól kell tartanunk. Hálás lennék, ha értesí
tene, milyen intézkedések történtek, hogy azonnal tájékoztathassam kormányomat." 
Azonban, miként a The New York Times írta szeptember 3-án, „noha a ti lta
kozásokat erőszakkal elfojtják, nem meglepő, hogy Romániában fölkelésről be
szélnek [ . . . ] A hangulat olyannyira forró, hogy egyáltalán n e m biztos, hogy az 
átadandó terület kiürítése megtörténik-e a németek kívánta rendben és gyor
sasággal." 

Említésre méltók a nemzetközi sajtó más megállapításai is. Az ankarai 
rádió például a romániai eseményekkel foglalkozva rámutatott, hogy a Berlin— 
Róma tengely Románia ellen hozott intézkedései keserűséget keltettek a román 
lakosság soraiban. A tiltakozó tüntetésekkel kapcsolatban megjegyzi: „Az ország 
n e m tudta hidegvérrel fogadni a német bíráskodást. Minthogy a kés a csontjáig 
hatolt, a román nép ráébredt Németország eljárásának igaztalan voltára, s i sme
retes, hogy Brassóban megállították a német konzulátus kocsiját, letépték és 
megtaposták a horogkeresztet. Semmi sem riasztja meg a román lakosságot. A 
berlini kormány mind haragudhat. A nép magatartása és néhány tábornoké, 
akik kiléptek a hadseregből, hogy harcolhassanak a kormány szándékai ellen, 
tanúsítja nemzeti törekvéseiket és eszményeiket, valamint a Románia iránt érzett 
szeretetüket [ . . . ] A román nép sohasem fogja elfelejteni ezt a Németországtól 
kapott tragikus és szégyenteljes csapást." A tiltakozó megmozdulásokról és a 
román nép fájdalmáról szólva a Tan című isztambuli lap szeptember 4-i szá
mában így írt: „Ezek a megmozdulások jelzik, hogy a kialakult nemzetek szá
mára elmúlt a tárgyalóasztalnál történő fölosztás kora [ . . . ] Nem lehet előre 
látni, hova vezet a tiltakozó mozgalom, amely fölkelés méreteit kezdi ölteni. Sok 
példa bizonyítja azonban, milyen veszélyes dolog játszani egy létének tudatára 
ébredt nemzet függetlenségével és országa területi épségével." Az Ankara c ímű 
francia nyelvű hetilap rámutatott, hogy „Romániában a bécsi döntés olyan heves 
visszatetszést váltott ki, hogy sürgős és rendkívüli intézkedésekre volt szükség 
nemcsak a rend és csend fönntartásáért, hanem maga a korona megmentése 
érdekében is". 

A 35 évvel ezelőtt, a bécsi döntés ellen lezajlott nagy tömegtüntetéseket — 
népünk izzó hazafiságának e megnyilvánulásait — úgy jegyzi föl a történelem, 
mint a nemzeti egységért és függetlenségért, a haza területi épségéért, az im
perialista uralmi, agressziós és diktátumra épülő politikával szemben vívott harc 
jelentős csatáit. E tüntetésekben a románok mellett részt vettek a magyar és a 
német dolgozók is, az egész nép. E megmozdulások fényesen igazolták a párt 
marxi—lenini nemzeti politikájának azt a törekvését, hogy nemzetiségre való 
tekintet nélkül erősítse az összes dolgozók egységét hazánk területi épségének 
és önállóságának védelmében. 



A nép alapvető érdekeit juttatta kifejezésre a Román Kommunista Párt, 
amikor a szörnyűséges fasiszta bécsi döntést követő korszak folyamán mindvégig 
ébren tartotta e bíráskodás semmissé nyilvánításának és a haza területi egy
sége helyreállításának eszméjét. Az 1940. augusztus 30. után kidolgozott összes 
dokumentumokban harcra szólítja a népet a katonai-fasiszta diktatúra megdön
tésére, a szovjetellenes háború megtagadására, és Erdély északi részének fölsza
badítására. Az 1944. augusztusi antifasiszta és antiimperialista fegyveres nemzeti 
fölkelés győzelme, a fegyvereknek a hitleri Németország ellen fordítása, Románia 
átállása a Hitler-ellenes koalíció oldalára lehetővé tette — többek közt — e 
nagy nemzeti törekvés valóra váltását is. Románia részvétele — teljes hadi, e m 
beri és gazdasági erejével — a Hitler-ellenes háborúban, a román haderő hősi 
harca a vitéz szovjet csapatok oldalán meghozta az ország területének teljes 
fölszabadulását. Később, 1947. február 10-én a párizsi béketárgyalás semmisnek 
és meg n e m történtnek nyilvánította a bécsi döntést, s megerősítette annak a 
történelmi ténynek, helyzetnek a jogosságát, amelyet hősi harc árán a román 
nép, a román hadsereg, a szovjet haderővel vállvetve vívott ki : helyreállította 
a régi határt Románia és Magyarország között. 

A román katonáknak a hitleri Németország ellen vívott háborúban tanú
sított hősiessége és áldozatkészsége lényegében véve a bécsi döntés ellen kirob
bant tömegtüntetések fegyveres folytatása volt. „Az összes harcosok ama hő 
óhaja, hogy biztosítsák szeretett hazánk jövőjét — hangsúlyozza a IV. Hadsereg 
Parancsnokságának 1945. május 30-i 167. napiparancsa — megacélozta a katonák 
lelkét és testét, akik hőskölteménybe illőn vetették magukat a harcba, [ . . . ] 
hogy fölszabadítsák a horthysta német—magyar iga alól Észak-Erdélyben elnyo
mott v é r e i k e t . . . " 

A történelem, az események kifejlete igazolta és igazolja, hogy az erőszak 
és a diktátum politikája, az államok függetlenségének és önállóságának meg-
tiprása, területük egységének széttagolása kudarcra van kárhoztatva, s nincs az 
az erő, bármily hatalmas legyen is, amely képes legyőzni azt a népet, amely 
elszántan védelmezi nemzeti létét, törvényes jogait mindennemű idegen uralom
mal s z e m b e n . . . 

Napjainkban tanúi vagyunk szerte a világon a népakarat arra irányuló 
erőteljes megnyilvánulásainak, hogy véget vessenek az imperialista, kolonialista 
és neokolonialista politikának, hogy külső beavatkozástól mentesen törekvéseik
nek megfelelő életet éljenek. E mélységesen anakronisztikus politika teljes elve
tése, az elavult nemzetközi állapotok fölszámolása új világrend, új típusú kap
csolatok létrejöttét teszi szükségessé. Mindennek alapja a teljes jogegyenlőség, a 
nemzeti függetlenség és önállóság tiszteletben tartása, a belügyekbe való be nem 
avatkozás, minden nép ama elidegeníthetetlen jogának biztosítása, hogy ura le 
gyen sorsának. „Egyetlen pillanatra se felejtsük el — hangoztatta Nicolae 
Ceauşescu elvtárs —, hogy valamely nép függetlensége és önállósága, jóléte és 
boldogsága n e m valósítható meg más nép, más nemzet rovására; csupán a többi 
nép függetlenségének és önállóságának tiszteletben tartása révén biztosítható va 
lamennyi nemzet előrehaladása, függetlensége és boldogsága." 

A hazánk fölszabadulása óta eltelt több mint három évtized alatt népünk 
a Román Kommunista Párt vezetésével döntő jelentőségű győzelmeket aratott. A 
szocializmus végleges győzelme, az ember ember általi kizsákmányolásának föl
számolása, az ipar, a mezőgazdaság, a tudomány és a technika terén elért szá
mottevő haladás, a nemzeti elnyomatás és egyenlőtlenség végérvényes fölszámo
lása és az összes dolgozók jogegyenlőségének megvalósítása nemzetiségre való 
tekintet nélkül, a szocialista román nemzet virágzó fejlődése — mindez gyökeresen 
megváltoztatta az ország társadalmi-gazdasági arculatát, a román nép életének 
egész folyamatát. Szorosan fölzárkózva a Román Kommunista Párt köré, orszá
gunk dolgozói, nemzetiségi különbség nélkül, románok, magyarok, németek, szer
bek erőfeszítéseiket testvéri módon egyesítve építik a sokoldalúan fejlett szocia
lista társadalmat, s dolgoznak közös hazánk, a szocialista Románia fölvirágzá
sáért és haladásáért. 

Népünk szüntelen szabadságharcának gazdag hagyományai, a nemzeti füg
getlenségért és önállóságért vívott küzdelem öröksége napjainkban a hazafias 
érzés kiapadhatatlan erőforrásául szolgál a szocializmus és kommunizmus Romá
nia földjén történő építésében, az RKP XI. kongresszusa történelmi jelentőségű 
határozatainak valóra váltásában. 

Traian Bunescu 



Emlékezés 
a Városi és Falusi Dolgozók Blokkjára 

Azoknak a tömegszervezeteknek a hosszú sorában, amelyek a Román Kom
munista Párt kezdeményezése nyomán jöttek létre és irányítása alatt tevékeny
kedtek, jelentős helyet foglalt el az 50 évvel ezelőtt megalakult Városi és Falusi 
Dolgozók Blokkja. 

Az 1924 júliusában törvényen kívül helyezett Román Kommunista Párt, 
abból a lenini tanításból kiindulva, hogy „a legális és az illegális munka, a le 
gális és az illegális szervezetek egyesítése nélkül szó sem lehet a proletariátus 
valóban forradalmi pártjáról" (V. I. Lenin: Összes Művei, 40. Budapest, 1974. 58.), 
az új helyzetnek megfelelő harci taktikát dolgozott ki, keresztülhúzva az uralkodó 
osztályoknak azt a törekvését, hogy a munkásmozgalmat megfosszák vezetőjétől. 
„A kommunista párt él és élni fog! — írta a Socialismul 1924. június 14-én i l le
gálisan megjelent száma. — A földből, amelybe az oligarchia el akarja temetni, 
a kommunista párt új erővel születik újjá. A legalitás területéről elűzve, a kom
munista párt az illegalitásban is folytatni fogja a harcot, bővítve tevékenységét 
és szervezetét, mélyebbre bocsátva gyökereit a dolgozó nép tömegeibe." Illegális 
apparátusát a párt a gyári és üzemi sejtek megszervezésével építette ki. Ezek al
kották politikai munkájának súlypontját, az ipari munkásság soraiba való behato
lásának szervezeti formáit. Az illegális tevékenységnek az összes legális lehető
ségekkel való összekapcsolása érdekében köréjük szövődött a tömegszervezetek 
hálózata, amelybe az 1921 és 1944 közötti évek során mintegy 60 demokratikus, 
hazafias és antifasiszta szervezet tartozott. 

A Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának megszervezése még 1924 tavaszán, 
a párt illegalitásba kényszerítésével egyidejűleg kezdődött, létrehozására azonban 
1925 őszén került sor azzal a céllal, hogy egybekovácsolja a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság szövetségét a tőkés-földesúri rendszer elleni harcban. Program
ját is, amelyet a Blokk akcióbizottságainak 1926 áprilisában megtartott konferen
ciáján fogadtak el, általában ezeknek a célkitűzéseknek megfelelően fogalmazták 
meg. Hangot adtak a dolgozók valamennyi társadalmi kategóriáját érintő köve
telésnek: a liberális kormányzat idején hozott munkás- és parasztellenes törvé
nyek hatálytalanítása; a dolgozó tömegek és az együttélő nemzetiségek jogainak 
szélesítése; az ostromállapot és a cenzúra megszüntetése az ország egész területén; 
a rögtönítélő bíróságok, a csendőrség és a sziguranca megszüntetése; általános 
amnesztia; a szólás- és sajtószabadság, a városi és falusi dolgozó tömegek gyüle
kezési és szervezkedési jogának biztosítása; szabad választások az általános, köz
vetlen és titkos szavazás útján, származásra, nemzetiségre és vallásra való tekin
tet nélkül minden 18. életévét betöltött egyén számára; választási jog a nőknek 
és a katonáknak. Ugyancsak általános érvényű programpontként szerepelt a harc 
a 8 órás munkanapért, az összes munkásokra vonatkozó és ezek ellenőrzése alatt 
álló munkástörvényekért, a munkanélküliek és a rokkantak állami támogatásáért, 
a nők és a gyermekek védelméért. 

A paraszti vonatkozású követelések közé tartozott a földesúri birtokoknak 50 
hektárig terjedő, kártalanítás nélküli kisajátítása és a nincstelen parasztság kö
zötti díjtalan kiosztása; az 1921. évi földreform során kapott föld utáni összes adós
ságok eltörlése; hosszú lejáratú és fizetéskönnyítéssel járó kölcsönök biztosítása. 

A városi kispolgári rétegeket érdeklő követelések között szerepelt a tőke, a 
jövedelem és az öröklés utáni progresszív adózás bevezetése, a tőkések és föld
birtokosok közvetlen megadóztatása. 

A Blokk programja még magában foglalta a fasiszta agitáció elleni harcot, 
továbbá anyanyelvi iskolák létrehozását és állami fenntartását ott, ahol a románok 
mellett más nemzetiségűek is élnek, s egyéb demokratikus intézkedések foganatosí
tását. 

E program népszerűsége következtében gyorsan növekedett a Blokk befolyása. 
Ez egyrészt szervezeti felépítésének bővülésében, a területi, valamint a megyei, 
városi és községi bizottságok megalakulásában, másrészt azokban a politikai s ike
rekben mutatkozott meg, amelyeket a községi és parlamenti választásokon ért el. 
Így például már az 1925. évi községi választások alkalmával a Blokk 26 jelöltje, 
köztük Rozvani Eugen, Ion Niculi, Gheorghe Cristescu, Müller Kálmán, Iosif Reiter, 
Dán István kapott szavazati többséget Bukarestben, Nagyváradon, Temesvárott, 
Aradon, Ia i-ban, Galacon és másutt. Az 1927. évi községi választásokon, bár a 



hatósági terror légkörében zajlottak le, ugyancsak nagyszámú munkás és paraszt 
szavazott a Blokk jelöltjeire. Nagyváradon például a községi tanácsnak majdnem 
a fele a Blokk jelöltjei közül került ki, s nagy részük kommunista volt. 

A Blokknak a választásokon való részvételével a kommunista párt arra töre
kedett, hogy csökkentse a polgári pártok befolyását a tömegek, elsősorban a pa
rasztság körében, és bevonja őket a forradalmi tevékenységbe, amint az adott k ö 
rülmények között a lenini útmutatások alapján kidolgozott harci taktika m e g 
követelte. „Amíg mi, kommunisták — írta Lenin az osztrák kommunistáknak kül
dött levelében 1920 augusztusában — n e m vagyunk még képesek megragadni az 
államhatalmat és keresztülvinni, hogy csak a dolgozók megválasszák az ő szov
jetjeiket a burzsoázia ellen, amíg még a burzsoázia rendelkezik az ál lamhatalom
mal és a lakosság különböző rétegeit szólítja fel a választásokra, addig kötelesek 
vagyunk részt venni a választásokon azért, hogy agitációt fejtsünk ki a dolgozók 
összessége és n e m csupán a proletariátus között." (V. I. Lenin: Összes Művei, 41. 
Budapest, 1974. 257.) 

A kommunista párt választási tevékenysége a Városi és Falusi Dolgozók 
Blokkja révén figyelemreméltó eredményeket ért el. Az 1926. évi parlamenti vá
lasztásokon például a kormány számos, a felvilágosító munkát tiltó rendelkezése 
és a durva választási csalások ellenére a Blokk közel 40 000 szavazatot kapott. 
A jelöltjeire szavazók jó része a parasztság köréből került ki, bizonyságául annak, 
hogy mind szélesebb tömegeket sikerült maga köré gyűjtenie, és nyilvánvaló té 
nyezővé változtatnia a munkások és a parasztok szövetségét. Mindezek nyomán 
további szervezeti vonatkozású, a tömegekhez fűződő kapcsolatokat javító ered
mények születtek; néhány esetben helyi szinten sikerült időleges megegyezéseket 
kötni a Blokk és a szociáldemokrata pártszervezetek között a lakosság érdekei 
védelmében. De n e m maradt el az egységtörekvések politikai következménye sem. 
Jól tükröződött ez az 1927. évi parlamenti választások eredményeiben. Míg ugyanis 
országos viszonylatban a Blokk jelöltjeire adott szavazatok száma az 1926-os ered
ményekhez viszonyítva csökkent, addig ott, ahol sikerült szövetségre lépnie más 
szervezetekkel, jelentősen megnőtt: Bánátban 8396, Biharban 7299 szavazatot kap
tak jelöltjei. 

Amint a Blokk 1928. évi konferenciáján kitűnt, eddigi tevékenységének pozitív 
vonásai ellenére tömegkapcsolatai erősítésében még számos javítanivaló akadt. 
A küldöttek megállapítása szerint n e m sikerült általánosan alkalmazni a vál la
latokban és a falvakon, az elnyomott és kizsákmányolt tömegek mindennapi har
cai során a munkás-paraszt harci szövetség taktikáját. Ugyanakkor olyan szerve
zeti intézkedésekre volt szükség, amelyek még inkább serkentették tevékenységét 
a munkások és a dolgozó parasztok, valamint az együttélő nemzetiségek nagyobb 
arányú bevonásával. Az az álláspont alakult ki, hogy állandósítani kell a Blokk 
szervezeteinek tevékenységét, és ezekben növelni kell a tömegekkel szoros kapcso
latban álló proletár elemek vezető szerepét. 

Amíg a konferencia szervezési kérdésekben hozott határozataival előbbre 
vitte a hazai forradalmi munkásmozgalmat, addig a programjának bővítését célzó 
olyan új követelések, mint a nagyipar szocializálása és a munkásellenőrzés beve
zetése, az egész földterület kisajátítása stb., a baloldali túlzás megnyilvánulásai 
voltak, és ellentétben állottak az adott helyzetnek megfelelő, polgári demokra
tikus forradalmi feladatokkal, károsan befolyásolták a munkás-paraszt egységfront 
kialakításának folyamatát. A kommunista párt állást is foglalt ezekkel a „rend
kívül hibás" jelszavakkal szemben, s kritikailag elemezte az 1928. évi választáso
kat követően a Blokk egész tevékenységét. Sajnos azonban, a párt vezetőszerveibe 
bekerült opportunista és karrierista elemek kezdeményezte frakcióharcok követ
keztében — megsínylette ezeket a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja is — csak 
1931-ben, a párt V. kongresszusának előkészítése kapcsán sikerült megnyugtatóan 
tisztázni a követendő irányvonalat s biztosítani a párt tekintélyének és tömegbe-
folyásának újrarendezését és növekedését. Ezt többek között az 1931 nyarán meg
tartott választásokon elért eredmények is mutatták. 

A Blokknak 71-ből 31 megyében sikerült letennie jelölő listáit, ame
lyek élén többek között Lucreţiu Pătrăşcanu, Imre Aladár, Dán István állottak. A 
letartóztatások, félholtra verések, röpirat- és lapelkobzások, szavazási igazolványok 
ki n e m adása, majd a kiadott igazolványok karhatalommal való visszavétele a 
szavazók tömegeitől, egész városrészeknek és falvaknak a szavazástól való elzá
rása, urnalopások ellenére a Blokk több mint 73 700 szavazatot kapott, n e m számít
va azt, hogy a 83 000 megsemmisített szavazat zömét a választók ugyancsak a Blokk 
jelöltjeire adták le. „A választásoknak kimagaslóbb eseménye a romániai dolgozók 
forradalmi egységfront alakulatának, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának előre
törése — írta a Dolgozók Lapja 1931. június 7-i számában. — Az államhatalom 



minden erőszakos eszközét, az ideológiai befolyásolás és megtévesztés minden mód
ját előszedték, hogy megakadályozzák a Blokk propagandáját és választási sikerét. 
Minden erőfeszítés hiábavaló volt! N e m bírtak annyi dolgozót letartóztatni, annyi 
velünk érzőt a szavazástól visszatartani és annyi leadott szavazatot ellopni, hogy 
n e lett volna a maradvány is elegendő képviselőinknek a parlamentbe való bejut
tatásához . . . " 

Jelöltjei közül 5 megye: Temes-Torontál, Cernăuţi, Bihar, Szatmár és Maros 
képviselőit választották meg, a reakciós tőkés-földesúri körök azonban hatálytala
nították ezek mandátumát. 

