
A népi műveltséget nem tekintettem merev, állandó jelenségnek, hanem ismételten rámutattam
.arra, hogy azt a gazdasági, társadalmi, történeti tényezők miképpen tagolhatják. Vallottam és
vallom, hogy alapvető feladata a néprajznak az ethnikai sajátosságok felderítése, s az ethnikai
sajátosságokat a kultúra nem elválasztja, hanem számtalan szállal összekapcsolja az egymás
rnellett élő népeket, de a kultúra összekapcsolja a népet a különbőző múlttal is."

Tudományszervezői elképzeléseit ~ mint már utaltunk rá ~ nem mindig tudta valóra váltani,
de voltak megérdemelt győzelmei. Egyetemi munkája mellett megszervezte a néprajzi intézetet,
megindította a Műveltség és hagyomány című kiadványt és a Kűzleménvek című sorozatot. Ezek
ben nemcsak hazai, hanem külföldi amerikai, angol, lengyel, román, svéd és szovjet - etnográ
fusok is szívesen publikáltak. Vezette a debreceni tanszék mellett működő akadémiai kutatórész
leget, amely évente kiadott egy-egy monográfiát, könyvet. Tartotta a kapcsolatot a szakma fővá

rosi és külhoni képviselőivel, máig hű maradt kedvenc mondásához : "Debrecenben lakom, de
Európában élek ....,

Tudományos munkája mellett irt szépirodalmi műveket és színházi kritikát jeles folyóiratok
ba: az Erdélyi Helikonba, a Protestáns Szemlébe és a Kortársba. Figyelemmel kíséri a modern
magyar irodalmat, észrevételeit két alkalommal is közzétette az újvidéki Új Symposionban. Lel
kes híve a nonfigurativ képzőművészetnek; épp az idő tájt, amikor sokan még hadat üzentek az
absztrakt festészetnek. a hatvanas évek elején megnyitotta Debrecen első nonfiguratív kiállítá
,sál. ..

Az Ethnographia 1981. évi 2-3. száma 70. születésnapja alkalmából ünnepi cikkben köszöntöt
te hajdani szerkesztőjét, most szerkesztő bizou-ági tagját. Életművét Paládi-Kovács Attila, a
Magyar Tudományos Akadémia néprajzkutató csoportjának igazgatóhelyettese méltatta. Gun
da Béla "munkásságát elméleti téren mindig a nyitottság, a világ néprajzi áramlatainak ismerete,
nyomon követése jellemezte. Tanulmányt szentelt a kulturális áramlatok és a kultúrát hordozó
társadalmi struktúrák viszonyának, foglalkoztatják az akkulturáció, az innováció, a kulturális
integráció, a kulturális areák és legújabban a szemiotika egyes kérdései. Ma is fiatalokat megszé
gyenítő energiával olvassa, követi a legújabb irodalmat, figyeimét semmi új el nem kerülheti.
Csillapíthatatlan érdeklődése a szak hazai és külföldi eredményei iránt. az örökös készenlét, a
naprakész tudás, a rnegújulásra, az újrakezdésre való képesség, amiben leginkább szeretnénk kö
vetni példáját."

BÁLINT B. ANDRÁS

IRODALOM

A népi líra hosszmetszete
A huszadik századi magyar irodalomnak egyik
legizgalmasabb és legtöbb vitát kiváltott irányzata
az úgynevezett népi irodalomé. Ennek is meghatá
rozó ága a líra, amely Erdélyi József poézisével
szinte robbanásszerűerr tört be a korba, s hatása
alá vonta a legnagyobbakat, közöttük még Babits
Mihályt is, aki jó érzékkel mutatott rá 1932-bcn,
Új antho!ógiá-jának bevezetö tanulmányában,
hogya fiatal költók világában megindult az "e/
nyomott, szinte tudatalatti proletár hagyományok
feltárása". A népi lira bizonyos módosulásokkal,
történeti átrétegződéssel ma is él, bár fejlődésének

újabb szakaszát irja, s ez aligha hasonlítható a hú
szas-harmincas évek fénykorához.

