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nagy realista regény helyett kidolgozott és leg-
jobb mûveiben (BOLOND ISTÓK, A DÉLIBÁBOK HÔ-
SE, ALFRÉD REGÉNYE) valószínûtlen esztétikai tö-
kélyre vitt magyar verses regényhez kapcsoló-
dik. E mûfaj ugyanis számtalan elônnyel ren-
delkezik a ma epikusa számára: az elbeszélô
alakja lírai-epikus része lehet a szövegnek,
egyes szám elsô személyben szólhat, de egy-
részt a „maga”, másrészt az általa teremtett
narrátor nevében; a mûfaj formája végletekig
kevert, tehát magába emelhet gyakorlatilag
bármit, ez a szó jó értelmében vett elegyes és
minden irányba mozgékony nyelvet is biztosít-
hat, a szövegbe vidáman belefér bármiféle ref-
lexió, anélkül, hogy ez unalmasan esszéiszti-
kussá tenné a regény szövetét – a lehetôségek
és elônyök száma, legalábbis az én agyamban,
szinte végtelen. Tehát: prózában írt verses re-
gény, ez lehetne az egyik kitörési pont. Szán-
dékomban áll egy ilyen jellegû kísérlet elvég-
zése, ezért hamarosan belefogok a BOLOND IS-
TÓK, AVAGY AZ ÉLHETETLEN címû regénybe, amely
e formaelvek szerint épül majd.

Ám ekkor a kritikusnak el kell hallgatnia.
Hiszen olvasta és magáévá tette Németh Lász-
ló gondolatát, miszerint nem baj, ha az író kri-
tikus egyben, ám komoly problémákat jelent-
het, ha kritikai érveit arra használja, hogy sa-
ját produkcióját igazolja.

Bán Zoltán András

A HOLMI POSTÁJÁBÓL

LEVÉL BREUER JÁNOSNAK

Kedves János,
érdeklôdéssel olvastam WILHEIM ANDRÁS SZA-
BOLCSI-ÉRTÉKELÉSÉNEK MARGÓJÁRA írott gondola-
tait Szabolcsi Bence ötvenes évekbeli tevé-
kenységérôl, harcairól, veszélyes helyzetérôl.
Nem hallgathatom el, hogy az idézett, jórészt
ismert (Kroó György Szabolcsi-monográfiájá-
ban és a Maga korábbi cikkeiben is olvasható)
dokumentumokból kirajzolódó kép kissé egy-
oldalúnak tûnik annak, aki olvasgatta a ko-
rabeli sajtót, és találkozott egyéb forrásokkal 
és dokumentumokkal is. Félreértés ne essék:
nem a Szabolcsi Bence társadalmi-zenepoliti-

kai tevékenységérôl kialakult kép megváltoz-
tatására, hanem árnyalására gondolok.

Cikkének egyik alapgondolatával azonban
egyáltalán nem tudok egyetérteni. A Wilheim
András élményanyaghiányáról írott sorai azt
sugallják, hogy egy kutató személyes élmény-
anyag híján nem ítélhet meg egy kort. Vajon
egy muzikológus csak úgy írhat Mozartról, 
ha fônöke lerugdosta a lépcsôn, és járatos 
a szerencsejátékban? Vagy csak akkor elemez-
heti Muszorgszkij életmûvét, ha tapasztalta 
az alkoholizmus mámorát? Tudom, demagóg
példák ezek, de kifejezôdik bennük a dolog
abszurditása. Egy történész, ha igazi, nem-
csak leírja és elemzi az adott kort, hanem íté-
letet is alkot róla. Ha az ítélet nem bizonyul
helyesnek, megcáfolják. Akkor a cáfoló ítéle-
te lehet érvényes, egészen a következô másfaj-
ta nézôpontok felbukkanásáig. És ebben ez 
a szép.

Egyébként nem hiszem, hogy Wilheim
Andrásnak nincsenek élményei az ötvenes
évekrôl. Hogy milyen gyermekkori emlékeket
ôriz szülei szorongásairól, nem tudom, csak 
a sajátjaimról számolhatnék be. De hogy fel-
nôttként is alkalma volt tapasztalatokat szerez-
ni a diktatúra mibenlétérôl, azt mint volt ze-
neakadémiai évfolyamtársa tanúsíthatom. Az
egyik 1969-es élményünk: a zenetudományi I.
évfolyamnak tartott, Lukács György ESZTÉTIKÁ-
ját tárgyaló Fodor Géza-kurzust a Zeneakadé-
mia marxizmus–leninizmus tanszékének nyo-
mására rövid úton betiltották. Tiltakozásul
megpróbáltuk magánúton folytatni a kurzust
(hisz túl voltunk már az ötvenes éveken...),
Fodor Géza épp Wilheimék lakásán tartotta
kérésünkre szobaszemináriumát Lukácsról,
amely azután elég gyorsan kifulladt, természe-
tesen nem Fodor Géza, nem is politikai nyo-
más, hanem a zenetudományis hallgatók túl-
terheltsége miatt. Igen tartalmas élményei le-
hetnek a hatalom packázásáról Wilheim And-
rásnak az Új Zenei Stúdió alapító tagjaként és
állandó elôadómûvészeként is; azon Új Zenei
Stúdió tagjaként, amelynek egyébként meg-
tûrt mûködését nem is egy politikai támadás
tette nehézzé. Az élmény súlyos, ha nem is élet-
veszélyes, mint az ötvenes évek élethelyzetei.

Végül, visszatérve a Szabolcsi-témára: jól is-
merem és tiszteletben tartom a Szabolcsi-ta-
nítványok érzékenységét, hisz magam is közé-
jük tartozom, az utolsó osztály tagjaként. Le-
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hetetlen elfelednem a legnagyobb és leghí-
vebb Szabolcsi-tanítvány, Kroó György tekin-
tetének elborulását a „Szabolcsi, a zenepoli-
tikus” cím (Tallián Tibor nagy empátiával és
tisztelettel megírt tanulmányának alcíme)
puszta olvastán. A szentség azonban fokozato-
san megszûnik. A következô zenekutató nem-
zedékek jószerivel csak írásaiból, hatalmas
életmûvébôl fogják megismerni és fogják
elôdeiknél elfogulatlanabbul méltatni és meg-

ítélni Szabolcsi Bencét. Ez a Szabolcsi-életmû-
nek – biztos vagyok benne – nem válik kárára.
Wilheim András írása, melynek gondolatéb-
resztô voltára Maga is célzott, e folyamatnak
talán elsô állomása, a Szabolcsi-jelenség körü-
li tiszteletteli csönd megtörése.
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