Az 1931. évi választási sikereknek fontos szerepük volt a romániai forradalmi 
mozgalom fejlődésében. A Blokk számottevő eredményeket ért e l a tömegek szer
vezeti összefogásában, befolyásának növelésében, a munkás-paraszt szövetség szük
ségességének tudatosításában, a kommunista párt célkitűzéseinek megfelelően. Te
vékenységének az 1933 februárjában bevezetett ostromállapot vetett véget: a többi 
forradalmi, demokratikus és háborúellenes tömegszervezettel együtt betiltották. 

A Városi és Falusi Dolgozók Blokkja nyolc éven át tevékenykedett, hozzájá
rulva a kommunista párt politikájának a tömegek közötti megismertetéséhez és 
gyakorlati alkalmazásának elősegítéséhez. Helyét és szerepét 1933 őszétől a Román 
Kommunista Párt által létrehozott új tömegszervezet, a Munka Ligája vette át. 

Kivágtak egy öreg tölgyet, 
Mert túl nagy árnyékot vetett... 

Megírta versben sírfeliratát, és várta, mikor vágják ki. A favágók nem 
sokat késtek. Igaz, n e m szakmabeliek jöttek, csak másodkéz-hóhérok. Nem is 
szalagfűrésszel dolgoztak, csak ismétlőpisztollyal. Hat golyó a szívbe és a 
fejbe. Gyorsan és mocskosan végezték munkájukat. Még a zuhanás fensé-
gességétől is megfosztották az erdők királyát. Bármely tölgy szebb halált 
érdemelt v o l n a . . . 

Az 1940. esztendő novemberének 27-ik napján, délután 5 órakor tör
tént mindez, Sinaián. 

35 éve gyilkolták meg a vasgárdisták Nicolae Iorgát. 
Ugyanezen év december 6-án Mario Roques ezt mondta a párizsi egyete

men (írása megjelent a Revue historique du sud-est européenben; 1941. 
10.) : „Az elkövetett gyilkosság olyan meglepetést okozott, hogy egyszerűen 
hihetetlennek tartottuk, és vártuk, hogy megcáfolják. A gyilkosak nem vették 
figyelembe sem előrehaladott korát, a hetvenedik életévében járt, sem öt
venéves tudományos munkásságát, sem gyújtó hazafiságát, s e m sokoldalú 
állampolgári tevékenységét, sem azt a fényt és csillogást, amelyet a n e m 
zetközi tudományos életben a román névnek adott." 

De ekkor Iorga már csak külföldön volt tekintély. Bukarestben még 
1940 tavaszán lehetetlenné tették tevékenységét. Ekkor visszavonult Vălenii 
de Muntéba; ötven éve működő nyári szabadegyetemének előadásaiban kere
sett menedéket. Ősszel azonban már itt működő nyomdáját is be kellett zár
nia. Utolsó menedékhelyére, Sinaiára húzódott vissza. Akik azt hitték, hogy 
szellemileg és erkölcsileg tönkretették, tévedtek. Az 1250 könyvet és 25 000 
cikket megjelentetett Iorga itt is alkotott, Az emberiség történetéről szóló 
munkáján dolgozott. De az emberiség söpredéke kiütötte kezéből a tollat. 

35 év telt el azóta. Még mindig nem tudtuk teljes mértékben felleltá
rozni hagyatékát. Á m a tudós és az ember már tisztán áll előttünk. Tudós
nak nagy volt, embernek becsületes. Politikusnak pedig, mint kora embere, 
hibákkal teli. Az eszmék embere a legkevesebb eszmét tudta megvalósítani 
rövid miniszterelnöksége idején. Kormányzása alatt ütköztek ki a legna-
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gyobb ellentmondások Romániában. Óriási fölénnyel nyerte a választásokat. 
És egyévi kormányzás után a legnagyobb gazdasági zűrzavart hagyta maga 
után. Mint pártvezér mindent a parasztságra akart építeni, a munkásosz
tályt n e m vette figyelembe. Mint nemzetiségi politikus mindent megígért, és 
majdnem semmit sem adott meg. 

Egy biztos: népét szerette, s népének nemcsak történetét írta, de jele
nét is élte. Ő maga erről így vallott: „Ha teljes mértékben meg akarjuk 
érteni egy nép fejlődését, feltétlenül szükséges, hogy a jelenével is azono
sítsuk m a g u n k a t . . . Hiszen a történelem végső terméke mindig a jelen." 

A Déli-Kárpátok havasalföldi oldalának lankáin elterülő Vălenii de Munte, 
a Teleajen melletti kisváros, mindig is nevezetes volt. Régen cujkájáról, később 
könyvnyomdájáról, újságjáról, nyári szabadegyeteméről s azokról a hazai és kül
földi tudósokról, akik ide jöttek, hogy megismerjék egymást, kicseréljék tapaszta
lataikat. A cujkázók hírhedt fészkét Nicolae Iorga változtatta a román kultúra 
erős várává. 

1908. június 11-én rövid hír jelent meg a Neamul Românescben: „ . . . t ö b b ta
nár elhatározta, hogy nyári kurzuson vesz részt Vălenii de Muntéban." Iorga e rövid 
hírrel adta tudtul, hogy nyári előadássorozatot tart az óhazai, de főleg a hatá
rokon túl élő román tanítóknak, tanároknak. Barbu Teodorescu írja Iorgáról szóló 
monográfiájában: „Eddig nyaranként ó járta az országot, a külföldet, most ő hívta 
meg magához barátait." 

A későbbi kulturális központot 1907-ben kezdte kiépíteni. Nyomdát létesí
tett, folyóiratot adott ki, egy év múlva pedig kurzust hirdetett. E kurzusok évről 
évre gazdagodtak, de a tulajdonképpeni nyári szabadegyetem csak a háború után, 
1921-ben született meg. Iorga a nép legjobb fiait akarta itt nevelni, s célkitűzését 
így fogalmazta meg: „Mindig a nagy Kogălniceanu véleményén voltam, aki szerint 
nem lehet egy országot maroknyi bojárral vezetni, ellenkezőleg [ . . . ] . Kettős céllal 
nyitottam meg ezt a nyári kurzust: fel akartam ébreszteni a románok lelkét, és 
ezen keresztül meg akartam változtatni őket, még az államformát is, amelyben 
népünk él." 

Iorga patriarchális államra vonatkozó elképzelései nem valósulhattak meg. 
Nem tett kísérletet erre rövid miniszterelnöksége alatt sem. De az biztos, hogy a 
Vălenii de Munte-i nyári szabadegyetemnek művelődési és hazafias szempontból 
nagy jelentősége volt. Bitay Árpád, aki gyakorlati érzékkel rendelkezett, rögtön 
felfigyelt arra, milyen lehetőség nyí lna az új körülmények között a románsággal 
megismertetni a magyarság kulturális értékeit. 

Bitay Árpádot 1923-ban hívja meg Iorga előadásokat tartani a magyar iroda
lomról, a magyar történelem jelentős fordulóiról, neves személyiségeiről. És 1923-
tól 1937-ig, tizenöt esztendőn át minden nyáron ott van Vălenii de Muntéban, s 
ezalatt fölvázolta a magyar irodalom fejlődését a román és a külföldi vendégek 
előtt mintegy száz előadásban. Bitay szabadon tartotta előadásait, és jegyzetei sem 
maradtak meg. Csak az újságok és a szabadegyetem évi programfüzetei alapján 
tudjuk nyomon követni itteni tevékenységét. 

Az első nyáron a magyar irodalom kezdeti korszakáról beszélt, egészen 
1553-ig. Erről az előadássorozatról Ioan N. Ciolan számolt be az înfrăţirea folyó
iratban (Prelegerile d-lui Bitay Árpád, profesor din Cluj. 1923. 870.). Ugyanebben 
az évben az Adevărul Literar şi Artistic őszi számaiban a magyar irodalom fejlő
déséről és kimagasló alakjairól közölt cikksorozatot Bitay Árpád tollából. A ro
mánság jó része e cikksorozat révén ismerkedett meg a magyar irodalommal. 
Bitay e megbízatást bizonyára éppen szabadegyetemi tevékenysége méltó el isme
réseként kapta. 

Bitay első jelentősebb román vonatkozású írása az 1922-ben A román iroda
lomtörténet összefoglaló áttekintése címmel megjelent műve volt. A könyvre fel
figyeltek román irodalmi körökben is. Elsősorban Bitay kolozsvári tanárai: Sexti l 
Puşcariu, Nicolae Drăganu. Bitay mindkettőnek megküldte művét, s mindkettő 
levélben válaszolt, majd ismertette e munkát recenzió formájában. Iorga szintén 
megkapta a kötetet, s Bitay elküldte neki az 1923-ban megjelent Rövid román 
nyelvtan különös tekintettel a hangváltozásokra című munkáját is. Iorga levélben 
köszönte meg mindkét írást, sőt a Bulletin de l'Institut pour l'étude de l'Europe 
sud-orientale 1922. évi számában (74.) a következőket írta Bitay irodalomtörté
neti összefoglalójával kapcsolatban: „Ce travail d'un érudit hongrois est une excel
lente histoire [ . . . ] de la littérature roumaine." 

Kétségtelen, hogy kulturális körökben felfigyeltek első román vonatkozású 
közléseire, amelyeket román és magyar folyóiratokban tett közzé. 



Iorga szabadegyebemén nemcsak románok, de magyarok (1923-ban például 
negyvenen), szászok és svábok (ugyanez évben húszan), valamint szerbek is részt 
vettek. Iorga (Memorii, 1922. augusztus 16—17.) ezt jegyzi fel: „Hárman távoznak 
most a magyar nyelvű hallgatóság soraiból, egy Fülöp nevezetű petrozsényi iskola
igazgató, egy Kádár nevű marosvásárhelyi tanár, aki feleségével együtt vett részt 
az előadásokon. Közösen ünnepeljük őket. Felköszöntjük őket a kurzusok bere
kesztése alkalmából, és nemzeti színeink jelvényét nyújtom át nekik. Fülöp vála
szában — amelyet román nyelvű bevezető után magyarul tartott — nagyon szépen 
beszélt. Beszélt Báthory is, az a nagyváradi geológus, aki Párizsban végezte ta
nulmányait, és nagyon szépen beszélt románul, Kogălniceanut idézve." 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyarok annyira közvetlen kapcsolatot tartot
tak fenn Iorgával, hogy politikai kérdésekben is tanácsát kérték. Ugyancsak 
Memorii című írásában, az 1924. augusztus 14—15-i bejegyzésben a következőket 
olvashatjuk: „A magyarok hozzám jönnek, hogy tanácsot kérjenek politikai maga
tartásukkal kapcsolatosan . . ." 

A Vălenii de Munte-i nyári szabadegyetem tevékenységével kapcsolatban a 
jeles hazai német író, Alfred Margul-Sperber is csak a legjobbakat írja, megálla
pítva, hogy „semmi nemzeti ellentét nem volt a tanfolyamon részt vevő románok és 
nem románok között". 

Maga Iorga 1932-ben könyvecskét jelentetett meg a nemzetiségek közötti e l 
lenségeskedés ellen, a jó kapcsolatok ápolásáért, s ebben a többi között ezeket 
állapítja meg: „A gyűlölködés csak a felsőbb rétegekben van meg. Ezt az újságok 
és a könyvek táplálják, az iskolák kultiválják. Lent, azok az emberek, akik azo
nos munkát végeznek, megértik egymást. A román és a magyar parasztok, akik 
ugyanazt a földet lakják, ha magukra hagyják, ha n e m izgatják őket, jószom
szédi viszonyban élnek egymással. A mesterségek, a kereskedelem mind olyan 
kapcsolatokon épül, amelyek során egyik s em élhet a másik nélkül, és n e m zár
kózhat el a másik elől csak azért, mert egyik ezt a nyelvet beszéli, a másik 
pedig amazt." 

Szükséges volt idéznünk e sorokat, hogy megértsük: az az ember, aki i lyen 
felfogást vallott a háború utáni körülmények közepette, valóban szükségesnek 
tartotta, hogy Văleniiben ellensúlyozza azt a nemzeti uszítást, amelyet az újságok, 
könyvek, iskolák tápláltak ebben az időben mindkét részről. És Bitay 15 éven 
keresztül katedrát kapott, ahonnan a kölcsönös megismerés, megbecsülés ügyében 
munkálkodhatott. Mert előadásai révén első ízben közvetítette a románság felé a 
magyar irodalom, közművelődés értékeit. Előadásainak teljes felsorolása meg
található a Programul Cursurilor de vară című füzetekben. Ezek egy részéről maga 
számolt be a György Lajos szerkesztette Pásztortűz Almanach 1925. évi kötetében 
Magyar—román művelődési kapcsolatok (1919—1925) címmel. 

A Keleti Újság 1926. 187. száma így ír Bitay előadásairól: „Nicolae Iorga, a 
jeles történettudós, meghívta Bitay Árpádot, hogy a róla elnevezett szabadegyete
men, Vălenii de Muntéban (Prahova m.) ismertesse a magyar irodalmat. Ezzel 
az alkalommal Bitay 1711-ig mutatta be egy előadássorozatban a magyar iroda
lom és szellemi élet fejlődését. Nagy érdeklődéssel fogadott előadásai jó tartalmi 
kivonatban a különböző román lapok hasábjain is megjelentek. Ezek a cikkek 
azért fontosak, mert a román nagyközönség ezekből ismerhette meg először a ma
gyarság legértékesebb kultúrkincsét, irodalmát. 1924 nyarán egy újabb előadás
sorozatban Bitay az 1711—1825 közé eső gazdag, mozgalmas szakot mutatta be. [ . . . ]" 

1926 nyarán, Iorga felkérésére, az erdélyi magyar irodalmi élet történetét, 
nevesebb képviselőit és alkotásait mutatta be. 1934-ben Szenczi Molnár Albertről 
és Madách Imréről beszélt. Különösen két előadásának volt nagy sikere. Annak, 
amelynek során egy Cristobald nevű jeles szavalóművész segítségével bemutatta 
a hallgatóságnak Vörösmarty költészetét, megszólaltatta a Szép Ilonkát, A vén 
cigányt és a Petikét román nyelven. S amikor Petőfi forradalmi egyéniségéről és 
költészetéről beszélt, Şt. O. Iosif és Goga fordításában Petőfi-versek szólaltak meg 
az előadóteremben a jeles Brezeanu színművész tolmácsolásában. 

1929-ben Orbán Balázsról emlékezett meg, 1930-ban Virág Benedekről, Katona 
Józsefről és Kisfaludy Károlyról beszélt, 1931-ben Kazinczy Ferenc nyelvújító te 
vékenységéről és az Erdélyi levelekről szólott. Ugyanebben az évben, Bukarestben, 
a Prietenii Istoriei Literare irodalmi társaságban Erdélyi problémák címmel tar
tott előadást, egy év múlva pedig Arany János költészetéről. 1935-ben a közép
kori magyar irodalmat mutatta be. Ugyanebben az évben Báróczy Sándorról és a 
magyar irodalom franciás irányzatáról szólott. (Az Erdélyi Múzeum, 1935. 7—9. 
számában beszámol arról, hogy a nyári szabadegyetemnek mintegy négyszáz hall
gatója volt, közöttük negyven magyar és húsz szász.) Bitay Árpád II. Rákóczi 



Ferencről beszélt halálának 200. évfordulója alkalmából, és a XVIII. század ma
gyar irodalmának főbb irányzatairól, különös hangsúlyt helyezve Báróczy Sándor 
költészetére, születésének 200. évfordulóján. Ezután a kortárs erdélyi magyar iro
dalom problémáiról szólt, majd több ismeretlen román—magyar történelmi és 
művelődéstörténeti kapcsolatot tárt fel. (Bitay előadásai során Avram P. Tódor 
akadémiai könyvtáros Barcsay Ábrahám román vonatkozású verseit mutatta be a 
hallgatóságnak saját fordításában.) Egy év múlva Pázmány Péterről beszélt. Három 
jelentős történelmi évfordulóval is foglalkozott: 1925-ben, a Magyar Tudományos 
Akadémia alapításának százéves fordulóján Széchenyi István életét, román kap
csolatait ismertette. Ez a téma többször is foglalkoztatta. Előadásának évében 
Széchenyi és a románok címmel írt a Pásztortűzben, majd saját kutatásai alapján 
közzétett egy 1839-ből való román nyelvű verset a Széchenyiekről (Erdélyi Irodalmi 
Szemle, 1926. 1—4.). Második jelentős történelmi előadását 1933-ban tartotta, ami
kor is Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király életéről beszélt, szü
letésének 400. évfordulóján. Ebben az előadásban is — mint rendszeresen — rész
letesen kitért Báthorinak a román történelemhez fűződő kapcsolataira. Élete utolsó 
nyarán Liszt Ferencet mutatta be. 

Kik voltak a kollégái? A hazaiak közül a legjelesebbek: dr. T. Cantacuzino, 
Vasile Pârvan, Nerva Hodoş, Ion Bianu, Ion Ursu, V. Bogrea, G. M. Murgoci; 
volt tanárai közül Al. Lapedatu, Sextil Puşcariu, Gheorghe Bogdan-Duică, Onisi-
for Ghibu, Ion Lupaş. És a külföldiek? Barbu Theodorescu, Iorga egyik életrajz
írója könyvének IV. fejezetében (Vălenii de Munte — citadelă a culturii româ
neşti, 208—225.) a következőket említi: 1921-ben Moses Gaster londoni tanár a 
román folklórról tartott előadást — meglepően jó románsággal. Craige angol filo
lógus az angol nyelv szótáráról beszélt. 1922-ben vendégelőadó volt Gentil profesz-
szor, a Sorbonne tanára, aki Párizsról, és Bourvard professzor, aki Albániáról 
beszélt. Mindketten látogatást tettek Iorga professzor diákjaival együtt Slănic für
dőhelyen. Több szerb, cseh, lengyel, amerikai vendégtanára volt a nyári szabad
egyetemnek. Egyesek hazatérve szakdolgozatokat jelentettek meg. Dino Bonardi 
professzor 1932-ben Milanóban a következő kötetet adta ki: N. Iorga a l'arte ro-
mena. A - híres Tagliavini és Bertoli olasz professzor is vendége volt Vălenii de 
Munténak. 1927-ben Colac Antié jugoszláv nagykövet társaságában Miodrag Ha-
sovic szerb professzor kereste fel a nyári szabadegyetemet. 

Ion Sân-Giorgiu egyetemi tanár amolyan titkári szerepkört töltött be Iorga 
mellett; részt vett a nyári egyetem műsorának összeállításában s az Adevărul Lite
rar şi Artistic irodalmi mellékletének szervezésében és összeállításában is, míg Iorga 
szerkesztette a folyóiratot. A Bitay-hagyatékban egy értékes levél maradt meg, 
amelyben Ion Sân-Giorgiu előadásainak időpontjáról értesíti Bitayt, ugyanakkor az 
Adevărul Literar şi Artistic ún. magyar számának összeállítására tesz ajánlatot. Ő 
írta meg a Vălenii de Munte-i nyári szabadegyetem történetének egy fejezetét (Ion 
Sân-Giorgiu: O cetate de cultură, Vălenii de Munte [1908—1928]. Vălenii de Munte, 
1928). Szerinte a nyári kurzusokat Iorga 1922-ben szervezte át, és tulajdonképpen 
ettől az időponttól beszélhetünk népi egyetemről; 1922-ben tartották a legszínvo
nalasabb előadásokat, s ekkor jelent meg a legtöbb kisebbségi is az egyetemen. 
Ebben az esztendőben tartott előadásokat Báthory Ferenc nagyváradi felsőkereske
delmi iskolai tanár és a romániai német kisebbség nevében dr. Victor Roth 
szászsebesi lelkész. Ennek a kurzusnak a záróülésén felszólalt egy dr. Horányi 
nevezetű tanár is, aki ékes román nyelven méltatta a szabadegyetem jelentő
ségét. 

1923-ban, amikor Bitay megkezdte előadássorozatát, dr. Franz Müller iskola
felügyelő az erdélyi szászok kulturális problémáiról beszélt, dr. Rösler a szászok 
történelméről értekezett, dr. Báthory Ferenc pedig a Lappföldről tartott szín
vonalas úti beszámolót. A román előadók ezen a nyáron: N. Bănescu, V. Bogrea, 
P. P. Panaitescu, Ştefan Meteş, D. Gusti; a külföldiek: Courtris genfi egyetemi 
tanár, Glixali bécsi tanár, aki a lengyel irodalom fejlődéséről beszélt, Petrovic 
szerb tanár, aki a szerb népköltészet termékeit ismertette. 