Pomogáts Béla A tárgyias kiill(:.I'zell'-ila mitolo-

gizrnusig cirnű monográfiájában voltaképp e nagy
hatású és fontos irányzat történeti és poétikai átte
kintését adja. Feladatának rendkívüli nehézségét
akkor érthetjük meg,ha a könyv bevezető fejezete
it olvasva felismerjük, hogy az irodalomtörténeti
vizsgálódást szükségképpen össze kellett kapcsol
nia a mozgalom történetének megirásával. s bele
kellett ágyaznia azt a kor európai történetébe is.
Ráadásul a népi mozgalom kiemelkedő személyi
ségei nem mind voltak egyben népi írók is! Hiszen
senki sem vitatja. hogy az úgynevezettparaszti ős

tehetségek lírájának poétikai jegyei hiánytalanul
beilleszthetök a népi lirát jellemzö tartalmi és for
mai elemek együttesébe. sőt az irányzat legjellem
zőbb sajátosságai részben éppen az ő elveikés gya
korlatuk nyomán írhatók le. De ki merné "népi"
lírikusnak nevezni Szabó Lőrincet vagy Illyés
Gyulát? Pomogáts Béla maga is felismerte a rend
szeralkotás és az elvonatkoztatás szinte feloldha
tatlan feszültséget, erre utal már könyvének címvá-
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lasztásával is. A "tárgyias költészet" kategóriája
ugyanis elsősorban a Nyugat második nemzedéké
nek lírájára érvényes (s majd a felszabadulás utáni
irodalomban bukkan ismét fel, mint "új tárgyias
ság"; ez jellemezte mindenekelőtt az Újhold köré
nek költészetét: Nemes Nagy Ágnes, Rába
György, Vidor Miklós, Végh György verseit). A
"mitologizmus" pedig szintén poétikai kategória,
nagyjából annyit jelent, hogy az író mítoszok újra
értelmezésével és mitologikus motívumok felhasz
nálásával igyekszik közvetett választ találni korá
nak emberi kérdéseire. (Hangsúlyozzuk, hogy e
válasz csak közvetett lehet, hiszen a mitologikus
látásmód egyszersmind sajátos álarc is, melyet ta
lán azért húz a költő. hogy képzelete szárnyán sza
badabban csaponghasson, kiszakadva tér és idő

nagyon is kijózanító korlátai közül.)
Pomogáts Béla többre vállalkozott, mint a népi

líra történetének és belső jellemzőinek áttekintése,
és többre is kellett vállalkoznia, hiszen a mozga
lom története pontosan körülhatárolható, irödal
ma azonban átszövi a két világháború közötti tel
jes magyar művészetet. Fel kellett tárnia azokat a
kapcsolatokat, melyek a népi lírát a Nyugat nagy
nemzedékének költészetéhez fűzik, illetve attól el
választották; emlékezzünk csak Kosztolányi De
zső és Illyés Gyula szellemes párbajára a rímelés
ügyében. Ugyanakkor azonban meg kellett világí
tania előzményeit is, melyek mélyre nyúlnak iro
dalmunk történetében (feldolgozásukra először

Horváth János vállalkozott). Ebben a fejezetben
két jelentős felismerése van a monográfiának .
Meggyőzően elemzi azt a kettősséget, ahogy a
Nyugat a hivatalos, megmerevült népiesség ellen
küzdve, a népiségben a magyar kultúra eredeti ka
rakterét kereste. A szerző helyesen látja, hogy ez
utóbbi törekvés részben Bartók Béla és Kodály
Zoltán példájából merített ösztönzéseket. A maga
módján a Nyugat köre is igyekezett megteremteni
az egyetemes és a magyar műveltség szintézisét, s
ez a legmagasabb szinten Adynál valósult meg, aki
- Bartókhoz hasonlóan - asszimilálni tudta a népi
müvészet elemeit és hagyományait anélkül, hogy
ennek érdekében szigorú elméletekkel élt volna.
Kivételes és forrás értékű Pomogáts Bélának az a
fölismerése, hogya népi költészet előzményei kő

zött számon tartja az avantgarde folklorizmust.
Igaz, az avantgarde éppúgy elvetette és meghala
dott irányzatnak találta az irodalmi népiességet,
mint a Nyugat én-liráját, de felhasználta a primitív
népi művészet alkotásait, melyekben az alkotás
igazságkritériumának megvalósulását vélte.

Az előzmények és az elméleti törekvések után
következik Pomogáts Béla könyvében a népi líra
"aranykorának" elemzése: a Népiség és tárgyias
költészet círnű fejezetben. Mi sem volna izgalma
sabb, mint ha a szerző pontosan körülhatárolná a
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népi irodalom legjellemzőbb stílusjegyeit, s meg
rajzol ná az irányzat poétikáját. Ez azonban majd- ,
nem lehetetlen. Így hát másik utat választott: szi
multán képét adja a "második nemzedék" lírai tö
rekvéseinek, s ezen belül két vezető szernélyiségé
nek, Erdélyi Józsefnek és Illyés Gyulának (akiről