Iorga ebben az esztendőben is kitért a románok és a nemzeti kisebbségeit 
közötti kapcsolat kérdésére: „Mi n e m akarjuk beolvasztani szász és magyar hon
fitársainkat, mert ha ez sikerülne, akkor már nem lennének azok, akik most, és 
akik továbbra is kell hogy maradjanak. Elsődleges feladatuk, hogy hűségesek 
maradjanak nemzetiségükhöz, szeressék múltjukat, segítsék egymást szükség ese
tén [ . . . ] , viszont mint román állampolgároknak lojálisaknak kell lenniük, és 
örvendek, hogy azok, mert ez azt jelenti: össze tudják egyeztetni állampolgári 
lojalitásukat nemzetiségük iránti kötelezettségükkel. Ezt a nemzeti érzésüket to 
vábbra is megőrizhetik lelkükben. Mi azért vagyunk itt, hogy megértsük egy-



mást. De mindenekelőtt azért, hogy megszeressük, és semmi esetre sem azért, 
hogy meggyűlöljük e g y m á s t . . . " 

1925-ben Iorga kisebbségi ciklust szervezett az egyetemen. Bitay Árpád foly
tatta a régi magyar irodalom bemutatását, dr. Victor Roth a középkori erdélyi 
művészetről tartott előadást, dr. Franz Müller az erkölcsi nevelés jelentőségéről 
beszélt, dr. Richard Csaki, aki megírta az erdélyi szász irodalom történetét, a 
népi kultúra fejlesztésének és szervezésének fontosságáról. 

1926-ban Bitay az 1825 és 1849 közötti magyar írókról beszélt, dr. Karl 
Kurt Klein az erdélyi szászok irodalmáról tartott előadást. Jelen volt az előadók 
között ebben az esztendőben Rudolf Brandsch, a nemzetiségi minisztérium ál lam
titkára. 

Ezek után megértjük, milyen körülmények között, kiknek a társaságában 
és kik előtt tartotta Bitay Árpád tizenöt esztendeig előadássorozatát. Az elhang
zott szövegek kéziratai és jegyzetei is megsemmisültek az 1944. június 2-i kolozs
vári légitámadás alkalmával. A korabeli román és magyar lapok folyton utaltak 
arra, hogy Bitay n e m elszigetelten tárgyalta a magyar irodalom és történelem 
problémáit. Az összehasonlító irodalomtörténet módszerének figyelembevételével 
rámutatott a magyar irodalom román és európai kapcsolataira, kereste az egyes 
korszakok magyar irodalmi áramlatainak, vezéregyéniségeinek román megfelelőit, 
és több esetben — saját kutatásait felhasználva — utalt rég elfeledett román— 
magyar művelődési kölcsönhatásokra, igyekezett felderíteni a felvilágosodás ma
gyar íróinak és a Şcoala Ardeleană képviselőinek, főleg történészeinek kapcsola
tát, kereste a XIX. századbeli érintkezési pontokat, részletesen foglalkozott a 
román népköltészet első magyar nyelvű megszólaltatóival (Ács Ferenc) és a román 
költészet magyar fordítóival (Révai Károly). Így könnyebbé tette a magyar iro
dalmi problémák megértését, és jobban felkeltette a hallgatóság figyelmét. 

Gaál Gábor, amikor cikket írt Bitay halála alkalmából, és arra célzott, n e m 
az a probléma, ki folytassa az általa megkezdett „hídverő" tevékenységet, hanem 
az, hogy lesz-e egyáltalán valaki, aki helyébe lép, Bitaynak arra a tevékeny
ségére utalt elsősorban, amelynek során a románság széles tömegeivel ismer
tette és szerettette meg a magyar művelődés, különösképpen az erdélyi művelő
dés problémáit. Bitay felsorakoztatta a román—magyar művelődés és műveltség 
múltbeli közös hagyományait, amelyek mind-mind példát szolgáltatnak a jelen
beli művelődési kapcsolatok továbbfejlesztésére, i l letve elmélyítésére. 

Valóban, n e m az a probléma, hogy van-e folytatója Bitay Árpád tevékeny
ségének, hanem az, hogy folytatói közül a legjobbak tervszerűen és összehan
golva tárják fel a román—magyar együttélés és építő együttműködés évszázados 
dokumentumait. Talán jó lenne, ha valamelyik kiadó vállalná ezt a szerepet, s 
nagy távlatú tervben, önálló sorozatban adná ki azokat a fontos dokumentumo
kat, amelyek még mindig ismeretlenek vagy már nagyon nehezen hozzáférhetők, 
s bemutatná a Nicolae Iorga és a Bitay Árpád együttműködéséhez hasonló múlt
beli kapcsolatokat. 

Kovács Ferenc 



SZEMLE 

Karl Mannheim 
és a mai társadalomtudományok 

Gondolatok a könyvtárban 

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy különböző időpontokban és összefüggések 
között muszáj visszafordulnom olyan szerzőkhöz, akiket — miután valamilyen té 
mával kapcsolatban jól-rosszul átböngésztem — most új é lmények s új feladatok 
ösztönzésére újratanulmányozandóknak tartok. Ezt a visszatérést (amelyben egyéb
ként nincs semmi egyedi és rendkívüli) nyi lván az is indokolja, hogy évek múl 
tával az ember árnyaltabban, mélyebben látja az illető gondolkodót, aki nem 
hagyja magát oly könnyen az elkészített skatulyában porosodni, hanem vitáli-
sabbnak mutatkozván a róla régen megfogalmazott, gyakran igazságtalanul e lma
rasztaló ítéletnél, egyszerűen számos időszerű kérdés elemzésében megkerülhetet
lennek bizonyul. Így vagyok valahogy Karl Mannheimmal is, akit több mint 
tizenöt évvel ezelőtt az ún. szabadon lebegő értelmiség ismert tételének társmeg
fogalmazójaként, egy eléggé egyszerűsítő értelmezés után huzamosabb időre elrak
tároztam magamban, hogy jelenleg új stúdiumaim közepette lépten-nyomon bele
ütközzem. És ez természetesen nem csupán ve lem történik meg. Aki manapság 
az ideológia, a hamistudat, az utópia, az értelmiség társadalmi szerepe, a jövő
kutatás, a szociológia bizonyos ágai iránt behatóbban érdeklődik, annak vissza 
kell hozzá nyúlnia. Akik viszont még az állandóan gazdagodó Lukács-irodalmat 
is nyomon követik, a fiatal Lukács szellemi köréhez tartozó Mannheim Károllyal 
ugyancsak találkoznak. 

Visszakanyarodásomban a Vasárnapi kör egykori tagjához — tudtomon kí
vül — egy világjelenséghez igazodtam. Karl Kraus újrafelfedezésével kapcsolat
ban állapítja meg Claude Roy (Le Nouvel Observateur, 1975, 555.), hogy egykori, 
több-kevesebb okkal elfelejtett szerzők és irányzatok kiemelése a történelem süly-
lyesztőjéből napjainkban (főként Nyugaton) valóságos divattá vált. Újraolvassák 
ezeket a szerzőket, kiadják újra könyveiket, s ebben a századforduló, i l letve a 
húszas évek eszmevilágához, stílusához történő, sokszor nosztalgiás közeledésben 
az útvesztésnek, az elbizonytalanodásnak valaminő megnyilvánulását láthatjuk. 
A véglegesen megalapozottnak vélt tekintélyek lemorzsolódása, a szentesített érté
kek átértékelése, i l letve devalválódása tudvalevően a válságok kísérő jelensége. 
A buzgó eszme-archeológiai búvárkodás, ez a sodró „retro"-hullám azt fejezi ki 
feltehetően, hogy mind élénkebb kereslet mutatkozik a régi-új felfogások iránt, 
s különösen nagy a keletje az olyan hajdanvolt áramlatoknak, amelyek maguk 
is válságtermékek lévén, így vagy amúgy fogódzót látszanak kínálni az új szorí
tásban. Közben, a sűrű hivatkozások a válságra hovatovább elcsépeltek, baná
lisak lettek, úgyhogy a Le Monde Diplomatique e tünetcsoportra vonatkozó a n 
kétja (1975. 256.) attól tart, hogy ezek a borús megállapítások már semmitmon-
dóakká váltak. És noha Roland Barthes bizalmatlan a válság — szerinte — ma-
nicheista fogalmával szemben, Michel Foucault pedig úgy látja, hogy az értel
miség mindig válságban lévőnek hiszi magát, a tények ezúttal is makacsok. Ha 
abból indulunk ki, hogy egy olyan történelmi pillanathoz érkeztünk, amikor a 
hagyományos fogalmak gyakran képteleneknek bizonyulnak az új jelenségek meg
ragadására, a létező elméletek pedig adósak maradnak az égető kérdésekre adan
dó válaszokkal, és sok régi nézet kérdésessé vált, akkor igazoltnak tűnik Henri 
Lefebvre kijelentése: „A Nyugat minden művét kikezdő és megtámadó általános 
válság bontakozik ki." Nyilvánvaló, hogy a mai marxizmus sem mentesül a m u 
tációk sarkallta világ elméleti felmérésének súlyos nehézségeitől, buktatóitól. Nem 
kivétel a szüntelen kritikai önvizsgálat ösztönözte megújulás követelménye alól. 



No de n e térjünk el Mannheimtól. Valószínű, hogy a feléje irányuló növekvő 
érdeklődéshez az a körülmény is hozzájárul, hogy újrafelfedezett nézeteinek java 
részét az 1929—1933-as nagy válság éveiben közölte, s így több tételében a korabeli 
válságtudatot fejezte ki. 

Karl Mannheim szellemi pályája és utóélete nem mondható egyértelműen 
sikeresnek. Inkább azoknak a gondolkodóknak a sorsában kellett osztoznia, aki
ket sokáig üldöz a meg n e m értés, akiket gyakran sújtanak a különböző tilalmak, 
és csak ritkán részesülnek elismerésben. Kétségtelen hatással volt a válságban 
vergődő és a hitleri uralom felé hanyatló weimari Németország szellemi életére, 
a háború után azonban, annak ellenére, hogy az angolszász világban olvasták 
műveit, általában n e m sokat hivatkoztak rá. Franciaországban — mondhatni — 
csak most ismerkednek vele. 

És ez a hányatott pálya ott indul a Szellemi Tudományok Szabadiskolájá
ban, a Lukács György körül csoportosuló Vasárnapi körben, amelynek tagjai még 
Balázs Béla, Fülep Lajos, Fogarasi Béla, Hauser Arnold és Révai József voltak.* 

David Kettler amerikai kutató, aki tanulmányt készített Lukács és Mannheim 
együttműködéséről az 1918—1919-es forradalmak idején (Marxismus und Kultur. 
Neuwied-Berlin, 1967), megjegyzi, hogy Mannheim kiemelkedő tagja volt a kör
nek, de sohasem számított forradalmárnak. A kis csoport szellemi atmoszféráját 
jel lemezve viszont, Lesznai Anna és Arnold Hauser visszaemlékezéseire hivat
kozva, Kettler arról ír, hogy irodalmi, filozófiai és vallási tárgyú vitáik védő
szentjei Kierkegaard és Dosztojevszkij voltak. Ami pedig különösképpen Mann
heim Károlyt illeti, ő Hauser szerint közel állt még a Galilei körhöz (i.m. 60.). 
Persze, Lukácsot és Mannheimot akkor egymáshoz kellett hogy közelítsék azok 
az alkotók, akikkel kapcsolatba jutottak (a Weber fivérek, Lask, Simmel, Ady, 
Bartók), de közös nevezőre hozta őket a szélesebb csoportosulás társadalompoli
tikai állásfoglalása is. Erről Lukács György egyik, Kettlerhez intézett levelében 
így számol be: „Amennyire a Szellemi Tudományok Szabadiskolájára vissza tu
dok emlékezni, alaphangulata n e m volt egyértelműen konzervatív. Az előadókat 
lényegében a kapitalizmussal szemben — az idealista filozófia jegyében — kiala
kított ellenzékiség kötötte össze. Ami összetartott minket, az a pozitivizmus taga
dása vo l t" (i.m. 20.). Ebben az összefüggésben válik érthetővé, miért sorolhatta 
fel Mannheim Marxot is ama gondolkodók között, akik már akkor hatottak rá. 
Ez a hatás egyébként — mint látni fogjuk — ún. tudásszociológiai felfogásán 
világosan kiimutatható. 

Mannheim Károly a szabadiskolán két előadást tartott. Az egyik teljes egé 
szében megjelent a Lélek és kultúra (Budapest, 1918) című füzetben, és a műve
lődés kérdését boncolgatja. Ez a munka, amely a korabeli művelődés válságát 
diagnosztizálja, és — nemzedéki élmény alapján csoportfeladatnak felfogott — 
kulturális megújulást sürget, Kettler értelmezésében az egész mannheimi élet
műre jellemző struktúrával rendelkezik. A második előadás Az ismeretelmélet 
struktúraelemzése címen hangzott el az iskola körülbelül ötven főnyi közönsége 
előtt. 

Kettler tanulmánya n e m elméleti igényű. Megelégszik azzal, hogy — főként 
pozitivista megközelítéssel — Lukács és körének eszmevilágát rekonstruálja. Noha 
ismeretlen, értékes adatokkal világítja meg a fiatal Lukács és Mannheim viszo
nyát, s em ő, s em mások (Hermann István, Hanák Tibor), akik ezzel a korszak
kal behatóbban foglalkoztak, n e m terjesztették ki vizsgálódásaikat e viszony to 
vábbi alakulására.** Egy i lyen tanulmány azonban — érzésem szerint — igen érde
kes és időszerű tanulságokkal szolgálhatna. 

Itt volna például Lukácsnak Mannheimról — a szétválásuk utáni évtize
dekben — megfogalmazott véleménye. Ez elsősorban a már említett tudásszo
ciológiára vonatkozik. 

De mit értsünk ezen? 
A kérdésre adandó, távolról sem egyszerű és könnyű válasz rögtön elvezet 

minket a — már említett — mannheimi problematika sűrűjébe, az ideológia, a 
hamistudat, az értelmiség és az utópia mindmáig szenvedélyesen, sőt egyre szen
vedélyesebben vitatott kérdéskörébe. Azokra a területekre, ahol Mannheim telje
sítménye — a rendszerező-népszerűsítésen túl — sok tekintetben valóban újítónak, 
s (a ve le folytatott vitán át) napjainkig termékenyítőnek bizonyulhat. 

Nyi lvánvaló ugyanis, hogy Mannheim fő érdeme n e m egy új „kötőjeles-

* V á g ó Márta nemrég megje lent emlékiratából (József Atti la. Budapest. 1975) tudjuk, h o g y Mannheim 
a húszas évek v é g é n is kapcsolatban vol t a magyar szel lemi progresszió képvise lő ive l , köztük József 
Att i lával . 

* * Életének utolsó hónapjaiban készített filminterjújában Lukács György e lmondja: Mannheim Károly 
is segí tőkezet nyújtott a Tanácsköztársaság bukása után, h o g y Pestről e lmenekülhessen . 



szociológiának", a tudás vagy a megismerés szociológiájának eredeti kidolgozá
sában rejlik. A megismerés, a tudás társadalmi forrásainak és meghatározottsá
gának feltárásáért a pálma a történelmi materializmus klasszikusait illeti. A 
modern szakkutatás (amely nála valójában még inkább kultúrbölcseleti jellegű) 
megalapozásáért járó elismerésben viszont Schelerrel, Weberrel és másokkal kell 
Mannheimnak osztoznia. Georges Gurvitch úgy látja, hogy Mannheim felfogása 
valaminő kompromisszum Marx, Scheler és a Dewey nézetei között, s ez a kísér
let egyrészt Max Weber „megértő" szociológiájára, másrészt Heideggernek és Jas-
persnek a neo-hegelianizmushoz közelített egzisztencializmusára támaszkodik. 
(Georges Gurvitch: Traité de sociologie. Paris, 1963. II. 115.) Az ész trónfosz
tásában Lukács György (Gurvitch-et megelőzően) kihegyezett bírálati éllel mu
tatta ki Mannheim eklekticizmusát, Fogarasi Béla pedig már 1930-ban az Unter 
dem Banner des Marxismus című folyóiratban feltárta egykori csoporttársa mesz-
sze elágazó szellemi forrásvidékét. Hangsúlyozta a fiatalon elhúnyt filozófus, Zalai 
Béla* rendkívüli hatását (vö. Fogarasi Béla: Marxizmus és logika. Budapest, 
1946. 164.). Jellemző, hogy Gurvitch szerint éppen ez az eklekticizmus tette Mann-
heimot az angolszász világban szélesebb körben olvasottá. Amit viszont ő tény
szerűen leszögez, nevezetesen azt, hogy a marxizmus letagadhatatlanul jelen van 
Mannheim koncepciójában, Lukácsnál — egy letűnő korszakra emlékeztető hang
szereléssel — a marxizmus előtti „kapitulációként" jelenik meg. (Lukács György: 
Az ész trónfosztása. Budapest, 1954. 506—507.) Gurvitch egyébként úgy véli, hogy 
Lukács túl szigorú Mannheimhoz, akinek viszont ő határozottan eszmeösztönző 
szerepet („éveilleur d'idées") tulajdonít. 

Ez a szerep ott vibrál Mannheim legtöbbet idézett főművének a címében. 
Ma már tudjuk, a könyv eszmetörténeti funkcióját n e m önmagában vett tudomá
nyos értéke biztosította, hanem éppen — a címben is kifejezett — korreláció, 
i l letve ellentétezés ideológia és utópia között. A munkát az a ráérzés tette jelen
tőssé, amellyel a szerző a két jelenség helyét és fajsúlyát a válságba jutott európai 
polgári köztudatban kimutatta. Mannheim nyilván nem is sejthette, mennyire 
sikerült ezzel neki n e m csupán a pillanat, hanem az elkövetkező évtizedek tár
sadalompolitikai és szellemi életének neuralgikus pontjait kitapintania. Sőt, köny
vében — paradox módon — arról ír, hogy az általa ideologikusnak, i l letve utó
pikusnak minősített megnyilvánulások eltűnőben, visszavonulóban vannak. (Karl 
Mannheim: Ideologie und Utopie. Bonn, 1930. 242.) Mentségéül szolgálhat viszont, 
hogy nem ő volt sem az első, sem az utolsó, aki az ideológiák alkonyát vagy az 
utópiák halálát megjövendölte. 

Mannheim tudásszociológiája elválaszthatatlan ideológiaelméletétől. Könyvé
nek gondolatmenetét ugyanis az ideológia értelmezésével indítja, és különbséget 
tesz partikuláris (részleges), valamint totális (teljes) ideológia között. Az előbbi 
fogalmát — szerinte — akkor kell használnunk, amikor n e m adunk hitelt az e l 
lenfél nézeteinek-képzeteinek, mert azokat a tények többé-kevésbé tudatos meg
hamisításainak tartjuk. Az ilyenfajta ideológiák a hazugságtól a tények féltu
datos-ösztönös elkendőzéséig terjedő skálán mozognak, közös bennük az, hogy 
megfogalmazójuknak nincs érdekében az adott tényállás tárgyilagos megragadása. 
A totális vagy radikális ideológia fogalma viszont valamely korszak vagy vala
mely történelmileg-társadalmilag konkrét csoport — például egy osztály — te l 
jes tudatstruktúrájának sajátosságát fejezi ki (vö. i.m. 8.). Nos, a tudásszociológia 
e szemléleten alapszik, tulajdonképpen e két fogalomra támaszkodó ideológia
elmélet kiterjesztéséből fakad. 

Adam Schaff legújabb könyvében (Strukturalismus und Marxismus. Wien, 
1974) — Althusserrel vitázva — visszatér Mannheimra (évekkel ezelőtt külön ta
nulmányt szentelt neki, amely a Geschichte und Wahrheit [1970] című kötetben 
látott napvilágot, de ez sajnos még n e m került a kezembe), és azt fejtegeti, hogy 
az utóbbi felfogása n e m csupán az ideológiát a hamistudattal azonosító fiatal 
Marxra, hanem az igazságnak arra az elméletére is épül, amelynek központja és 
alapja az abszolút igazság. Ami n e m képviseli a teljes és kimerítő, s ennek kö
vetkeztében megváltozhatatlan igazságot, az hamis. De miután az al- és felépít
mény marxi koncepciójából az ismeretek társadalmi meghatározottsága követ
kezik, ez azt jelenti, hogy a megismerés n e m egyszeri, abszolút aktus, hanem 
végtelen folyamat. Minden konkrét ismeret tehát — viszonyítási rendszeréhez 
mérten — relatív (vö. i.m. 95—96.). Az előbb említett tudásszociológiai kiterjesz
tés viszont abban konkretizálódik, hogy mindezek alapján Mannheim szemére 

* Lukács G y ö r g y is n a g y e l i smerés se l ny i l a tkozo t t Zala i Béláró l , ak i sze r in te , ,az 1918 előt t i i d ő b e n 
az egye t l en e r ede t i m a g y a r g o n d o l k o d ó vo l t " . A Szel lemi T u d o m á n y o k Szabad I sko lá j án t a r to t t p r o g r a m -
e l ő a d á s á b a n e g y é b k é n t M a n n h e i m is e l i smerés se l adózo t t Za l a inak , i l l e tve sze rkeze te l emzés i szempont ja i 
n a k , a m e l y e k e t m a g á é n a k va l lo t t . 



veti Marxnak, miért nem alkalmazta a megismerés társadalmi meghatározottsá
gáról szóló helyes tételét saját felfogására. Ez is meghatározott lévén, n e m abszo
lút, hanem csak valamilyen részleges igazságot képvisel. Más szavakkal: a marxiz
mus helyesen jár el, amikor a tőle idegen elméleteket elemezve a szociológiai 
szempontot érvényesíti, nem marad azonban következetes, hisz önmagát k ivé
telnek tekinti. Ha viszont a marxizmust önmagára alkalmazzák, akkor ez az esz
merendszer is ideológiának, egyoldalú elméletnek bizonyul. Nagyjából ez az a 
követelmény, amelyet Mannheim a marxizmus „raditoalizálásá"-nak nevezett. 

Teljesen érthető, hogy Lukács Györgynek szembe kellett fordulnia régi „va
sárnapi" vitapartnerével. Jogos a kritikája, amikor kimutatja, hogy noha Mann
heim a történelmi materializmus ideológiatanából merít, n e m számol az abszolút 
és a relatív dialektikájával, s így elkerülhetetlenül a relativizmus zsákutcájába 
jut. Hiába nevezi Mannheim „relacionizmus"-nak a maga felfogását, ez tény
legesen mindent relativizál, és mellőzi az emberi megismerés történelmi fejlődé
sétől elválaszthatatlan megközelítő jellegét — az objektív és abszolút igazság irá
nyában (i.m. 506—507.). Ez a kritika, szinte egy negyedszázad után, lényegében 
megismétli Fogarasi Bélának a már említett rangos marxista filozófiai szemle 
oldalain megjelent bírálatát. Fogarasi elsősorban Mannheim érvelésének „logikai 
tengelyét" támadja, s az önmagára alkalmazás formáilogikai problémájának tör
téneti felgöngyölítésével bizonyítja az Ideologie und Utopie szerzőjének módszer
tani tévedését. Az önmagára-alkalmazás ugyanis — szerinte — csak addig az 
igazság kritériuma, amíg a formális logika azonossági elvét „a legfőbb igazságnak 
tartjuk". Ellenkező esetben ez az elv megszűnik az igazság kritériuma lenni. A 
továbbiakban Fogarasi perdöntő érvként említi (s ezt hangsúlyozza később Lukács 
is), hogy míg a tudomány polgári meghatározottsága hamistudathoz, a munkás
osztályhoz való „kötöttsége" a valóság mozgástörvényeinek adekvát felismerésé
hez vezet (vö. i.m. 165—166.). Ebben az értelemben, a marxizmus egyrészt n e m 
azonosítható — a hamistudat jegyében — a polgári ideológiával, másrészt amit 
Mannheim igényel tőle, nevezetesen azt, hogy önmagát is társadalmilag megha
tározottnak tekintse, az sohasem hiányzott belőle. Mindig a munkásosztály tudo
mányos világnézetének nyilvánította magát. 

Láthatjuk, Mannheim ideológiatana s az a bírálat, amelyet róla Fogarasi 
és Lukács megfogalmazott, e kérdés körül gyűrűző tegnapi és mai heves viták 
közvetlen előzményéhez tartozik. Azt is mondhatnók, ez a régebbi polémia mint
egy bevezetése a „dezideologizálódás", i l letve a marxizmus és az ideológia viszo
nya kapcsán kirobbant újabbaknak. Ebben az összefüggésben indokoltnak látszik 
a Mannheim franciaországi megismertetésének nagy szolgálatokat tevő Joseph 
Gabel véleménye, aki az Ideológia és utópia szerzőjében n e m a megismerés szo
ciológusát méltatja, hanem egy új diszciplína, az ún. ideológiakutatás megalapító
ját látja. Gabel könyvet és több tanulmányt írt a hamistudat, az elidegenedés prob
lematikájáról, s így személy szerint is elődöt lát abban a Mannheimban, akit az 
elidegenedés és a hamistudat kutatására összpontosító magyar marxisták iskolá
jával rokonit (vö. Joseph Gabel: Idéologies. Paris, 1974. 258., 268., 271.). 

Fogarasi és Lukács bírálata — grosso modo — megőrizte érvényességét. A 
marxizmust tudományos ideológiának tekintő felfogásukat számos filozófus ma
gáénak vallja.* Ma már azonban legjobb esetben is naivnak tűnik az a nagy 
biztonság s ugyanakkor az az egyszerűsítő megközelítés, amellyel az osztálymeg-
határozottság és a tudományos jelleg közvetlen viszonyát tárgyalják. Az a tény, 
hogy a marxizmus a munkásosztály törekvéseit fejezi ki, nem óvhatja meg, mint 
ahogy n e m is óvta meg egyes képviselőit a tévedésektől, sőt attól sem, hogy 
nézeteikre sokszor az ideológiának inkább az a felfogása legyen jellemző, amely-
lyel az ifjú Marx írásaiban találkozunk. A tudomány és az ideológia találkozása, 
kapcsolata a marxista filozófiában n e m egyszer s mindenkorra véglegesített Junk
tim. Viszonyukat csak dialektikusan, a lehetséges ellentmondásokkal számolva 
foghatjuk fel. Ez azt is jelenti, hogy a marxista elmélet továbbfejlesztése során 
újra és újra meg kell küzdeni a hamistudat veszélyével. Minden újabb szakasz-

* Az „ ideo lóg i ák a l k o n y á " - n a k megfoga lmazó iva l s az A l t h u s s e r r e l fo ly ta to t t v i t á k b a n k i j e g e c e s e d e t t 
egy ko r sze rű m a r x i s t a ideológiafe l fogás . Megfoga lmazó i abbó l i n d u l n a k k i , h o g y M a r x n á l és Enge l sné l 
az ideo lógia fogalma szinte e g y é r t e l m ű e n a h a m i s t u d a t o t j e lö l i . Leninnél s a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m 
i r o d a l m á b a n k i a l aku l t a zonban az i d e o l ó g i á n a k az a fogalma, a m e l y e t i s m e r ü n k és h a s z n á l u n k (pé ldáu l : 
h a l a d ó , r e a k c i ó s , bu rz soá , p ro l e t á r i deo lóg i a ) , s a m e l y t u d o m á n y o s v a g y t u d o m á n y t a l a n j e l l e g ű l e h e t . 
J e r z y I. W i a t r , e felfogás egy ik képv i se lő j é tő l szá rmáz ik az i deo lóg iának e b b e n az é r t e l m e z é s b e n 
k ido lgozot t def in íc ió ja : az ideo lóg iá t ú g y h a t á r o z h a t j u k meg , min t n é z e t e k o lyan , v i s zony l ag 
r endsze reze t t ö s szes ségé t , a m e l y n e k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y é t a t á r s a d a l m i csopor t é r d e k e i v e l é s t ö rek 
v é s e i v e l v a l ó funkcionál i s k a p c s o l a t a lko t ja , é s a m e l y b e a v a l ó s á g o t le í ró és é r t é k e l ő — az ado t t c sopor t 
t ö r t éne lmi t a p a s z t a l a t a és é le t fe l té te le i a l ap j án k e l e t k e z e t t és e l t e r j ed t — eszmék, v a l a m i n t a be lő lük le
v e z e t e t t c s e l ekvés i i r á n y e l v e k t a r toznak . " ( Jerzy I. W i a t r : Az „ ideo lóg i a a l k o n y a " ? Budapes t . 1969. 89.1. 



ban következetesen gondoskodni kell a tudományos jelleg biztosításáról. Mann
heim koncepciója még tévedéseiben is akaratlanul erre ösztönöz. 

A régi és új vitát érdekesen köti össze A d a m Schaff, amikor említett köny
vében Mannheim és Althusser ideológiafelfogása között összefüggést teremt (i.m. 
96—97.). Schaff műve még Althusser nemrég megjelent önkritikája (Louis Al
thusser: Eléments d'autocritique. Paris, 1974) előtt látott napvilágot. Noha a fran
cia gondolkodó (akinek arra irányuló törekvését, hogy a marxizmust mint tudo
mányt megvédje és érvényesítse, honorálnunk kell) bizonyos szempontból az ideo
lógia és a tudomány viszonyára vonatkozó régebbi tételeit is kritikai revízió alá 
veszi (e nézetek is magukon viselik — saját bevallása szerint — „teoreticista" 
elhajlásának, racionalista-spekulatív megközelítésének jegyeit), Schaff megjegyzései 
továbbra is tanulságosak. Mind Mannheim, mind Althusser elhanyagolják — sze
rinte — azt a körülményt, hogy valamely ideológia kidolgozását n e m csupán az 
osztályérdekek, hanem az az intellektuális kötőanyag is meghatározza, amelyet 
felépítéséhez igénybe vettek. Az osztályérdekek nyi lván hatást gyakorolnak arra, 
hogy milyen tudományos ismereteket, tételeket és szempontokat használnak fel 
az illető ideológia kialakításában, a két mozzanat azonban n e m azonos egymás
sal. „Az ideológia tudományos jellege megmarad tehát viszonylag független prob
lémának." Ez a megállapítás — érzésem szerint — nemcsak Mannheim és Althus
ser, hanem Fogarasi és Lukács nézeteit is korrigálja. 

Eddig Mannheim ideológiatanát — mondhatni — önmagában elemeztük. Ne 
feledjük azonban, hogy főművének eszmegerjesztő szerepét éppen azzal magya
ráztuk, hogy az ideológiát az utópiával korrelációban, i l letve a kettőt egymással 
ellentétezve vizsgálja. Köztudott, hogy a modern filozófiai és társadalompolitikai 
irodalomban mindkét fogalommal már jóval Mannheim előtt találkozhattunk. Ő 
volt azonban — tudomásom szerint — az első, aki kontrasztjelenségekként bon
colgatta őket, s ezzel a kezdeményezéssel termékenyítő ösztönzést adott egy olyan 
értelmezésnek, amely az utópia hagyományos, inkább pejoratív jellegű minősíté
sétől eltér. 

Rögtön elöljáróban le kell szögeznem, hogy Mannheimnál a két fogalom 
többértelműen használatos. Ez természetesen nem akadályozhat meg minket abban, 
hogy — valaminő egyértelműségre törekedve — megkíséreljük koncepcióját nagy 
vonalakban bemutatni. Mind az ideológia, mind az utópia léttranszcendentáló sze
repet tölt be — Mannheim szerint — a társadalom életében. Míg az ideológia 
szervesen beépül valamely léthez tartozó s azt kifejező világképbe, hogy védje, 
konzerválja az illető társadalmi rendet vagy osztályt, az utópiának az adott meg
haladására irányuló orientációja olyan cselekvésbe torkoll, amely e létet részle
gesen vagy teljesen robbantja. A tudásszociológia relativizmusának megfelelően 
Mannheim jelzi, hogy annak megítélése, mi tartozik az ideológia, i l letve az utó
pia körébe, igen nehéz feladat. A választást az a körülmény határozza meg, 
hogy az adott „létvalóság"-nak melyik oldalán állunk. Akik e realitás fenntar
tására törekszenek, vagyis az adott létvalóságot képviselik, azok utópikusnak jelöl
nek meg minden, számukra elvileg megvalósíthatatlannak tűnő e lképzelést A 
mannheimi viszonylagos utópia fogalma viszont arra int, hogy ami m a utópikus
nak tűnik, az a holnap valóságává válhat. Lamartine-t idézve: „Az utópiák igen 
gyakran korán-világrajött igazságok." 

Ellentétező vizsgálódását summázva, Mannheim a megvalósulást tekinti mind 
az ideológia, mind az utópia ismérvének. Azokat az eszméket, amelyekről kiderül, 
hogy elkendőző képzetekként valamilyen „életrend" fölött lebegnek, ideológiának 
kell minősítenünk; amelyek viszont egy következő szakaszban megvalósíthatókká 
váltak, azok a viszonylagos utópiák (i.m. 169—183.). 

Láthatjuk, Mannheim — mondhatni — dialektikusan szemléli a valóság és 
az utópia viszonyát. A lét szüli az utópiákat, amelyek viszont robbantják ezt, és 
ösztönzik a következő lét irányába való átmenetet. „Utópiáknak tekintjük azokat 
a léttranszcendentáló képzeteket (vagyis n e m csupán a vágyábrándokat) — írja —, 
amelyek valaha átalakítóan hatottak a történelmi-társadalmi létre." (I. m. 184.). 
E meghatározás ismeretében újra csak túl szigorúnak kell tartanunk Lukács 
György véleményét, aki életének utolsó éveiben adott egyik interjújában vissza
tér Mannheimra, s azt állítja, hogy könyvében igen mostohán kezeli az ideoló
giát, az utópia iránt viszont engedékenységet, valaminő szeretetteljes elnézést ta
núsít (vö. Gespräche mit Georg Lukács. Reinbek bei Hamburg, 1967. 52.). Ez még 
rendjén is volna. Méltánytalannak találom viszont, hogy Mannheim utópiaelméle
tétől Lukács a forradalmi praxist kéri számon. Ez ha explicite n e m is található 
meg az Ideologie und Utopie gondolatmenetében (Mannheim budapesti évei után 
sem lett forradalmár), implicite valamilyen formában mégis benne rejlik azokban 



a kitételekben, ahol a szerző az adott létrend robbantásáról beszél. Abban viszont 
igaza van Lukácsnak, hogy a távoli, már eleve megvalósíthatatlan célokat kitűző 
utópiát könnyű a mai kapitalizmusnak integrálnia, s így semlegesítenie. Ezzel a 
lehetőséggel azonban n e m csupán az utópiával kapcsolatban kell számolnunk, 
az utópia fogalmát pedig n e m szabad csupán a távoli, megvalósíthatatlan ábrán
dokra redukálnunk. Mit kezdjünk akkor Gramscival, aki a régebbi utópiákról 
szólván azt írta, hogy bennük „egy lázadó, n e m konformista gondolat kifejezés
módjá"-t kell látnunk, az ún. „filozófiai regények"-et viszont aszerint kell meg
ítélnünk, „hogyan tükrözték akaratlanul az alsóbb, sőt a legalsó társadalmi cso
portok legelemibb és legmélyebb törekvéseit, akár egészen más érdeklődésű értel
miségiek agyán keresztül". (Antonio Gramsci: Marxizmus, kultúra, művészet. B u 
dapest, 1965. 293—294.). 

Akárcsak az ideológia esetében, az utóbbi évek vitáiban (a marxizmuson be
lül, a nem marxistákkal, az új-baloldallal folytatott polémiák során) kezd kialakulni 
egy olyan felfogás, amely — újragondolva a hagyományos tételeket — általáno
sítani kívánja mind a mai társadalmi harcok tapasztalatait, mind az elméleti 
munka friss eredményeit. A valóság és az utópia — e felfogás megfogalmazói 
számára — nem egymás iránt közömbös vagy egymást kizáró kategória. Ha a 
valóságot a maga alakulásában, a lehetőségből a megvalósulás felé vezető átme
net dinamizmusában vizsgáljuk, akkor a forradalmi akció, a társadalomformáló 
cselekvés az a tényező, amely egy jobb világ eszményét sugalló modellel ösz-
szekötheti. Termékeny dialógus jöhet így létre valóság és utópia között, s ebben 
a viszonyban az utóbbi a fennálló rend megváltoztatásának követelményeként ér
vényesül. Szerepét nem csupán egy eljövendő világ előrevetítésével tölti be, 
hanem a status quo bírálataként, mint a jövő lehetséges-valós tendenciáit feltáró 
forradalmi tudat, itt és most! Az utópia elválaszthatatlan a humanizmustól, de 
távolról sem összeegyeztethetetlen a kétellyel és a tudománnyal. A képzelet szár
nyain repül, nem csupán alkonyatkor, mint Minerva baglya, hanem amikor a h a j 
nal hasad, hogy reményt árasszon. 

Persze, az ellenfelek sem hallgattak el. Az utópiát tradicionálisan a légvá
rak építésével azonosítók mellett, olyanok is hallatják szavukat, akik a rációt, 
a demitizáló józanságot, a manapság oly szükséges tárgyilagosságot és szkepszist 
féltik tőle. Mások attól tartanak, hogy új illúziókat szül, és valaminő bárgyú 
optimizmussal tölti majd el a megváltásra áhítozó emberiséget. Ismét mások anti
dialektikus, manicheista szemlélettel vádolják. Joseph Gabel, aki Mannheim utó-
pizmusát s a „szabadon lebegő értelmiség"-ről szóló tételét a századelő magyar 
értelmiségi köreinek helyzetéből és tudatából akarja levezetni, magát az utópikus 
tudatot a szkizofréniához hasonlítja, és eldologiasodottnak minősíti. És végül, de 
nem utolsósorban elutasító magatartása azoknak, akik — a szervezett munkás
mozgalom nevében — az utópiában az ösztönösség, az anarchia felé hajló láza
dás, az öncélúvá válható kontesztáció szövetségesét látják. Ide tartoznak még a 
dezideologizálódás ama képviselői e l len érvelők is, akik mint Daniel Bell az 
ideológiák alkonyával szemben az utópia korának beköszöntését jósolják. Az ideo
lógiák letűnésének téves koncepciójához tapadó prognózis — ebben a kizárólagos 
megfogalmazásban — szintén téves. 

Ami Lukács György viszonyulását illeti, azt hiszem, megkockáztatható egy 
olyan feltevés, amely szerint elutasító magatartása mélyén — többek között — 
ott lehetett a törekvés, hogy ezzel is hajdani, az utópizmushoz közel eső etikai 
idealizmusától és a húszas évek elejének messianisztikus utópizmusától határolja 
el magát. Mindenesetre, a Mannheim utópiafelfogása ellen irányuló bírálata köz
vetve az egykori heidelbergi társat és barátot, Ernst Blochot érinti, akitől körül
belül akkor távolodott el, amikor az a Geist der Utopie (1918) című művét készült 
megjelentetni. Az elmarasztalás n e m csupán Mannheim közvetítésével történik, 
s noha a már említett interjúban Blochról mint emberről, tehetségről és jel lem
ről szuperlatívuszokban nyilatkozik, vé leménye lényegében az maradt, amit egy
kori eszmetársának Münzer Tamásról írt könyvével kapcsolatban a húszas évek 
elején kifejtett. Lukács azt veti Bloch szemére, hogy a vallásosságnak a társa
dalmi-gazdasági forradalmisággal való összefonásával elsekélyesíti a történelmi 
materializmust, és „nem veszi észre, hogy csak és kizárólag csak a valóságos tár
sadalmi forradalom lehet az ember konkrét és valódi életének áta lakí tója . . ." 
(Lukács György: Történelem és osztálytudat. Budapest, 1971. 484—485.) Ez a véle
mény nyilvánvalóan magán viseli éppen annak a szektarianizmusnak a jegyeit, 
amely a már említett messianizmussal együtt érvényesült. Nem számol az ismert 
engelsi értékeléssel, s tegyük hozzá, manapság teljesen ellentétbe került a radi-
kalizálódó, de a vallástól még el n e m szakadt dél-európai és dél-amerikai töme
gek valóságával. 