rögtön megállapítja, hogy nem tekinthető népi líri
kusnak , hiszen költészetében a hazai líra különféle
törekvései találkoztak, s nyertek sajátosan új mi
nőségű kifejezést). Ez a két portré áll a könyv kö
zéppontjában, s míg az Erdélyi Józsefröl írottak az
elfeledett, majd újra felfedezett jeles költő kitérők

kel meg-megszakított életpályáján emelkedökről

és szakadékokról tudósítanak, a "népi nézet"-ből

szemlélt Illyés Gyula líránk egyetemes képviselőjévé

magasodik. Mert vele kapcsolatban felvethető a
kérdés: népi volt-e, nyugatos vagy éppen szocia
lista, de sokkal pontosabban jellemezhetjük Iirájá
nak természetét, ha a három különféle minőséget

feltételező kérdésre együtt válaszolunk. Illyés Gyu
la vitathatatlan tekintélye volt a népi mozgalorn
nak éppúgy, mint a Nyugatnak; kőltészetének is
merjük egy nem kevéssé izgalmas avantgarde kor
szakát is, s végül a szocialista költészet szintén az ő
minden irányba nyitott magatartásából és rnűvé

szetéböl meríthet ösztönző példát és tanulságokat.
S hogy nemcsak kezdeményező,hanem összefogla
ló is volt, mi bizonyíthatná inkább, mint hogy a
Magyar Csillag szerkesztőjeként az erők összefo-.
gásának programját hirdette meg, s megpróbált ki
'alakítani olyan egységfrontot, amely a szellem leg
jobb, tevékeny erőit tömörítette és aktivizálta vol
na.

Ahhoz, hogy valaki népi lírikus (vagy népi líri
kus is) legyen, meg kelJ élnie bizonyos alapvető él
ményeket. Van persze századunk irodalomtörténe
tében nem is egy példa arra, hogy valaki ezek híján
szakít addigi költői pályájával, s vállalja a népi
költészet útját, mint például Sárközi György, aki
ről Pomogáts Béla helyesen állapítja meg, hogy "a
Nyugat hagyománya és az avantgarde újításai kö
zött kereste útját" (megtoldanám e jellemzést az
zal, hogy Sárközire - költészetének épp legizgal
masabb és legszínesebb korszakában - erősen ha
tott a neokatolicizmus eszmevilága és Claudel köl
tészete), hogy aztán egy váratlan fordulattal népivé
hangszerelje líráját. Ám ez a váltás - bármily ma
gasrendű szellem volt is Sárközi, s bármekkora
volt is a szerepe a Válasz körül, ahol a kibékíthe
tetlennek látszó emberi és eszmei ellentéteket csak
ő oldhatta föl - mégsem volt szerves, Iírája más ha
gyományokban gyökeredzett, s valamelyest szinte
lenebbé, egyhangúbbá vált. Elismerve, hogy a
"harmadik nemzedék" költészete is mutat népi vo
násokat, az ő esetükben mégis arra lehetne helyez
ni a fő hangsúlyt: vajon.miért fordultak szembe a
népi lírával? Vagy más vonatkozásban, de miért



következett be ugyanez a fordulat József Attilá
nál ? Olyan kérdések ezek, melyekre csak a komp
lex, a két világháború közötti irodalom fejlődését

szintetikus módszerrel elemző tanulmány válaszol
hat. Pomogáts Béla természetesen regisztrálja e je
lenségeket, de könyvének természetéből adódóan
inkább a kapcsolódási pontokra irányítja a figyel
met: Jankovich Ferenc és Takáts Gyula költésze
tére (utóbbit a Magyar irodalom története VI. köte
te a népi lírikusok között tárgyalta l).

Teljesen különálló fejezetben foglalkozik a szer
ző a Népiség és mitologikus költészet kapcsolatá
val. Az úgynevezett mitologizmusnak kétfajta
megjelenési formáját különíti el: a naiv változat
legnagyobb hatású képviselőjének Sinka Istvánt
tartja, akiről remekbe szabott elemző fejezetet írt.
A "tudós mitologizmus" Gulyás Pállíráját hatotta
át. A róla szóló fejezet megint csak újdonsága
könyvének. Gulyás Pálról eddig is sokat olvashat
tunk, elsősorban a népi mozgalommal foglalkozó
írásokban, vagy azokban a tanulmányokban, me-