Furcsa módon, Mannheim hivatkozik ugyan a Münzer Tamásról írt könyvre, 
de nem utal a Geist der Utopie-ra, a most 90. évét betöltő gondolkodó ifjúkori 
művére (szinte kizárt, hogy ne ismerte volna), amely időrendileg is megelőzte 
kezdeményezését, és mindmáig az utópiakutatók nélkülözhetetlen forrásmunkája 
maradt. Bloch ebben a könyvben fektette l e az alapjait felfogásának, amely az 
utópiát és a reményt junktimba hozva, azt tanítja, hogy az ember alkatilag 
önmeghaladásra késztetett, s magában hordozza a többé-kevésbé artikulált re
ménységet az elkövetkező kiteljesedésre. Embersége veszélyeztetése nélkül nem 
mondhat l e sem a reményről, sem a jövőt idéző álmodozásról. Persze, lehet, kell 
is bírálni Blochnak főként a Prinzip Hoffnung (1959) c ímű főművében kifejtett 
nézeteit, n e m kétséges azonban, hogy nincs semmilyen elvi ellentét a blochi 
konkrét utópia és a Lukács reklamálta forradalmiság között. 

Ezért, ha a mai viták közepette úgy véljük, hogy Mannheim valamilyen 
formában redivivus lett, n e m mellőzhetjük azt a gondolkodót, aki nélkül az 
Ideologie und Utopie valószínűleg n e m került volna újra az érdeklődés előte
rébe. 

Gáll Ernő 

A nyelvművelés et ikája 

A nyelvet művelni bizonyára a leg
reménytelenebb vállalkozások egyike. 
Mégis, ennek tudatában is, a legnagyobb 
felelőtlenség volna lemondani róla. Hogy 
ennyire borúlátóan kell megítélnünk a 
nyelvművelés hatékonyságát, azt részint 
a nyelv jellege, részint pedig helyzete 
magyarázza. Milliók ajkán él, teljes egé
szében át- és megfoghatatlanul, megis-
merhetetlenül, szinte annyi változatban, 
ahányan beszélik, vagy talán még az 
egyén számára is mindig másképpen, 
ahányszor megszólal. Ehhez mérten való
ban szinte csak illúzió azt hinni, hogy a 
nyelvet hatékonyan, látható eredmények
kel lehet művelni, jobbítani. És mégis 
törődnünk kell vele, művelnünk kell: a 
szépírónak a példa erejével, a nyelvész
nek pontos és meggyőző, közérthető ma
gyarázatokkal. Ezek a példák és okfejté
sek semmiképpen nem nélkülözhetik a 
személyes felelősséget, a szenvedélyt, az 
erkölcsi hitelt, mert tudvalévő, hogy 
magára a nyelvre közvetlenül nem tu
dunk hatni, csak a nyelvet beszélő em
berre. 

A nyelvhasználatnak ezt az etikai, 
erkölcsi jellegét tudatosítja az olvasó
ban Cs. Gyímesi Éva Mindennapi nyel
vünk c ímű könyve*, elsősorban azzal 
az Ajánlásban megfogalmazott és az 
egyes írásokban meg is valósított cél
jával, hogy „a mindennapok nyelvén, 
közérthetően" szól az olvasóhoz, a „sze-

* M i n d e n n a p i n y e l v ü n k . Kr i te r ion K ö n y v k i a d ó . 
Buka re s t , 1975. 

mélyes vallomás hitelével", sőt — ten
n é m hozzá — szenvedélyével. Különösen 
az első rész Az ember vallomása cím 
alá gyűjtött írásai vallanak erről a már-
már türelmetlen szenvedélyről, amellyel 
a szerző a nyelvhasználat ferdeségei, ri
asztó tünetei mögött a felelőtlenség, a 
kispolgári üresség, a bátortalanság még 
riasztóbb tényeire figyelmeztet. Az 
axióma, amelyből kiindul: a stílus a sze
mélyiség megnyilvánulása, az, ami a 
nyelvben már túl van a praktikus cél
szerűségen. (Ehhez talán n e m árt annyit 
hozzátenni: ha a praktikus célszerűség 
csak az egyszerű tény- és ismeretköz
lést jelenti, a stílus valóban több ennél, 
de általánosabb szempontból a stílus is 
a nyelv célszerűségének megnyilvánulá
sa.) Egyetlen, bár nem lényegtelen kér
dés marad számomra megválaszolatla
nul: egyformán rászolgál-e mindenki az 
erkölcsi elmarasztalásra nyelvi művelet-
lensége miatt, az is, aki Önhibáján kívül 
kerül hátrányos helyzetbe? Lényegesnek 
tartom ezt a kérdést, mivel a nyelvi 
gátlások, a nyelvi hibák (sokszor még a 
„hogyvagyizmus" vagy a körülményes-
kedés jelenségei is) elsősorban a nyelvi 
műveltség hiányait jelzik, és csak má
sodlagosan a jellemét. 

A nyelvészetnek — egyik kiváló művelőjének találó megállapítása szerint — 
arra kell választ adnia, hogy mennyi a 
szabadságunk és kötöttségünk a legfon
tosabb emberi magatartásban, a beszéd
ben. A nyelvművelés az elméleti i sme
retek alapján valami hasonlóra törekszik 



a gyakorlatban: figyelmeztet a kötöttsé
gekre, a normákra (amelyek lényegében 
a nyelvi közösség és nem — mint so
kan hiszik — a tudomány normái), 
ugyanakkor azt is megmutatja, hogy 
mennyire n e m élünk a nyelvhasználat
ban rejlő lehetőségekkel, a nyelvi e le
mek gazdagságából eredő szabadsággal. 
Könyve második részében Cs. Gyímesi 
Éva is olyan nyelvhelyességi hibákra, 
negatív jelenségekre figyelmeztet, ame
lyek jórészt abból erednek, hogy n e m 
ismerjük eléggé a nyelvhasználat bizo
nyos kötöttségeit, az utolsó részben pe
dig nyelvi és stilisztikai elemzések alap
ján a nyelvi kifejezés köznapi és m ű v é 
szi lehetőségeit villantja föl, „a forma 
fegyelmében" megvalósuló szabadságot. 

A nyelvhasználati kötöttségek világo
sabbak a kisebb nyelvi egységek szint
jén: a raghasználatban, a szóképzésben, 
az igekötők használatában, a szóhaszná
latban, a szószerkezetekben. Ezek nyil
ván n e m mind grammatikai kötöttségek. 
Vannak olyanok is, és ezt néhány írás 
sikeresen exponálja, amelyek mint nyel
vi réteg szerinti kötöttségek jelentkez
nek. Azaz: egymás mellett használva 
kölcsönösen kompromittálja egymást a 
választékos és a vulgáris, a bizalmas és 
a hivatalos nyelvhasználat. Ügy érzem, 
a nyelvművelésnek és a nyelvi neve
lésnek ez az egyik legfontosabb terü
lete. Az a nyelvi jellegű „hátrányos 
helyzet", amelyet említettem, rendsze
rint onnan ered, hogy a beszélők egy ré
sze n e m ismeri vagy nem ismeri eléggé 
anyanyelvünk fő változatait: a köznyel
vet és az irodalmi nyelvet, és így kény
telen-kelletlen megelégszik egy szűkebb 
hatókörű, a normatívtól eltérő belső 
nyelvtípus használatával: egy nyelvjárás
sal, egy szaknyelvvel, a köznyelvnek 
egy családiasabb színezetű, konyhanyelvi 
változatával. Az ebből a szűk körből 
való kilépési kísérlete aztán, nyelvi mű
veltség hiányában, olyan jelenségeket 
eredményezhet, mint a Cs. Gyímesi Évá
tól említett megrázó és rázós, a Nagy 
Menő, a kivan, a garnírung és a garni
túra stb. 

A szerzőt elsősorban a mai nyelvhasz
nálat foglalkoztatja, mai köz- és irodal
mi nyelvünk helyzete. Ritkán, de olyan
kor jó érzékkel nyúl népnyelvi példák
hoz: friss, kifejező szólásokat fedez föl 
(pl. sürög-forog, mint aki be akar vetni), 
meghatódva találja meg és mutatja be 
olvasóinak néhány mai szavunk ősi gyö
kerét csángó népdalszövegekben. A 
nyelvből kiveszett vagy kiveszőben lévő 
igealakokról szólva reálisan vet számot 
azzal, hogy már n e m lehet őket meg
menteni az aktív nyelvhasználat számá
ra: „legfeljebb fölfrissíthetjük őket a 
mai nyelvközösség emlékezetében, hogy 

régi korok irodalmának nyelvi ízeit 
könnyebben befogadhassa, élvezhesse". 
Magam sem szeretem a naiv nosztalgiát 
nyelvi kérdésekben, ismerve azonban a 
szóban forgó igealakok változatos nyelvi 
funkcióit, és tudva, hogy íróink is jel
zik mai nyelvünk szegénységét ebben a 
tekintetben, n e m érzem eléggé megnyug
tatónak a szerző vigaszát: „Ami az idő
síkok változásainak nagyobb szövegösz-
szefüggésben való jelölését illeti, arra 
nagyon sok lehetőségünk van a mai 
nyelvben — igekötők, módosítószók, idő
határozószók —, amelyek pótolni képe
sek a kiveszett igeidőket." (Nem tudom 
megállni, hogy tanúként ne idézzem 
Karinthy Ferenc friss vallomását is a 
székely nyelvjárás igealakjairól: „Ma is 
elevenen élnek olyan igeidők, mint lá-
ték, láttam volt, láték vala, sót, látand! 
Használatosak a szenvedő igealakok. Az 
anya azt mondja kisfiának, hogy vi 
gyázzon, mert megverődik. Él a látnók, 
hallanók, amit le nem mernék írni egy 
mai novellában, félve, hogy modorosság
nak hat. Nekünk csak két igeidőnk van, 
múlt és jelen, jövőnk sincs már: jöt
tem, jövök, de már jönni fogok bonyo
lult k ö r ü l í r á s . . . Azokat az árnyalt és 
finom viszonyításokat hiányolom, amik
re nekem mint írónak — öregapja fülit 
az írónak: a hétköznapi beszédben volna 
rájuk szükségem." — Kortárs, 1975. 2. 
202—203.) 

Cs. Gyímesi Évának nagy érdeme, 
hogy a figyelmet, jórészt önálló, úttörő 
munka alapján, a nyelv nagyobb egysé
geire: a mondatra, sőt a mondaton túl, 
a beszédműre irányítja. Ezen a szinten 
sokkal kevésbé ismertek a nyelvhaszná
lat kötöttségei és lehetőségei, így a szer
zőnek a Nyelvi architektúra címen ösz-
szefoglalt elemzései szinte felfedezik szá
munkra „a beszélt nyelv összhangzat
tanát", és minden bizonnyal nemcsak 
az olvasó nyelvi műveltségét, de a sti
lisztikát is gazdagítják. Mert a stílusnak 
is, különösen a prózastílusnak kulcskér
dése a mondat. (Illyés Gyula mondja 
például valahol, hogy jó stílusa annak 
van, akinek a mondatai fölrepülnek.) 

A nyelvi kölcsönhatással kapcsolatos 
nyelvhelyességi kérdések közül is e lső
sorban a szerkezetiekkel foglalkozik: az 
idegen szavaknál kevésbé feltűnő, de a 
nyelv lényegét közvetlenebbül érintő 
tükörfordításokkal; olyan, terjedőben lé
vő mondatszerkezeti sajátosságokkal, 
mint a jelzett szó ismételt kiugratása a 
jelzői mellékmondat előtt. Külön cikk
ben figyelmeztet arra, hogy a második 
nyelv tanulását csak az anyanyelv meg
szilárdulása után ajánlatos elkezdeni, 
9-10 éves kortól (ezt ki lehetne egészí
teni azzal, hogy értelmileg jól fejlett 
gyermekek esetében megengedhető a 



6-7 éves korban kezdett nyelvtanulás). 
Szilárd anyanyelvi alap nélkül a gon
dolkodási műveleteket sem sajátíthatja 
el, így ahelyett, hogy két nye lv birtoká
ban két ember legyen, inkább félember 
lesz belőle. 

Le kell mondanom egyebek mellett ar
ról is, hogy az írások stílusát méltas
sam. A részletes méltatást és a bőven 
idézhető szép példákat helyettesítse itt 
I 

egyetlen mondat az egyik cikk éléről: 
„Az ellentmondást nem tűrő kijelentés 
olyan, mint hevenyészve épített, rozoga 
kunyhón a lobogó." Ha elfogadjuk a 
szerző véleményét, hogy a stílus a sze
mélyiség megnyilvánulása, ki-ki levon
hatja a következtetést, egy mondat (és 
a korábbi idézetek) alapján is, az írá
sok stílusáról és a szerző személyiségé
ről. 

Péntek János 

Kvanti ta t ív stíluselemzés 

Jelentőségükhöz képest kevés szó esik 
lapjainkban azokról az új módszerekről, 
vizsgálódási szempontokról, melyek az 
utóbbi két-három évtizedben forradalma
sították a filológiát. Új irányzatok je
lentek meg az irodalomtudományban, 
nyelvészetben, stilisztikában, amelyek 
nagyszerű távlatokat nyitottak a nyelvi 
struktúrák tipológiájának és a nyelv 
mennyiségi oldalának megismerése előtt. 
Merőben ellentétes tudományágak keresz
tezik egymást, határterületeket hoznak 
létre, és újszerű megvilágításba helyezik 
a nyelvi jelenségeket. 

Mindössze két és fél évtizede rakta le 
Claude Shannon az információelmélet 
alapjait; azóta az új tudományág mód
szerei „berobbantak" a társadalomtudo
mányokba is. N e m véletlen, hogy az eg
zaktság igénye elsők között jelentkezik 
a stilisztikában — a hagyományos stílus
elemzés szubjektivizmusának reakciója
ként. A statisztikai adatok igazolják vagy 
helyreigazítják a hagyományos stílus
elemzés eredményeit, és mindenképpen 
ellenőrzik állításait. A matematikai as
pektus nélkülözhetetlen a modern stílus
elemzésben, de igazán hatásos csak ak
kor lehet, ha a stílus értékét a minő
ségi és mennyiségi vizsgálatok együtt
hatói döntik el. 

Stílus, hírérték és információs tarta
lom összefüggéseinek felfedése és leve
zetése a vezérfonala Zsilka Tibor kvan
titatív stilisztikai könyvének*, mely cél
kitűzéseinek, szempontjainak és követ
keztetéseinek újszerűsége révén hézag
pótló a magyar szépirodalmi stíluskuta
tásban. Huszadik századi magyar írók 
és költők műveinek statisztikai felmérése 
és információelméleti vizsgálata áll a mű 
középpontjában, s az egzakt tudomá
nyossággal és intuitív érzékkel végzett 

* St i l i sz t ika és s ta t i sz t ika . A k a d é m i a i Kiadó . 
Budapes t , 1974. 

elemzések tanulságul szolgálhatnak a 
kvantitatív stíluskutatás számára. Zsilka 
Tibor azoknak a módszereknek a gya
korlati alkalmazására vállalkozott, melye
ket a maguk szinkronikus és diakronikus 
dimenzióiban már többen kidolgoztak a 
szakirodalomban. 

Hankiss Elemér Kvantitatív módszerek 
az irodalomtudományban című tanulmá
nyában (lásd: A népdaltól az abszurd 
drámáig. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 
1969) a módszer kialakulását vizsgálja, 
bőséges példaanyaggal illusztrálva sokol
dalú alkalmazásának történeti megalapo
zottságát. A kvantitatív nyelvészet és az 
irodalomtudomány egyre szorosabb kap
csolatának kialakítása a hatvanas évek
re a legjellemzőbb. Az a felismerés, hogy 
a különböző lingvisztikai szinteken vég
zett vizsgálatok segítségével közelebb k e 
rülünk az irodalmi mű milyensége, ható
ereje okainak felfedéséhez, több úttörő 
jellegű gyűjteményes kiadványt eredmé
nyezett, melyekben a kor élvonalbeli 
nyelvészei és irodalomtudósai fejtették ki 
nézeteiket. Sok hasznos kérdést vet fel 
és elemez a szakirodalomban máig is 
tekintélynek örvendő Style in Language 
(Ed. by Th. A. Sebeok, The M.I.T. Press, 
Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, 1966) gyűjteményes kötet. A 
felvetett és elemzett problémák minde
gyike a kérdéses területek korrelációjá
nak egy-egy jellemző aspektusát dombo
rítja ki. John B. Carroll a prózai stílus 
alapvető dimenzióinak statisztikai fel
méréséről értekezve (Vectors of Prose 
Style) az eljárás két lényeges problémá
jára hívja fel a figyelmet. Egyrészt: ho
gyan juthatunk eléggé heterogén szö
vegrészhez, amely a tanulmányozni kí
vánt összes jelenségeket tartalmazza, 
másrészt: milyen méréseket végezzünk 
el, hogy egy bizonyos jelenséget minden 
változatában feltérképezzünk. 

Zsilka Tibor könyvében a kiválasztott 



szövegek stílusának főleg fono- és mor-
fotipológiai jellegzetességeit vizsgálja, és 
azok sajátos nyelvi-stilisztikai karakterét 
igyekezett feltárni A kiindulási pont 
mindig az, hogy a szöveg nyelvi tény 
ugyan, de nem csak az. Éppen ezért a 
nyelvi és tematikai összetevők együtte
sen válnak stilisztikai komponensekké a 
szépirodalmi műben. Bármilyen szinten 
végezzük vizsgálatainkat, szemantikai 
komponensek mindegyikben fellelhetők, 
de a műalkotás jellegétől függ, hogy mit 
kell feltétlenül megvizsgálnunk, mi az, 
ami a stílus szempontjából releváns. Bi
zonyos összefüggés a szintek között min
denképpen fennáll, ezért egy bizonyos 
szinten szerzett eredményekből következ
tetni lehet a többi szintre is, sőt olykor 
éppen minősíteni lehet őket. 

A könyv egyik legérdekesebb és leg
pregnánsabb eredményeket felmutató fe
jezete az, amelyben a szöveg fonetikai, 
ritmikai és morfológiai szintjén végez 
méréseket a szerző. A szöveg itt vers, 
a cél néhány huszadik századi magyar 
költő „alapvető stilisztikai paraméterei
nek" kiszámítása. Négy költő (Tóth Ár
pád, József Attila, Kassák Lajos és Weö
res Sándor) négy-négy költeményét vá
lasztotta elemzése tárgyául Zsilka. Fo
netikai és ritmikai szinten a fonémák és 
ritmikai jellegzetességek kvantitása és 
eloszlásának funkciója került a vizsgálat 
középpontjába. A levont következtetések 
néha meglepően cáfolják az eddig elfo
gadott állításokat. A statisztikai adatok
ból az derül ki, hogy a csökkentett vo-
kalitás n e m feltétlenül vonja maga után 
a vers zeneiségének csökkenését, a más
salhangzók frekvenciájának növekedése 
viszont emeli a vers költőiségét, redun
danciáját. Magán- és mássalhangzók ará
nya a statisztikai adatok szerint nem 
bizonyul mérvadónak a vers eufóniája 
szempontjából, ennél sokkal lényegesebb 
az egyes hangzótípusok frekvenciája. 

Érdekes, stílus szempontjából lénye
ges megfigyeléseket eredményezett a szó
hosszúság vizsgálata i s : a huszadik szá
zad költészetében a szavak átlaghosszú
sága nő, ami a költészet depoetizálódá-
sának a következménye. A nagyobb átlag 
nagyobb diszperziót von maga után. N e m 
lényegtelen meghatározni a versek szó-
tani jellegzetességeit sem az egyes szó
fajok frekvenciája alapján. A Busemann-
féle koefficienst (melléknevek és igék 
arányát) Zsilka újabb koefficiensekkel 
egészíti ki: kiszámítja a főnevek és igék, 
melléknevek és főnevek arányát, az ered
mények pedig igazolni látszanak az in
tuitív elemzések feltételezéseit. (A mel
léknevek magas százalékaránya például 
egzakt bizonyítéka annak, hogy nemcsak 
Tóth Árpád, hanem Weöres Sándor köl

teményei is impresszionista hangvéte-
lűek.) 