FILM

Mesterek alkonya

A mozgókép fejlődését különféle áramlatok, egysé
ges törekvésű stílusirányzatok befolyásolták. Talán
elég, csupán példaként, korunk két legjelentősebb

filmművészetimozgalmára, a második világháború
utolsó éveiben kibontakozó olasz neorealizmusra és
az ötvenes-hatvanas évek fordulóján megjelenőfran
cia új hu/lámra emlékeztetni. Ám kétségtelen a nagy
rendezőegyéniségek korszakot formáló hatása is.
Sőt mintha egyre határozottabban ismernénk fel en
nek jelentőségét. A közelmúlt mesterei közül Anto
nioni, Bergman és Fellini befolyása volt talán világ
szerte a legerőteljesebb. Ez persze lehet szubjektív
ítélet is, de ha hozzátesszük. hogy ők olyan újító és
szuverén világot építő művészek , akiknek filmjei ál
talában eljutnak a széles körben értelmezhető nagy
közönségig. tehát nem atelier-sikerek alkotói, akkor
már elfogadhatóbbnak tűnik állításunk. Annak nyil
vánvalo tudomásulvételével. hogv II 1Iét'.I'O/' sokszoro
sára bŐI'íthető, és a nevek felcserélhetők. A szóban
forgó három rendezőjelentőségének ismételt bizony
gatása felesleges lenne. Vegyük szemügyre inkább
legutóbbi munkáikat, amelyek sajnos kevéssé mu
tatják az összegezés érett szépségét, inkább tétova
sággal vagy önismétléssel terhesek. Pedig e meste
rek születési dátumai (Antonioni: 1912. Bergman:
1918, Fellini: 1920) arra emlékeztetnek, hogyalko
tó korszakuk delelőjén már túljutottak, akkor is. ha
a pályakép lezárása még korainak tűnik.

Iyeket a debreceni hagyomány őrzése és ápolása
ösztönzött. Pornogáts Béla ezzel szemben ~ igen
helyesen ~ a költő egyetemes és már-már túlságo
san is nagyra növesztett szándékára mutat rá: ho
gyan alakította ki Gulyás a "Nyugat alkonya" fe
nyegető spengleri látomásával szemben a "név
alatti lényeg", a válságoktól szabdalt világ helyébe
állítható majdani aranykor ideálképét.

Csak vázlatosan ismertethettük Pomogáts Béla
könyvét, kiemelve néhány újszerű észrevételét. iro
dalomtudományi felismerését. Van azonban a
könyvnek, vagy pontosabban a módszerének egy
általánosabb tanulsága is, mely Pornogáts Béla
irodalomtörténeti habitusát áthatja. Jellegzetesen
értékközpontú irodalomtörténet-író aki a múlt ból
- még annak kitérőiből is - azokat az eszményeket
igyekszik megőrizni, s gazdag adatolással felmu
tatni, melyekből ma is merithetünk, s amelyeknek
eredményeit beleépíthetjük változó' irodalornké
pünkbe. (Akadémiai Kiadó, 1981)

RÓNA Y LASZLÓ

Michelangelo ANTONIONIlegutóbbi másfél év
tizedben forgatott filmjei a legkülönbözőbb helyszí
neken játszódtak. A Nagyítás (Blow-up, 1966)
Angliában, a Zabriskie Point (1969) Amerikában,
Chung Kwo (1972) cimű dokumentumfilmje Kíná
ban, a Foglalkozása riporter (Professione reporter,
1975) Afrikában és Spanvolországban. Holott iga
zán belülről Antonioni mégiscsak a PÓ vidékét, Mi
lánot, Rámát, Szicíliát tudta ábrázolni ... 1975
iiszén így nyilatkozott a Corriera della Seraban:

Szeretnék Olaszországban forgatni, de ez összeüt
koeésekkeljárna. Nem hatolhatnék a dolgok mélyé
re annyira. amennyire szeretnék: túl sok a rejtett, a
kibogozhatatlan kérdés. Ezekről nem beszélhetek,
mert nem ismerem őket közvetlenül. Azt monda
nám, hogy alapjában véve az, ami nálunk történik, a
színfalak mögött megy végbe. Nem szeretek olyan
témákat tárgyalni, amelyek túlságosan titokzatosak
maradnak: a dolgok végére kellene járnom, de ki
hagyja ezt? Az emberrablás például olyan kérdés,
amely egészen közelről érint bennünket, de hogyan
beszéljünk róla? Ha felszínesen tárgyaljuk, ahogyan
az újságok, az engem nem elégít ki. Másrészt a kűl

föld napirendre tért a dolgok állása fölött: Itália az
az ország, amelyben semmi sem fontos, ami törté
nik. Ha úgy dontenék, hogy erről a témáról készitek
filmet, az semmiféle nemzetközi visszhangot nem
váltana ki. Így hát vergődöm a vágy között, hogy itt ..
Olaszországban csináljak filmet, hogy megtaláljam
önmagam gyökereit, és a tudat között, hogy nem
csináihatom meg azt a filmet, amelyet meg kellene
csinálni.

Ez talán némi mentség és magyarázat arra, hogy
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