Érdemes megfigyelni azokat az ered
ményeket, melyek Zsilka Tibor könyvé
nek egy másik fejezetéből származnak 
(Négy novella stilisztikai elemzése sta
tisztikai módszerrel). A szerző statiszti
kai adatokkal támasztja alá azt a meg
állapítást, amelyből kiindul: a huszadik 
század prózairodalma a „lirizálódás" felé 
halad, melynek fő oka az epikai műfajok 
szubjektivizálódása. Elsősorban tehát azo
kat a szinteket vizsgálja, amelyek a köl
tészetben is releváns adatokat fedhetnek 
fel: a ritmus megléte vagy hiánya, a 
mondatok hossza és variabilitási foka, 
valamint a stilisztikailag leglényegesebb 
szófajok vizsgálata kerül az elemzés 
homlokterébe. 

A korpuszt Krúdy Gyula, Kosztolányi 
Dezső, Móricz Zsigmond és Nagy Lajos 
egy-egy novellája képezi. Az eredmé
nyek részben megerősítik az eddig ismert 
vagy feltételezett stílussajátosságokat, 
részben új oldalakat, jegyeket fednek fel. 
Az adatokat közlő táblázatokból kitűnik, 
hogy a Krúdy és Kosztolányi novellájára 
vonatkozó eredmények igen közel állnak 
egymáshoz, bizonyos indexeknél teljesen 
azonosak (például a szóhosszúság szám
tani középértéke és maximális entrópiá
ja). A szöveg ritmusossága szempontjából 
a Móricz és Nagy Lajos novelláira vo
natkozó eredmények a kedvezőbbek. A 
szöveg ritmikáját a mondathossz is be 
folyásolja. Móricz, Nagy Lajos és Kosz
tolányi mondatai rövidebbek, az átlag
értéktől való eltérés Krúdynál a legna
gyobb: a mondáthossz átlagértéke az 
előbbiekhez képest megkétszereződik. 

Az aránylag kisszámú jelenség alapos, 
kimerítő vizsgálata olyan eredményeket 
hozhat, amelyek elősegíthetik az egész
re vonatkozó következtetések levonását. 

A statisztikai módszerek alkalmazásá
nak célja n e m a stílusjegyek meny-
nyiségi felmérése; nem az előfordulás a 
lényeges, hanem az arány. A kvantitatív 
stíluselemzés magasabb fokán az arányok 
összevetése, összefüggésük felfedése, 
mennyiségi és minőségi okaik megvilá
gítása a cél. 

A stílus hírértékével kapcsolatos in
formációelméleti kérdéseket, fogalmakat 
tisztáz Zsilka Tibor kötetének másik két 
fejezete. Az egyik tárgyalt kulcskérdés 
az, hogy mérhető-e az információ a szép
irodalmi szöveg kommunikációs folya
matában (A szépirodalmi szöveg másod
lagos információja). Az információ mér
téke és valószínűsége fordított arányban 
ál l: az előfordulás kisebb valószínűsége 
növeli az információ értékét — és for
dítva. Itt jut szerephez a statisztika az 
információ mérésében, s itt ismerkedünk 



meg az entrópia és redundancia fogal
mával. 

A szépirodalmi szöveg másodlagos je
lentése, információja a szöveg esztétikai 
töltéséből fakad. A szerző azokat a nyel
vi és nyelven kívüli tényezőket vizsgál
ja, amelyek másodlagos információ hor
dozójává válhatnak. Így a ritmus, a ze
neiség, a hangstruktúra, tehát az ere
detileg nem szemantikus elemek is sze-
mantizálódhatnak egy adott struktúrán 
belül, sót a szöveg grafikai elrendezése 
is esztétikai információt közvetíthet (A 

képvers hírértéke). A vizualitás, a kép
szerű információátadás egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert a modern költé
szetben. 

A fentebbiekben Zsilka Tibor könyvé
nek leglényegesebb kérdéseit érintettük: 
azokat, amelyekkel példaadó módon hoz
zájárult a magyar szépirodalmi stílus 
statisztikai felméréséhez és információ
elméleti vizsgálatához. A könyv hasznos 
és értékes útmutató a szakembereknek, 
de hozzáférhető olvasmány az érdeklődők 
számára is. 

Tarr Viola 

Veress Pál példája 

Vártam a második kötetet*, várom a 
következőket is, az egy emberéletbe sű
rűsödött félszázadnyi történelem tovább-
mondását, a betetőzés hű krónikáját, 
mindazt, amire az igazmondás fogadalma 
— „semmit el nem tagadok, semmit sem 
próbálok szépíteni" — kötelezi az em
lékezőt. Mert mondanivalója még bőven 
van az illegális pártharcos, a román s a 
magyar burzsoá világ börtöneiben egy
aránt megkínzott és bebörtönzött áldo
zat, az antifasiszta ellenállásban részt 
vett, a felszabadulás után szaktanácsi ve 
zető, munkás-polgármester, egyetemi ta
nár, majd pályatöréssel újra géplakatos, 
rehabilitálva vállalatigazgató s m a emlé
keit gyűjtő nyugdíjas Veress Pálnak, ha 
életének csupán első huszonhat eszten
dejéből jutott két kötetre való. 

Az első kötet, a Kalapács, könyv, mu
zsika az önmegteremtés, a készülődés 
dokumentuma, a munkássors tudatos-fe
lelős vállalásának története, egy nem 
mindennapi életútról való tanúságtétel. 
És nem utolsósorban a század eleji Er
dély gazdasági-politikai viszonyainak hi
teles rajza is. 

1928 — a kommunistává fejlődés első 
szakasza lezárult. „A Kommunista Ifjú
munkás Szövetségnek egy új, lelkes ka
tonája gyűrkőzött keményen az osztály
háborúra" — zárja önéletírásának első 
kötetét. Alig húszéves, fölismeri már a 
munkásosztály történelmi hivatását, és 
büszke arra, hogy munkás. Lázadó, de 
nem anarchista. Türelmetlen mindennel 
szemben, ami nem perzselően forradal
mi: „Tudtam már, a kapitalisták ural-

* Veress Pál: Val latás , vád, küzdelem. Öné
letírás, II. kötet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 
1974. 

mát meg kell döntenünk, hogy új tár
sadalmi rendet, szocialista társadalmat 
építhessünk, s ezt nem egyéni érvénye
sülésért vagy bosszúból kell tennünk a 
— jóllakottak ellen, hanem mert ezt 
követeli meg az emberi társadalom fe j 
lődése." Készen áll a harcra — tele for
radalmi romantikával. A hősi, forradal
mi magatartásnál, az elnyomottakért va
ló szenvedés vállalásánál felemelőbb er
kölcsi magatartást el s em tud képzelni: 
„E felfogásom mellett az elmúlt évtize
dek folyamán is kitartottam, idesorolom 
— a felszabadulás után — mindazoknak 
az alaptalanul megvádoltaknak a maga
tartását, akik minden megpróbáltatás és 
megalázás ellenére hívek maradtak a 
párthoz, meg tudták őrizni emberi mél
tóságukat, forradalmi meggyőződésüket." 

A könyv végigolvasása után megkér
dezhetjük: honnan fakadt az a mindent 
vállaló erő? Az a már-már fanatikusnak 
tűnő hit, amely az arénákba dobott ke 
resztényekkel, a gályarabságra ítélt re
formátorokkal (!) rokonítja Veress Pált? 
És n e m egyedül őt — sokakat, akiket 
nemcsak a szerző emlékezete tart nyil
ván, jelen vannak a hazai munkásmoz
galom történetében is. Igen, volt életcél
juk. Tudták, hogy eszményük, minden szét
vert, vérbe fojtott sztrájk, tiltakozó gyű
lés, párt irányította szervezet, röplap vagy 
a munkásság igazáért kiáltó újságcikk 
az uralmon lévő polgárság erejét gyön
gíti, a proletariátus végső győzelmét hoz
za közelebb. Hittek a fölismert igazság
ban — a kenyér, a szabadság, a törté
nelem igazságában: „Osztályunk és pár
tunk iránti hűségünk, odaadásunk na
gyobb volt minden más érzelemnél, ezért 
tudtunk — minden körülmények között 
— kitartani mellette." Küzd az egységes 



szakszervezetekért, szervezi a helyi mun-
kássegélyt, sztrájkokra, tiltakozó felvo
nulásokra buzdítja a vásárhelyi üzemek, 
gyárak munkásait, s ha kell, sztrájktö
rőkkel verekszik. Tömegakciók vezetésé
ben vállal jelentős szerepet, de titkon 
szégyelli, hogy „már húszesztendős", és 
még n e m volt letartóztatva. Nála fiata
labb elvtársai közül már sokan ismerték 
a sziguranca celláit, vallató módszereit. 

Forradalmár (és n e m tiszti szolga) a 
hadseregben is; lázad az embertelen, 
megalázó bánásmód ellen. Elvtársakra 
talál, és társakat szerez. Jó katona — 
kommunista öntudatból. Minden ifjúnak 
el kell sajátítania a fegyverforgatás csín
ját-bínját. Ez is a jövőért való küzdelem 
része. Közben - a bukaresti főszigu-
rancán — kigyógyul naiv heroizmusából. 
Marosvásárhelyen kommunista ifjúmun
kások buknak le, s mert valamelyik kö
zülük „köpött", letartóztatják Veress Pált 
is. Vallatják, verik, vad szadista dühvel, 
társai nevét akarják. „Ha beszélsz — 
összeomlik minden. N e m beszélek! — or
dítottam magamban." N e m beszél, n e m 
árul be senkit, n e m ismer el semmit. 
Felmentik; elnyeri elvtársai elismerését, 
becsülését. 

A húszas évek végén, a harmincasok 
elején a súlyos gazdasági helyzet, a tö
megméretű munkanélküliség, a nyomor, 
az általános elégedetlenség balra tolta 
a tömegeket. De a szervezett, harcos ki 
állás csak ott nyilvánult meg, ahol az 
illegalitásba kényszerített párt és a be
folyása alatt álló szervezetek megsza
kítás nélkül végzik a politikai felvilá
gosító munkát. Szervezik hát a maros
völgyi munkásak bérharcait, a vörös se
gélyt; üzemekben, gyárakban tiltakozó, 
amnesztia-gyűléseket tartanak: „Ha a 
párt, a KISZ tüntetésre hívott, felvet
tük a munkaruhát, hogy verekedés vagy 
letartóztatás esetén megkíméljük az el
szakadástól, bemocskolódástól egyetlen jó 
ruhánkat. Ha röpcét szórni hívott, m e n 
tünk röpcét szórni, ha falura küldött pa
rasztokat felvilágosítani — mentünk fa
lura agitálni, szervezni." De a szigu
ranca sem tétlenkedik. 1930 nyarán Ve
ress Pált ismét letartóztatják, emberte
lenül megkínozzák: „A fejem búbjától 
le a talpamig ujjbegynyi hely sem volt 
a testemen, amely ne kapott volna ütést." 
Itt bizonyítja legmeggyőzőbben hitét, hű
ségét a munkásmozgalomhoz, a párthoz. 
A test gyengeségétől fél, attól, hogy a 
fájdalom elviseléséhez szükséges akarat
erő és a forradalmi tudat között meg
bomlik az egyensúly, hogy bekövetkez
het a beszámíthatatlanság állapota, ami
kor szétroncsolt idegeinek már n e m bír 

parancsolni, s akaratától megfosztva áru
lóvá válhat. Mire használhatja még meg
levő akaraterejét? Tudja, hogy az ön
gyilkosság n e m hősi tett, de erkölcsö-
sebb, mint vallani s ezzel másoknak is 
szenvedést okozni, lerombolni a nehezen 
felépített i l legális szervezetet: „Minden 
gondolatom, testem minden sejtje a győ
zelmes és boldog életet vágyta, és én 
a halált választottam, hogy mások, akik 
úgy szeretik az életet, úgy vágynak a 
felszabadulás, a boldogság után, mint én, 
nehogy az enyémhez hasonló helyzetbe 
jussanak." Ütőerét fogával próbálja el
harapni. Életben marad, n e m lesz már
tír belőle (de erre egy percig sem gon
dol). 

Az elszenvedett kínzások, a szellemi 
és testi megpróbáltatások örökre el
riaszthatnák a munkásmozgalmi tevé
kenységtől (ahogy sokakat el is riasztottak), megszelídült kispolgár válhatna 
belőle, de hitét, meggyőződését nem bír
ják — mint talpát vagy veséjét — szét
roncsolni. 1930—1932 között mintegy 
hússzor tartóztatják le hosszabb-rövi
debb időre. És mindezek után tovább 
szervez, agitál, küzd a nemzetiségi meg
különböztetés ellen, tanul és tanít. 

1932-ben — a Nemzetközi Vörös Se
gély közbenjárásával — a Szovjetunióba 
küldik gyógykezelésre. Ezzel végződik 
Veress Pál önéletírásának második kö
tete, s a harmadik talán ezzel fog kez
dődni. Mert van még mondanivalója a 
szerzőnek! „Eszméink győzelméért — a 
szabadságért, a magunk és a jövő gene
rációjának szebb, boldogabb életéért 
vállaltunk bármilyen megpróbáltatást. 
[ . . . ] n e m nyafogtunk unott vagy fel
háborodott képpel füstös cukrászdákban, 
n e m kortyolgattuk a konyakos feketeká
vét abból a pénzből, amit anyánk spórolt 
meg a koszton. Tudatosan, fegyelmezet
ten mentünk az ismeretlenbe, s vállal
tuk a nélkülözést, letartóztatást, kín
zást, börtönt és a halált is" — vallja. 
Ezt la magatartást „fordítsa le" a mai 
olvasó? A néphez, osztályhoz való hű
ség minden bizonnyal n e m divatjamúlt 
magatartás. 

A Vallatás, vád, küzdelem — doku
mentum értékű mű. Jelentőségét első
sorban n e m a művészi ábrázolás vagy 
a nyelvi kifejezés szépségében kell ke
resni, noha szerzőjének ilyen igényei is 
vannak. S ha ezen a téren észlelünk is 
hiányosságokat, pótol érte Veress Pál 
őszintesége, emberi tisztasága, hitének 
mélysége s az a tiszteletreméltó bátor
ság, amely egy percre sem hagyja el, 
amikor önmagával vagy a társadalom
mal kell szembenéznie. 

Kassay Miklós 



A keserűség és a forma 

1. „Kedves Fiaim! Ha megvan a csép
lés és még eső lesz, az ugarhatárban a 
földet boronáljátok el, hogy a vetést ide
jében lehessen elvégezni, mert az a leg
fontosabb. Gálhegy elejébe vessetek fehér 
kalászos búzát, a Hegyhátra régifajtát (ha 
addig nem mennék haza)." 

2. „10 napja, hogy az ágyam nincs 
megvetve, de világért sem a szövés ártott 
meg, inkább a nagypénteki és szombati 
sok munka és az, hogy az ón szívem 
azóta fáj, amióta egyszer hirtelen temet
tünk . . . de remélem a javulást azért, 
mert az én testi két fő erényem most 
is meg van, enni és aludni jól tudok egy 
pár nap óta, csak nagyon gyenge va
gyok . . . " 

3. „Kgmtek az Exponenst megölő szók
kal és szándékkal halálosan megtámad
ták, Ebbéli Kmtek hallatlan violentiáját, 
az megeshető i lyen színű tumultatiókat 
és fegyverkezéseket megelőzendő, a Te
kintetes Nemes Széli elébe terjesztettük, 
remélvén, hogy a' T. N. Szék előtt eb
ben esett nagy megbántódásunknak, sok 
káros és bajos dolgainknak hamarébb s 
kévánatosabban végét érjük. Méltatlan 
alázatos szolgái Homoród Almásnak la
kosi közönségesen . . ." 

4. Hiába minden. A kerekded formán 
áttör a tagolatlan panasz, az epikai ön
tudat sárból világot gyúró lendülete le
kókad, a szellem titkolt utópiája a for
málható és formálandó világról — a mű 
— szétbomlik, csak a nyelv ereje ma
rad, ha marad: levelet írni, krónikát, 
folyamodványt, adóbevallást. Az írástu
dók és a szegények: nehéz szövetség volt 
ez mindig. Tolsztoj sem kiváltképpen 
író volt már, amikor szíve igazán meg
esett a parasztjain, inkább amolyan pré
dikátor. A Puszták népe nem regény. 
Pedig a forma megvolt, s kezelni is tud
ták. De a magaskultúra kanonikus m ű -
formái vagy az emberi természet kataló
gusát nyújtva építették újjá emberi ne 
münk történetét, vagy e történet értel
mezéséhez szolgáltattak buzdító szózatot. 
Háború és béke, Feltámadás: különböző 
dolgok ezek. A tendencia-regény (vö. 
Bahtyin tanulmányával: Világosság, 1975. 
4., 5.) már a populáris erkölcsfilozófiá
hoz és a szociográfiához közeledik. Ná
lunk is a szocialista politikai tézis-regény 
és tézis-novella — esztétikailag — a do
kumentum nyers föltörését készítette elő. 

Szabó Gyula, akinek a könyvéről* az 
alábbiakban szó lesz, tapasztalatait az 
50-es évektől kezdve szintén a hagyo-

* Gólya szállt a csűrre. Nove l lák , emlékezé
sek, val lomások. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 

1974. 

mányos realista kisprózai kánon, az er
kölcsi és politikai optimizmus szel lemé
ben formálta meg, majd megírta a Gon
dos atyafiság c ímű ismert regényt, az 
aprózó, tempós, ráérős mondat nagy sti
láris diadalát sikerítvén így. Írt azóta 
moralizáló, nemesen érzelmes regényt, ke 
ményen megkalapált elbeszéléseket, mi
egyebet. Ebben az ügyetlenül szerkesz
tett könyvben is még ott van mutatóba 
egynéhány a régi novellákból, mintha 
n e m volna mersze a kiadónak vékony 
kötetekhez. A lényeg az, hogy ennek az 
egész, földrészünkön igen elterjedt iro
dalomnak jelentkezett a visszája is: n e m 
véletlen, hogy a népies idill egykori kis
mesterénél, Sütő Andrásnál, akinek a 
műve (Anyám könnyű álmot ígér) esz
meileg is, esztétikailag is korszakhatár 
irodalmunkban — és a paraszti epika 
egykoron fölkent, majd („árboc tövében 
árnyék a mérce", ugye) megpiricskélte-
tett bajnokánál, Szabó Gyulánál. Elmon
dani az igazat: n e m kiválólag művészi, 
hanem morális indíték, formát bontó 
szándék. 

5. Szabó Gyula vallomásainak hatása 
n e m különösképpen irodalmi természe
tű: modelleket épít ugyan, de ezeket 
n e m a környezet- és lélekrajz tőle 
megszokott eszközeivel vési gondosan 
emlékezetünkbe, hanem idézettel, köz
vetlen elbeszéléssel (oratio recta, de 
pszichológiai értelemben i s . . . ! ) , a té
nyek megválogatásának engedékeny pe
dagógiájával. Közvetlenül hat meg, köz
vetlenül adja számunkra szülei csodá
latos emberi alakját, közvetlenül pana
szolja az elpanaszolni valót, közvetlenül 
hívja ki az állásfoglalást, és közvetle
nül legyint is rá mindjárt. A kritikust 
olyasmire kényszeríti, amit az nem ked
vel: bele kell nyúlnom a műbe, n e m a 
mű, hanem Kurta Szabó Mózes gond-
jával-bajával kell foglalkoznom, aki az 
írónak édesatyja, a legtökéletesebb kul
túrember, akiről valaha is hallottam, a 
mértéktartásnak, a tapintatnak, az iró
niának, a szelíd jóságnak és a distan-
ciának olyan példája, akit Castiglione 
és Balthasar Gracián is megirigyelhet
ne, holott (holott?) székely földmíves 
volt, n e m pedig udvari ember. Ott van 
az aggódó anya, a reszkető, az adako
zó, a bánatosan humorizáló. És ott van 
Buccow tábornok, a vérnősző barom, a 
tömeggyilkos, a rabló. Az igyekvő, meg
bántott ősök. A passzívan morgolódó 
századok. A beszolgáltatás. Az áruhiány. 
Ott vannak a típusok, a tények, a ter
mészet, a történelem, a pátosz: a regény 
megannyi kelléke. De a cselekmény 



nem indul be, az irattárból előkotort meg
ható, dühítő, érdektelen, komikus, földön-
túlian közömbös adatok maradnak, 
az alakok mereven állnak, mint egy 
ikon félénk pásztorai. Ördög vigye a 
cselekményt — vélhette a szerző —, ne 
vették volna el jogtalanul az adószedők 
a legjobb rend ruhámat. Siculicidium, 
értik? Nahát. 

6. A regény tulajdonképpen nem mű
vészet. Olyan, mint a televízió: társa
dalmi intézmény a szabad idő kulturá
lisan és erkölcsileg szabályozott eltölté
sére. Természetesen művészet is előfor
dul benne, akár a tévében — beleiktat
ják. Már az eposz is inkább a kollektív 
emlékezet, a közösséget összetartó névte
len tanítómester, a kultuszt indokló ge
nealógiai történet funkcióját töltötte 
volt be. Minden reform ellenére, amit a 
regényírásban bevezettek, a nagyepika 
még mindig evilági eszkatologikus vá-
radalmakhoz (életút, karrier, föloldódás 
a históriai elemben), az autonóm emberi 
egyéniség mítoszához (egyénítés, pszi
chológia) és bizonyos romantikus poli
tikai szerepképzetekhez (parabola) kap
csolódik. 

Furcsa módon a regény monstre ap
parátusával szemben igazi művészi kez
demények a dokumentum-prózában kez
denek alakulni. (A novelláról itt nem 
szólok, ott a lekerekítés n e m beavatko
zás, kényszer, represszió, mint a hitelét 
vesztett modern nagyregényben.) Emlí
tettem, hogy Szabó Gyula emlékezései
ben mereven állnak az alakok: n e m in
dul be az epopeia gépezete. A példás 
ember nem jár végig semmiféle utat: 
csak van. Az író számára még inkább 
van, mint számunkra, a személyes is
meretség révén. Nem derül ki semmi. 

Iuliu Albini: Utak kereszteződése 

Csak annyi, hogy: éltünk, élünk. S az 
igazi művészi fluidum, mint a nagy ver
sekben: a hiány. Az az érzelem, amely 
az egész tővel-heggyel összehordott, alig-
alig megszerkesztett, elsimított anyagot 
élteti és alakítja — névtelen. Ezzel 
szemben kimondatik a részvét, a fölhá-
borodás, a belenyugvás, az enyhe gúny, 
néven neveztetik a szegénység, az el
nyomatás, a szellemi szűkösség, az ani-
mális életben föllelhető gyönyörű vigasz, 
értetlen patakok, néma kaszálók, pipáló 
hegycsúcsok, az egész ostoba természet. 

7. A Művészet ebben a hagyományhoz 
oly erősen kapcsolódó, paraszti terheket 
hordozó könyvben a gesztus. A néma 
gesztus. Tenyerünkön az, amit odavet
tünk. 

„ . . . olyan boldogok voltunk — írta 
valamikor nagyon rég az anya —, hogy 
olyan jól megírtál mindent, adja a jó 
Isten, hogy legyen egy kis szerencséd 
a pályád választásában és adjon neked 
is erőt, egészséget a megfutására, még 
csak tanácsot se tudtunk vólna adni, 
ugye, te kellet döncs sorsod felett s re
méljük, hogy jól meg gondoltad, hogy 
mit csinálj, én most is csak azt írha
tom, hogy vigyázz az idegeidre, sza
kassz időt szórakozásra is közbe, mikor 
el olvastuk a leveled, elő kerestem az 
utunkban Nagy István cikkét és apád 
el olvasta és úgy véltük, hogy n e m ír
tál elég osztályharcot bele az elbeszé
lésedbe, hát elég jól kell ügyelj, édes 
fiam, az írásaidra, most már itt is elég 
jól olvassák, mindig van a b o l t b a . . . a 
mezőről be takarodtunk egyébbel, csak 
a kóró van még oda, elég szépen lett tö 
rökbúza, 4 jó szekérrel lett, krumpli lett 
30 zsákkal, búzát 120 kilót vissza kap
tunk vetőmag szerint." 

Tamás Gáspár Miklós 



LÁTÓHATÁR 

Sajtó, publicitás, irodalom 

„Amerikai témák" gyűjtőcím alatt a kitűnő THE TIMES LITERARY SUPPLE
MENT 3823-ik, negyvennyolc oldalas számát a mai észak-amerikai könyvkiadás
nak: a neveléstudománynak, a filozófiai, a politikai irodalomnak, a történelem
nek, az építészetnek szenteli, s ebben a keretben jelentós figyelmet fordít a kor
társ amerikai szépirodalom, il letve sajtó közelmúltjára-jelenére is. 

Érthető ez a megkülönböztetett figyelem, ha arra a gazdagságra gondolunk, 
amelyet a XX. századi amerikai próza képvisel a világirodalom nagy egészében 
(a dráma is a legelső vonalban áll), ám nem csupán erről az esztétikai, irodalom
történeti vonatkozásról van szó; az Egyesült Államok irodalmának publicitását 
többek között a nagy példányszámú magazinok biztosítják (a folyóirat és képeslap 
közötti laptípus nálunkfelé n e m honosodott meg, így olvasásához külön hozzá kell 
edződni). Ezek a magazinok, mint például a legtekintélyesebb közülük, a most 
ötvenéves The New Yorker, szépirodalmi közléseik mellett rendkívüli gondot fordí
tanak a széles körű, az egész világot és minden tevékenységi területet átfogó tájé
koztatásra s a többnyire — legalábbis stílusában — irodalmi igényű kommentárra, 
a sajátos műfajú, olvasmányos-élvezetes „vezércikkre", amely egy időszak (egy hét) 
eseményeit foglalja össze, csoportosítja, rangsorolja. Fontos közvéleményformáló 
tényezőről van tehát szó, a napilapok mellett éppen a szépirodalomnak is helyet 
adó magazinok alakítják az ízlést, a szélesebb olvasóközönség látókörét, s nyilván 
jelentős szerepük van az irodalmi erőviszonyok, nem utolsósorban a bestseller
listák alakulásában. 

Here at The New Yorker (Itt, a The New Yorkernél) címmel jelent meg Bren
dan Gill, a New York-i magazin egyik régi belső emberének a kritikus (John Russel) 
szerint inkább adatgazdag, semmint irodalom- vagy sajtótörténeti igényű könyve, 
amely azonban alkalmat ad a betekintésre a West 43rd Street 25. szám alatti 
irodákba. A pirostéglás, rozoga épület kopott, kényelmetlen helyiségei 1927 óta ad
nak otthont a lapnak; két évvel korábban Harold Ross vicclapként alapította a 
The New Yorkert, azonban mindjárt induláskor eladósodott, s a több mint 700 000 
dolláros adósságból a kiadvány jellegének megváltoztatásával, kitűnő munkatársi 
gárda mozgósításával sikerült kilábalni. Az alapító elvét („Semmi sem leírhatat
lan") a három hónappal később, 1925 májusában odakerült E. B. White így fogal
mazta át: „Bármi érdekessé tehető", s ebből sajátos prózastílust alakított ki a maga, 
i l letve a magazin számára; amikor a lap rá tud venni minket, hogy elolvassunk 
egy 40 000 szavas közleményt, amelynek a tárgya pedig a legkevésbé sem érdekel 
minket — írja John Russel —, akkor tudnunk kell, hogy ezt a publicisztikai minő
séget még mindig a már évekkel ezelőtt nyugdíjba vonult White-nak köszönhetjük, 
aki „a kardot és a muzsikát hozta be a lapba". Egyébként nemcsak az épület te
kintetében ragaszkodik a magazin a hagyományokhoz, hanem jó néhány veterán 
munkatársa is biztosítja a folytonosságot: az említett könyv szerzője, Brendan Gill 
1935 óta dolgozik itt, de nem ő a legrégibb „lakója a háznak"; a lóversenyek 
krónikása negyvennyolc esztendőt dolgozott a lapnak, a divat-rovat vezetője 1927-
től 1970-ig tevékenykedett a West 43rd Street-en, a karikaturisták közül Ilona Ka
rasz 1925 és 1973, Alan Dunn 1926 és 1974 között volt aktív munkatárs. 

E számok és tények azt sugallhatnák, hogy a világ egyik legtekintélyesebb 
magazinja elöregedett. Á m ha arra gondolunk, hogy a The New Yorkerben je 
lentek meg a konzervativizmussal a legkevésbé sem vádolható világhírű prózaíró, 
Salinger írásai, e feltételezést mindjárt el kell vetnünk. Amint David Lodge is 
megjegyzi, Family romances (Családi történetek) című kritikájában, általában úgy 
vélik, hogy J. D. Salinger prózája a modern „fiction", i l letve az ötvenes évek 
irodalomtörténetének egy lezárt fejezete, s hogy a Zabhegyező szerzőjének érdekes 
és eredeti tehetsége a hatvanas években kiábrándító módon kudarcot vallott, az 
amerikai „fiction" egészen más jellegű új hulláma elmosta őt — noha munkái 



állandóan piacon vannak, sőt Holden Caulfield regénye ma már bizonyos klasszi
kus státust élvez. A népszerűséginek többnyire az sem kedvez, ha valaki — mint 
Salinger — kerüli a publicitást, n e m ad interjúkat, n e m lép személy szerint is a 
közönség elé. Néhány hónappal ezelőtt azonban Salinger megtörte hosszú hallgatá
sát, és nyilatkozott a The New York Times munkatársának, abból az alkalomból, 
hogy az Egyesült Államokban kalózkiadás formájában napvilágot látott kiadatlan 
elbeszéléseinek két kötete (The Complete Uncollected Short Stories of J. D. Salin
ger). A paperbackként megjelentetett kiadványból mintegy 25 000 fogyott el, köte
tenként 3-5 dolláros áron, San Francisco és más nagyvárosok könyvesboltjaiban. 
A kalózkiadót nem sikerült még megtalálni, Salinger mindenesetre beperelte az 
akarata ellenére megjelentetett könyveket árusító könyvesboltokat. Az interjúban 
pedig többek között ezt nyilatkozta: ,,A n e m közlés csodálatos nyugalmat ad. Én 
szeretek írni. De magamnak, a magam gyönyörűségére írok." 

Az eset egyik érdekessége, hogy bebizonyosodott: ma is nagy az érdeklődés 
Salinger művei iránt. A másik irodalomtörténeti vonatkozású: a legutóbb (1965-
ben, a The New Yorkerben) közölt Salinger-elbeszélést, a Hapworth 16, 1924 címűt 
leszámítva mind korai novellák egy tudatosan építkező, modern családi krónikát 
létrehozó írót fedeztetnek fel, aki például az 1951-ben írt Zabhegyező főhősére, 
Holden Caulfieldre már egy 1944-es elbeszélésében utal, s más ifjúkori elbeszélései
ből is számos családi vonatkozást lehet kimutatni, amelyek a Zabhegyező regény
hőseinek, i l letve a Glass családnak, a későbbi Salinger-novelláknak az összetar
tozását bizonyítják. Salinger ugyanakkor játszik az olvasóval, próbára teszi türel
mét, többek közt a különféle rejtélyes kapcsolatok követésében. David Lodge-nak 
azonban igaza van abban, hogy Hemingway után Salinger volt az, aki egy telje
sen eredeti hangot-látásmódot fedezett fel az elbeszélés számára. 

Salinger népszerűségének kialakulásában bizonyára jelentős szerepe volt a 
The New Yorkernek, számos elbeszélése első közlőjének. A népszerűvé tétel egyik 
módja — amelyre különben Salingernek nem volt szüksége, de amely ugyancsak 
a sajtó lehetőségeit jelzi — a művek, i l letve írók díjazása. A legrangosabb ameri
kai díjat, amelyet Joseph Pulitzer (a makói származású Pulitzer József) New 
York-i lapkiadó és a Columbia Egyetem újságíró-iskolájának megalapítója végren
delete értelmében létesítettek, 1917 óta mindig a sajtóban dolgozókból, elsősorban 
főszerkesztőkből és kiadókból álló bizottság osztja ki, i l letve javasolja (a kurató
rium egyetlen, nem sajtóbeli képviselője a Columbia Egyetem mindenkori elnöke). 
Joseph Epstein, a Pulitzer-díjról nemrég megjelent vaskos monográfia (John Ho
henberg: The Pulitzer Prize) ismertetésében (The all-American Honours List — Az 
összamerikai tiszteletjegyzék) némi malíciával megjegyzi ugyan, hogy az újság
írók n e m éppen műveltségükről a legismertebbek, és sokszor csak közvetettek az 
értesüléseik például a regényekről, drámákról, költészetről, történelmi művekről, 
mégis, a Nobel-díjtól eltérően, a Pulitzer-díjat többnyire mind megkapták (olykor 
többször is) a legjelentősebb alkotók. (Ma már külön díjjal jutalmazzák a publi
cisztikában a kommentátorokat, a kulturális krónikák íróit, díjat létesítettek a 
zene és a „non-fiction" kategóriájában is.) A z aránytalanságok persze nyilvánva
lóak, h a arra gondolunk, hogy néhány óra, i l letve sok év munkáját egyaránt dí
jazzák, s nem alakultak ki bizonyos standardok a döntésben, mégis, sok más díjjal 
ellentétben, közel hatvan esztendő alatt sem kopott meg a Pulitzer-díj becsülete, 
sőt azt mondhatni, növekedőben van; egy Pulitzer-díjas szerző érvényesülési esé
lyei gyarapodnak — mind szakmai téren, mind az anyagiak tekintetében. A kivé
telek, az indokolhatatlanul oda n e m ítélt díjak (például Saul Bel low esete — ko
rábban a Dreiseré, Fitzgeraldé, Dos Passosé), a szabályt erősítik. Akkor tehát mégis 
a Nobel-díjjal (és sok egyébbel) tart rokonságot a Pulitzer-díj is? 

K . L . 

F E L E L Ő S S É G É S K Ö T E L E S S É G 
(Revista de filozofie, 1975. 2.) 

Andrej Hlávek csehszlovák filozófus 
tanulmányát egy olyan etikai kategória 
elemzésének szenteli, amelyet az e l 
múlt évekig sajnálatosan elhanyagol
tak. Az újabb keletű kutatásokból le 
szűrt tapasztalata alapján a szerző két 
általános érvényű megállapítást tesz: 

I. A felelősség és a kötelesség fogal
mak tartalmilag nem fedik egymást. 

II. A felelősségfogalom etikai je 
lentése lényegét tekintve különbözik a 
büntetőjogban használatos felelősségfo
galomtól. Még elméleti anyagokban is 
előfordul, hogy a felelősség fogalmát 
köznapi értelemben használják, és úgy 
fogják fel, mint egyszerű kötelességtel
jesítést. Ez az egyszerűsítő gyakorlat e l 
mossa a két említett fogalom közötti 



reális jelentéskülönbséget. A felelősség 
már csak azért is magasabb rendű ka
tegória, mert elkötelezettséget (is) je
lent, szemben a kötelességgel, amely 
csupán arra kényszeríti az egyént, hogy 
az általa helyesnek vélt utasításokat, pa
rancsokat, törvényeket stb. betartsa. A 
felelősség n e m feltétlenül kényszerjelle
gű, míg a kötelességben mindig jelen 
van a kényszerűség mozzanata is. A túl
zottan „lelkiismeretes" ember magatar
tásának különféle indítékai lehetnek: 
leggyakrabban egyéni hajlam, de ered
het ez a magatartás a parancs megsze
géséből eredő büntetéstől való félelem
ből is. A puszta kötelességet teljesítő 
személy, miután felismeri a vele szem
ben támasztott igények, elvárások köte
lező jellegét, mérlegelés nélkül hajlandó 
azoknak eleget is tenni. A kötelesség 
gépies teljesítése szellemi rövidlátásra 
vall. A kötelességét vakon teljesítő em
ber szellemi horizontján kívül marad a 
a körülmények, az indítékok és a követ
kezmények számbavétele, vagyis éppen 
azok az összetevők, amelyekre a felelős
ségteljes cselekvés épül. Amikor pedig 
bajba kerül, úgy véli menteni helyzetét, 
hogy kijelenti: „Nem tettem mást, csak 
a parancsot teljesítettem, tehát köteles
ségemnek tettem eleget." Nyilvánvaló, 
hogy az ilyenszerű önigazolás, miközben 
mellőzni igyekszik a körülményeket, a 
felelősséget (felelősségrevonást) más va
lakire, esetleg más valamire próbálja át
hárítani. A parancsra tettem-szerű ma
gatartás lelki passzivitásról árulkodik; 
olyanszerű attitűd ez, amelyből egyaránt 
hiányzik az öntudatosság, az alkotó jel
leg és az emberi szabadság megvalósí
tására irányuló lelki szükség. 

Miben különbözik a felelősség mint 
etikai kategória a büntetőjogban hasz
nálatos felelősségfogalomtól is? Különbö
zik elsősorban abban, hogy az igazság
szolgáltatásban a felelősség kifejezetten 
negatív jelentést kap, következmény 
formáját ölti. A büntetőjog természeté
ből adódik, hogy leszűkíti mind a fele
lősség, mind a kötelesség fogalomkörét, 
és jelentésüknek csak egy szűk pászmá
ját fogja be. Abbeli törekvésében, hogy 
a cselekvést a törvényesség medrébe te-
telje és abban tartsa, a jogtudomány 
és -gyakorlat voltaképpen figyelmen kí
vül hagyja a filozófiailag értelmezett 
cselekvési szabadságot. De hogyha fi
gyelembe veszi is, bizonyos keretek kö
zé szorítja (jogok, kötelességek). Éppen 
ezért a joggyakorlatban a felelősség kér
dése csak akkor merül fel, amikor az 
ember megsérti az érvényben lévő jog
viszonyokat. 

Felelősség és kötelesség közé azért 
sem tehetünk egyenlőségjelet, mert nem 
minden magatartás — legyen az cse

lekvő vagy passzív — jár szükségkép
pen jogi következményekkel. De ez ko
rántsem jelenti azt, hogy a jog körét 
nem érintő, n e m sértő cselekvésnek 
vagy tartózkodásnak ne lehetne vagy 
az egyént, vagy a közösséget — leg
gyakrabban pedig ezt is, azt is — ká
rosító következménye. Éppen ezért, aki 
közösségben él — márpedig mindnyá
jan abban élünk —, és megkárosítja azt, 
n e m menthető fel a (jogi vagy erkölcsi) 
felelősség alól. 

Felelősségről csak ott beszélhetünk, 
ahol szabadság is van. 

Amikor az egyén érzelmileg-tudatilag 
azonosul teendőivel, az önként vállalt 
felelősség állapotáról (le goût de res
ponsabilité) beszélünk. A feladatok in
teriorizálása igen jelentős szubjektív 
mozzanatát alkotja az átfogó értelem
ben vett felelősségnek. Az az ember, 
aki elkötelezi magát valamely eszme 
mellett, felméri azt is, hol a helye és 
mi a szerepe az adott közösségben. 
Így lesz aztán a felelősség felismerésé
nek foka az egyén erkölcsiségének és 
implicite társadalmi értékének is kife
jezője. 

A történelem fejlődésében a felelősség 
és a szabadság növekvő tendenciát 
mutat. Erkölcsi törvény az, hogy a kettő 
összhangban Tegyen. Az új társadalom 
építésének elkötelezett ember felismerve 
belső szabadságát, hozzáértő döntéseivel 
voltaképpen önmagát valósítja meg. Az 
emberközpontú társadalom építésének 
magasabb fokán, akkor, amikor a fele
lősségből eredő pozitív következmények 
részaránya jelentősen megnövekszik, a 
képességeket kell majd összefogni ah
hoz, hogy a humánum győzelmével vég
re az ember felnőjön önmagához. 

KORA VALÓSÁGÁBAN 
GYÖKEREZVE 
(Steaua, 1975. 7.) 

„Nem volna szükséges tudnunk a 
szel lem nagy embereiről sem születé
sük, sem pedig haláluk időpontját. Ha 
az ember maga n e m tudja, mikor hal 
meg, mi szükség ujjal mutatnunk szü
letése időpontjára?" — indítja magvas 
Apáczai-tanulmányát Aurel Şorobetea, s 
ezzel a bevezetővel már mindjárt jelzi 
is, hogy nem szokványos évfordulós meg
emlékezést fog nyújtani a továbbiakban. 

Apáczai életét — rövid életét — gyor
san és vázlatosan tekinti át két bekez
désben (jó érzékkel emelve ki a rövid
ségében is tüneményes életút forduló
pontjait), hogy a továbbiakban annál 
nagyobb teret szenteljen a korabeli er
délyi valóság ismertetésének-elemzésé-
nek: annak a gazdasági, politikai és 



szellemi „talajnak", amelyből Apáczai 
egyénisége kinőtt, s amelyre eszméivel, 
egész munkásságával visszahatni óhaj
tott — a feudális kötöttségek enyhülése, 
a polgári fejlődés megindulása, az anti
skolasztikus szellemi szabadság kibonta
kozása irányában. 

A kor nagy horderejű politikai és ka
tonai eseményeit számba véve, a szerző 
felveti a kérdést: mit gondolhatott ezek
ről Apáczai? Művei csak általánosabb 
társadalmi-művelődéspolitikai és bölcse
leti eszméit őrizték meg, s hogy a török 
birodalommal — és közben gyakran 
egymással — viaskodó európai népek 
sorsának konkrét alakulására hogyan 
reagált, e tekintetben mindössze saját 
feltételezéseinkre vagyunk utalva. A 
szerző, finom beleérzéssel, valószínűnek 
tartja, hogy a török hadak 1658-as er
délyi inváziója, a politikai égbolt bebo-
rulása siettette az amúgy is meggyötört, 
érzékeny és beteg fiatal írástudó halá
lát. 

Egy másik nyitott kérdés, amelyet a 
tanulmány szerzője felvet, s amellyel 
kapcsolatban szintén csak feltételezése
inkre hagyatkozhatunk: ismerte-e az 
anyanyelvű művelődés eszméjének erdé
lyi magyar úttörője román kortársát-esz-
metársát, Simion Ştefan metropolitát, az 
1648-ban Gyulafehérváron kiadott ro
mán nyelvű újtestamentum (Noul testa
ment de la Bălgrad) szervező szerkesz
tőjét? Közvetlen találkozásukra, kapcso
latukra vonatkozóan n e m maradt fenn 
írásos dokumentum, s az utókor csak 
azt tudja, ami egyébként fontosabb is 
a — valószínűnek tetsző — közvetlen 
ismeretségnél, hogy egy irányba törek
vő szellemük igenis találkozott. „Jól 
meggondoljuk, hogy a szónak olyannak 
kell lennie, mint a jó pénznek, melyet 
mindenütt elfogadnak; azért a legjobb 
az olyan szó, melyet mindenki megért" 
— írta Simion Ştefan, s ez a gondolat 
ikertestvére annak, melyet ugyanebben 
a korban mond ki a Magyar logikátska. 

TEHETSÉG ÉS TÁRSADALOM 
(L'Express, 1975. 1251.) 

Minden tízezredik gyermek rendkívüli 
adottságokkal születik. A legfrissebb ki
mutatások szerint a zseniális gyerekek 
közül a lányok 33%-a és a fiúk 54%-a 
„kallódik el" felnőtt korára. E hallat
lan tehetségszóródás_ okait kutatja a 
Sorbonne-on Rémy Chauvin, az etológia 
professzora. 

Saját bevallása szerint ezúttal is — 
mint a tudományban oly sokszor — vé
letlen vezetett a probléma nyomára. 
Chauvin professzor fiának kisiskolás Ko

rában volt egy osztálytársa, Charles. 
Rendkívüli gyermek volt, egyike azon 
keveseknek, akik ún. „integrális" memó
riával rendelkeznek. Az autóbuszban 
egyszer elolvasott lecke minden szava az 
emlékezetébe vésődött. Bámulatos volt 
képességei fejlődésének üteme is. Az i s 
kolában minden tantárgyból s mindvé
gig első volt, messze maga mögött hagy
va legjobb képességű társait is. Eredmé
nyeit Rémy Chauvin professzor „geneti
kai csodával" magyarázza, minthogy 
Charles családi körülményei, életfeltéte
lei a lehető legkedvezőtlenebbek voltak: 
apa nélkül nevelkedett, anyja mosónő, 
aki rendszerint késő este került haza a 
munkából, s addig Charles a lépcsőn 
ácsorogva-üldögélve várta. Tíz év múlva 
az egykori csodagyereket mint fáradt 
tekintetű, roskadt tartású, színtelen han
gú fiatalembert látta viszont, ami
kor valamilyen szerény, kétkezi munkát 
igénylő állásért fordult hozzá. Az ő 
esete irányította a tudós érdeklődését a 
többi, hasonló sorsú zseniális gyermek 
kifulladására, s e csőd okaira. 

Charles esetében a társadalmi-családi 
körülmények önmagukban is elegendők 
lettek volna a szellemi regresszióra. De 
mi történt Daviddal, aki egyéves korá
ban beszélt, másfél éves volt, amikor 
anyja írógépéről megtanulta a betűket 
és olvasott, majd óvodás korában szó
tárba gyűjtötte egy maga teremtette 
nyelv szavait. Vagy Millie-vel, aki két
éves korában kétezer szót ismert, kisis
kolás korában nyolc nap alatt elolvasott 
egy tizenhárom kötetes regénytörténe
tet, s a hitetlenkedő felnőttek legagya-
fúrtabb keresztkérdéseire is kifogástala
nul válaszolt? Mi lett Madeleine-ből, aki 
százig számolt hároméves korában, s 
még nem töltötte be a hatot, amikor egy 
délután, játékból a huszadik hatványra 
emelte a 2-t? Eltűnt ő is a névtelenek 
szürke tömegében. 

Ellenpéldák persze vannak, sőt a je
lenség természetéből következően ezek 
az ismertebbek, pontosabban: csakis 
ezek az ismert csodák. A közelmúltban 
az Orchestre de Paris világhírű pulpi
tusát Charles Munch, Herbert von Ka
rajan, Solti György után egy harminc
két éves fiatalember, Daniel Baren
boim foglalta el zeneigazgató-karmesteri 
rangban. Mozart, Mendelssohn, Borogyin 
példája közismert. Jeremy Bentham 
XVIII. századi angol filozófus már tíz
éves korában folyékonyan beszélt görö
gül és latinul. Egy évszázaddal később 
William Hamilton ír matematikus, a 
vektorszámítás megalkotója már ötéve
sen latinul, görögül, héberül írt és olva
sott; kortársa, Stuart Mill nyolcéves ko 
rában előadott latinul, Caesar kommen
tárjait fordította és Euler matematikai 



tételeit tanulmányozta. A különbség az, 
hogy ezeket a lángelméket gyermekkori 
felfedeztetésük kivonta az akkori okta
tás szokásos menetéből, tehát saját, sze
mélyes képességeik szintjén, egyéni fej 
lődésük ütemében haladhattak. 

Manapság kizárólag a művészi kora
érettséget fogadják el ,,szalonképesnek". 
Ha egy rendkívül tehetséges gyermek 
görögül olvas vagy Eukleidésszel „zsong
lőrködik", mielőtt felsőbb osztályba lé
pett volna, afféle tudós majmocskának 
tekintik, s nem számíthat arra, hogy 
képességeinek megfelelő, különleges ok
tatásban részesüljön — állapítja meg 
Chauvin professzor. Holott már a múlt 
században Francis Galton angol bioló
gus — a maga idején szintén csodagye
rek — megvetette a korán jelentkező 
lángelme tipológiájának alapjait, s meg
kísérelte tudományosan kidolgozni a zse
nialitás eredetét és fejlődésmenetét. A 
legfontosabb munkát ezen a téren eddig 
Lewis Terman amerikai pszichológus v é 
gezte, 1956-ban bekövetkezett haláláig. 
Négyezer „csodagyerek" fejlődését kö
vette lépésről lépésre. Megerősítette azt 
a tapasztalatot, hogy az emberi egyedek 
n e m születnek azonos értelmi képessé
gekkel, és arra a következtetésre jutott, 
hogy a környező világhoz való alkal
mazkodás, a felfogás és alkotókészség 
született adottsága úgy épül, fejlődik, 
mint az izmok, tehát edzést, serkentést, 
„karbantartást" igényel, különben — 
akárcsak a kellőképpen n e m foglalkoz
tatott izomszövet — elsorvad. A statisz
tika szerint a lakosság mintegy 3%-a 
tehetséges, és minden tízezredik személy 
születik rendkívüli képességekkel. A 
tesztrendszer, ez a sokat vitatott, ere
detileg francia eljárás eddig a norma
tív képességvizsgálat egyetlen hozzávető
leg megbízható módja. 

Terman intelligenciavizsgálata három 
csoportot különböztet meg. A tehetsége
sek értelmi hányadosa (Q. I.) meghaladja 
a 130-at. Belőlük lesznek a jó szakem
berek. Testileg fejlettek, korán serdül
nek, könnyen beilleszkedő, sikeres em
berekké válnak. Az alkotó típusúak 
Q. I.-je magasabb. Ritkán tűnnek ki ta
nulmányaik kezdetén, inkább a serdülő
korban kezdenek ugrásszerűen fejlődni. 
Képzeletgazdagok, nyugtalanok, a magá
nyos tevékenységet kedvelik. Ma már 
feltételezik, hogy olyan nagy emberek, 
mint Leonardo da Vinci, Newton, Ein
stein vagy Pasteur ebbe a csoportba so
rolhatók. A szupertehetségek riasztó je
lensége robbantja a többiekre érvényes 
értékhierarchiát. Értelmi hányadosuk 
170-nél kezdődik, gyakran a 200-at is 
meghaladja. Esetükben a tesztek csődöt 
mondanak, az ő értékükre nem érvé
nyesek. 

De miért siklanak ki, miért monda
nak csődöt ők maguk? Egyes kutatók 
szerint a régi korok koraérett lángelméi 
közül ma sokan elvesznének. Chauvin 
professzor szerint a modern társadalom 
oktatási formái az előző nemzedékek fel-
gyűjtötte tudásanyagot sajátíttatják el, s 
n e m nyújtanak lehetőséget azok számá
ra, akik járatlan utakon indulnának el. 
A szuperértelmes gyermek gyakran unat
kozik az osztályban, akkor is, amikor 
társai alig bírják követni a tananyagot. 
Az iskola ezektől igyekszik szabadulni, 
s még a legszínvonalasabb tanintézetek 
is csak absztrakciókkal tömik őket ahe
lyett, hogy kreativitásukat fejlesztenék. 
A „normális" tanmenet kis rendzavaróit 
egyébként gyakran sorolják a problema
tikus gyerekek gyanús csoportjába (a 
szakorvosok szerint, n e m is teljesen 
alaptalanul), ugyanis paradoxális módon 
n e m kevésbé sebezhetők, kiszolgáltatot
tak a szellemileg visszamaradottaknál. 
Rendszerint testileg is törékenyebbek, 
kevésbé ellenállók az átlagnál. A főok 
mégsem ez. A „surdoué" nehézségei, a 
gyakori kudarc oka társadalmi és lélek
tani természetű — állapítja meg Rémy 
Chauvin; a vele szellemileg egy szinten 
álló felnőttekkel testi fejletlensége miatt 
n e m tudja magát egyenrangú társként 
elfogadtatni; biológiai társai, korosztálya 
zavaró szellemi fölénye okán taszítja el: 
n e m értik meg, őt pedig türelmetlenné 
teszi a többiek értelmi éretlensége. Konf
liktusok sorozata vagy társtalanság az 
osztályrészük, különb-voltuk büntetés. 
Sokan, akárcsak Charles, a szellemi ön
gyilkosságot választják, hogy beillesz
kedhessenek abba a közegbe, amely nem 
kér a tehetségükből. 

Chauvin professzor, aki eredeti szak
területe szerint az állatok magatartásá
nak kutatója, megjegyzi, hogy a termé
szet világában következetesen érvénye
sül az az elit-elv, amelyet a következet
lenül haszonelvű társadalom mindinkább 
háttérbe szorít. Az emberiség közösségi 
érdeke valójában más távlatot igényel, 
és ez — mint minden távlati befektetés 
— türelmet, időt, pénzt. A Szovjetunió
ban az akademgorodoki matematikai 
olimpiászon évről évre felfedezik, azon 
túl pedig különleges szakfoglalkozásban 
részesítik a legifjabb számtantehetsége
ket. Hasonló tehetségkutatással és inten
zív foglalkoztatással biztosítják a fizikus-
és kémikus-elit utánpótlását. Az Egye
sült Államokban külön intézet létesült, 
ahol a zsenioktatás szakkádereit képe
zik ki. Maguk a rendkívül sokat ígérő 
tehetségek huszonkét egyetemen dolgoz
hatnak egyéni munkaterv szerint. 

„Kezdik megérteni — állapítja meg 
Chauvin professzor —, hogy a szuperte
hetség n e m kevésbé értékes természeti 



energiaforrás, mint azok az ásványi kin
csek, amelyek körül ma a világ forog. 
Tíz év múlva ott lesz a gazdasági erő, 
ahol gondos az értelmi szelekció. Ez pe
dig idő kérdése." 

NAGY LÁSZLÓ FEGYELME 
(Népszava, 1975. 168.) 

„Műveld a csodát, n e magyarázd!" — 
mondja a költő, s gazdag életműve iga
zolja ezt az igényes ars poeticát, a fel
szólítás azonban természetesen nem aka
dályozhatja meg a kritikusokat, iroda
lomtörténészeket, hogy az ötvenéves 
Nagy László, „a csodát művelő költő" 
titkát keressék. Hiszen Nagy László va
lóban „nem a részleteket alkotta újjá. 
Mindaz, amit az ötvenes évek eleje, kö
zelebbről a Gyöngyszoknya óta csinált, 
egyre határozottabb és tudatosabb for
mában, a költészet teljes világát érin
tette. Önálló költői jelrendszert terem
tett, új nyelvet honosított meg; anélkül, 
hogy a mondattan, a szókapcsolatok 
rendjét szétdúlta volna, átformálta a 
nyelvszemléletet, a költői kifejezés je
lentéstanát. Ezt is úgy cselekedte, hogy 
megőrizte a szó súlyát; sőt vezérszavai
nak különös jelentőséget, komolyságot, 
ünnepi sugalmazást kölcsönzött." A Bé-
ládi Miklós adta jellemzést (cikkének cí
me: A csodát művelő költő) a Gyöngy
szoknya, a Búcsúzik a lovacska, a Menyeg
ző, A Zöld Angyal szerzőjének a forrá
sokra utaló szavaival egészíthetjük ki; 
életének történéseit foglalva össze, nem
rég így* vall ott Nagy László az ötvenes 
évek elejének költői gondjairól: „Ekkor 
már komolyan foglalkoztam a tagoló 
verssel. Bonyolult ritmusképeket szer
kesztettem. Whitman, Apollinaire, Ma
jakovszkij, de a Biblia is ösztökélt a 
nagyszabású lirai költeményre. Költői 
erővel, kemény metaforákkal menni az 
álság falai ellen. Ekkor szerettem meg 
újra Adyt." (Életem. Új Írás, 1974. 12.) 

A Népszava jól szerkesztett mellékle
tének, a Szép Szónak ugyanebben a szá
mában Czine Mihály közvetlen összeha
sonlítást is tesz: „Ady szólt valamikor 
ilyen magasból, jégbefagyott, forró sza
vakkal; a feltámadás szomorúságával — 
írja Czine a költő verseinek és versfor
dításainak új gyűjteményes kiadása kap
csán. — Az életből kikényszerültek élén 
tébolygó Ady, az első világháború évei 
ben, a Halottak élén verseiben." („Le
rogyni nem szabad élve") N e m lemon

dó, hanem az emberiségért perelő költőt 
idéz az irodalomtörténész, azt, aki „tü
neményes szép"-et cselekedett: „károm
kodásból katedrálist épített. A sok kórtól 
gyötört modern lírát egy elementáris 
létezésélmény törzsére oltotta." 

Mint köztudott, „Nagy Lászlót a friss 
levegőhöz jutott nép küldte az iroda
lomba. Ennek a közösségnek az érzéseit 
fogalmazta. S főként azokét, akik ebből 
a közösségből a »fényes szellők« szár
nyán indultak, májusi kedvvel, s adták 
majd halántékukat »korai dérverésre«." 
Juhász Ferenc, Csoóri Sándor és a kö
zelmúltban elhunyt Simon István nemze
dékéről van szó, de nemcsak nagy tehet
ségű lírikusok nemzedékéről; „a prózá
ban, a színpadon és a képzőművészet
ben is nagy indulások voltak; az epiká
ban Sánta Ferenc és Szabó István, a 
színpadon Avar István, Soós Imre és 
Horváth Terike, a képzőművészetben 
Kondor Béla és Somogyi Árpád is rokon 
tájakról indult. A Nyugat s a harmincas 
évek óriásai után a század harmadik 
nagy nemzedékének ígérkezett ez a s e 
reg." (Czine Mihály: Nagy László ötven
éves. Jelenkor, 1975. 7.) 

Ennek a nemzedéknek egyik beteljesí-
tője, lírai törvényteremtője Nagy Lász
ló, aki „a megőrzés, az átmentés, a fel
használás gesztusait mindig fontosnak 
érezte; úgy tért a maga külön útjára, 
hogy n e m vágta el a hagyomány köte
lékeit." Idézzük újra — tovább — Bé-
ládi Miklós elemzését: „Ösztönösségét 
letagadni nem lehet, de n e m is szüksé
ges, mert n e m stilizálja át programmá, 
költői szereptudatának egyik alkotóele
meként engedi érvényesülni. Ami más
képpen szólva annyit jelent, hogy érzé
kei mohó, vad, hódító tombolását nem 
fojtja el, ám kiterjedésüknek szigorú 
határt szab. Fegyelmező, szabályozó erők 
működnek benne, a rendet és arányos
ságot fölöttébb becsüli, ennek tiszteletére 
inti József Attila, Bartók Béla példája 
is. Arányosságra törekvését azért érde
mes külön nyomatékkal említeni, mert 
poétikai tudatosságára vet fényt: n e m 
csak a világot érzékein át magába szívó 
képességét kellett kordában tartania; in 
dulatai áramlását is mederbe kellett 
fognia. Hiszen egész életművét átszövi a 
fenyegetettség érzülete, a lét »az élet és 
halál határa« metszőpontján tűnik fel 
előtte, s ez a mélyről jövő szorongás, 
mely homályos sejtelemből meggyőződé
sévé kristályosult, elönti sötét jóslatai
val, de egyben erősíti benne a helytállás 
szigorát és hitét." 



SZERKESZTŐK-OLVASÓK 

KÖNCZEY MARGIT (Kovászna). — A Korunk ez évi 7. száma 575. oldalának első 
hasábjában alulról a 13. sorban kezdődő mondat így hangzik: „Nem tévedés vagy 
elnézés az, hogy Mallarmé, Swinburne, Rilke, George, Hofmannsthal, Proust, Va
léry, Joyce, Kafka, Beckett nem kaptak Nobel-díjat." Úgy tudom, hogy Samuel 
Beckett az 1969. évi irodalmi Nobel-díj birtokosa. — Igaza van. Köszönjük! A 
szerkesztőség. 

Bensőséges ünnepség színhelye volt szerkesztőségünk szeptember 9-én: Szabó 
T. Attila professzort köszöntöttük több évtizedes nyelvtörténeti búvárkodása ered
ményeit összefoglaló munkája, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár első kötetének 
megjelenése alkalmából — szerkesztők és meghívott munkatársak, a történet- és 
nyelvtudományok jeles képviselői körében. 

Gáll Ernő, folyóiratunk. főszerkesztője méltatta Szabó T. Attila professzor 
tudományos munkásságát, jelentőségét a hazai és az egyetemes tudományosságban, 
valamint nevelői tevékenységét, amelynek eredménye — többek között — a Ba
be —Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke keretében mű
ködő erős nyelvészgárda (ennek néhány képviselőjével olvasóink éppen a jelen 
számunkban közölt nyelvészeti tárgyú kerekasztal-beszélgetés résztvevőiként talál
kozhatnak). Szabó T. Attila professzor ezután meleg hangon emlékezett meg mes
tereiről, akik elindították tudományos pályáján (különösen Kelemen Lajos, Ta-
vaszy Sándor és Csűry Bálint hatását emelte ki), valamint tanítványairól, akik 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár összeállításában is segítségére voltak. 

Magára a szótörténeti tárra, amelynek megjelentetésével a Kriterion Könyv
kiadó felbecsülhetetlen szolgálatot tett a hazai tudományosság ügyének és tekin
télye növelésének, folyóiratunk hasábjain a közeljövőben természetesen még ér
demben visszatérünk. 

Augusztus folyamán Cseh Gusztáv és Palotás Dezső grafikáit, szeptemberben Lu
gosi Edit szőnyegeit és Lugosi László szobrait, valamint Kristófi János festményeit 
állítottuk ki a Korunk Galériában. 
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